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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KU

RULA SUNUŞLARI 
A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç' 

in, televizyonda yayınlanan bazı diziler ile bir 
yöre halkı için konulan Arapça konuşma ya
sağı hakkında gündem dışı konuşması 

2. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, 
Hataylı vatandaşlarımıza karşı yapılan yan
lış ve hatalı ithamlar hakkında gündem dışı 
konuşması 

3. — Adana Milletvekili Metin Üstünel' 
in, pamuk üreticilerinin içine düştüğü sorunlar 
hakkında gündem dışı konuşması 

B) Çeşitli İşler 
1. — Gaziantep Milletvekili Galip Deniz' 

in vefalına dair Başkanlık tezkeresi ve saygı 
duruşu (5/87) 

2. — Parlamentolararası Birliği Türk Gru
bu üyeliklerine ANAP ve MDP grubunca gös
terilen adaylara ilişkin Başkanlık tezkeresi ve 
eki liste (5/90) 

Sayfa 
512 
513 
514 

514 
514 

514:515 

515:516 

517:518 
518 

518 

518:519 

3. — Türkiye - AET Karma Parlamento 
Komisyonu Türk Grubu üyeliklerine MDP 
Grubunca gösterilen adaylara ilişkin Başkan
lık tezkeresi (5/88) 

4. — Parlamentolararası Türk - ispanya 
Dostluk Grubu kurulduğuna dair Başkanlık 
tezkeresi ve eki liste (5/89) 

C) Tezkereler ve Önergeler 
1. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 

Öğünç ve 6 Arkadaşının, 5.5.1983 Tarih ve 
2821 Sayılı Sendikalar Kanununun 22, 25, 
34, 35, 47, 61 ve Geçici 4 üncü Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin doğ
rudan doğruya gündeme alınmasına ilişkin 
önergesi (2/243; 4/195) 

V. — SEÇİMLER 
1. — Parlamentolararası Birliği Türk Gru

bunda açık bulunan bağımsız 1 üyelik için se
çim 526; 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-

lar'ın, orman ürünleri ihracatına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/507) 

Sayfa 

519 

519 

519 

519:526 

526,537 

:527,537 

527,564 
527 

527 
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2. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, tedavi nedeniyle yaptığı son A.B.D. se
yahatine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/518) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, istanbul - Sarıyer Karakolundaki bir te
cavüz iddiası hakkında Emniyet Amirinin 
yaptığı açıklamaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/501) 

4. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nu
ri Üzel'in, Başbakanlıkta görevli bir müşavir 
tarafından yabancı yayın ajanslarına politik 
demeç verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/544) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, danışmanlık için yabancı fir
malarla anlaşma yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/622) 

6. — Hatay Milletvekili Abdurrahman 
Demirtaş'ın, Hatay ili çiftçilerinin Ziraat Ban
kasına olan borçlarının ertelenmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/623) 

7. — Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat 
Bayazıt'ın, Siyasî Partiler Kanununa aykırı 
hareket edenler hakkında yapılan işlemlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/548) 

8. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
istanbul Büyükşehir Belediyesinin deniz oto
büsleri ile yapacağı toplu taşımacılığa iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/559) 

9. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Ankara, istanbul, İzmir ve Bursa illerinde ya
pılacağı belirtilen toplu taşıma sistemlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü sqru önergesi 
(6/560) 

10. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Konya, Ereğli Şeker Fabrikası yapım çalış
malarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/561) 

11. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
Uşak ili Çeşme ilçesine bağlı bazı köylerde 
tütün ekimine izin verilmemesinin nedenine 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/567) 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Uçak Servisi A.Ş.'ndeki bazı 

Sayfa 
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527 

528 

528 

528 

528 

528 

yöneticilerin gıda alımlarında usulsüzlük yap
tıkları iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/576) 

13. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, izmir Ticaret ve Sanayi Mer
kezi yapımının üstlenilişine ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/580) 

14. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, Üsküdar - Eminönü seferini yapan Şehit 
Karaoğlanoğlu Vapurundaki intihar olayına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/581) 

15. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, Muğla ili Merkez Jandarma Kara
kolunda bazı vatandaşlara işkence yapıldığı 
iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/587) 

16. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Konya Valisinin bir açık hava toplantısında 
halka «imparator» olarak takdim edilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/589) 

17. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğîu'nun, 
hampetrol alımlarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/595) 

18. — istanbul Milletvekili Günseli öz-
kaya'nın, Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi 
önlemler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/596) 

19. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşde-
mir'in, Diyarbakır Cezaevinde meydana gelen 
ölüm olaylarına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/597) 

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

21. — izmir Milletvekili Ali Aşkın Tok-
taş'ın, Aliağa Petro Kimya Kompleksine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/599) 

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

23. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan' 
in, Ayvalık - Midilli arasındaki yük ve yolcu 
taşımacılığının Yunan gemileri tarafından ya-

Sayfa 

528 

528 

528 

528 

528 

528 

529 

529 

529 

529 
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pıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/601) 

24. — Kütahya Milletvekili Abdurrah-
man Necati Kara'a'nın, Suriye'de okutulan 
bir ders kitabına ve Suriye sınırları içinde va
tandaşlarımıza ait tapulu arazilerin bedelleri
ne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/602) 

25. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Suriye Devletinin ülkemiz 
aleyhindeki faaliyetlerine karşı alınan ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/603) 

26. — Adana Milletvekili Metin Üstünel' 
in, Kahramanmaraş - Göksün Yem Fabrika-
sınca 1985 yılında gerçekleştirilen kırmızı bi
ber alımlarına ilişkin Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/607) 

27. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Harran Ovasının bazı kişi
lerce parsellendiği iddiasına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/609) 

28. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Diyarbakır İlinde işkence sonucu mey
dana geldiği iddia edilen iki ölüm olayına 
ilişkin îçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/610) 

29. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atak-
lı'nın, Sıkıyönetim Kanunu uyarınca görevle
rinden uzaklaştırılan kamu görevlilerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/611) 

30. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Harran Ovasıyla ilgili ola
rak Bakanlık Sözcüsünce verildiği iddia edi
len beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/612) 

31. — Samsun Milletvekili Hasan Altay' 
in, Aşağı Yeşilırmak Ovası sulama projesine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/613) 

32. — Samsun Milletvekili Hasan Altay' 
in, Samsun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi 
elektrik şebekelerinin ihale ve denetiminde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/614) 

Sayfa 

529 

529 

529 

529 

529 

529 

530 

530 

530 

530 

33. — Samsun Milletvekili Hasan Altay' 
in, Samsun Ballıca Sigara Fabrikasına iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/615) 

34. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Ka
sırga Deresi üzerinde gölet yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

35. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 
in, televizyon dizisi olarak çekildikten sonra 
yakıldığı iddia edilen Yorgun Savaşçı filmine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/617) 

36. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca yapı
lan yabancı dil sınavına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/619) 

37. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
dış ülkelerden aldığımız hampetrolün fiyatı
na ve taşıtma ücretine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/620) 

38. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle 
yoğunlaşan toprak satışlarına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/621) 

39. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 
in, 1986 yılında dağıtılacak tarımsal kredi
ye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/624) 

Sayfa 

530 

530 

530 

530 

530 

530 

531 

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

bantoğlu'nun, THY Genel Müdürlüğünün İs
tanbul - Ataköy'de aldığı ve tefriş ettiği dai
renin masraflarına ilişkin sorusu ve Ulaştır
ma Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı 
(7/819) 564 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 1984 ve 1985 yıllarında belediye
lere yapılan yardımlara ilişkin sorusu ve Kül
tür ve Turizm Bakanı Mehmet Mükerrem 
Taşcıoğlu'nun yazılı cevabı (7/829) 564:566 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Turizmi Geliştirme Fonunun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin sorusu 
ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Mü
kerrem Taşcıoğlu'nun yazılı cevabı (7/831) 566:568 
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Sayfa 
4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, Kamu Araçları Garanti Fonunun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin 
sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet 
Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/895) 569 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Dış Finansman Sağlanan Projele
rin Giderlerini Karşılama Fonunun 1984 -
1985 yılları proje ve yatırım giderlerine iliş
kin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakam 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı ceva
bı (7/902) 569:570 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Yedek ödenek Fonundan 1984 -
1985 yıllarında belediyelere yapılan ödeme
lere ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Ba
kanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı 
cevabı (7/903) 570.571 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Yatırımları Hızlandırma Fonunun 
1984 - 1985 yılları proje ve yatırım giderle
rine ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Ba
kanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı 
cevabı (7/904) 571:575 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
izmir Milletvekili Vural Arıkan, Parlamento ve 

hükümet ilişkileri konusunda gündem dışı bir konuş
ma yaptı. 

Manisa Milletvekili İsmail özdağlar'ın milletvekil
liğinden istifa önergesi okundu. Anayasanın 84 üncü 
maddesi gereğince yapılan açık oylama sonucunda, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin düştüğü açık
landı. 

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

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/501), 

Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri üzerin 
(6/544), 

Konya Milletvekili Salim Erel'in (6/559), (6/560), 
(6/561), (6/619), (6/620), 

Sayfa 
8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

bantoğlu'nun, sosyal yardım zammına iliş
kin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ah
met Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı 
(7/911) 576 

VII. — KANUN TASARI VE TEK
LİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GE
LEN DİĞER İŞLER 531,561 

1. — Gaziantep Milletvekili A. Ata Ak
su'nun 1117 Sayılı Küçükleri Muzır Neşriyat
tan Koruma Kanununun Bazı Maddeleri ile 
Türk Ceza Kanununun 426, 427 ve 428 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve 1117 Sayılı 
Kanuna Ek Maddeler ilavesine Dair Ka
nun Teklifi ile Gaziantep Milletvekili A. Ata 
Aksu ve 111 Arkadaşının 1117 Sayılı Küçük
leri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Ek Mad
de ilavesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî 
Eğitim ve Adalet komisyonları raporları 
(2/276, 2/303) (S. Sayısı : 409) 531:560,561:563,577: 

580 
VIII. — DİSİPLİN CEZALARI 559 
1. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'a 

kınlama cezası verilmesi 559,560:561 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 
(6/580), 

Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in (6/581), 
istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın (6/596), 
Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın (6/600), 

(6/613), (6/614), (6/615), 
Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın (6/601), 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 

nun (6/603), (6/612), 
Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in (6/616), 
Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın (6/617); 
Sözlü soru önergeleri, ilgili bakanlar Genel Ku

rulda hazır bulunmadıklarından, 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 

(6/622) 
Hatay Milletvekili Abdurralhman Demirtaş'ın 

(6/623), 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 
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Denizli Milletvekili Halil İbrahim ŞaJhin'in (6/587), 
Konya Milletvekili Salim Erel'in {6/589), 
Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in (6/598), 

(6/610), 
Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati Kara'a' 

mn (6/602), 
Adana Milletvekili Metin Üstünel'in (6/607), 
Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın (6/611); 
Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri ve ilgili ba

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

(6/548), 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 

(6/576), 
Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in (6/597), 

' îzmir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş'ın (6/599), 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 

nun (6/609); 
Sözlü soru önergeleri, mehil verildiğinden, . 
Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in (6/567), 
Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun (6/595); 
Sözlü soru önergeleri de, soru sahipleri izinli ol

duklarından; 
Ertelendiler. 
Gündemde bulunan, «Kütahya Milletvekili Ah

met Ekici'nin, 16.5.1984 Tarih ve 3006 Sayılı Kütah-

Teklif 
1. — Kars Milletvekili Ömer Kuşlhan'ın; 24.2.1983 

Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu
na Bir Geçici Madkle Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tek'liifi (2/314) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 4.3.1986) 

Yazılı Soru önergeleri 
1., — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nıOj 

metni hazırlanmamış kararnamelerin bakanlarca im
zalandığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/959) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.3.1986) 

2. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ünal'ın, bazı 
emekli memurların anılarıyla ilgli olarak yayınla
dıkları kitaplara ilişkin Adalet Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/960) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.3.1986) 

3. — Anikara Milletvekili Sururi Baykal'ın, Siirt 
İline yapılacak yatırımlara ve hizmetlere ilişkin Baş
balkandan yazılı soru önergesi (7/961) (Başkanlığa ge-
Mş tarM : 4.3,1986) - . 
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ya İli Gediz İlçesinin Merkezinin Değiştirilmesi Hak
kındaki Kanuna 3 Madde Eklenmesi. Hakkında Ka
nun Teklifi» nin (2/297) (S. Sayısı : 408) İçtüzüğün 
89 uncu maddesine göre, bir defaya mahsus olmak 
üzere İçişleri Komisyonuna geri verilmesine dair İçiş
leri Bakanlığı tezkeresi okundu ve adı geçen kanun 
teklifinin İçişleri Komisyonuna geri verildiği açık
landı. 

1117 Sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan . Ko
ruma Kanununun Bazı Maddeleri ile Türk Ceza 
Kanununun 426, 427 ve 428 inci Maddelerinin De
ğiştirilmesine ve 1117 Sayılı Kanuna Ek Maddeler 
İlavesine Dair Kanun Teklifinin (2/276, 3/303) (S. 
Sayısı : 409) tümü üzerindeki görüşmeler tamamla
narak 3 üncü maddesine kadar kabul edildi. 

6 Mart 1986 Perşembe günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere birleşime saat 19.13'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdülhalim Araş 

Kâtip Üye ' Kâtip Üye 
Tokat İçel 

Mehmet Zeki Uzun Durmuş Fikri Sağlar 

n. — GELEN KÂĞITLAR 
6 . 3 . 1986 Perşembe 

KÂĞITLAR 
Perşembe 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erciş Şeker Fabrikası inşaatına ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/962) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 5.3.1986) 

5. — Erzurum Miletvekili Hitai Nalbantoğlu' 
nun Erciş Tapulama Mahkemesinde görülen dava
lara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/963) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.3.1986) 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Van İli Erciş ilçesindeki tapulama işlemlerine 
ilişlfcin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/964) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 5.3.1986) 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, ülkemizde mevcut noterliklere ve gelirlerine 
ilıişfcin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/965) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.1986) 

8. — Erzurum^ Milletvekili Hillmi Nalbantoğlu' 
nun, Istanlbul İli Adalar Noterliğine ilişkin Adalet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/966) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 5.3,1986) 
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9. — Erzurum Milletvekili Hilımi Naflbantoğlu' 
nun, istanbul tündeki noterliklerin adlandırılmasına 
il'iş'kün Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/967) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.1986) 

10. — Balıkesir Mitetveküı Davut Abacııgil'dn, 
Balıkesir tinde yapımı düşünülen müftülük sitesine 
ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/968) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 5.3.1986) 

11. — Balıkesir Mütöbvekili Davut Albacrgil'in, 
Balıkesir - Gönen (tlçesıinde yapımı devam eden ba
rajın kanaleflerinin ihalesüne ilişkin Enerji ve Talbiî 
Kaynaklar Balkanından yazılı soru önergesi (7/969) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.1986) 

12. — Balıkesir Milletvekilli Davut Abacıgiî%ı, 
Balıkesir - Ayvalık İlçesi Altunova Kasabasının me
zarlık düzenlemesi ile ilgili müracaatına ilişikin Içiş-

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Bolu Milletvekili Turgut Yaşar Gülez'e kadar 
yoklama yapıldı) 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevincin, tele

vizyonda yayınlanan bazı diziler ile bir yöre halkına 
konulan Arapça konuşma yasağı hakkında gündem 
dışı konuşması 

BAŞKAN — Eskişehir Milletvekili Sayın Münir 
Sevinç, televizyonda yayınlanan «Kara Ejderin Sırrı», 
«İpek Yolu» dizilerinde ve Hatay tli Samandağ İlçesi 
halkına konulan Arapça konuşma yasağı ile, Türk 
asıllı Tatar ve dadaş ve Arap kökenli soydaşlarımıza 

leri Balkanından yazılı soru önergesi (7/970) (Başkan
lığa geliş tarihi: 5.3.1986) 

13. — Balıikesir M'Mfletvekili Davut A/bacıgil'in, 
kasaba düzenlemesi ve kamulaştırma ile ilgili dosya-
l'ar hakkında yapılan işlemlere ilişikin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/971) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 5.3.1986) 

Meclis Araştırması önergesi 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan 

ve 13 arkadaşının, ülkemlizde mevcut fonların oluşu
mu, kaynaklarının toplanması, kullanılması, yönetimi 
ve denetimi ile ekonomik, sosyal ve siyasal yapıya 
etkisi konularında Anayasanın 98 indi, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişikin önergesi (10/111) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 5.3./1986) 

'BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır; görüşme
lere başlıyoruz. 

X KURULA SUNUŞLARI 

hakaret edildiği konularında yüce Meclise bilgi sun
mak üzere söz istemişlerdir; kendilerine söz veriyo
rum. 

Sayın Münir Sevinç, gündemimizin çok dolu olma
sı sebebiyle, beş dakikalık süreyi aşmamanızı özel
likle rica ediyorum. Beş dakikalık süreniz dolduğu 
takdirde, sözünüzü kesme durumunda kalırsam, ma
zur görmenizi rica edeceğim. 

Buyurun Sayın Sevinç. (Alkışlar) 

» • • • « 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkaııvekil Abduflıalim Aıas 
KÂTtP ÜYELER : Mehmet Zeki Uzun (Tokat), Durmuş Fikri Sağlar (tçel) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 76 ncı Birleşimimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GEM 
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MÜNÎR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
çok değerli milletvekilleri; sizlere, televizyonda yayın
lanan «Kara Ejder'in Sırrı» ile «İpek Yolu» dizilerin
den ve Hatay ili Samandağ İlçesinde yaşayan vatan
daşlarımızla uygulanan Arapça konuşma yasağıyla, 
vatandaşlar arasında ayrıcalıklar yaratıldığından bah
setmek istiyorum. 

Hepinizin «Kara Ejderin Sırrı» dizi filmini sey
rettiğimizi sanıyorum. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Biz sey-
, retmledik. 

'MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Bu filmin, TRT 
yetkililer ince Türkçeye çevrilirken sansürden nasıl 
geçtiğini hayretle izlemekteydim. Televizyonda yayın
lanan «Kara Ejder'in Sırrı» dizi filminde, Türk ve 
Tatar düşmanlığı, akıl almaz bir şekilde, «Pis Tatar
lar, köpek Tatarlar ve domuzlar» gibi kelimelerle ya
pılmakta ve Tatar soydaşlarımız rencide edilmektedir. 

Bu film yayınlandıktan sonra, gerek halk arasında 
ve gerekse okullarda, Tatar soydaşlarımız ve onların 
çocukları, fevkalade üzüntü duyarak yaşamakta ve 
filmin televizyonda bu şekilde yayınlanmasını, ken
dilerine ve atalarına karşı yapılan en büyük hakaret 
olarak kabul etmektedirler. TRT'nlin bu haksız tutu
muna, hükümet yetkililerinin bugüne kadar müda
hale etmediğini gören halkımızın üzüntüsü de daha 
fazla olmaktadır. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Tunca 
Toskıay'a söyle onu sen. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Sayın Başkan, 
çok değerli milletvekilleri; yine, televizyonda yayınla
nan «tpek Yolu» dizisinin, Erzurum ve dadaşları ko
nu alan bölümünde de buna benzer hatalar yapılmış 
ve dadaş soydaşlarımızın üzüntülerine ve haklı tepki
lerine sebep olunmuştur. 

TRT görevlilerinin daıha dikkatli olmaları ve san
sür edilmesi gereken durumların titizlikle ele alınma
sı gerekir. Bunların yapılmadığı durumlarda ise, hü
kümet yetkililerinin konuyu ele almasında ulusun bir
lik ve beraberlik içinde olmasını istediğimiz bugün
lerde, kargaşaya sebep olunmaması bakımından ya
rar görmekteyiz. 

Aynı kargaşa ve ayrıcalığa sebep olacağını tahmin 
ettiğim bir diğer husus da şudur : Hatay ili Samandağ 
ilçesinde yaşayan Arap asıllı vatandaşlarımıza da, 
ıstırap çektirilmektedir; ilçe halkının kendi araların
da Arapça konuşmaları ve Arap müziği dinleyip, 
söylemeleri yasaklanmıştır. Buna uymayan vatandaş
larımızın sorgusuz sualsiz karakollara götürülmeleri 
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ve 15 gün orada tutulduktan sonra soruşturma ya
pılmadan salıverilmeleri, anlamsız bir ayrıcalık ör
neğidir. 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; hükü
metlin, «Ekonomiyi düzeltiyorum» diye uyguladığı mo
del ile, Türk toplumunun, manevî değerlerinden ve 
geleneklerinden soyutlanıp, koparıldığı yetmiyormuş 
giıbi, Türk televizyonunda, halkımızın pek çoğunu 
rencide edici, aşağılayıcı ve onlara ıstırap veren ya
yınlardan kim ne kazanmaktadır? Bu yayınlarla, hal
kımıza yararlı hizmet edildiğine mi inanılıyor? 

Başka ülkelerde bu tip yayını yapan televizyonun 
genel müdürü, sansür heyeti derhal görevden alınıp, 
haklarında tahkikat yapılırdı. Bizim TRT ise, her yap
tığı program gerçekten bir olay olan ve zevkle halkı
mız tarafından seyredilen Uğur Dündar'ı işten atı
yor, romanı daim" baştobaşına bir şaheser olan «Yor
gun Savaşçı» filmini yakıyor. 

Kendisine «milliyetçi muhafazakarım» diyen hükü
metin milliyetçiliği bu mudur? Bin yıllık tarihinde hu
zur içinde yaşayan Türk boylarını birbirine düşürmek 
mi istiyor? Milliyetçilik anlayışı bu ise, yakında «Şark 
Ekspresi» filrnüni de Türk televizyonlarında yayınlatır
sa şaşmayalım. 

Hükümetten, birlik ve beraberliğimize dinamit 
koyanlar hakkında gerekli tahkikatı yapmasını, ku
suru olanları cezalandırmasını, onlardan hesap sor
masını istiyorum. Aksi takdirde, başta bugünkü hükü
met olmak üzere, tüm bölücülük yapanlardan, SHP 
iktidarında mutlaka hesap sorulacaktır. 

Yüce Meclisin bilgilerine saygıyla sunarım. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 

2. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Hataylı 
vatandaşlarımıza karşı yapılan yanlış ve hatalı itham
lar hakkında gündem dışı konuşması 

BAŞKAN - - Hatay Milletvekili Sayın Tevfik Bi
lal, Hataylı vatandaşlarımıza karşı yapılan yanlış dav
ranış ve ithamlar nedeniyle gündem dışı söz istemiş
lerdir; kendilerine söz veriyorum. 

Sayın Bilal, zatı âlidize de süre konusundaki ha
tırlatmamı tekrarlıyorum; bu süreye riayetinizi özel
likle rica ediyorum. 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; bugün Hatay Vilayetimizin vatandaş
larının bazı sorunlarını dile getirmek için söz almış 
bulunuyorum. 

Hepimlizin bildiği gibi, Hatay Vilayetimiz 1939'da 
halkın oyu ile (yani referandumla) Türkiye'ye kavuş-
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muştur. Aradan tam 47 yıl geçmesine rağmen, Hatay 
ilçelerinin çoğu devlet yatırımlarından nasibini hiç al
mamış, ancak halkın özel çabaları ve çalışkanlığı ile, 
ekonomik: ve kültürel yönde epey yol katedilrniştir. 

özal Hükümeti dönemkinden itibaren, Hatay hal
kına yenli yeni uygulamalar, yaptırımlar ve ithamlarda 
bulunulmaya başlanmıştır. Bir sayın milletvekili kal
kıp, bu kürsüden, alakası olmadığı halde, Hafız Esad' 
in -maksatlı ve art niyetli olarak- Samandağ'h olduğu
nu iddia etti; bunun üzerine ben bu konuyu inceledi
ğimde, kesinlilkle böyle bir kayda rastlamadım. Yaş
lılara sorduğumda, bunun çamur atmaktan başka bir 
şley olmadığını söylediler. 

Sayın milletvekilleri, Hafız Esad, Samandağ do
ğumlu olsa dahlt, vatanperver ve Atatürkçü Saman
dağ halkı için, bunun bir suç unsuru teşkil edeceğine 
inanmıyorum. Suriye Devlet Başkanının kötü emel
lerinin faturasını Hatay halkına ödetmeye hiç kimse
nin hakkı yoktur. (SHP sıralarından «Bravo» sesle
ri) 

Sayın milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanımız 
Hatay'a gittiği zaman, Samandağ İlçemizi de zliya-
ret edip, şereflendirmişlerdi. Ne yazık ki, Hatay'da 
bulunan bazı kötü niyetli ve kışkırtıcı görevliler, Cum
hurbaşkanımızı yanıltacak kadar, Samandağı halkı 
hakkında kötü bilgiler ve raporlar vermiş olacaklar 
ki, Sayın Cumhurbaşkanımız konuşmasının bir bö
lümünde, «Atatürkçülüğü kafalara sokacağız» demek 
ihtiyacını duymuştur. 

Sayın milletvekilleri, şunu bilmenizi isterim ki, 
Hatay'da hiçbir görevli, başta vali olmak üzere, em
niyet ve istahbarat teşkilatı, Hatay halkından ve do-
l'avısıyla Samandağ halkından fazla Atatürkçü, Ata
türk ilke ve devrimlerine saygılı olamazlar. Hiçbirisi, 
Hatay halkına Atatürkçülük dersi vermeye muktedir 
değildir; onların seviyelerine de Hiçbir zaman erişe
mezler. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Erişemezler; çünkü dedelerimiz, oy kullanarak, Ata
türk'ün ilke ve devrimlerini sindire sindire, güzel Ha-
tayımızın, Anavatanımıza kavuşmasını sağlamışlar
dır. 

Dörtyol ilçemizde, General Fevzi Çakmak ile ir
tibat sağlamak foteyen dedelerimizin yolları milis as
kerleri tarafından kesilmiş ve öldürülmek istenmişler
dir. Bugün, Hatay halkı ve gençliği, dedelerinin ver
diği mücadelenin şerefi ile yaşamaktadırlar. 

NEVZAT YAĞCI (Elâzığ) — «General Fevzi 
Çakmak» değil, «Mareşal Fevzi Çakmak» olacak. 

TEVFİK BİLAL (Devamla) — Mareşal olsun. 
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NEVZAT YAĞCI (Elâzığ) — Bu husus çok önem
lidir. 

TEVFİK BİLAL (Devamla) — Evet; «Mareşal 
Fevzi Çakmak» efendim. 

IBAŞKAN — Siz devam edin efendim. 
TEVFİK BİLAL (Devamla) — Sayın milletvekil

leri, bütün bunların ardından, Hatay doğumlu vatan
daşlarımızın, Suudî Arabistan ille vize sorunu ortaya 
çıkar; nedenlerini ise, defalarca Sayın Halef oğlu'na 
sorduğumuzda, cevap veremez; çünkü, olayın baş mü
sebbibi bizzat kendisidir. 

İspat mı istiyorsunuz? Vize ambargosu çıktığı gün
den itibaren, İstanbul'dan para karşılığında herkes vize 
alabilmiş, Ankara'dan da az miktarda çıkış yapanlar 
olmuştur. 

Rayiç mi istiyorsunuz? İlk,günlerde 250 bin Türk 
Lirası, idi, şimdi ise bu rakam 500 bin Türk Lirası
na çıkarılmıştır. 

Suudi Arabistan Hatay doğumlu vatandaşlarımı
za vize ambargosu uygulamış olsaydı, oradaki vatan
daşlarımızı derhal sınır dışı etmiş olurdu. Sayın Özal'a, 
İskenderun'da, vize durumu sorulduğunda, «Başka vi-
layetlerdeki vatandaşlarımız gitsin» şeklinde cevap ver
miştir. 

Sayın milletvekilleri, bu olayların en ilginç ve iğrenç 
tarafı da, bazı vatandaşlarımızın Suriye ile işbirliği 
yaptıklarına dair suçlamaların yapılmış olmasıydı. Bu 
iğrenç ve asılsız suçlamaların temelinde sadece mez-

j hep kışkırtıcılığının yattığını bilmenizi istiyorum. Kim
lere hizmet ettiğini bilmeyen bu görevliler, bakın suç-

j lamayı nasıl rapor etmişlerdir: «Samandağlı avukat, 
doktor ve eczacı, filan tarihte - tarihi de biliyorum -
Samandağ'a gelen Suriye'nin Tartus Garnizon Komu
tanı ile gizli toplantı yapmıştır» iddiasında bulunul
muştur. 

Bu asılsız ve iğrenç suçlamaların, Samandağ hal
kına karşı beslenen kin ve nefretten kaynaklandığını 
çok iyi biliyorum; ancak, bu tür suçlamaların, Türki
ye'ye yarardan ziyade zarar getireceğini bilmemiz ve 
anlamamız gerekmektedir. Nasıl ki, 1968'den sonra 
Türkiye'de atılan anarşik tohumlar önlenmediyse ve 
bizleri 12 Eylül 1980 tarihine kadar getirdiyse; şu an
da Hatay halkının, aslı olmayan şeylerle suçlanmak 
istenmesi ve mezhepçiliği kışkırtmak isteyen görevli
lerin bu kötü icraatının önlenmemesi halinde, çok kö
tü sonuçların doğacağından endişe duyuyorum. 

Yüce Meclise saygı ile arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

— 516 — 



T. B. M. M. B: 76 fi t 3 , 1986 0 : 1 

3. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, pamuk 
üreticilerinin içine düştüğü sorunlar hakkında gün
dem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Adana Milletvekili Sayın Metin Üs-
tünel, pamuk üreticilerinin içine düştüğü sorunlar hak
kında söz istemişlerdir; kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Üstünel. 
METİN ÜSTÜNEL (Adana) - Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; pamuk üreticilerimizin içine 
itildikleri içler acısı durumu dile getirmek amacıyla söz 
almış bulunuyorum. 

Pamuk, ülkemiz ekonomisinde önemli yeri olan, 
bir taraftan tekstil sanayiinde, diğer taraftan da harp 
sanayiimizde kullanılan önemli bir hammaddedir. Ay
rıca yağ sanayiimizde kullanıldığı gibi, hayvancılık 
sektöründe de, yüksek protein taşıyan bir hayvan ye
mi olarak da kullanılmaktadır. Ülkemiz ekonomisine 
büyük katkısı olan pamuk üretimi, son yıllarda hızla 
gerilemiştir. Bu gerileme, özellikle son iki yıl içerisinde 
artmıştır. Üretimde görülen noksanlık, daha ziyade, 
destekleme fiyatlarının üretim maliyetleri karşısında 
yetersiz kalması ve üreticilerin başka ürünlere kayma
sından doğmuştur. Üreticilerimizin satın aldığı mal
ların fiyatı, sattığı ürünlerin fiyatlarından daha hızlı 
artmış, bu nedenle de, çiftçimizin satın alma gücü düş
müştür. Geliri, giderlerine ve borcunu ödemeye yet
meyen bir kısım üretici, acilen nakit paraya ihtiyacı 
olduğundan, ineğini, ev eşyalarını ve hatta traktörle
rini bile satmak zoruda kalmışlardır. 

1984 yılında traktör kredisi için Ziraat Bankasına 
başvuranların yerini, 1985 - 1986 yıllarında traktör 
alan değil, traktör satanlar almıştır. Bu nedenle de 
traktör fabrikalarının bir kısmı kapatılmış, bir kısmı 
da üretim kapasitesini düşürmek zorunda kalmışlar
dır. 

Sayın bakan, üreticinin, borçlarından dolayı trak
törünü satmak zorunda kalışının nedenlerini açıkla
mak yerine, bilmem ne kadar kilogram buğdayla şu 
kadar traktör alınabildiğini söyleyebilmektedir. Pa
muk üreticileri, 1979 yılında 1 kilogram kütlü pamuk 
sattığında 3 litre kadar motorin almaktaydı; şimdi ise, 
1 kilogram pamuğa karşılık, ancak 0,97 litre motorin 
almaktadırlar. 

Değerli milletvekilleri, pamuk üreticilerimizin şu 
günlerde ekim hazırlığı yapması gerekmektedir. Ne 
yazık ki, hükümetin uyguladığı yanlış ve üretici düş
manı tarım politikası yüzünden, pamuk üreticilerimiz 
yıkım noktasına gelmişlerdir. Çukurova'da üretilen 
pamuğun büyük kısmı özel sektör tarafından satın 

alınmıştır. Devlet adına alımlarda bulunmak üzere 
görevlendirilen kuruluş Çukobirlik'tir; ama bazı pa
muk üreticilerimiz, hâlâ Çukobirlik'ten ürün bedelle
rini alamamış bulunmaktadırlar. Ürün bedellerini ala
mayan üreticilerimiz, yeni ekim için ne tarla kiralaya-
bilmişlerdir, ne de tarlası olan üreticilerimiz tarlala
rını ekime hazır duruma getirebilmişlerdir. Pamukta 
uygulanan kademeli taban fiyatı yüzünden, üreticimiz 
mağdur duruma düşmüştür. Çukobirlik üreticilerimize 
zamanında ödeme yapmadığı için, çaresiz kalan üre
ticilerimiz, piyasa pamuğunun kilogramını 150 ve 160 
TL'den satmak zorunda kalmışlardır. Hükümet, pa
muk üreticisine hiç acımadan, üreticiyi aracı ve tefe
ciye peşkeş çekmek istemiştir. Aracı ve tefeci ise hak
sız kazançlarından daha da artan kazançlar temin et
mişlerdir. 

Değerli milletvekilleri, Çukurova'da pamuk ekim 
zamanının gelmiş olmasına rağmen, halen üreticileri
mize pamuk tohumu ve taban gübresi verilmemiştir. 
Ceylanpınar Üretme Çiftliğinde hazırlanan anaç ka-
rolin (carolina), deltepayın (deltapine) gibi pamuk to
humları, üreticimizin bugüne kadar eline geçmemiş
tir. Çukobirlik tarafından erken ekim için kullanılan 
deltepayın (deltapine) cinsi pamuk tohumu, hiçbir üre
ticiye halen bugüne kadar verilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, Çukobirlik Genel Müdürlü
ğü, Çukurova üreticilerine olan borçlarını dağıtırken 
partizanlık yapmakta; bazı üreticiler kolaylıkla para
larını almakta, diğer partililer ve diğer bazı üreticiler 
ise, binbir zorluk karşısında Çukobirlikten paralarını 
alamamaktadırlar. Hükümetimizden, üretici üzerinde 
uyguladığı yanlış tarım politikasından vazgeçmesini, 
bu yüzden inim inim inleyen çiftçimizin çilesinin üze
rine bir de politik baskı yapmaktan imtina etmesini 
istiyorum. Aksi takdirde, üreticimizin vebali, hükü
metimizin sırtına yıkılacaktır. 

Pamuk ürünü için halen uygulanmakta olan fi
yat ve ödeme sistemi bu şekilde devam ettirildiği tak
dirde, pamuk ekim alanları ile üretim devamlı azala
caktır. Ne yazık ki, bu çıplak gerçeğin Tarım Baka
nınca da bilinmesine rağmen, halen hata yapılmasına 
devam edilmektedir. 

Pamuk üretiminde kullanılan bazı tarımsal girdi
lerden amonyum nitrat, normal süperfosfat, kompoze 
gübre ve motorinde fiyatlar olağanüstü artmaktadır. 
Sormak isteriz ki, dünya petrol fiyatları yarıdan fazla 
düşmüşken, neden Türkiye'de mazot fiyatları artmak
tadır? Hükümet neden fiyatları düşürmekte geç kal
maktadır. 
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Değerli milletvekilleri, 1986 yılı pamuk destekleme 
alım fiyatı, tarımsal girdi fiyatlarındaki artışlarla den
geli bir gelişme gösterecek şekilde belirlenmelidir. Ta
rımsal girdi fiyatlarındaki artışlar, enflasyon hızı, Türk 
parasının dolar karşısında alacağı değer ile, ihraç fi
yatları arasında denge kurulmalı, üreticiler maliyetinin 
altında ürün satmak zorunda bırakılmamalıdır. Pamuk 
destekleme alımı ön fiyatı, üreticilerin emeğini karşı
layacak ve gelecek yıllarda yapacakları çalışmaları 
teşvik edecek düzeyde tespit edilmelidir. 

Pamuk ürününü devlet adına almak üzere görev
lendirilen kuruluşlar, ürün bedellerini çiftçilerimize 
derhal ödemelidirler. 

BAŞKAN — Sayın Üstüne], toparlamanızı ve son 
cümlenizi ifade etmenizi rica ediyorum. 

METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Sayın Başkan, 
toparlıyorum. 

BAŞKAN — Son cümlenizi ifade etmenizi rica edi
yorum. 

METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

Zaten bize her zaman ambargo devam ediyor Sa
yın Başkan. 

Devletten alacağı olan üreticilerimize, borçlarından 
dolayı haciz gönderilmemelidir. Pamuk üreticilerimi
ze tohum ve taban gübresi derhal verilmelidir. Dünya 
petrol spot piyasasındaki fiyatlar dikkate alınarak mo
torinin fiyatı düşürülmelidir. Krediler gerçek üretici
lere verilmeli ve çiftçimizin ihtiyaçlarını karşılayacak 
miktarda olmalıdır. Tarım kredi faizlerinin oranları 
bir an önce düşürülmelidir. 

Değerli milletvekilleri, yukarıda belirttiğim öneri
lerin hükümet tarafından dikkate alınarak bir an ön
ce uygulamaya konulmasını talep eder, Yüce Meclise 
saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

B) ÇEŞİTLİ İSLER 
1. — Gaziantep Milletvekili Galip Deniz'in vefa

tına dair Başkanlık tezkeresi ve saygı duruşu (5/87) 
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir 
tezkeresi vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Gaziantep Milletvekili Galip Deniz 6.3.1986 günü 

(bugün) vefat etmiştir. Merhuma Tanrı'dan rahmet, 
yakınlarına başsağlığı dilerim. 

Aziz arkadaşımızın yüce hatırası önünde Genel 
Kurulu bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyo
rum. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

(Saygı duruşunda bulunuldu) 
BAŞKAN — Allah rahmet eylesin. 
2. — Parlamentolararası Birliği Türk Grubu üye

liklerine ANAP ve MDP grubunca gösterilen aday
lara ilişkin Başkanlık tezkeresi ve eki liste (5/90) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığının iki tezkeresi vardır; ayrı ayrı okutup bil
gilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Parlamentolararası Birliğinde, Türkiye Büyük Mil

let Meclisini temsil edecek Türk Grubu için Siyasî 
Parti Gruplarınca aday olarak gösterilen asıl ve ye
dek üyelerin adları aşağıda belirtilmiştir. 

Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Dü
zenlenmesi Hakkında 1599 sayılı Kanun ile değiştiri
len 378 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca Yüce 
Meclisin bilgilerine sunulur. 

Parlamentolararası Birliğin yeni dönem çalışma
ları Nisan 1986 başında başlayacağından, Parlamen
tolararası Birliği Türk Grubunun teşekkülünün gecik
tirilmemesi için, Sosyaldemokrat Halkçı Parti kon
tenjanına düşen üyeler Türkiye Büyük Millet Mecli
si Başkanlığına aday olarak bildirildikleri zaman Yü
ce Meclisin bilgisine ayrıca sunulacaktır. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

TBMM'ni, Parlamentolararası Birliğinin Yeni Dö
nem Çalışmalarında Temsil Edecek Siyasî Parti Grup
larınca Gösterilen Asıl ve Yedek Üyeleri Gösterir Lis
te, 

ASİL ÜYELER : 

ANAP. 
Barlas Doğu (Ankara) 
H. Adnan Tutkun (Amasya) 
Fahrettin Kurt (Trabzon) 
A. Akgün Albayrak (Adana) 
MPP. 
A. Necla Tekinel (İstanbul) 
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YEDEK ÜYELER: 
ANAP. 
Saffet Sert (Konya) 
Rıfkı Atasever (Tekirdağ) ' 
Eyüp Aşık (Trabzon) 
Kemal tğrek (Bursa) 
MDP. 
Abdürrezak Ceylan (Siirt) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
3. — Türkiye - AET Karma Parlamento Komis

yonu Türk Grubu üyeliklerine MDP Grubunca gös
terilen adaylara ilişkin Başkanlık Tezkeresi (5/88) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Dü
zenlenmesi Hakkındaki 378 sayılı Kanunun 1599 sa
yılı Kanunla değiştirilen 2 inci maddesinde söz konu
su edilen ve 1 inci maddesi uyarınca Milliyetçi De
mokrasi Partisi Grubunca Türkiye - AET Karma Par
lamento Komisyonunda Türkiye Büyük Millet Mec
lisini temsil edecek Türk grubu için aday olarak gös
terilen üyelerin adları aşağıda belirtilmiştir. 

Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Asıl Üyeler: 
imren Aykut (İstanbul) 
Bahri Karakeçili (Şanlıurfa) 
Yedek Üyeler: 
Mükerrem Hiç (Yozgat) 
Fevzi Fırat (Zonguldak) 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
4. — Parlamentolar arası Türk - İspanya Dostluk 

Grubu kurulduğuna dair Başkanlık tezkeresi ve eki 
liste (5/89) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, onayınıza su
nacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde Parlamentolar-

arası Türk - ispanya Dostluk Grubu kurulması için 
ilişik listede isimleri yazılı sayın milletvekillerinden 
oluşan kurucular kurulunun istemi, Hükümetin de ko
nu hakkındaki görüşü alındıktan sonra, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 28.2.1986 ta
rihli toplantısında görüşülerek; 

Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Dü
zenlenmesi Hakkındaki 16.1.1964 tarih, 378 sayılı Ka

nunun, 27.6.1972 tarih ve 1599 sayılı Kanun ile deği
şik 4 üncü maddesi uyarınca sözü edilen dostluk gru
bunun kurulması uygun mütalaa edilmiştir. 

Adı geçen kanunun 4 üncü ve bu kanunun uygu
lanmasına ilişkin yönetmeliğin 4 üncü maddeleri uya
rınca Yüce Meclisin onaylarına sunulur. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Parlamentolararası Türk - ispanya Dostluk Grubu 
Kurucu Üyeler: 
Başkan: Halil ibrahim Karal (SHP.) Ankara, 
Haydar Özalp (ANAP.) Niğde, 
L. Yeniay Köseoğlu (ANAP.) İstanbul, 
Hayrettin Ozansoy (SHP.) Diyarbakır, 
Kadri Altay (MDP.) Antalya, 
Sabri Irmak (SHP.) Konya, 
Fenni tslimyeli (MDP.) Balıkesir, 
Enver Özcan (SHP.) Tokat, 
Fikret Ertan (Bağımsız) izmir, 
Süha Tanık (ANAP.) izmir. 

BAŞKAN — Okunan tezkereyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakır öğünç 

ve 6 arkadaşının, 5.5.1983 tarih ve 2821 sayılı Sendi
kalar Kanununun 22, 25, 34, 35, 47, 61 ve geçici 4 
üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifinin doğrudan doğruya gündeme alınmasına iliş
kin önergesi (2/243; 4/195) 

BAŞKAN — İçtüzüğün 3:8 inci maddesûne gö
re verilmiş, bir doğrudan doğruya gündeme alınma 
önergesi vaındır; okutup onayınıza sunacağım: 

Türküye Büyük Millet MecM Başkanlığına 
.Bilindiği üzere Meclis İçtüzüğünün kanunları in

celeme süresini öngören 38 inci maddesinde aynen: 
«Tasarı veya tekOfler komisyona ıhavale edildiği gün
den nihayet 45 gün içinde komisyonca neticelendiri
lip Genel Kurula gönderilmek lazımıdır. Aksi takdir
de adı geçen tasarı veya 'teklifin doğrudan doğruya 
gündeme alanmasını hükümet veya teklif sahüplıeri is
temek hakkını haizdirler. 

Bir komisyon tarafımdan diğerine havale edilmiş 
olan bir mesele 10 gün içinde sonuçlandırılmak ve 
•kabil olmazsa gerekçesi bildirilmek gerekir.» den
mektedir.: 
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Yüce Medisiımizin açıldığı günden bu yana ve 
yaklaşık iki yılıdır Meclis Başkanlığımıza usulünce 
sunduğumuz yaklaşık elli kadar teklifimizin hlçbiri-
m ilgili komisyonlarında inoeılemeye alınarak, Meclis 
Genel Kurul gündemine intikal ettirilememiştir. 

Yine, aşağıda konusu açıklanan kanun teklifimiz, 
hiçbir tutarlı gerekçe dahi gösterilmeden yaklaşık 2 
yıldır ilgili komisyonda gündeme ve incelemeye alın
madan kasten bekletilmekte, böylece de Meclis İç
tüzüğünün hükümleri İsrarla Mal edildiği gibi, mil
letvekili olarak Anayasa ve Meclis İçtüzüğünden do
ğan yasama hak, görev ve yetkilerimiz düpedüz bal-
talanmakta ve kısıtlanmaktadır. 

Bu neden ve gerekçelerle kanun teklifimizin, 
Meclis İçtüzüğünün 38 inci maddesi hükümleri uya
rınca doğrudan Meclis Genel Kurul gündemline alın
masını ve müzakere açılmasını önemle arz ve rica 
ederim. 

Saygutaranlâ.: , 
(Feridun Şakır Öğünç 

İstanbul 

Kanun teklifli: 2821 sayılı Sendikalar Kanunu de
ğişiklik teklifi. 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz almak isteyen 
arkadaşlarımız bulunduğu takdirde, komisyon ve 
önerge sahibi dahil olmak üzere, iki lehte, iki aleyh
te söz vereceğim. 

Söz isteyen?... 
FERİDUN ŞAKİR ÖÖÜNÇ (İstanbul) — Söz 

istiyorum. 
ALİ DIZDAROÖLU (Antalya) — Söz istiyo

rum. 
IBAŞKAN — Buyurun. (SHP .sıralarından alkış

lar) 
F E R U D U N ŞAKİR ÖÖÜNÇ (istanbul) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; aynı ko
nuda üçüncü defa huzurunuzu işgal ettiğim için be
ni 'bağışlayacağınızı umarım; fakat Meclisin açıldığı 
günden 'bugüne kadar - geçen gün yaptığım, gün
dem dışı konuşmamda da açıkladığım üzere - bir 
tek İkamın teklifimiz dahi, İlgili komisyonlarda ince
lemeye alınmamaktadır. Bu nedenle, tek sığınağımız, 
olan İçtüzüğümüzün 3,8 inci maddesine iltica etmek 
zorunluluğunda kalmaktayız. 

Bu 28121 sayılı Sendikalar Kanunuyla ilgili de
ğişiklik teklifimiz, 23 Mayıs 1985 tarihinde Meclis 
Başkanlığımıza usulünce sunulmuş, yani aradan do
kuz ay geçmiş, bugüne kadar, hiçbir gerekçe gös-
terıilmeden, kanunumuz incelemeye alınmamıştır. Bu-

6 , 2 , 1986 0 : 1 

ma benzer 50 adet kanun teklifimiz daha vardır. Ya
nılmıyorsam biz de bu memleketin evlatlarıyız, biz 
de bu parlamentonun .milletvekilleriyiz. '(SHP şurala
rından, «Bravo» sesleri, alkışlar) Buraya görev yap: 

maya geldik; burası bir prevantoryum değildir, gö
revlerimizi yapmak istiyoruz; ama sürekli ve İsrarlı 
olarak bu görevlerimiz kısıtlanmaktadır. 

Hemen açıklamak isterim, kanun teklifimiz... 
Efendim, müsaade buyurun da konuşayım, bakanlar 
sırasından laf atılıyor, tahammül ediyoruz; ama ya
kışık almıyor yani. 

BAŞKAN — Siz devam edin efendim. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Bizim buradan size kim laf attı? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Za
ten laf atmada sabıkalı bakan kim, biliyoruz. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Biz 
de başlarsak, laf atmalar çok renkli olur. 

BAŞKAN — S'iz devam edin efendim, devam 
edin.; 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, bu Meclisin açıldığı günden beri, 
çok dikkatli, çok seviyeli olmaya, kimseyi kırma
maya çalıştım, bunu hiçbir arkadaşım inkâr etmez; 
müsaade buyurun da derdimizi anlatalım. 

BAŞKAN — Sayın Öğünç, müdahale eden yok, 
siz devam edin efendim. 

FERİDUN ŞAKİR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Ku
laklarım sakat değil Sayın Başkanım, duydum. 

ıBAŞKAN — Devam edin efendim. 

FERİDUN ŞAKİR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Bu 
kanun teklifi, sendikacı milletvekili arkadaşlarımız 
tarafından hazırlanmıştır. Bunu söylemekle şunu an
latmak istiyorum): Bu arkadaşlarımızın hepsinin de 
çok 'engin tecrübeleri vardır; bu arkadaşlarımız, ken
di branşlarında yıllarca işçi liderliği yapmışlardır, 
bu, nedenle teklife ve kanunun uygulanmasına gayet 
yakından aşinadırlar. Bu bakımdan, öyle sanıyorum-
kı getirilen teklif, uygulamadaki aksaklıkları gideri
ci nitelikte olacaktır. 

Sayın Çalışma Bakanımız bundan bir süre önce 
bu Kanunun hazırlandığını, çok yakında Meclise 
getirileceğini ifade buyurdular; fakat aradan aylar 
geçti bu kanun teklifi gelmedi.; 
Değerli arkadaşianm. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
sayın balkanı meşgul etmesinler, dinlesinler efendim. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın öğünç. 
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FBRÎDUN SAKİR ÖĞÜNÇ (Devamla) — ,,. ka
nun değişiklik tekliflerimiz 1982... 

CAHİT TUTUM (BaMcesir) — Dinlesinler efen
dim lütfen. 

EROL AĞAGÎL (Kırklareli) — İçtüzüğe aykırı 
şekilde duruyorlar efendim, lütfen ikaz edin. 

BAŞKAN >— Devam edin Sayın öğünç. 
•FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Sa

yın Başkan, koro halinde konuşursak ben konuya 
giremiyorum, konsantre olamıyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili arkadaşım... 
AHMET EKİCİ [(Kütahya) — Konuş, konuş; din

liyoruz. 
IBAŞKİAN — Sayın milletvekili arkadaşım, arka-

daşılarımız, zati âlinizin konuşmasını uygun bulmu
yorlar efendim; lütfen... 

Sayıin arkadaşlarım, bu arada bir konuyu hatır
latmak isterim. Her dönemde, her sefer, milletvekil
leri, zaman zaman bakamlarla yarım dakikalık veya 
bir dakikalık görüşme ülhtiyacını hissetmişlerdir. Bu,. 
bugün olduğu gibi, yarın da olacaktır, tecrübelerimiz 
bunu göstermektedir; ama Genel Kurulun çalışma
larını ihlali eder mahiyette çoğalmalar olduğu takdir
de, tabiatıyla müdahale ediyoruz... 

TBVFİK BİLÂL (Hatay) — Sayım Başkan, biz 
gittiğimiz zaman bizi ikaz ediyorsunuz, bize aynı 
müsamahayı göstermiyorsunuz; dün de beni ikaz 
ettiniz efemdkny 

ıBAŞKAN — Zatı âlimiz... 
TEVFİK BİLÂL (Hatay) — Dün beni ikaz et

tiniz efendim. 
BAŞKAN — Olabilir efendim. 
TEVFİK BİLÂL (Hatay) — Olabilir; ama taraf 

tutuyorsunuz^ 
IBAŞKAN — Devam edin efendim. 
'M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

«•Olabilir» olur mu Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Devam edin efendim. 

ORERÎÎDUlN ŞÂKİR ÖĞÜNÇ (Devamla) — ... ka
nun değişiklik tekliflerimiz, 1982 Anayasasına ters 
düşmeyen hükümleri kapsamaktadır, bu değişiklik 
tekliflerimi bugün için yeterli bulmadığımızı da açık-
' Hamak isterim. Siyasal ortam ve koşullar elverdiğin
de, en ileri, en mükemmel kanun tekliflerinin 
tarafımızdan parlamentoya sunulacağı kuşkusuz ve 
tartışmasız bir gerçektir. Bugün uygulamadaki Sen
dikalar Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi Grev ve 
Lokavt Kanunu ile sağlıklı, demokratik bir sendi
kacılık ve de dengeli bir toplu pazarlık, toplu iş 

sözleşmesi yapabilmek kesenkes mümkün değildir. 
Bugünkü uygulamaların, demokrasiyi sağlıklı, tüm 
çalışanların 'geleceğimi güvenli yapacağı söylenemez. 
Uygulamalar, Büyük Atatürk'ün, «İmtiyazsız, sınıf
sız, kaynaşmış bir ımlület olma» yolundaki direkti
fine, rağmen, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma he
define aykırı yaklaşımlarla, sermayenin egemenliğini 
kurma ve pekiştirme çabalarına hizmet etmektedir. 

Günümüzde güçlüler daha da korunmakta; güç
süzler, korunmaya mulhltaçlar, sözde bir denge po
litikası veya bir başka deyimle «liberal ekonomi» 
uğruna feda edilmektedirler. Bunu her gün görmek
teyiz ve yaşamaktayız. Devletin iktisaden güçsüz
leri himaye etme işlevi ortadan kaldırılmış, Anaya
samızın sosyal devlet ilkesi güdümlü olarak kâğıt 
üzerinde bırakılmıştır. 

İktidar, işçilerin hak ve çıkarlarını koruma ve 
geliştirmede, iş uyuşmazlıklarını asgariye indirme
de, başlıca akılcı yol olan serbest pazarlık hakkını 
kullanılmaz hale getirmiş bulunmaktadır. Bu konu
da örnekler verebilirim; ama huzurunuzu fazla iş
gal etmekten endişe duyuyorum. 

Günümüzde sendikalar, baskı grubu olarak üye
lerinin, işçilerin hak ve çıkarlarını koruyup geliştir
me olanağından yoksun bırakılmışlardır. Zira, sen
dikaların her eyleminin, «Siyaset yapılıyor» olmak
la suçlanabıitone ortamı vardır. Geçenlerde İzmir 
mitinginin ne gibi kompılikasyonlar yarattığını ve 
hatta Meclisimizde dahi hangi tartışmalara vesile 
teşkil ettiğimi hep birilikte gördük ve yaşadık arka
daşlar-

İktidar bugün, müfettişleri aracılığıyla sendika
ları ve konfederasyonları, idarî ve malî denetim 
baskısı altında bunaltmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın öğünç, konumuz, mevcut kanun 
teklifinin Meclis Genel Kuruluna doğrudan doğru
ya 'indirilmesidiır. Kanun teklifimizin ne sebeple in-
diriılmesi gerektiği zarureti üzerinde durmanızı ve 
sözünüzün toparlanmasını sltirham ediyorum. (SHP 
sıralarundan gürltüler) 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Sayın 
Başkan, 'ben grup adıma konuşuyorum; yanılmıyor
sam, 20 dakika konuşma hakkım vardır. 

İSMET TURHANGİL {Manisa) — Tarafsız olun 
Sayın Başkan, tarafsız olun. 

'BAŞKAN — Efendim, süreniz 10 dakikadır; 
kaldı ki, tekilif üzerinde, konu üzerinde konuşursu
nuz. Bir gündem dışı konuşma istediğiniz takdirde, 
bu konuda zatı âlinize ayrıca söz veririz; ama bu-
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rada, kanun teklifinin doğrudan doğruya gündeme 
alınma zarureti üzerinde-ki müdafaanızı yapacaksınız. 
Konuyu onun üzerine teksiif etmenizi rica ediyorum. 
(SHP sıralarından gürültüler) 

AYHAN FIRAT .(jMalatya) — Yapıyor efendim, 
siz müdahale ediyorsunuz. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Bir 
dakika, ben konuşmasını Elliyorum arkadaşlar. 

Sayın Başkanım, meriyette bir kanun vardır, el-
betteki kanunun aksayan yönlerini açiklayacağım 
!ki, değıişıiklik teklifimin gerekçesini bu Yüce Mec
lis önünde izah etmiş olayımı. (SHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Bunu açıklamadıktan sonra, eski 
kanunun suyu mu çukimış? 

İSMAİL SAR'UIHAIN lOAnkara) — Gereğini ya
pacağız. 

ÖMER KUŞtHAN {Kars) — İktidara dokunma
manızı işitiyorlar Sayın Öğünç; tarafsız Başkan, zül-
füyare dokunmamanızı1 istiyorlar.; 

FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Önem
li değil, maksadımız ifade ediliyor zaiten. Geçen
lerde..., 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Da
nışma Meclisinde yaptığınız gibi... 

FERİDUN ŞAKİR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Efen
dim, Danışma Meclisinde yaptığım iş, görev, Meclis 
tutanaklarında vardır; vakit bulursanız, lütfedersi
niz, okursunuz./ 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — 
O zamanki kanun o tarihte çıkarıldı zannederim. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan, ben iktidar partisini, bu kanunu getir
diği için suçlamıyorum;; ama bugün iktidar partisinin 
bir gücü vardır; bu pariameınito, kanunun aksakhk-
ları varsa değiştirmeye yetkilidir ve yeterlidir. Bunu 
ifade dtmek is'tüyorum. 

KENAN NORit NEHROZOĞLU (Mardin) — İş
çi lehine kanun mu çıkarırlar? 

FBRİİIDON ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — O za
man bana bu Mecliste konuşma hakkı vermiyorsu
nuz. Bu kanun teklifi aksaklıklar yaratmıştır, uygu
lamada haksızlıklar yaraltmıştır, değiştirilmesi gerekli
dir. 

Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. (SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Ali Dizdar-
oğlu, buyurun efendim. 

Sayın Dizdaroğlu, zatı âlinizin konuşması da 10 
dakika ile sınırlıdır. 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALI DİZ
DAROĞLU (Antalya) — Teşekkür ederim Sayın Baş
kan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Feri
dun Şakir öğünç'ün, «Muhalefete mensup millet
vekillerinin 50'ye yakın tekliflerinin, 2 yıldır, komis
yonlarda gündeme alınmadığı» yolundaki iddiasını 
üzülerek dinledim. 

İSMET T U R H A N G I L (Manisa) — Sayın Dizdar
oğlu, önce kayıtlara bakın... 

EDİP ÖZGENÇ (içel) — Bizim tekliflerimiz 160 -
170'i buldu. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALI DlZ-
DAROĞLU (Devamla) — Lütfen dinleyiniz.-

özellikle, Adalet Komisyonunda bulunan muha
lefete mensup değerli üye arkadaşlarım bilmektedir
ler ki, sırası, yeri ve zamanı geldikçe, bizim komis
yonumuzda, muhalefete mensup milletvekillerinin de
ğerli öneri ve teklifleri de dikkate alınarak günde
me alınmakta ve değerlendirilmektedir. 

DURCAN EMIRBAYER (izmir) — Bir 'sene 
sonra. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALI DİZ
DAROĞLU (Devamla) — izin verirseniz, sadece mu
halefete mensup milletvekili arkadaşlarımın verdik
leri tekliflere bir göz atmak istiyorum. 

24.4.1983 tarihinde Sayın Cüneyt Canver'in, 647 
sayılı Cezaların infazı Hakkındaki Değişiklik Tekli
fi; 7.5.1984 tarihinde Sayın ibrahim Ural ve Sayın 
Sabit Batumlu'nun, Taşınmaz Malların Kiralanması 
Hakkındaki Kanun Teklifleri; 1.5.1984 tarihinde Sa
yın Reşit Ülker'in, 6570 sayılı Gayrimenkul Kirala
rı Hakkındaki Yasanın Geçici Maddesinde Değişik
lik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi; 16.5.1984 
tarihinde Sayın ve merhum Mahmut Akkılıç'ın, Hay
van Sağlığı ve Zabıtası Hakkında Kanun Teklifi; 
4.5.1984 tarihinde Sayın Sururi Baykal'ın, Türk Ka
nunu Medenisine Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi; 28.5.1984 tarihinde Sayın Mahmud 
Altunakar'ın, ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı Ka
nununun 19 ve 31 inci Maddelerinin Değiştirilmesi
ne Dair Kanun Teklifi; 18.5.1984 tarihinde Sayın Şük
rü Yüzbaşıoğlu'nun, Basın ve Yayın Suretiyle işlen
miş Suçların Affı Hakkında Kanun Teklifi; 11.6.1984 
tarihinde Sayın Edip özgenç'in, Konut Kiralarında 
24 Ay Süreyle Değişiklik Yapılamayacağına Dair Ka
nun Teklifi; 31.5.1985 tarihinde Sayın Feridun Şakir 
öğünç'ün, icra iflas Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi; 21.3.1985 tarihinde Sayın 
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Metin Üstünel'in, Yeminli ve Serbest Malî Müşavir
lik Yasa Teklifi; 10.4.1985 tarihinde Sayın Faik Ta-
rımcıoğlu'nun, Türk Ceza Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi; 11.1.1985 tarihinde 
Sayın İbrahim Taşdemir'in, Türk Ceza Kanununa Bir 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi; 27.11.1984 
tarihinde Sayın İbrahim Ural'ın, Türk Ceza Kanunu
nun 224 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi; 22.4.1985 tarihinde Sayın Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Avukatlık Kanununun Geçici 17 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi; 
19.4.1985 tarihinde Sayın Edip özgenç'in, Türk Sine
ma Kanunu Teklifi; 24.1.1985 tarihinde Sayın Bahri
ye Üçok'un, Türk Ceza Kanununun 441 inci Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi... 

KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — Sa
yın Başkan, ne ilgisi var bunun? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALI DÎZ-
DAROĞLU (Devamla) — 14.2.1985 tarihinde Sayın 
Sururi Baykal'ın, iş Kanununun 13 ve 24 üncü Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi; 
21.11.1985 tarihinde Sayın Nuri Korkmaz'ın, Türk Ce
za Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; 10.1.1986 
tarihinde Sayın Osman Bahadır'ın, Avukatlık Kanu
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; 
4.12.1985 tarihinde Sayın Haydar Koyuncu'nun, 2305 
sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi; 31.5.1985 tarihinde Sayın imren Aykut' 
un, İcra - iflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi; 21.1.1985 tarihinde Sayın Sabri 
Irmak'ın, Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Teklifi; 5.3.1986 tarihinde Sayın Ay
dın Güven Gürkan'ın, Siyasî Partiler Yasasında De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa teklifleri gündeme 
alınmış, görüşülmüş ve bunlardan 6 tanesi de kanun
laşmıştır muhterem arkadaşlarım. İtham ederken lüt
fen biraz insaflı olunuz. 

istanbul Milletvekili Sayın Feridun Şakir öğünç' 
ün, biraz önce sözünü ettiği, 2822 sayılı Toplu iş 
Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ile 
2821 sayılı Sendikalar Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Teklifi, bu kanunlar 
için hükümet tasarısı hazırlanmakta olduğu bildiril
miş bulunduğundan beklenmektedir ve tasarılar gel
diğinde, birleştirilmek suretiyle ele alınacaktır. 

Yine, muhalefete mensup milletvekillerinden Sa
yın Sabri Irmak'ın, ölüm Cezalarının Müebbet Ağır 

Hapis Cezasına Dönüştürülmesine İlişkin Kanun Tek
lifiyle, Sayın Barış Çan'ın, 1402 sayılı Sıkıyönetim 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tek
lifi, Sayın İbrahim Ural'ın, Taşınmaz Malların Kira
lanması Hakkında Kanun Teklifi, bu ay içerisinde 
gündeme alınmış olup, mart ayı içerisinde komisyo
numuzda görüşülecektir. 

Saygıyla arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önerge üzerinde başkaca söz isteyen arkadaşımız 

yoktur. (SHP sıralarından «Var efendim var» ses
leri) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Kuşhan, buyurun efendim. 
Sayın Kuşhan, lehte konuşacaksınız efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Üzerinde konuşaca
ğım efendim. 

BAŞKAN — Hayrr efendim, lehinde veya aley
hinde konuşacaksınız. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkanım, le
hinde ve aleyhinde konuşuldu, ben üzerinde konu
şacağım. 

BAŞKAN — Efendim, iki arkadaşımıza lehinde, 
iki arkadaşımıza da aleyhinde söz vereceğim; bir le
hinde, bir aleyhinde konuşuldu. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — öyleyse, aleyhinde 
konuşacağım. 

BAŞKAN — Lehinde konuşmak isteyen bir ar
kadaşımız daha varsa, ona da söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Kuşhan. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Türki
ye Büyük Millet Meclislinin saygıdeğer üyeleri; tesa
düflerin, insan hayatında çok önemli şeyleri gerçek
leştirdiği gibi, parlamento yaşamı içerisinde de ger
çekleştirdiği çok önemli kavramlar ve gerçekler var
dır. Kişiler, yeter ki, onların idrakine varabilsin, 
yeter ki, onlardan ders alabilsin. Bunu söylerken, ke
sinlikle şuna inanıyor ve öyle de kabul etmek istiyo
rum kî, sayın parlamentomuzun her bir üyesi bu id
rake varabilecek nitelikte ve güçte insanlardan müte
şekkildir; ancak, bir şey vardır sayın milletvekilleri; 
grup psikolojisi veya grup liderinin baskısı. Bana öy
le geliyor ki, parlamenter demokratik sistemde, de
mokrasinin faziletlerinden toplumun alabildiğince is
tifade etmesi gerekir inancı ve gerçeği, bir noktada bu 
başkanlık baskısıyla göz ardı edilmekte, gölgelenmek
te ve paravan olarak gerçeklerin arkasında kalmak
tadır. Bunun çok belirgin örneklerini parlamentoda, 
her gün yaşıyoruz değerli milletvekilleri. 
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Sayın Feridun Şakir Öğünç, bugüne kadarki öm
rünü mutlaka ve mutlaka çalışanların yanında geçir
miş, iş hayatının içinde bizzat bulunmak suretiyle 
- bir başkasından dinleyerek değil, bir başkasının eser
lerini okuyarak oradan bir şeyler istihraç etmek su
retiyle değil - bizzat içinde yaşamak suretiyle, uzun 
bir süresini işçi kesimi içerisinde geçirmiş ve uzun sü
re de Türkiye'de varlığıyla iftihar ettiğimiz; ama za
man zaman ondan rahatsız olan grupların mevcu
diyetini de üzülerek müşahede ettiğimiz, Türk - iş bün
yesinde büyük boyutlarda hizmet etmiş değerli bir 
arkadaşımız ve parlamentoya intisap ettiğimiz günden 
bugüne kadar getirmiş olduğu sosyal içerikli yasa tek
lifleri, iş hayatını düzenleyici yasa teklifleri, işveren
le işçi arasındaki dengeyi kuracak yasa teklifleri - ki, 
bunlarsız iş barışını sağlamak mümkün değildir - maa
lesef, üzülerek ifade edeyim ki, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi gündemine hiçbir şekilde normal yönler
den gelmemiştir ve gelmeyecektir de. 

Bunun gerekçesi - bireysel olarak değerlendirdiği
mizde- elbetteki «iktidar partisi milletvekilleri tara
fından da uygun bulunacak şekilde...» gibi bazı nok
talara istinat ettirilmektedir. Ben eminim ki, Sayın Fe
ridun Şakir Öğünç, bugüne kadarki dünyasında ge
liştirdiği siyasî nosyonu, sosyal demokrat kanat içe
risinde değil de, diğer kanat içerisinde olmuş olsay
dı, bu teklifleri, mutlaka ve mutlaka büyük bayrak 
edilmek suretiyle getirilecekti. 

Sayın milletvekilleri, işte parlamenter demokratik 
sistemin, parlamentonun ve demokrasinin faziletin
den, gerek iktidar ve gerekse muhalefet milletvekil
lerinin eşit şekilde istifade ettirilmeyişinin acı bir ör
neği. 

Değerli milletvekilleri, öyle zannediyorum ki, hafı
zalarımızı bir yokladığımızda, 1980 öncesinde, «Grup 
nasıl olsa benim elimde, benim parmak sayım yeti
yor, o halde ben bu memlekette her şeyi istediğim 
gibi yönetir ve yönlendiririm» diyen zihniyetler, Tür
kiye'yi nerelere götürmüştür, Türkiye'de hangi mese
lelerin üzerine, hangi boyutlarda gitmek mecburiye
tinde bırakmıştır bu muhterem zevatı. Istıraplarımız 
vardır, sıkıntılarımız vardır, endişelerimiz vardır ve 
biz bütün ihtimamlara rağmen, hâlâ Anayasanın bü
tün faziletinden, Anayasanın sağladığı bütün rahat
lıklardan, parlamenter demokratik sistemin getirmiş 
olduğu rahatlık ve kolaylıklardan ve öbür taraftan 
da çok yüce milletimiz adına bize tevdi edilmiş olan 
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milletvekilliği sıfatının verdiği vecibelerden-veya so
rumluluklardan, sorumsuzluk dışılrklardan, maalesef 
bu söylediğim gerekçe nedeniyle istif de edemiyoruz. 

Sayın milletvekilleri,' iktidar partisi milletvekili, 
şahsen çok sevip saydığım sayın arkadaşım, komis
yon başkanı olarak elbetteki bir şeyler söyleyecekti. 
Sayın basın, sayın kamuoyu, yüce Türk Milleti bun
ları elbetteki değerlendiriyor. 

Değerli milletvekilleri, komisyonlara gelen ve sa
yın başkanın biraz önce söylediği, geçirdik diye ifti
har ettiği miktar, kanun tekliflerimizin tamamının 
herhalde yüzde 10'u bile değildir. 

Teşrii görevlerimizi biz böylesine yapıyoruz... 
AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Hepsini geçir

meye mecbur muyuz? 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Mecbur muyuz 

sizin tekliflerinizi geçirmeye? 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Elbetteki biz, 
Türkiye Büyük Mille'rMeclisinin üyesi olarak bu gö
revlerimizi yapacağız. Bunları, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi kürsüsünden, iftihar vesilesi olarak de
ğil, ama bir gerçeğin ifadesi olarak söylemek ihtiya
cını duyuyorum. 

Diğer taraftan, komisyonlarda bekleyen teklifler, 
çok bekleyecekler, eminim; taa ki, değerli iktidar mil
letvekilleri, sizler, benim biraz önce izaha çalıştığım o 
gerçeğin idrakine varıncaya kadar. 

Diğer taraftan bir şeyi daha vurgulamak lazım, 
bir gerçeği daha ortaya koymak lazım. Elbetteki tek
lifi hazırlamak çok önemli; Meclis Başkanlığına ver
mek suretiyle komisyonlara kadar getirmek de önem
li; ama komisyondan - eğer lütfedilirse - geçirip aşağı 
getirmek, bugünkü yapımız içinde büyük bir başarı. 
Bunu sağlayanı kutlamak lazım; hele muhalefet ka
nadından bir kimseyse, kendisini büyük tebriklerle, ik
ramiyelerle kutlamak lazım. 

Sayın milletvekilleri, teklifleri sadece buraya ge
tirmek önemli değil; bu tekliflerin buradan çıkarılıp 
yasalaşması, milletin hizmetine sunulması önemli. 

Ben arzu ederdim ki, sayın komisyon başkanı bu
raya çıktığında desin ki, «şu şu tekliflerinizi biz ko
misyondan geçirdik ve bu teklifler de, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde çoğunluk bizde olduğu halde, sayı
mız parmağımızı kaldırdığımızda reddetmeye yettiği 
halde reddedilmedi ve milletin hizmetine sunuldu.» İş
te iftihar vesilesi bu olurdu; fakat görüntü bu değil
dir. Değiştirmek bugün için mümkün olmayabilir; 
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ama yarınlarda mutlaka mümkün olacaktır; herkes ı 
bunun idrakinde olmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, toparlayınız efendim. ! 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın Başkanım, j 

bu kadar fırsat verdiğiniz için de teşekkür ediyorum. 
Elbette toparlamaya çalışacağım müsaade ederseniz. 

Saygıdeğer milletvekilleri, sosyal içerikli yasa tek
lifleri bundan sonra da gelecektir. Bu savaş, elbette 
parlamenter demokratik sistem içerisinde, Anayasa, 
İçtüzük ve yasaların, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyesi olarak, bizlere ve bunlara katkıda bulunmak için 
sizlere verdiği sorumluluğun idraki içerisinde, mutla
ka burada değerlendirilecek, mutlaka burada büyük 
boyutlarda tartışılacak ve toplum barışını sağlayıcı ya
salar bu meclisten geçecektir. 

Hepinizi saygı ile selamlıyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — önerge üzerinde başkaca söz iste
yen arkadaşımız var mı? 

EDİP ÖZGENÇ (içel) — Ben varım Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Lehinde mi söz istiyorsunuz? 
EDÎP ÖZGENÇ (içel) — Lehinde konuşacağım 

efendim. 
BAŞKAN — Ama «lehinde» deyip de. aleyhinde 

konuşturtmarn, onu da ifade edeyim. (SHP sırala
rından gürültüler) Sayın milletvekili arkadaşlarım, bir 
dakika... Lehte iki arkadaşımız konuştu, bu itibarla 
aleyhte konuşacak bir arkadaşımız olmadığı için... 

i kiye Büyük Millet Meclisinde milletvekili ne iş ya
par; diye muhasebesini uzun müddet yaptım ve şöyle 

\ bir sonuca vardım: Milletvekilleri, seçildikleri bölge-
j ye, topluma ve vatandaşlarına, birtakım katkılar ve 

kalıcı kazanımlar yaratmak için faaliyetlerini sürdü
ren kişilerdir; fakat, maalesef, Meclis içerisindeki gö
rüntü o ki, çoğu kez bu milletvekilleri sadece ve sa
dece vatandaşın şu veya bu şekildeki işlerini takip ni
teliğinde sayılabilecek faaliyetler sürdürmekte ve iş 
takipçiliği yapmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, seçilmiş bulunan bu mil
letvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir or
kestranın üyesi değildir. Orkestranın başkanı (mayes-
tro), elini kaldır dediği yerde elini kaldıracaklarsa, 
indir dediği yerde indireceklerse, bu Mecliste bulunan 
milletvekillerine, milletvekili denmez. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Oo, 
olur mu öyle şey? 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde bulunan milletvekilleri, kendi im
kânlarıyla, vicdanî kanaatleriyle; toplumuna, vatan
daşlarına ve seçmenlerine bir şeyler kazandırmak için 
mücadele eder. Biz, bu düşünce ve zihniyet içerisinde, 
muhalefet milletvekilleri olarak, bugüne kadar ikiyü-
ze yakın kanun teklifi sunduk; ancak, bunların çok 
azı komisyonlarda görüşülmek suretiyle Genel Kuru
ca indirilmiştir. Komisyonlarda ve Genel Kurulda gö
rüşülen bu teklifler, maalesef - altını çizerek söylü
yorum- sadece partizan bir tutum ve davranış dola
yısıyla, bu ülkeye, bu memlekete oldukça faydalı ol
malarına rağmen, hiçbir şekilde dikkate alınmamış
tır. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar, gü
lüşmeler) Alayvari bu alkışlarınızla aslında gülünecek 
ve acınacak halinizi alkışladığınızı burada vurgulamak 
istiyorum. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar, gülüşmeler) 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVL1 (Te
kirdağ) — Sataşma var Sayın Başkan, müdahale et
meyecek misiniz? 

BAŞKAN — Ben tespit ediyorum efendim. 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, Sayın Başbakanınız Turgut özal'ın komis
yonlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine şu 
veya bu şekildeki telkinleriyle, özellikle önergelerin
de ve konuşmalarında, vermiş oldukları tekliflerinde, 
aksatıcı ve durdurucu tutum ve davranışlarını ortaya 
koymak için şu iki hususu izah etmek istiyorum... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, Sa
yın Kuşhan önergenin aleyhinde konuştu efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Kuşhan... 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Zabıtları tetkik 

ediniz Sayın Başkanım. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Ben önerge aley

hinde konuştum efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın özgenç. 
EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; Sayın Feridun Şakir öğünç arkadaşı
mızın vermiş olduğu ve özellikle muhalefet milletve
killeri tarafından yüce Meclise sunulmuş bulunan tek
liflerin, komisyonlarda şu veya bu nedenle görüşül
mediği için Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi ola
rak, muhalefet kanadına mensup milletvekillerine kar
şı tatbik edilmekte olan bir çeşit blokaj sözkonusu 
olduğu için, sonuçta bu tür bir konuşma ve teklif, yü
ce huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde bulunmamızın sebebi hikmeti nedir; Tür-
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ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Senin 
de Başbakanın. 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Doğru konuş, doğ
ru... 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Bir dakika beye
fendi, bir dakika beni dinleyiniz, ben bunun arka
sında yatan manayı çok iyi takdir ediyorum; ama 
bir başbakan, bir komisyona, bir milletvekilinin gön
dermiş olduğu teklifin şu veya bu nedenle mütalaa 
edilmemesi, komisyon gündemine alınmaması şek
lindeki isteğini, imzasını muhtevi, bir belgeyle, kâğıt
la veya bir emirle iletirse, ben de o zaman çıkar 
Bunları burada konuşurum muhterem arkadaşlarım. 
(SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın özgenç, şimdi konumuz... 
(ANAP sıralarından gürültüler) Müsaade buyurun 
efendim, müsaade buyurun. 

Konumuz, mevcut kanun teklifinin doğrudan doğ
ruya Meclis gündemine indirilme zarureti ile ilgilidir. 
Lütfen bunu ifade edin, lütfen efendim, lütfen.... 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — işte, onu an
latıyor efendim, onu anlatıyor. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bel
geyi oku, belgeyi. 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Sayın Başkan, ben 
de bu zarureti izah etmeye çalışıyorum; müsaade 
ederseniz bu zarureti izah ediyorum; ama indirilmeyi-
şinin nedenlerini izah etmeden, bu zarureti nasıl ifa
de edebilirim? 

BAŞKAN — Efendim, konuşmanızı lütfen bu tek
lif üzerine teksif ediniz. 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — 12.2.1985 tarihi iti
bariyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonla-

1. — Parlamentolararası Birliği Türk Grubunda 
açık bulunan bağımsız 1 üyelik için seçim 

BAŞKAN — Gündemin «Seçimler» kısmına geçi
yoruz. 

Parlamentolararası Birliği Türk Grubunda açık 
bulunan (1) bağımsız üyelik için seçim yapılacaktır. 

Bu üyelik için aday olan, bağımsız, sayın millet
vekillerinin adlarını okutuyorum : 

(8) üyeden oluşan Parlamentolararası Birliği Türk 
Grubunda, siyasî parti grubu mensubu olmayan mil
letvekillerine düşen (1) üyelik için aday listesi : 

rina sevk edilmiş bulunan nice tekliflerimiz vardır. 
Mesela; Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunda, 1985 
yılının ikinci ayından beri, bekletilen kanun teklifle
rimiz bulunmaktadır. Bunun sebebi nedir? 

Toptancı Halleri Kanunuyla ilgili olarak... 

BAŞKAN — Sayın özgenç, o kanun teklifini de 
doğrudan doğruya gündeme aldırmak isterseniz o za
man konuşursunuz. Şimdi, bu kanun teklifi üzerinde 
devam edin konuşmanıza. 

EROL AĞAGIL (Kırklareli) — Komisyon başka
nına cevap veriyor Sayın Başkan. 

M. SEYFÎ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
müsaade edin de konuşsun. 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — İzah etmeye ça
lışıyorum Sayın Başkan. 

Türkân Turgut Arıkan (Edirne), 
Süleyman Koyuncugil (Gaziantep) 
Mustafa Murat Sökmenoğlu (Hatay) 
Hüseyin Aydemir (izmir) 
Şükrü Babacan (Kırklareli) 
BAŞKAN — Sayın Türkân Arıkan, adaylıktan çe

kildiğine dair bir önerge vermiştir; okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Parlamentolararası Birliği Türk Grubu için 
adaylıktan çekildiğimi, saygılarımla arz ederim. 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

V. — SEÇİMLER 

Meclis içtüzüğünde belirtilen bu hükümlerden is
tifade etmek için mutlaka bir önergeyle intikal ettir
memiz şart mı? Meclisteki bu komisyonlar, muha
lefet milletvekillerinin vermiş olduğu tekliflere, ülke
ye kalıcı kazanımlar getirecek bu tekliflere niçin de
ğer vermiyorlar, niçin gününde ve zamanında incele
meye tabi tutmak için gündemlerine almıyorlar? 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — O 
sizin görüşünüz. 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Başbakanın vermiş 
olduğu emir ve talimatlar doğrultusunda milletvekil
liği olmaz arkadaşlar; biz piyon değiliz. Piyonluğu 
kabul ediyorsanız, siz bunu istediğiniz gibi tasvip eder
siniz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 
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BAŞKAN — Okunan aday listesi sizlere dağıtıla
caktır. 

Oyunu kullanacak sayın milletvekili, dağıtılan oy 
listesinde adı yazılı olan adaylardan hangisine oy 
verecekse, o adayın adının önündeki kareye bir (X) 
işareti koyacaktır. 

Adi okunan milletvekilleri, kürsü önüne konulan 
kutuya, oy pusulalarını atacaklardır. 

Oylamaya geçmeden önce tasnif komisyonunun 
tespitini yapacağız : 

Sayın Süleyman Çelebi?.. Yoklar. 
Sayın Cahit Karakaş?.. Buradalar. 
Sayın Paşa Sarıoğlu?.. Yoklar. 
Sayın Neriman Elgin?.. Buradalar. 
Sayın İhsan Gürbüz?.. Yoklar. 
Sayın Mahmut Karabulut?.. Buradalar. 
Sayın özdemir Pehlivanoğlu?.. Yoklar. 
Saym Eyüp Âşık?.. Buradalar. 
Sayın Lezgin önal?.. Yoklar. 
Sayın Mümtaz Güler?.. Buradalar. 

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

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

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmına 
geçiyoruz. 

1 inci sırada, içel Milletvekili Sayın Fikri Sağlar'ın, 
Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Sağlar?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
2. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

tedavi nedeniyle yaptığı son A.B.D. seyahatine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, tçel Milletvekili Sayın 
Fikri Sağlar'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Sağlar?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Adana Milletvekili 
iSİayın Cüneyt Canver'in, İçişleri Bakanından sorusu 
vardır. 
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Adları okunan sayın milletvekilleri tasnif komis
yonuna seçilmişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, liste üzerinde, yalnızca bir 
tek arkadaşımızın isminin karşısındaki boş kareye (X) 
işareti konulacaktır. 

Oylamaya Adana İlinden başlıyoruz. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — pyunu kullanmayan arkadaşımız 

var mı? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
Tasnif heyetini tekrar okuyorum: 
Sayın CaJhit Karakaş, Sayın Neriman Elgin, Sa

yın Mahmut Karabulut, Sayın Eyüp Aşık, Saym Müm
taz Güler. 

Tasnif heyeti lütfen yerini alsın. 
Oy kutusu lütfen tasnif heyetine verilsin. 
(Oyların ayrımına başlandı) 
BAŞKAN — Tasnif devam ederken gündeme de

vam edeceğim. 

Sayın Canver?.. Yoklar. 
Saym bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
4. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri özel' 

in, Başbakanlıkta görevli bir müşavir tarafından ya
bancı yayın ajanslarına politik demeç verildiği id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/544) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Eskişehir Milletvekili 
Sayın Nuri Üzel'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Üzel?... Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

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

BAŞKAN — 5 inci sırada, Erzurum Milletvekili 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
6. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 

in, Hatay İli çiftçilerinin Ziraat Bankasına olan borç
larının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/623) 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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BAŞKAN — 6 ncı sıradaki, Hatay Milletvekili 
Sayın Abdurrahman Demirtaş'ın, Başbakandan so

rusu soru sahibinin görevli olması sebebiyle ertelen
miştir. 

7. — Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Baya-
zıt'm, Siyasî Partiler Kanununa aykırı hareket eden
ler hakkında yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/548) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Kahramanmaraş Mil
letvekili Sayın Rıfat Bayazıt'ın, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Bayazıt?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
8. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, İstan

bul Büyükşehir Belediyesinin deniz otobüsleri ile ya
pacağı toplu taşımacılığa ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/559) 

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

Sayın Erel?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
9. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Ankara, 

İstanbul, İzmir ve Bursa illerinde yapılacağı belirti
len toplu taşıma sistemlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/560) 

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

Sayın Salim Erel?.. Buradalar. 
Sayın bakan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
10. — Konya Milletvekili Şalini Erel'in, Konya, 

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

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Erel?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
11. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 

İli Eşme İlçesine bağlı bazı köylerde tütün ekimine 
izin verilmemesinin nedenine ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

BAŞKAN — 11 inci sıradaki Uşak Milletvekili 
Yusuf Demir'in, sorusu, izinli olması dolayısıyla er
telenmiştir. 
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12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Uçak Servisi A.Ş.'ndeki bazı yöneticilerin gıda 
alımlarında usulsüzlük yaptıkları iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

BAŞKAN — 12 nci sıradaki, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Ulaştırma Bakanından so
rusu, verilen mehil sebebiyle ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, İçişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
14. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Üs

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

BAŞKAN — 14 üncü sıradaki, Kayseri Millet
vekili Mehmet Üner'in sorusu, izinli bulunması se
bebiyle ertelenmiştir. 

15. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Muğla İli Merkez Jandarma Karakolunda bazı va
tandaşlara işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 

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

Sayın Halil İbrahim Şahin?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
(Soru ertelenmiştir. 
16. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya 

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

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

Sayın Erel?.. Buradalar. 
Cevap verecek bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
17. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, ham-

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

BAŞKAN — 17 nci sıradaki, Ağrı Milletvekili 
Paşa Sarıoğlu'nun sorusu, izinli bulunması dolayısıyla 
ertelenmiştir. 
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18. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

BAŞKAN — 18 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Günseli. özkaya'nın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın özkaya?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar.. 
Soru ertelenmiştir. 

19. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Di
yarbakır Cezaevinde meydana gelen ölüm olaylarına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (61597) 

BAŞKAN — 19 uncu şuradaki, Ağrı Milletvekili 
İbrahim Taşdemir'in sorusu, verilen mehil sebebiyle 
ertelenmiştir. 

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

'BAŞKAN — 20 nci sırada, Diyarbakır Millet
vekili Kadir Narin'in, İçişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Narim?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın 'bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
21. — İzmir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş'ın, Ali

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

BAŞKAN — 21 inci sıradaki, İzmir Milletve
kili Ali Aşkın Toktaş'ın sorusu, verilen mehil se
bebiyle ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 22 nci sırada, Samsun Milletveki
li Hasan Altay'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Albay?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın 'bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Tekirdağ Millet
vekili Sayın Salih Alcan'ın, Ulaştırma Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Allcan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın 'bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
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24. — Kütahya Milletvekili. Abdurrahman Necati 
Kara'a'nın, Suriye'de okutulan bir ders kitabına ve 
Suriye sınırları içinde vatandaşlarımıza ait tapulu ara
zilerin bedellerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/602) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Kütahya milletve
kili Sayın Abdurrahman Neoati Karaa'nın, Dışişleri 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Kara'a?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın 'bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

25. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Suriye Devletinin ülkemiz aleyhindeki faa
liyetlerine karşı alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/603) 

BAŞKAN — 25 inci sırada, Hatay Milletvekili 
Sayın Mustafa Murat Sökmenoğlu'nıın, Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Sökmenoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
26. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Kah

ramanmaraş - Göksün Yem Fabrikasınca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/607) 

BAŞKAN — 26 nci sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Metin Üstünel'in, Tarım Orman ve Köyiş'leri 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Üstünel?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenm'iştir. 
27. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök

menoğlu'nun, Harran Ovasının bazı kişilerce parsel
lendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/609) 

BAŞKAN — 27 nci sıradaki, Hatay Milletvekili 
Sayın Murat Sökımenoğlu'nun sorusu, mehil veril
diğinden ertelenmiştir. 

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

ıBAŞKAN — 28 inoi sırada, Diyaribalftr Millet
vekili Sayın Kadir Narin'in, İçişleri Bakanından so
rusu vardır, 

Sayın Narin?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın 'balkan?.. Yoklar. 
Soru ertdenmiştir. 
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29. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Sı
kıyönetim Kanunu uyarınca görevlerinden uzaklaş
tırılan kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/611) 

BAŞKAN — 29 uncu sımada, Şanlıurfa Millet
vekili Sayın Vecıihi Ataıklı'nrn, * Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayım Ataklı?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
30. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun, Harran Ovasıyla ilgili olarak Bakanlık Söz-
cüsünce verildiği iddia edilen beyanata ilişkin Dışiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/612) 

BAŞKAN — 30 uncu .sırada, Hatay Milletvekili 
Sayın Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Dışişleri Ba
kanından sorusu vardır. 

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

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

BAŞKAN — 31 inci sırada, Samsun Milletvekili 
Sayın Hasan Altay'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sorusu vardır. 

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

sun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı iddia
sına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/614) 

BAŞKAN — 32 nci sırada, Samsun Milletvekili 
Sayın Hasan Altay'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Altay?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan? Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

33. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun Balltca Sigara (Fabrikasına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) 

BAŞKAN — 33 üncü sırada, Samsun Milletvekili 
Sayın Hasan Altay'ın, Maliye* ve Gümrük Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Altay?.. Buradalar. 

Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

34. \— Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi 
üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) 

BAŞKAN — 34 üncü sırada, Balıkesir Milletve
kili Sayın Davut Abacıgil'in, Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil? Buradalar. 
Cevap verecek sayın balkan? Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

35. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'in, 'tele
vizyon dizisi olarak çekildikten sonra yakıldığı iddia 
edilen Yorgun Savaşçı filmine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/617) 

BAŞKAN — 35 inci sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Nuri Korkmaz'ın, Barbakandan sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan? Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 36 ncı sırada, Konya Milletvekili 
Sayın Salim Erel'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erel?. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

37. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, dış ülke
lerden aldığımız hampetrolün fiyatına ve taşıtma üc
retine ilişkin Başbakandan sözlü $oru önergesi (6/620) 

BAŞKAN — 37 nci sırada, Konya Milletvekili 
'Şalim Ererin, Başbakandan sorusu vardır. 

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

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

38. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/621) 

BAŞKAN — 3'8 inci sıradaki, Denizli Milletvekili 
Halil İbrahim Şahin'in sorusu, mehil verildiğinden 
ertelenmiştir. 
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59. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 
yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru [önergesi (6/624) 

(BAŞKAN — 39 uncu sırada, Adana Milletvekili 
Nuri Korkmaz'ın, Barbakandan sorusu vardır. 

/. — Gaziantep Milletvekili A. Ata Aksu'nun 
1117 Sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma 
Kanununun Bazı Maddeleri ile Türk Ceza Kanunu
nun 426, 427 ve 428 inci Maddelerinin Değiştirilme
sine ve 1117 Sayılı Kanuna Ek Maddeler İlavesine 
Dair Kanun Teklifi ile Gaziantep Milletvekili A. Ata 
Aksu ve 111 Arkadaşının 1117 Sayılı Küçükleri Mu
zır Neşriyattan Koruma Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi ve Ek Madde İlavesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Adalet komisyon
ları raporları (2/276, 2/303) (S. Sayısı : 409) (1) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmı
na geçiyoruz. 

Gaziantep Milletvekili Ata Aksu'nun 1.117 sayılı 
Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununun 
Bazı Maddeleri ile Türk Ceza Kanununun 426, 427 
ve 428 inci Maddelerinin Değiştirilmesine ve 1117 
Sayılı Kanuna Ek Maddeler İlavesine Dair Kanun 
Teklifi ile Gaziantep Milletvekili Ata Aksu ve 111 
Arkadaşının 1117 Sayılı Küçükleri Muzır Neşriyat
tan Koruma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine ve Ek Madde İlavesi Hakkında Kanun 
Teklifinin görüşmelerine kaldığımız yerden devam 
ediyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Dünkü birleşimde, teklifin 2 nci maddesinin mü

zakeresi tamamlanmıştı. 
Şimdi, 3 üncü maddenin müzakeresine geçiyoruz. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 1117 sayılı Kanunun 3 üncü mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 3. — Kurul, 1 inci maddede gösterilen 

eserleri re'sen inceleyebileceği gibi, resmî makamlar 
ile gayeleri içinde çocuk ve gençlerin korunmasına 
yer veren derneklerin, kadın ve basın dernek ve ku
ruluşlarının başvurularını da inceleyerek karara bağ
lar.» 

(1) 409 S. Sayılı basmayazı 5.3.1986 tarihli 75 
inci Birleşim tutanağına eklidir. 

Sayın Korkmaz?.. Buradalar. 

Sayın Başlbalkan veya cevap verecek sayın ba
kan?.. Yoklar.. 

Soru ertelenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Şeyfi Oktay söz is
temişlerdir. 

Buyurun Sayın Oktay. 

SHP GRUBU ADINA M. SEYF1 OKTAY (An
kara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önce
likle şu hususu huzurunuzda saptamanın gerekli ol
duğuna inanıyorum: Ne zaman hak ve özgürlükleri 
kısıtlama, zedeleme ve ortadan kaldırma amaçlan
mış ise, bu kısıtlamalar, yüce değerlerin ardına sak
lanılarak yapılmıştır; yüce değerlerin ardına sakla
nılarak hak ve özgürlüklerin kısıtlanması sağlanmış
tır. Hiçbir, iktidar özgürlükleri kısıtlarken bunu açık
ça ifade etmemiş; «ben toplumu tehlikelerden koru
yacağım» diyerek işe başlamış; böylece gerçek amaç, 
yüce değerlerin arkasına saklanmaya çalışılmıştır. İş
te getirilen bu düzenlemede de aynı politika uygulan
maktadır; tıpkı Polis Yasasında olduğu gibi, tıpkı 
Sinema ve Video Yasasında olduğu gibi... 

Konu güya bir boyutu ile genel adap ve ahlakı 
korumaya yönelik. Öbür boyutu ile de, temel hak ve 
özgürlüklerle ilgilidir. Burada, basın özgürlüğü, dü
şünce ve yaratma özgürlüğü, genel ahlak kavramı
nın ardına saklanılarak sınırlanmak ve kısıtlanmak 
istenmektedir. 

Dün kabul edilen 2 nci madde ile, Başbakanlık 
bünyesinde bir yetkili kurul oluşturulmaktadır. Bu 
kurula, bir yürütme görevi, bir de zorunlu bilirkişi
lik görevi verilmektedir. 

Şu anda müzakere etmekte olduğumuz bu 3 üncü 
madde ile bu kurula resen ve başvuru üzerine ince
leme ve karar alma yetkisi tanınmaktadır. Bu kurul, 
bir yandan birtakım yayınların küçükler için muzır 
olduğuna karar verecek, öte yandan, aynı yayın hak
kında zorunlu bilirkişi olarak, açılacak davada yar
gıca yol gösterecektir. Böylece, kurul, bir yandan bir 
yayın hakkında kamu davası açılmasını sağlarken; 
öte yandan, aynı kamu davasında, yargıcın yanına 
geçerek, ona, zorunlu bilirkişi olarak, bağlayıcı nite
likte oy ve görüş belirtecektir. Bu durumda, yargı
cın delilleri takdir yetkisi de elinden alınmaktadır. 

Vn. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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Yargıç, bu kurulun verdiği kararı ceza hükmüne çe
viren kimse durumuna sokulmaktadır. Böyle bir so
nuç .yargıcın bağımsızlığı ilkesine aykırıdır. Bugün
kü Anayasanın 138 inci maddesine açıkça aykırı dü
şen böyle bir öneri kabul edilemez. 

Bakın ne diyor 138 inci madde: «Hâkimler, gö
revlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hu
kuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm 
verirler. 

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yet
kisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere 
emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tav
siye ve telkinde bulunamaz.» Anayasamızın bu hük
mü, getirilen bu düzenleme ile açık açık ihlal edil
mektedir, hem de net bir biçimde ihlal edilmektedir 
değerli milletvekilleri. 

1117 sayılı Yasaya eklenen bu kurallarla, anılan 
yasa, bir ceza ve usul yasasına dönüşmektedir. Bu, 
hukuk sistemimiz içerisinde kabul edilmesi mümkün 
olmayan bir düzenlemedir. 

Değerli milletvekilleri, bu kurul neye karar vere
cektir? Neşriyatın muzır olduğuna karar verecektir. 
Ayrıca konu, Türk Ceza Kanununun 426, 427 ve 428 
inci.maddeleriyle bağlantılı hale getirilmektedir. 

Türk Ceza Kanununun 426 ncı maddesi, «Müs
tehcen ve hayasızca» deyimini kullanmaktadır. Suç 
olan, müstehcen ve hayasızca yayınlardır. Nedir müs
tehcen? Yasada bu terimin sınırları kesinlikle belir
tilmemiştir. Ceza Yasamız, böylesine bir açıklama 
getirmemiştir; bunlar genel tabirlerdir, aynen Polis 
Yasasına koyduğunuz tabirler gibi; çünkü, açık - sa
çık ve müstehcen tabirleri, çağdan çağa, toplumdan 
topluma kapsamı ve içeriği değişen bir kavramdır. 
Tarih boyunca birçok "büyük yaratıcı, müstehcen ve 
hayasız diye nitelenmiştir. Sanat tarihi çıplaklarla 
doludur; çoğu da hayasızlıkla, açık saçıklıkla suçlan
mıştır. Ressamlar, heykeltraşlar, ozanlar, yazarlar, 
düşünürler hep aynı suçlamayla karşı karşıya kal
mışlardır; yapıtları yasaklanmış, haklarında kovuş
turma yapılmıştır. 

Bu nedenlerle yasa koyucu, müstehcen ve haya
sızca terimini, en geniş ve soyut anlamda koymakla 
yetinmiştir. Bu kavramın içeriğini belirlemek görevi 
ve yetkisi yargıca verilmiştir. Yargıç, karşısındaki 
yapıtın niteliğini belirlerken, kuşkusuz yaratıcının 
amacını, kastını da arayacak ve belirleyecektir. Bu 
konuda yetki yalnızca yargıca verilmiştir; doğrusu 
da budur. Yargıç, çağın ve toplumun gelişen değer
lerini en iyi biçimde değerlendirecektir. 

Cinsel konular, kuşkusuz, insanın merakını tah
rik eden konulardır. Her gizlilik, biraz merak yara
tır; cinsel konular da hep biraz gizlilik taşır. Bu me
rak, özellikle kapalı toplumlarda daha da çoktur; 
çünkü konu bütünüyle yasak sayılır. 

Gerçek, yaratıcı, sanatçı, cinsel konuları işlerken, 
güzel kaygısıyla davranır; yaratıcılığının temel dür
tüsü, güzeli bulmak, onu yeniden yaratmaktır. 

Kaba saba müstehceni bundan kesinlikle ayırmak 
gereklidir. Kaba saba müstehcenin sanatla hiçbir il
gisi yoktur. Burada, ciusel merakı bir tür sömürü 
aracı olarak kullanmak luyeti ve amacı vardır; kasıt, 
güzeli yaratmak değildir, toplumun cinsel konulara 
duyduğu merakı paraya çevirme kastı, amacı vardır. 
Bu amacı, bu kastı en iyi ayırt edecek kimse yargıç
tır. Bu nedenle müstehceni suç sayıp, onu cezalan
dırma yetkisi yargıçtan alınarak başka hiçbir kurula 
veya kişiye verilemez; veremeyiz de, çünkü hukuk 
sistemimize göre bu yetki yalnızca bağımsız yargı
nındır. Biraz önce size hükümlerini okuduğum Ana
yasanın 138 inci maddesinde de bu husus apaçık be
lirtilmiştir. Böyle bir kurul eliyle, en ciddî ve en et
kili basın organları hüküm giyme tehdidiyle karşı 
karşıyadırlar. Bir kez hüküm giyen bir basın organı
nın bir daha toparlanması olasılığı da, olanağı da 
yoktur. Bu basın organı, çok ağır bir bunalım sonu
cu batacaktır. Bu niyetin gözden kaçırılması olanağı 
bulunmamaktadır. 

Aynı biçimde, öbür sanat dallan da benzer teh
ditle karşı karşıyadır. Sinema, tiyatro gibi, belli ölçü
de yatırım gerektiren ve topluma yönelen sanat dal
larında da aynı tehlike vardır. Özgürlükçü, çoğulcu 
demokratik rejimlerde, bir özgürlüğün kullanımı, yar
gıdan başka hiçbir organın denetimine terk edilemez. 
Özgürlüklerin kötüye kullanılmasının önlenmesi, yi
ne ancak özgürlük sistemi içerisinde mümkün hale 
gelir. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekçi olmalıyız. Gerçek
çi siyaset, bugünün gerçekleriyle yarının ülküleri ara
sındaki bileşimi ve dengeyi kurabilmekten geçer. 
Toplumsal gerçekleri ve dengeleri yok sayarak, salt 
ülkülerden söz etmek, aslında ileri değil, geri gitme
mizi sağlar. Bugünün gerçeklerini veri alıp, gelece
ğin ülkülerini yok saymak ise, tutucu ve umutsuz bir 
tutumu sürdürmek demektir. Üzüntüyle belirtelim 
ki, ANAP iktidarı sürekli bu yolu tercih etmektedir. 

Bir hususa daha değinerek huzurunuzdan ayrıla
cağım. Teklifin öngördüğü düzenleme içinde, bir ya
yın organı ve yayıncı, bir kez küçüklere muzır ya-
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yın yapma durumuna düşürüldüğünde, bir daha ya
yın yaşamında tutunması olasılığı kalmamaktadır. Ek 
madde l'e göre bir kez bu suçla kesin yargı giymiş 
olanlar hakkında, bir daha hangi süreli yayında gö
rev alırsa alsın, ayrıca incelemeye gerek olmaksızın 
bu teklifteki 5 inci madde hükümleri uygulanacak
tır. Bu defa da bir kez hükümlülük, sürekli hüküm
lü sayılma sonucunu doğuracaktır. Bu da ceza huku
kunun genel ilkelerine aykırıdır; çünkü, ceza huku
ku sistemimize göre, ceza suça verilir. 

Bu teklif, suçluyu, sürekli suçlu durumuna sok
maktan başka bir düzenleme getirmemektedir. 

BAŞKAN — Sayın-Oktay, toparlayınız efendim. 
M. SEYFl OKTAY (Devamla) — Değerli arka

daşlarım, bu teklif, hukuk açısından, özgürlükler 
açısından, demokratik ilkeler açısından son derece 
sakıncalı hükümler taşımaktadır. Gelin bu teklifi ge
ri alalım ve hukuka uygun tarzda, gerçekten kaba 
saba müstehceni yasaklayacak biçimde yeniden dü
zenleyelim. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oktay. 
Sayın Kuşhan, buyurun efendim. 
Sayın Kuşhan, süreniz 5 dakikadır. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Teşekkür ederim 

Sayın Başkan, o idrak içerisinde süremi kullanmaya 
çalışacağım. 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
saygıdeğer üyeleri; yasalar tedvin edilirken, yüksek 
malumlarınız olduğu üzere, yasa koyucu için, yasa
nın uygulanma süresi, yani ömrü konusunda, «Ne 
kadar uzun sürelidir?» diye düşünmek ve dolayısıy
la, diliyle kavramlarını ona göre tanzim etmek mec
buriyeti vardır. Şu anda üzerinde yapılacak değişik
likleri görüşmekte olduğumuz 1117 sayılı Küçükleri 
Muzu- Neşriyattan Koruma Yasasının yayın tarihi, 
yani ilk tedvin tarihi 21.6.1927'dir. 

Değerli milletvekilleri, bu yasanın, o günün top
lum yapısı içerisinde amaçladığı şeyleri çok güzel de
ğerlendirmek, günümüze bunları intibak ettirmek, 
yani günümüze bunları taşımak ve dolayısıyla günü
müzdeki toplum yapısı içerisinde bu yasanın yeter
sizliğini eleştirmek ve onu yeterli hale getirmek, pek 
tabiîdir ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevi
dir. Bu kanun teklifini getiren değerli milletvekili ar
kadaşlarım da, öyle tahmin ediyor veya öyle diliyo
rum ki, bu düşünceden hareket ederek getirmiş olsun
lar; ama konuyu tetkik ettiğimizde görmekteyiz ki, 
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yaklaşım tarzı maalesef bizim baktığımız pencereden 
tespit ettiğimiz görüntüyü vermiyor. 

Sayın milletvekilleri, meseleyi bu şekilde ortaya 
koyduktan sonra, değerli arkadaşım Seyfi Oktay be
yefendi, teklifin Anayasa' ile çelişen, diğer yasalarla 
çelişen, genel yasal kurallarla, yani hukuk kuralla
rıyla çelişen yönlerini izah ettikleri için, ben onları 
konuşmam gündeminden çıkarmak suretiyle, tedvin 
tarzıyla ilgili ve bir de, gerek ilk tedvin edildiğinde 
ve gerekse... 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, tümü üzerinde de
ğil, 3 üncü madde üzerinde konuşunuz, 3 üncü mad
deye geçiniz. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — 3 üncü madde 
üzerinde konuşmaktayım Sayın Başkanım. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
konuşturmuyorsunuz efendim. 

ENVER ÖZCAN (Tokat) — Sayın Başkan, bı
rakın da bir defaya mahsus rahat konuşsun. 

BAŞKAN — Efendim, rahat konuşturup konuş
turmamak bizim elimizde değil; ama usulüne göre 
konuşturmak bizim elimizdedir. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Konuşmacının 
dikkatini dağıtıyorsunuz, konuşmasını önlüyorsunuz, 
Sayın Başkan. 

M. SEYFl OKTAY (Ankara) — Bu madde di
ğerleriyle, tümüyle iç içedir, bu madde 2 nci madde 
ile ilişkilidir, diğerleriyle ilişkilidir, konular bir bü
tünlük içerisindedir. 

BAŞKAN — 3 üncü madde efendim, 3 üncü mad
de... 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın Başka
nım, beni ikaz etmek, elbetteki Başkanlık Divanını 
işgal eden zatın - şu anda zatı âlinizin - görevi. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — işgal 
falan değil, seçimle geldi, işgal ayrı, seçilip oturmak 
ayrı; işgal etmiyor Sayın Başkan. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın milletve
kili, edilen kelamdan herkes anlamak istediği ma
nayı çıkarır. Ben kendi anlamımda söyledim, siz na
sıl isterseniz öyle anlayın efendim. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Bir yeri işgal 

etmek, ille de cebirle, kuvvetle oraya gelip oturmak 
değildir. Sayın Başkan, kürsüyü işgal ediyorlar, Baş
kanlık Divanını işgal ediyorlar; literatüre ve lügata 
bakarsanız görürsünüz sayın milletvekili. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — işgal 
etmiyor, orada oturuyor. 
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BAŞKAN — Efendim, devam edin, bu konuyu 
cevaplandırmayın. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın milletve
killeri, mesele bu şekilde vazedildikten sonra, bundan 
sonraki maddelerde de elbetteki biz teşrii görevimi
zin bize vermiş olduğu sorumluluğun idraki içerisin
de, tekrar tekrar kürsüye gelecek, tekrar tekrar gö
revimizi i'faya çalışacağız. Yalnız, bunu yaparken şu 
idrak içerisinde olduğumuzu da bugüne kadarki tec
rübelerimizden bilistifade söylemenin gerektiğini dü
şünüyorum1: Elbetteki sonuçta mesele parmaklara in
tikal edince teklif bu şekliyle kabul edilecek; ama 
uygulamalarda karşımıza çıkacak sorunlar veya bu 
yasayı uygulayacak kimselerin, kamu görevlilerinin 
karşısına çıkacak sorunlar ve toplumun başına -de
mek istemiyorum ama- bu yasa ile bela edeceğimiz 
görüntü, herhalde bizi, herhalde bu yasaya müspet 
oy kullanan kimseleri, herhalde bu yasayı tartışırken 
olması gereken boyutlarda katkıda bulunmayan par
lamentoyu pek iyi duygularla yâdetmeyecek endişe
lerini taşıyorum. 

Sayın Başkan, saygıdeğer mille'tvekilleri; kuraca
ğımız kurul, resen yayınladığımız eserleri tetkik ede
bileceği gi'b'i, 'kendisine ilgili mahkemeden gönderi
lenleri de tetkik edecek veya ikaz edildiği takdirde 
meseleye vaziyet edecek. 

ıŞjöyle bir, Türkiye'deki yayın hayatını düşünüyo
rum; 4 üncü maddeyi tartışırken de, özellikle vurgu
layacağım birçok noktalar var, burada o bakımdan 
onu geçiyorum; ama Türkiye genelinde yayınlanmış 
olan mevkute kabul ettiğimiz şeyler, 4 üncü madde
de her ine kadar «Bunlar bu işin dışındadır» şeklinde 
mütalaa edilmiş olsa dahi, bu kurul, Türkiye'deki 
muzır ıneşriya.tı kontrol edecek, tetkik edecek, hak
kında karar verecdc. 

'Şimdi, bu yasa teklifini tetkike başladığım andan 
İtibaren ben kendi kendime, «Böyle bir kurulun üye
si olmak ister misin» diye sordum. Çok samimiyetle 
ifade edeyim ki, böyle b'ir kurulun üyesi olmak, be
nim için dünyanın en büyük ıstırabı olurdu ve emi
nim ki, bu kurulda görevlendireceğimiz çok saygı
değer kamu görevlilerine de, hiç hakkımız olmadan 
bu ıstırabı şimdiden tevdi ediyoruz, üstlerine, sırtla
rına yüklüyoruz. Ne yapacaklar, nasıl yapacaklar, 
dolayısıyla basını nasıl takip edecekler, bugünün 
şartları içerisinde konuyu nasıl gündeme getirecekler 
ve bu muzır neşriyatı nasıl önleyip, çocuklarımızı bu 
muzır neşriyattaın, sizin dediğiniz, ama öyle düşün-
mediğin'iz şekilde nasıl koruyacaklar? 

ÜEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Kendi kendilerini kontrol edecekler. 

ÖMER KOŞMAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; bundan sonraki maddelerde gru
bum ve şahsım adına -fırsat oldukça grubum, fırsat 
olmadıkça şahsım adına- görüşlerimi arz etmek üze
re, bu madde üzerindeki sözlerimi bitiriyor, hepinize 
saygılar sunuyor ve aynı zamanda, Tanrı bu yasanın 
uygulayıcılarına yardımcı olsun diyorum. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 
©AŞRAN — Madde üzerinde verilmiş önergeler 

vardır, okutuyorum : 
TAMIM Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz 1117 sayılı Yasanın Ba
zı Maddelerini Değiştiren Yasa önerisinin 3 üncü 
maddesinin ifadeye açıklık getirmek üzere aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

öneri ve gerekçemiz ekte sunulmuştur. 

Ömer Kuşlhan Kadir Narin 
Kars Diyarbakır 

Hilmi Nalbantoğlu Coşkun Bayram 
Erzurum Adana 

Tevfik Bilal 
Hatay 

öneri 
MADDE 3. — 1117 sayılı Kanunun 3 üncü mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş'tir. 
Madde 3. — Bu kurul: 1 inci maddede işaret 

edilen mevkuteleri ve mevkute tanımına girmeyen 
ve fakat sanat eseri niteliğinde olmayan eserleri, bu 
yasa yönünden resen inceleyebileceği gibi, konuyla . 
ilgili resmî makamlar ile kuruluş amaçlan içinde 
çocuk ve gençlerin korunması amacı bulunan dernek
lerin, kadın derneklerinin, basın demek ve kuruluş
larının başvurularını da yasa yönünden inceler ve 
karara bağlar. 

Gerekçe : 
'Bir yasa tedvin edilirken yasa koyucu şu hususla

ra çok dikkat etmek zorundadır. 
1. Yasa diğer emsali veya benzeri yasalarla çe

lişir, onları nakzeder, onlara ters düşer durumda ol
mamalıdır. 

'2. Yasa tedvin edilirken, dil'i anlaşılan yaşayan 
dil olmalıdır. 

3. Yasa tedvin edilirken dili ve ifadesi yönün
den bütünlük içinde ve gününde ve gelecekte o ya
sayı uygulayacaklar ve yasa kendisine uygulanacak
lar tarafından anlaşılır olmalıdır. 
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4. Yasa tedvin edilirken, bu yasanın tedvinin
deki amaç neyse o amacı gerçekleştirir özellik ve 
kapsamda olmalıdır. 

• 5. Yasa tedvin edilirken her okuyan ve uygu
layan tarafından aynı şekilde anlaşılır olmalıdır. Her 
okuyan ondan bir başka anlam çıkaramamaİKİır. 

6. Yasalar uzun ömürlü olacak nitelikte olmalı
dır. 

(Bu olması gereken özelliklere göre görüşmekte 
olduğumuz yasa »önerisinin 3 üncü maddesini tetkike 
ta'bi tuttuğumuzda, önerinin dil, anlam, ifade ve bü
tünlük yönünden çok çalakalem, baştan savma ted
vin edildiğini görmekteyiz. Bu nedenle yasanın an
lam ifade ve yasa tedvini yönünden önerdiğimiz şe
kilde olması uygun olacağı ve hatta zorunlu olacağı 
'kanaatimizi teyiden arz ederiz. 

TBMM Başkanlığına 
3 üncü madde geçen «kurul» kelimesinin çıkarı

larak «cumhuriyet savcıları» deyiminin' konulmasına 
müsaadelerinizi arz ederiz. 

Gerekçe : Bu kurul, hem inceleme hem yasak
lama hem de bilirkişilik görevlerini yapmaktadır. 
Yani hem hâkim hem saVcı hem de bilirkişi olarak 
(görev yapmaktadır. Oysa bu üç görev ayrı ayrı or
ganlara ait olması gerekir. Bir eseri yasaklarken ka
naatini belıir'tmiş olan bir kural nasıl olur da aynı 
konuda bilirkişilik yapar. 

ibrahim Ural Erol Ağagil 
İstanbul Kırklareli 

Coşkun Bayram M. Kani Bürke 
Adana 'Denizli 

Durcan Emirbayer Yılmaz Demir 
İzmir Bilecik 

Seyfi Oktay 
Ankara 

TBMM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanunun 3 üncü maddesine 

«gösterilen eserleri» deyiminden sonra «radyo ve te
levizyondaki filmleri» İbaresinin konulmasına müsaa
delerinizi arz ederiz. 

Gerekçe : 
Bilindiği gibi, sık sık televizyonda halkın tepki

sine neden olan filmler gösterilmektedir. Ayrıca bu 
işi yapanlar da memur statüsündedirler. Bunlar hak
kında ayrı (bir kurula yetki verilmesi gerekir. Hatta 

ayrı bir soruşturma yöntemi ile verilecek cezalar be
lirtilmelidir. 

İbrahim Ural 
İstanbul 

Coşkun Bayram 
Adana 

Durcan Emiribayer 
İzmir-

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Yılmaz önen 
İzmir 

Seyfi Oktay 
Ankara 

TBMM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanunun 3 üncü maddesinde

ki «gençlerin» tabirinin madde metninden çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe : 

Gençlik ülkeden ülkeye değişen, hatta ülkemizde 
Ibeş yıllık kalkınma planlarında değişik tarifi yapı
lan bir kesimdir. Hangi kanun, hangi kalkınma planı 
esas alınarak değerlendirme yapılacaktır? Bu ister 
istemez, bu kurulu keyfiliğe götürecektir. 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Durcan Emiribayer 
İzmir 

Yılmaz Demir 
Bilecik 

Yılmaz önen 
İzmir 

Mustafa Bürke 
Denizli 

Seyfi Oktay 
Ankara 

Yüksek Başkanlığa 
409 S. Sayılı raporun 3 üncü maddesindeki «der

neklerin» ve «dernek» kelimeleririden önce «kamu 
yararına çalışan» kelimelerinin eklenmesini arz ede
riz. 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Yılmaz önen 
İzmir 

Yılmaz Demir 
Bilecik 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Durcan Emirbayer 
İzmir 

Seyfi Oktay 
Ankara 

BAŞKAN — önergeleri, aykırılık derecelerine 
göre okutup, oylarınıza sunacağım efendim. 

Kars MiMvekili Ömer Kuşhan ve arkadaşları
nın önergesi : 

MADDE 3. — 1117 sayılı Kanunun 3 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir . 
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Madde 3. — Bu kurul : 1 inci maddede işaret 
edilen mevkuteleri ve mevkute tanımına girmeyen 
ve fakat sanat eseri niteliğinde olmayan eserleri, bu 
yasa yönünden resen inceleyebileceği gibi, konuyla 
ilgili resmî makamlar ile kuruluş amaçları içinde ço
cuk ve gençlerin korunması amacı bulunan dernek
lerin, kadın derneklerinin, basın dernek ve kuruluş
larının başvurularını da yasa yönünden inceler ve 
karara bağlar. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet 
katılıyor mu efendim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET 
ıBAĞÇEOl (Yozgat) — Katılamıyoruz efendim. 

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

(BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet 
katılmıyorlar. 

'önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
İstanbul Milletvekili ibrahim Ural ve arkadaş

larının önergesi : 
TBMM 'Başkanlığına 

3 üncü maddede geçen «kurul» kelimesinin çıka
rılarak «cumhuriyet savcıları» deyiminin konulma
sına müsaadelerinizi arz ederiz. 

'BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet 
katılıyor mu efendim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET 
!BAĞÇEC1 (Yozgat) — Katılamıyoruz efendim. 

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

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka-
tilmıyorlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
İstanbul Milletvekili İbrahim Ural ve arkadaşla

rının önergesi : 
TBMM 'Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanunun üçüncü maddesine 
«gösterilen eserleri» deyiminden sonra «radyo ve te
levizyondaki filmleri» İbaresinin konulmasına müsaa
delerinizi arz ederiz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet 
katılıyor mu efendim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET 
'BAÖÇECİ ı(Yozgat) — Katılamıyoruz efendim. 

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

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmıyorlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil ve arkadaşla

rının önergesi : 
TBMM Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanunun 3 üncü maddesinde
ki «'gençlerin» tabirinin madde metninden çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — önergeye hükümet ve komisyon ka
tılıyor mu efendim? 

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

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET 
BAĞÇECÎ (Yozgat) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil ve arkadaşları

nın önergesi : 
Yüksek Başkanlığa 

409 S. Sayılı raporun 3 üncü maddesindeki «der-, 
netlerin» ve «dernek» kelimelerinden önce «kamu 
yararına çalışan» kelimelerinin eklenmesini arz ede
riz. 

BAŞKAN — önergeye hükümet ve komisyon 
katılıyor mu efendim? 

ADALET BAKAM M. NECAT ELDEM (Mar
din)— Katılmıvoruz. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET 
'BAĞÇECÎ (Yozgat) — Katılmıyoruz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Açıklama istiyorum efendim. 

(BAŞKAN — önergede isminiz var mı? 
(M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Var 

efendim, önergemi tanırım. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; sanıyorum ki, İç
tüzük, bu önergenin altında imzam bulunmamış ol
saydı dahi, tekabül ettiğim takdirde bana bu konuş
ma hakkını verecekti. 

Efendim, bu önergemin Genel Kurulca samimiyet-
le değerlendirilmesini rica edeceğim. Maddenin met-
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ni şu şekilde arkadaşlar : «Kurul, 1 inci maddede gös
terilen eserleri re'sen inceleyebileceği gibi, resmî ma
kamlar ile gayeleri içinde çocuk ve gençlerin korun
masına yer veren derneklerin...» Yani, derneklere ge
niş bir müracaat hakkı tanınıyor; her türlü derneğe. 
Hangi derneğe? Amacı, çocuk ve gençlerin korun
ması olan dernek değil, gayelerinin içinde bunun bu
lunduğu derneklere dahi müracaat hakkı tanınıyor. 

Bir dernek düşünün; falan mahalleyi güzelleştir
me derneği; amaçlarının arasında bir madde zikre
dilmiş. «Mahallenin gençlerinin ve çocuklarının ko
runması» denmişse,'bu derneğe dahi, bu kurula mü
racaat etme hakkı tanınıyor. Kanımca, kurulun fazla 

bir talep, fazla bir muamele hacmi altında kalmasına 
neden olacak bir maddedir. Bu nedenle, kamu yara
rına çalışan derneklere bu hakkın tanınmasında, ku
rulun salimen hizmet görmesi bakımından yarar ol
duğu kanısıyla bu önergeyi arz ettik. 

Takdirlerinize sunuyorum efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiş
tir. 

V. — SEÇİMLER (Devam) 

,/. — Parlamentolar ar ası Birliği Türk Grubunda 
açık bulunan bağımsız 1 üyelik için seçim (Devam) 

BAŞKAN — Seçimle ilgili sonuçlar gelmiştir, 
okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Parlamentolararası Birliği Türk Grubunda açık 

bulunan ve bağımsız milletvekillerine düşen 1 üyelik 
için yapılan seçime 247 üye katılmış ve aşağıda adları 
yazılı adaylar, hizalarında gösterilen oyları almışlar
dır. 

Tasnif Komisyonu 

Üye 
Cahit Karakaş 

Zonguldak 

Üye 
Neriman Elgin 

Ankara 

Üye 
Mahmut Karabulut 

Sivas 

Üye 
Eyüp Aşık 

Trabzon 

Üye 
Mümtaz Güler 

Uşak 

Mustafa Murat Sökmenoğlu : 161 oy 
Şükrü Babacan : 31 oy 
Hüseyin Aydemir : 22 oy 
Süleyman Koyuncugil : 21 oy 
Geçersiz : 8 oy 
Boş : 4 oy 

BAŞKAN — Bu suretle Sayın Murat Sökmeno| 
lu seçilmiş bulunmaktadır. 

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

1. — Gaziantep Milletvekili A. Ata Aksu'nun 1117 
Sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu
nun Bazı Maddeleri ile Türk Ceza Kanununun 426, 
427 ve 428 inci Maddelerinin Değiştirilmesine ve 1117 
Sayılı Kanuna Ek Maddeler İlavesine Dair Kanun 
Teklifi ile Gaziantep Milletvekili A. Ata Aksu ve 
111 Arkadaşının 1117 Sayılı Küçükleri Muzır Neşri
yattan Koruma Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Ek Madde İlavesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonları rapor
ları (2/276, 2/303) (S. Sayısı : 409) (Devam) 

BAŞKAN — Şimdi, teklifin 4 üncü maddesini 
okutuyorum: 

MADDE 4. — 1117 sayılı Kanunun 4 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 4. — Bir aydan az süreli mevkuteler ha
riç olmak üzere kurulca tetkik edilerek küçükler için 
muzır olduğuna karar verilmiş basılmış eserlerin sa
hiplerine, sorumlu müdürlerine ve telif hakkı sahip
lerine, basılmış eserin küçüklerin maneviyatına muzır 
olduğu kurulca tebliğ edilir. Tebligat, Tebligat Ka
nunu hükümlerine göre yapılır. Kurul, bu kararı il
gililere derhal duyurmak için gerekli tedbirleri alır. 

Tebligat üzerine eser sahipleri, telif hakkı sahip
leri ve sorumlu müdürler, ellerinde mevcut eserlerin 
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ön kapaklarına «Küçüklere zararlıdır» damga veya 
işaretini basmak zorundadırlar. 

«Küçüklere zararlıdır» ibaresinin herkesin kolay
ca görüp okuyabileceği şekil ve büyüklükte yazılması 
zorunludur. 

Bu suretle damgalanan eserler; 
a) Açık sergilerde ve seyyar müvezziler tarafın

dan satılamaz. 
b) Dükkânlarda, cemakânlarda ve benzeri yer

lerde teşhir edilemez. 
c) Bir yerden diğer bir yere teşhir maksadıyla 

açık bir surette nakledilemez ve müvezziler tarafın
dan bunlar için sipariş kabul olunamaz. 

d) Gazeteler, mecmualar, duvar ve el ilanları, 
radyo ve TV ile veya diğer suretlerle ilan edilemez, 
satışı için reklam ve propaganda yapılamaz. 

e) Para mukabili veya parasız, küçüklere göste
rilemez, verilemez ve hiçbir suretle okul ve benzeri 
yerlere sokulamaz. 

Bu tür eserler, ancak, 18 yaşından büyük olanlara 
içi görünmeyen zarf veya poşet içinde satılabilir. 

Kurul kararının tebliğinden önce dağıtımı yapıl
mış olan bu kabil basılmış eserleri satış için ellerin
de bulunduranlar da, Kurul kararlarının ilgililere du
yurulma tarihinden itibaren, bu maddedeki sınırlama
lara uymak zorundadırlar. 

Kurulca haklarında küçükler için muzır olduğu
na üç defa karar verilen basılmış peryodik eserlerin 
sonraki sayıları ile diğer basılmış eserlerin sonraki 
basıları da, yeniden bir karar verilmesine gerek kal
maksızın bu maddede belirtilen sınırlamalara tabidir. 
Ancak bu gibi eserlerin sahipleri, eserlerinin müteakip 
sayı ve basılarının küçükler için muzır nitelikte ol
madığı iddiasıyla kurula başvurarak incelenmesini is
teyebilirler. Kurul, başvuruyu haklı bulursa, bu mad
dedeki sınırlamalar sonraki sayı ve basılar için uy
gulanmaz. 

Haklarında Kurulun herhangi bir kararı bulunma
dığı halde basılmış eserlerinin konusu veya ihtiva 
ettiği yazı ve resimler sebebiyle küçüklerin manevi
yatı üzerinde muzır tesir yapacağı kanaatinde olan 
eser sahipleri kendiliklerinden, eserin üzerine «Küçük
lere zararlıdır» damga veya işaretini basarak içi gö
rünmeyen zarf veya poşet içinde satışa arz edilirler. 
Bu takdirde, bu basılmış eserler hakkında da bu mad
denin ilgili fıkraları hükümleri uygulanır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Enver özcan konu
şacaklardır. 
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ÖMER KUŞHAN (Kars) — Ben de söz istirham 
ediyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Özcan. 
SHP GRUBU ADINA ENVER ÖZCAN (Tokat) 

— Sayın Başkan, değerli üyeler; bu teklifin söz konu
su maddesinin ışığı altında, yasa teklifinin tümünün 
bir analizi ve otopsisi yapıldığında, bu teklifin asıl 
gerekçesi, gün ışığı gibi ortaya çıkar. 

ANAP Hükümetinin muzır yayınları önleme ça
basını, içinde bulunduğumuz ortamda gayet doğal 
karşılıyorum. Gerçekten de, son bir - iki yıl içinde ül
kemiz basınında, özellikle muzır yayınlardan geçilmi
yor. Günlük ve periyodik yayınlarda muzır manşetler 
diz boyu; işsizlik, pahalılık, geçim güçlüğü... İşte mu
zır yayın. Bunların sonucu olarak, ülkemizde fuhuşun 
ve intiharların yaygınlaşması, tüm değerlerin ve ah
lakın erozyona uğradığı gerçeklerinin yayınlanması... 
tşte muzır yayın. Adaletsiz gelir dağılımının, işken
cenin, rüşvetin yolsuzlukların ve haksızlıkların yay
gınlaşması ve bunların basında manşet olması, elbet
te ki en muzır yayınlardır. 

İşte, bu yasa teklifinin asıl amacı, bu tür muzır-
lı'kları engellemek, önlemektir; ne var ki, asıl amacı 
önlemek için bir kılıf bulmak gerekirdi, o da şükür 
ki bulunmuş; küçükleri korumak. 

ANAP iktidarı, fukaralığı yaygınlaştırdığı bir top
lumda, yetersiz beslenen ve eğitilmeyen bir gençliğin, 
mide, kafa ve kişilik sorunları çığ gibi büyürken, bu 
gençliği sözümona müstehcenlikten koruma rolüne 
soyunuyor; ama öylesine beceriksizce soyunuyor ki, 
müstehcenliğin ve muzırlığın en parlak örneğini ve
riyor. 

Değerli üyeler, insan ilişkilerinin doğal ve sağlıklı 
olmadığı, hele hele erkek - kadın ilişkilerinin sağlık
sız olduğu toplumumuzda, bu teklif yasalaşırsa, ka
nım odur ki, ilişkiler daha da çarpıtılacaktır; çünkü 
bu yasa teklifi, çağdaş bir yaklaşımın değil, yasakçı, 
gizleyici, karanlıkçı, kapkaççı, kısaca Ortaçağ zihni
yetinin ürünüdür. (ANAP sıralarından «Bravo, bravo» 
sesleri) 

Bravo dediğiniz için teşekkür ederim. 
Bir yandan, izlediğiniz çarpık ekonomik ve sos

yal politikayla toplumun en yüce değer ve dokularını 
çürüteceksiniz, öte yandan da, bu politikanızın doğal 
sonucu olan çirkinliklerin basında çıkmasını engelle
mek için, sansüre başvuracaksınız. Bunu yaparken 
da gençliği koruma bahanesine yapışacaksınız; sev
sinler! Gençliği, birkaç boyalı resimden önce, den-
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gesiz beslenme ve eğitimsizlik müstehcenliğinden ko
rumaya bakın. 

Değerli üyeler, müstehcenlik, ar, haya ve ahlak 
bazılarının düşündüğü gibi, başka yerlerde değil, zih
niyetlerdedir, kafaların içindedir. Müstehcenlik; sizin 
anlayacağınız biçimde aşağıda değildir, kafalardadır. 
(SHP sıralarından alkışlar) Müstehcenlik ve muzırlık 
bir zihniyet ve kültür sorunudur; bunları artık öğ
renelim. 

Müstehcenlik konusu söz konusu olduğunda, bun
dan bir süre önce basında çıkan bir haberi hatırlayı
nız, İsviçreli bir hâkimin oradaki bir yurttaşımıza 
onu beraat ettirirken söylediği sözler, acaba sizler ta
rafından bir şamar gibi hissedilmedi mi? Gelin işte 
bu zihniyeti düzeltelim. Gelin kafalardaki çarpıklığı 
ve müstehcenliği düzeltelim. Açlıktan, açıklıktan ve 
netlikten hiçbir zarar gelmez. Muzırlık kafalardadır, 
yasakçılıktadır, sömürücülüktedir. 

Sağlıklı bir toplum, sadece küçüklerin değil, kadı
nıyla erkeğiyle, büyüklerin de her konuda, özellikle 
cinselliğe ilişkin konulardaki yaklaşımlarda, birey 
olarak sağlıklı yetişmesine bağlıdır. Konulara, hele 
cinsel konulara, doğal ve sağlıklı yöntemlerle yaklaş
mayan, dolayısıyla denge kuramayan bireylerin oluş
turduğu bir toplumda, ne ekonomik dengeyi kurabi
lirsiniz, ne dış ticaret dengesini kurabilirsiniz; ne sos
yal dengeyi, ne de politik dengeyi kurabilirsiniz. 

GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — Tam bir Av
rupalısın. 

ENVER ÖZCAN (Devamla) — Siz anlamazsı
nız. 

Gizlilik, yasakçılık... 
BAŞKAN — Sayın özcan, bir dakikanızı rica edi

yorum efendim. 
Şimdi, konuşmanızın 6 ncı dakikasını tamamlamak 

üzeresiniz; şu ana kadar maddenin üzerinde hiç ko
nuşmadınız. Bu itibarla,, madde üzerinde konuşmanı
zı rica ediyorum. Tümü üzerinde konuşma fırsatı 
bulamamışsanız, bu madde dolayısıyla tümü üzerinde 
konuşma yapamazsınız. 

Buyurun devam ediniz efendim. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Maddenin özü 
bu Sayın Başkan. 

ENVER ÖZCAN (Devamla) — Efendim, madde
nin özü hakkında konuşuyorum. 

Ben şunu söylemek istiyorum sayın üyeler : Gizli
likten ve yasakçılıktan arındırılmış, bilimsel yöntem
lerle sağlıklı bir cinsel eğitim politikası oluşturmadık

ça, tam anlamıyla dengeli bir topluma kavuşamayız. 
Gençleri muzır yayından korumak için büyüklerden 
oluşan bir kurul oluşturulacakmış; ben sormak isti
yorum; peki, büyüklerin bu konudaki sağlıklı, eksik
siz ve kompleksiz karar vereceklerini nereden biliyor
sunuz? Ben bu konuda emin olmuş değilim, kani de
ğilim. Çünkü konuya - hepimiz takdir ederiz ki - yüz
yıllardan beri belli yöntem ve zihniyetle yaklaşmış 
bir toplumda, bence küçükler için varsayılan sorunlar 
biz büyükler için de geçerlidir. Bugün, en yüksek 
trajı olan Tan ve benzeri en yüksek tirajlı gazetelerin 
alıcıları, gençler, çocuklar değil; biz büyükleriz, siz
lersiniz, benim. 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Biz hiçbir zaman 
almadık, siz alıyorsanız bilmem. 

ENVER ÖZCAN (Devamla) — Bu konuyu kim
se çıkıp da inkâr edemez. 

Böylesine ciddî, böylesine önemli bir konuya Ana
vatan Partisinin ne denli çarpık bir zihniyetle yaklaş
tığını görmek için fazla söze gerek yok; sağımdaki 
sıralara bakın, basınla ilgili, yayınla ilgili, eğitimle 
ilgili bir konuda hükümeti kim temsil ediyor?.. Millî 
Eğitim Bakanı, Kültür Bakam değil; suç ve ceza ile 
ilgili bir bakan temsil ediyor. 

Sayın üyeler; toplumun demokrat değil, falokrat 
eğilimlerini okşayıp geliştirmeye yönelik bir zihniyet
le hiçbir yere varılamaz. Bu yasayı belki çıkarırsınız; 
ama sosyal adaleti, demokrasiyi ve insan haklarını 
her gün müstehcen ve muzır muameleye tabi tutmaya 
devam edemeyeceksiniz. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym özcan. 
İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Sayın Başkan, şah

sım adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Kuşhan. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, süre
min 5 dakika olduğunun idraki içinde konuşmama 
başlıyorum; sayın üyeler sizleri de saygı ile selam
lıyorum. 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
pek değerli üyeleri; görüşmekte olduğumuz, güya 
gençlerimizi muzır neşriyattan korumak için hazır
lanan 1117 sayılı Yasada değişiklik teklifini, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde tartışmadan evvel, hepinizin 
yaptığı veya yapmak görevi olduğu gibi, mutadımız 
olduğu üzere, yasayı evveliyatıyla beraber tetkik et
mek ihtiyacını duydum. 
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Çok samimiyetle, politikanın çok ötesinde, bugü
ne kadarki iki senelik dönemde verdiğimiz, samimî 
görüntü boyutlarında söylüyorum saym milletvekil
leri, ben çıkamadım işin içinden. «Mümkündür, ben 
işin içinden çıkamayabilirim; noksanlıklarımız vardır» 
dedim; Türkiye Büyük Millet Meclisinde, her şeyin 
en güzeli yapılsın diye üniteler kurulmuş, her şey en gü
zel şekliyle düşünülmüş ve tanzim edilmiştir, bu konuda 
bana yardımcı olacak üniteler ve çok değer verdiğim 
görevliler vardır, «onlardan yardım isteyeyim» dedim; 
tabiidir ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık 
Divanındaki görevlilerden başladım ve ondan sonra 
komisyonlara indim ve en sonunda, bu işle uzaktan 
yakından ilgisi olan herkesle, iki - üç gündür temas 
etmekteyim. 

Değerli milletvekilleri, samimiyetle ifade ediyorum, 
her ileriye doğru attığım adım beni biraz daha kaosa, 
biraz daha çıkmaza, biraz daha flu bir noktaya gö
türdü, bilinmeyenlere götürdü. 

Neden; yasa 1927 yılında tedvin edilmiş, biz de 
şimdi buna bir şey ilave ediyoruz ve diyoruz ki; «Bir 
aydan az süreli mevkuteler hariç...» Yani cümlemiz 
böyle başlıyor. Şimdi bu noktada, benim «Bir aydan 
az süreli mevkuteler» tabirinde, evvela «Mevkute» ne
dir, bunu saptayıp ortaya koymam gerekiyordu, do
layısıyla da işe oradan başladım. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 
(İstanbul) — Periyodik. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın Bakan, 
«Mevkute»nin manası periyodik değildir; mevkute bir 
başka şeydir; müsait bir zamanda lütfederseniz size 
anlatırım. « . 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan, iki 
bakanımız devamlı hatibe müdahale ediyorlar, konuş
turmuyorlar, lütfen müdahale ediniz efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — «Bir aydan az 
süreli periyodik yayınlar» ne demektir, onu tespit et
meye çalıştım. Yani, yayın dönemi bir ayın altında 
olan, her sayısının çıkışı, bir ayın altındaki bir süre
de olan, yayınlar nedir onları araştırdım ve gördüm 
ki, Türkiye'de, bizim şu anda üzerinde tartıştığımız, 
gazetelerden mecmualardan tutun, hepsi bu «mevku
teler» tabirinin içerisindedir sayın milletvekilleri. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 
(İstanbul) — Hayır hayır... 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
hatibe müdahale etmesinler efendim. 

BAŞKAN — O kadar olur efendim. 

I ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Şimdi lütfen bir 
noktaya geliniz; idraklerinizi, düşüncelerinizi ve lüt
fen, duygularınızın altından çıkarabileceğiniz sağdu
yunuzu ortaya koymak suretiyle, bir noktaya geliniz. 

Mevkute, bir ay süreden az periyodik dönemde ya
yınlanan malzeme olduğuna göre; gazeteler, mecmua
lar ve benzeri şeylerden bir aydan az sürede çıkan
lar bu yasanın kapsamı dahilinde değil. Bunun mef
humu muhalifi, bir aylık süreden daha fazla süreler
de yayınlanan periyodik yayınlar veyahut da... 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 
(İstanbul) — Hayır, hayır... 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Saym Bakan, 
tetkik ederseniz siz de benim gibi düşünürsünüz. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen sayın bakana 
değil, Meclise hitap ediniz. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın Başkan 
lütfen, beni değil sayın bakanı ikaz ediniz. 

I ... veyahut da bunun ötesinde, normal şekilde ya
yınlanmış eserleri kabul edersiniz. 

Bir defa işin bu noktasına geldiğinizde, «Eser» 
dediğinizde, karşımıza çok enteresan bir tablo çıkı
yor; güzel sanatları kapsayan bütün yayınlar da eser 
mütalaa ediliyor. Biz çok dua ediyoruz, bütün mil
letçe dua ediyoruz, inşallah yarın kurulacak olan bu 
komisyona, Derviş Vahdeti Efendi zihniyetindeki in
sanlar çokça gelmez. Yoksa güzel sanatlarımıza çok 
yazık olur, sanat eserlerimizin hepsi katledilir, o gü
zelim heykellerimiz kırılır. Neden biliyor musunuz? 
Bu yasa çerçevesinde hepsi müstehcen kabul edilebi
leceği için. 

Şimdi, tekrar başa dönerek, bir aydan az süreli 
konuya geliyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, toparlayın lütfen, za
ten önergeniz vardır; önergenizde de izah edebilir
siniz. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
önergede söyleyeceklerim başka, şu anda bu mukad
des kürsüden söyleyeceklerim başka. 

BAŞKAN — Süreniz dolmuştur efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Meselenin idraki 

içindeyim Sayın Başkanım, müsaade ediniz lütfen. 
BAŞKAN — Ben de ikaz ediyorum, sürenizin dol

duğunu ifade ediyorum efendim. 
I ÖMER-KUŞHAN (Devamla) — Teşekkür ederim 

Sayın Başkan, zaten alıştık ikazlarınıza. 
Sayın milletvekilleri, diğer taraftan, sorumlu mü

dürlük müessesesi vardır. Sorumlu müdürlük mües
sesesi, biraz önce mevkute tabir ettiğimiz, yani gün-
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lük, haftalık veya ayın altındaki sürelerde çıkan ya-
yın organlarındadır; biz bunları bu yasadan muaf tu
tuyoruz; öbür taraftan da, yasanın tedvin tarzında, 
sorumlu müdüre, bir suç olduğu takdirde, ceza vere
ceğimizi ifade ediyoruz. Yani olmayan şeye ceza ve
riyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen toparlayınız 
efendim, lütfen. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Hemen toparlı
yorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Süreniz geçmiştir efendim, lütfen 
efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Hemen toparla
yayım; çünkü Sayın Başkanım daha fazla konuşmama 
müsaade etmeyecek. 

Sayın milletvekilleri, diğer taraftan birçok yerde 
maneviyat kelimesi geçiyor, -biraz önce söylediğim 
espri içerisinde ve o mantıkla çok normaldir - mane
viyat kelimesi acaba neyi kapsıyor diye Türkçe lügat-
lara müracaat ettim, - olur ya, benim kültürüm buna 
yeterli değildir- gerek yasanın ilk kez tedvin edildi
ğinde, gerek bugün, aynen aldık; orada öyle var diye 
biz bugün aynen alabiliriz, bu mantığı kabul etmek 
mümkün değildir sayın milletvekilleri; yıl 1986. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, sekiz dakika oldu 
efendim, lütfen... 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Hemen toparlı
yorum Saym Başkan. 

BAŞKAN — Bizi zorlamayınız efendim, sekiz da
kika oldu, lütfen efendim... 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın milletvekil
leri... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, ben İçtüzüğü tatbik 
etmek mevkiindeyim. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, Sayın Başkan müsaade etse, konuşacak çok 
şeylerimiz var; ama sizler benim ne demek istediğimi 
anladınız. Lügatlara bakın, orada her şeyi görecek
siniz. Millet de zaten nasıl olsa tetkik ediyor.. Ben su
sabilirim, zamanım kısıtlı olduğu için her şeyi söy
leyemem; ama Türk Milleti, çok iyi biliniz ki, 1986'da 
her şeyin idraki içindedir ve en az bizim kadar tetkik 
ve takip ediyorlar. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
iBAŞKAN — önergeler vardır, okutuyorum: 
İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Sayın Başkan, daha 

evvel söz istedim. 
M. TURAN BAYEZttT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, sualler var. 

BAŞKAN — Efendim, sual için, «sual var mıdır, 
yok mudur diye Başkanlık sormaz. Görüşmeler bittik
ten sonra, sual soran olursa, suallerini sordururum. 
Sual soran bir kimse de olmadığı için, önergelere. 
geçtim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ha
yır efendim, önergeyi okutacağınızı nereden biliriz? 

ÎSMAlL DAYI (Balıkesir) — Sayın Başkan, şah
sım adına söz istemiştim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, iki milletvekili 
daha konuşabilir; onlar da konuşsun. 

Sayın Dayı, buyurun efendim. 
İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; uzun zamandır Meclise gelmesi 
beklenen ve değerli SHP'li milletvekili arkadaşlarımın 
bahsettikleri gibi, yalnız Anavatan Partili milletvekil
lerinden değil, 20 kadar imzası bulunan diğer muhale
fet milletvekili arkadaşlarımızda da olgunlaştırılarak 
gelen bu yasa üzerinde, genel konuşma yapmak ister
dim. 

SALİM EREL (Konya) — Yasa değil, yasa teklifi. 

İSMAİL DAYI (Devamla) — Evet, yasa teklifi; 
inşallah oylarınızla yasa olacak. 

1927 yılında çıkarılması lüzumlu görülen bir yasa
nın, 60 yıl sonra, günün şartları içinde yeniden ele 
alındığını görüyoruz. 1927 yılının basın - yayın haya
tım düşünüyoruz da, -ki, bununla yakından ilgilenen 
arkadaşlar kütüphaneden bakabilirler- o zaman dahi 
lüzum görülmüş olan böyle bir yasamn, 1986 yılında 
lüzum görülmeyisin!, acaba sadece basına şirin görün
mek için mi söylüyorlar diye, bazı arkadaşları üzün
tü ile dinliyorum. 

Partilerini komisyonda temsil eden bütün arkadaş
lar teklif üzerinde şöyle konuştular: Anavatan Par
tili ve MDP'li arkadaşları adeta birlikte hareket et
tiler; oylamalarda da bulundular ve ayrılmadılar. 
SHP'li arkadaşlarımız da «Evet biz müstehcenliğe 
mutlaka ve kesinlikle karşıyız» dediler; ama bu yasa 
teklifinin olgunlaşmasında -çok meşgul olmuş olacak
lar ki- bulunamadüar, oylarım kullanamadılar veya 
kullanmadılar. 

insaf ediniz; 1986 Türkiye'sinde binlerce mektup 
ve hiç görmediğiniz, ancak örnek diye gönderilen bir 
yığın gazete, mecmua, kitap size de gelmiştir; ama 
siz bunlardan bihabermiş gibi, burada genel manada, 
bir partiyi suçlamayı vesile kılmak için, Türk Mille
tinin yüzbinlerce insanının sabırsızlıkla beklediği. bir 
meselede, olayı başka bir noktaya saptırmayı düşün
meniz, en azından üzücü bir hadisedir. 

— 541 — 



T. B. M. M. B ; 76 6 t 3 , 1986 Ö : 1 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, üze
rinde mi konuşuyor şimdi arkadaşımız? 

İSMAİL DAYI (Devamla) — Biraz evvel konu
şan arkadaşlarıma cevap verme ihtiyacını duyuyorum. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Madde üzerinde ko
nuşuyor, değil mi Sayın Başkan? 

İSMAİL DAYI (Devamla) — Evet, madde üze
rinde konuşuyorum. 

Biraz evvel konuşan arkadaşım, «Bir aydan az 
süreli mevkuteler için bu yasada bahis yok» dediler 
ve bunu çok dikkatli etüt ettiğini belirttiler; ancak 
geçen 1 inci ve 2 nci maddeleri her halde gözden ırak 
tutmuş oluyorlar. Kendileri 1 inci maddeyi tetkik 
ederlerse, bu maddenin kendinden sonraki maddelere 
atıfta bulunduğunu göreceklerdir. Bir aydan az sü
reli gazeteler, haftalık, onbeş günlük, aylık dergiler de 
dahil, diğerlerine de atıfta bulunarak, mevzubahis edil
mektedir. 

ÖMER. KUŞHAN (Kars).— Tedvin tarzı bu de
ğildir; böyle yasa tedvin edilmez değerli konuşmacı. 

İSMAİL DAYI (Devamla) — Sayın Kuşhân, siz 
konuşurken ben müdahale etmedim, tek kelime söy
lemedim; sizi samimiyetle, sabırla ve hüsnüniyetle 
dinledim ve görüşlerinize de saygı duyuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, «Eğri oturup, doğru ko
nuşalım» şeklinde bir atasözümüz var; içinizde bu 
yasaya «Evet» diyen arkadaşlarımızın bulunduğuna 
da inanıyorum; ama nedense, - bir parti taassubu mu
dur, nedir - SHP'li arkadaşlarımı, «Bu işe ben de gö
nülden razıyım, ama Mecliste konuşurken ve oy ve
rirken biraz farklı düşünüyorum» gibi bir hal içinde 
görüyorum. Eğer yanılıyorsam, beni mazur görsünler. 

M. "SEYFÎ OKTAY (Ankara) — Mutlaka yanılı-
yorsunuzdur. 

İSMAİL DAYI (Devamla) — Bu yasla tasarısıyla, 
geçmişte hapis cezası da verilen hususlara, şimdi ger
çekten ağır para cezaları verilmektedir. Bilhassa bir 
aydan yukarı olan aylık, belki 2 - 3 aylık veya 6 aylık 
dergiler ve kitaplar da tabiî bu maddeye girmekte
dir. Burada arzu edilen esas unsur caydırıcılıktır. Ya
ni, gerek müellifini, gerek sorumlu müdürünü ve ge
rekse - bilhassa - sahibini caydırıcılığa tabi tutmaktır. 
Ben şahsen komisyonda, müellifi ve sorumlu müdürü 
farklı tutmak gerekir şeklindeki düşüncemi arz ve izah 
ettim; ama anlaşılıyor ki, Adalet Komisyonundaki 
arkadaşlarım, bundan sonra bu tip eser yazmasın diye 
ve bir yerde de ikaz mahiyetinde olmak üzere, müel

lifi ve yayın sorumluluğunu daha dikkatli kullansın 
diye de, sorumlu müdürü de koymuş. Ancak bütün 
mesele, bu işin ticaretini yapanlardır. 

Değerli arkadaşlarım, bu kürsüye çok sık olarak 
«Holdingler» kelimesi getirilmektedir. Acaba, bugün
kü Tüfk basını bundan 25 - 30 sene evvel, 40 sene 
evvel Babıâli'de kimlerin elindeydi? Gerçek fikir dün
yasından gelen, hür fikri savunan, hiçbir müstehcene 
ve muzır neşriyata tenezzül etmeyen yayınlar, bugün 
maalesef birtakım renkli basımın etkisi altında kala
rak, tiraj endişesiyle kapanma duygusu içine girmiş
lerdir. Belki sizlerin de katkılarıyla, Batı dünyasında 
olduğu gibi, inşallah bu yüce Meclisi meydana getiren 
bizler de, gerçek fikir özgürlüğünü savunmayan ve 
basını sadece menfaat aracı olarak görüp, onu bir ti
caret metaı sayan birtakım insanların elinden kurta
racak ve biraz evvel bahsettiğim tarzdaki basına hiz
met edecek yasa tasarılarını hazırlar ve getiririz. 

Aslında bugün Babıâli'de bu yasadan hiç mağdur 
olmayacak gazete ve mecmua yayımcıları vardır; bu 
paraya tenezzül etmezler efendim. 

BAŞKAN — Sayın Dayı, süreniz dolmuştur, to
parlayınız sözlerinizi efendim. (SHP sıralarından, «Sü
resi doldu Sayın Başkan» sesleri; ANAP sıralarından 
«Devam etsin» sesleri) 

Devamı, sizin elinizde değil, bunu söyleyen ar
kadaşların elinde değildir efendim. 

Sayın Dayı, sözlerinizi toparlayınız efendim. 
İSMAİL DAYI (Devamla) — Tabiî zamana riayet 

ve hürmet ediyorum Sayın Başkanım, ikazınıza bu 
bakımdan teşekkür ederim. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, bu yasa ile ge
rek kitap yayımcılarını ve gerekse dergi ve diğer mev
kuteleri yayımlayanlara caydırıcılık esası ve oldukça 
da ağır para cezaları getirilmiştir; ama Türk Milleti
nin, önce kendi kasasını, menfaatini ve cebini değil, 
«önce Türkiye» diye düşünen bir basına ihtiyacı 
vardır. Bu milletin evladını, ailesini, örfünü, ahlakını 
düşünen bir basını vardır ve onların çoğalmasını 
arzu ediyoruz; bu yasa ile bu hizaya gelinecektir. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Madde üzerindeki müzakereler ta
mamlanmıştır. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sorum var Sayın 
Başkanım. 
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M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Be
nim de sorum var Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan ve Sayın Bayezit'in 
soruları vardır. 

Sayın Kuşhan, buyurun. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, ara

cılığınızla sayın bakanımdan ve sayın komisyondan 
öğrenmek istediğim hususlar vardır; lütfeder cevap 
verirlerse memnun olurum. 

1. Bir aydan az süreli mevkuteler hangi yayın
ları içermektedir? 

2. Bu şekilde korumaya çalıştığımız çocuklarımı
zın ve gençlerimizin üzerindeki iktisadî sıkıntının so
nuçları tevlit ettiğimiz büyük boyutlardaki tahribat, 
yayının yapacağı tahribattan daha mı az olacaktır? 

3. Gençlerimizi ve çocuklarımızı, geçim sıkıntısı 
içerisine düşürdüğümüz bu ortamda, adeta birbirini 
didikleyen insanların barındıkları yer haline getirdiği
miz aile yuvalarındaki huzursuzluk ortamının zararlı 
sonuçlarından, nasıl koruyacağız bu yasa çerçevesinde? 

4. Bugün ülkenin birçok yerinde özel satış yerleri 
bulunan, bir tür dinî yayın kabul edilen - özellikle 
gerçek dinî yayınları kastetmiyorum - şer'î nizamı kö-
rükleyici, laikliğe aykırı, çağdaş toplumun ahlak ya
pısını bozucu muzır neşriyat vardır. Bunlar da bu ku
rulca denetlenecek midir? 

BAŞKAN — Saym Kuşhan, ben halen soruya gel
mediğiniz kanaatindeyim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Geldim efendim, so
ruları soruyorum; farkında değilsiniz Sayın Başkamm, 
(SHP sıralarından gürültüler) 5 inci sorumu soru
yorum. 

Soru 5. Yoksa yalnız çıplak kadın resimlerini mi 
mütehcen kabul edeceğiz? Sizce çıplak erkek resmini 
basmak da müstehcenlik kavramına giriyor mu? 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, bunlar bu maddeyle 
ilgili değil. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Maddeyle ilgili Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili suallerinizi... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sizce bütün çıplak

lıklar müstehcen midir? Müstehcenlik kavramı içeri
sinde hangi çıplaklık türlerini değerlendiriyorsunuz? 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bu suallerin bir kısmı
na daha evvelki müzakereler sırasında cevap veril
mişti (SHP sıralarından gürültüler) bu bir. 

'ikincisi... 
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M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — İç
tüzüğe göre, görüş bildiremezsiniz efendim. (SHP sı
ralarından gürültüler) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, taraf
lısınız, taraflısınız. Bakana talimat veremezsiniz. (SHP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsaade 
buyurun. Suali tevcih edecek olan Başkandır. Onun 
için, hangi konulara cevap vermesi gerektiğini söyle-
lemek Başkana aittir. (SHP sıralarından gürültüler) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın bakamn hafızası zayıf mı efendim?, 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın bakan Mec
lise yeni mi geldiler?.. (SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bu itibarla, Sayın Bakan, bu madde 
dışında olan konuları cevaplandırmamak kaydıyla 
suallere cevap veriniz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın bakamn hafızası sizden zayıf mı Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Hafızası zayıf değil. Sual Başkana 
tevcih edilir; Başkan, bunu sual mahiyetinde görür ise, 
bakana, cevaplandırması için izin verir. 

M. SEYFl OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
bari ilan edin, deyin ki, «Mecliste soru sordurmaya
cağım.» Bu daha erdemli bir davranış olur; «Soru 
sordurmayacağım» deyin, daha iyi. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğü okuyunuz; İçtü
züğün 61 inci maddesinin son fıkrası, «görüşme sıra
sında» diyor. Şu anda görüşme 4 üncü madde üze
rindedir. O halde, 4 üncü madde üzerinde sualiniz 
varsa sorarsımz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Hepsi de 4 üncü 
madde üzerinde Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
M. SEYFl OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 

siz bu yasayı tetkik etmemişsiniz, maddeler arasında
ki ilişkiden de haberiniz yoktur; onun için soru hak
kını kısıtlıyorsunuz. 

BAŞKAN — Ben, Meclis dışında ve içinde olmak 
üzere, 20 seneden beri bu parlamentoyu takip ederim 
ve İçtüzüğü iyi bilirim. (ANAP sıralarından, «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Buyurun Sayın Bakan. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bu 

yasayı okumamışsınız. 
VECÎHÎ ATAKLI (Şanlıurfa) — Ders almamışsı

nız. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, si

zin tutumunuzu biz biliyoruz. 
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ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın Başkan, İçtüzük hükümleri içinde Sa
yın Kuşhan'ın suallerine cevap veriyorum. Mevkute
nin ne olduğunu sordu; zahmet edip 5680 sayılı Basın 
Kanununu okumuş olsalardı, 3 üncü maddesinde 
mevkutenin ne olduğunu göreceklerdi. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Okuduk. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Okuduklarına ve bildiklerine göre, bu suali 
niye sordular, anlayamıyorum. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — 3 üncü maddeyi 
okudum; zatı âlinizin cevaplamanızı istedim Sayın 
Bakan; oradaki ifadeyle buradaki ifade birbirini tut
muyor da onun için. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Getirilen kanunun amacı; kanun dışı kazanç 
yollarına sapma eğilimleri uyandırıcı, maceraperestliğe 
ve tembelliğe yol açıcı, korku ve dehşet hisleri uyan
dırıcı, ruh ve beden sağlığı üzerinde zararlı etkiler ya
parak dengesiz şahsiyet teşekkülüne sebep olucu, 
kanun dışı yollarla hak aramayı telkin edici, suçluları 
kahramanlaştırarak bu yolda özendirici etkilerde bu-
lunucu, millî duyguları, örf, âdet ve inançları zayıfla
tıcı veya yok edici, halkın ar ve haya duygularını inci
tici, veya cinsî arzularını tahrik ve istismar edici gibi 
birçok amacı hedef alan muzır neşriyatı önlemektir. 

Muzır neşriyatla, müstehcen neşriyat birbirinden 
farklıdır. Kanunun muzır neşriyatla ilgili olarak ge
tirdiği bir yasaklama yoktur, isteyen muzır neşriyat 
yapar; ancak belli kalıplar, belli ölçüler içinde yapar 
bunu. Dilediğince, lalettayin yapamaz hükmünü getir
mektedir. 

Müstehcenlik ise, Türk Ceza Kanununun ilgili 
maddeleri içinde müeyyide altına alınmıştır. Neyin 
müstehcen olduğu, neyin olmadığı; resim mi müsteh
cendir, kitap mı müstehcendir, heykel mi müstehcen
dir; onu tayin ve takdir yetkisi bağımsız Türk hâkimi
ne aittir. Kurula ait değildir. Lütfen okuyunuz kanun 
teklifini, iyice okuyun ondan sonra suallerinizi tevcih 
buyurun. 

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

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkanım, maddenin bir fıkrasında; «Kurul ka
rarının tebliğinden önce dağıtımı yapılmış olan bu kabil 
basılmış eserleri satış için ellerinde bulunduranlar da ku
rul kararlarının ilgililere duyurulma tarihinden itibaren 
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bu maddedeki sınırlamalara uymak zorundadırlar,» 
deniyor. Bu fıkra, 7/b'ye göre de cezaî müeyyideye 
tabidir, yani iki milyon liradan on milyon liraya 
kadar ağır para cezasına tabidir. Tebligat hususu mad
dede açıklanmış; yayınevine, müellifine vesaireye teb-. 
ligat yapılır. 

' Şimdi sualim şu : 
İstanbul'da bir kitap neşredildi, bilahara Türkiye' 

ye dağıtıldı, Hakkâri'de bir satış evinde satışa arz 
ediliyor. Bunun muzır olduğuna kurul karar verdi. 
Kurulun kararı, kitabı basan matbaaya, müellifine teb
liğ edileceği için, Hakkâri'de satış yapan şahsın bun
dan haberi yoktur. Bu fıkraya göre, onun bu satışı 
yapmaması gerekir, yaptığı an suç işlemektedir. Bu 
fıkra ile biz, yasaklanmış bir husustan haberdar ol
mayan bir kişiyi cezalandırmıyor muyuz? Nasıl ka
bili telif görüyorlar? 

Sayın bakanın açıklamasını rica ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyursunlar efendim. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Efendim, maddenin birinci fıkrasının sonunda 
şöyle bir hüküm vardır. «Kurul, bu kararı ilgililere 
derhal duyurmak için gerekli tedbirleri alır.» diyor. 
ilgililer tabirini geniş anlamda alın. Bu, hem yayımı 
yapan kitap sahibidir, matbaadır hem de yetkili merci
ler, mülkî idare amirleri, valiler, kaymakamlardır. On
lar kendilerine en seri bir şekilde yapılacak olan dıı-
vuruyu, bu kabil basılmış eserleri satanlara tebliğ 
edeceklerdir, sorumluluk ondan sonra başlar. 

M. TURAN BAYEZİT (Kaharmanmaraş) — 
Sayın bakan, maddenin ilk halinde, değiştirilmemiş ha
linde buyurduğunuz prosedür var, kaymakamlara ka
dar tebligat var; bu değiştiriliyor, bundan endişe 
duyuyorum. Bana göre, şu madde hükmü nazarı iti
bara alınırsa, demin verdiğim misaldeki, Hakkâri' 
deki satıcıya ceza verilemez. Bu fıkra ölü bir fıkra şek
lindedir, takdirlerinize sunarım. 

F. REZAN ŞAH1NKAYA (Ankara) — Sayın 
Başkan, hep o tarafa bakıyorsunuz, bize hiç söz ver
miyorsunuz, deminden beri elimi kaldırıp söz istiyo
rum, bakmıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Şahinkaya, zatı âlinize karşı 
hiçbir davranışımız ve tutumumuz olamaz. Soru 
için üçüncü kişi olarak zatı âlinizi de kaydetmiştim; 
buyurun efendim. 

F. REZAN ŞAHİNKAYA (Ankara) — Efendim, 
ben konuşmak için söz istedim, sual sormayacağım. 
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BAŞKAN — O zaman başka bir maddede söz 
vereyim. 

F. REZAN ŞAH1NKAYA (Ankara) — Bütün ar
kadaşlarım şahittir, hep o tarafa baktığınız için gör
müyorsunuz, «Sayın Kuşhan, Sayın Bayezit» diyor
sunuz. (Alkışlar, gülüşmeler) 

BAŞKAN — Sayın Şahinkaya, her madde üze
rinde 2 milletvekilinden başka söz veremeyiz. Bu iti
barla Sayın Kuşhan ve Sayın Dayı s>öz istediler, za-
tıâliniz de sualler sırasında söz istediniz. Ben sual
lere kaydettim. Başka bir maddede söz isterseniz, ve
ririm efendim. 

F. REZAN ŞAHİNKAYA (Ankara) — Hayır 
efendim, ben herkesten evvel söz istedim. 

BAŞKAN — Önergeler vardır, okutuyorum : 

TBMM Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 1117 sayılı Müstehcen 

Neşriyattan Çocuk ve Gençlerin Korunması Amaçlı 
Yasada Değişiklik Yapan 409 S. Sayılı Yasa Öneri
sinin 4 üncü maddesinin ilk fıkrasının birinci cüm
lesinin anlam ve ifade bütünlüğünü sağlamak ve yasa 
tedvin ve diline uygun hale getirip her zaman ve her 
yerde, herkesçe aynı anlam çıkarılacak duruma getir
mek için, aşağıdaki şekilde yazılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Not : Gerekçede ifade edilenin dışındaki husus
larla ilgili görüşlerimiz sözlü olarak sunulacaktır. 

Ömer Kuşhan Kadir Narin 
Kars Diyarbakır 

Hilmi Nalbantoğlu Tevfik Bilal 
Erzurum Hatay 

Coşkun Bayram 
Adana 

MADDE 4. — 1117 sayılı Yasama 4 üncü mad
desinin ilk fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 4. — Bir aydan daha az süreli mevkute
ler hariç olmak üzere, kurulca incelenerek küçükler 
ve gençler için zararlı olduğuna karar verilmiş basılı 
eserlerin sahiplerine, bu eseri basan kuruluşun so
rumlu müdürlerine ve telif hakkı sahibine veya sahip
lerine, basılmış eserlerin veya eserlerin küçüklerin 
gelişen ve oluşan ahlak ve kişiliklerine, manevî dün
yalarına muzır olduğu bu kurulca tebliğ edilir. 
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Madde 4'ün birinci paragrafının değiştirilmesi 
önergemizin gerekçesi : 

a) Bir aydan az süreli mevkuteler hariç olmak 
üzere ifadesindeki «bir aydan az süreli mevkuteler» 
hangileridir belli değildir, açıklık getirilmesi gerekir. 

b) Eserin sahiplerine, sorumlu müdürlerine ve 
telif hakkı sahiplerine ibaresindeki çoğul ifade kulla
nılmış olmanın esprisi anlaşılamamaktadır? 

c) Küçüklerin - maneviyatına muzır olduğu - ifa
desinde de büyük yanlışlıklar yapılmaktadır. 

Çünkü maneviyat, insanın maddenin dışında, ya
ni dünyevî olmayan, yani uhrevî olan, yani ölümden 
sonrasını daha çok ilgilendirdiği kabul edilen, gör
düğümüz yönünü ifade eder. Halbuki yasalar, insan 
topluluklarının bugün yaşanan, sağlığında yaşadığı, 
dünyalarındaki olay ve kuralları düzenlemek için çı
karılır. İnsanların manevî yönleri yasalarla geliştirile
mez. O, ancak ailede başlayan ve ömür boyu süren 
özel eğitim ve uğraşlarla, gayretlerle yürütülüp, geliş
tirilmesi gereken yönüdür insanın. Bu nedenle poli
tikacılar, yasa koyucular, yasa uygulayıcıları, insanın 
bu yönüyle fazla uğraşmamaları, insanın o yönünü 
çıkarları doğrultusunda istismara kalkışmaları gere
kir. 

Çünkü bu yöndeki en küçük tahribatın sonucu çı
kan sancıları toplumlar çok uzun süre çekerler. 

O nedenle yasayı tedvin edenler, yasada kullandık
ları «maneviyat» ibaresini yanlış kullanmışlardır. 
Bunun «ahlak anlayışı, ahlakî yapısı, çağdaş toplum
sal ve bireysel ahlakı» gibi başka bir ibareyle ifade 
edilmesi gerekirdi. 

Bu nedenlerle biz bu noksanlıkları tamamlamak 
ve yanlışlıkları da düzeltmek gayesiyle verdiğimiz 
bu değişiklik önergesi üzerindeki mütebaki görüşle
rimizi şifahen arz edeceğiz. 

TBMM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanunun 4 üncü maddesin

deki «Tebligat, Tebligat Kanunu hükümlerine göre 
vapılır» ibaresinin çıkarılmasına müsaadelerinizi arz 
ederiz. 

Gerekçe : Bu maddede hem yukarıda belirtilen 
ibare, hem de «kurul, bu kararı ilgililere derhal du
yurmak için gerekli tedbirleri alır» ibaresi mevcut 
olup, birbirlerinin zıddı sonuçlar doğurur. Zira Teb
ligat Kanununa göre tebligat, belirtilen bir prosedü
re göre yapılır ve zaman alır. Oysa kastedilen mana 
bu olmadığı sonraki fıkrasında açıkça belirtilmiştir. 
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Yani, bu iki ifade birbirlerini tamamlamamaktıa, aksi
ne birbirinin zıddı anlamına gelmöktedliır. 

Bu nedenle, «Tebligat, Tebligat Kanunu hüküm
lerine göre yapılır» İbaresinin madde metninden çı
karılması gerekir., 

ibrahim Ural Erol Ağagil 
İstanbul Kırklareli 

Yılmaz Önen Coşkun Bayram 
İzmir ' Adana """ 

Seyfi Oktay 
Ankara 

Durcan Emirbayer 
İzmir 

Yüksek Başkanlığa 
409 sıra sayılı raporun 4 ünoü maddesinin binin

ci fıkrasının sonuna «Bu karar ayrıca vali ve kay-
makam'lıklarca mahallî dağıtım ve satış yerlerine teb
liğ edilir» 'hükmünün eklenmesini arz ederiz. 

M. Turan Bayezit Erol Ağagil 
Kahramanmaraş Kırklareli 

Yılmaz Önen Durcan Emirbayer 
izmir tzmir 

Yılmaz Demir Seyfi Oktay 
Bilecik Ankara 

TBMM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanunun 4 üncü maddesinde

ki «ve telif hakkı sahiplerine» tabirinin çıkarılma
sını arz edeniz. 

Gerekçe : Telif hakkı sahibi eserini belli bir üc
ret karşılığında veren kişidir. Satış ve tevzi ile ilgisi 
yoktur. Ancak, yazdığı eser basma durumunda söz 
sahibi olur ki, bu madde bu anlamıyla almamıştır. 

Erol Ağagil Mustafa Kani Bürke 
Kırklareli Denizli 

Yılmaz Önen Durcan Emirbayer 
İzmir tzmir 

Yılmaz Demir Seyfi Oktay 
Bilecik Ankara 

Yüksek Başkanlığa 
409 sıra sayılı raporun 4 üncü maddesinin altın

cı fıkrasındaki «...ilgililere» kelimesinin yerine, 
«...mahalinde...» kelimesinin konulmasını arz ede
riz. 

M. Turan Bayezit , Erol Ağagil 
Kahramanmaraş Kırklareli 
Yılmaz Önen Durcan Emirbayer 

tzmir tzmir 
Yılmaz Demir Seyfi Oktay 

Bilecik Ankara 

Sayın ©aşkanılığa 
İIİ17 sayılı Kanunun 4 ünoü maddesindeki (a) 

fıkrasının 4 ünoü paragrafın sonuna, «Kurul kararını 
12 saat içinde bildirmek mecburiyetindedir» ibare
sinin eklenmesini saygıyla arz ederiz. 

Tevfik 'Bilâl 
Hatay 

Mustafa Çelebi 
Hatay 

Münir Sevinç 
Eskişehir 

Salim Erel 
Konya 

Enver Özcan 
Tokat . 

Edip Özgenç 
İçel 

BAŞKAN — önergeleri, aykırılığa göre işleme 
koyuyorum1: 

Kars Milletvekili Ömer Kuşhan ve arkadaşları
nın önergesi: 

MADDE 4. — 1117 sayılı Yasanın 4 üncü mad
desinin ilk fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şe
kilde değiştirıiilnıiştlir. 

«Madde 4. — Bir aydan daha az süreli mevku
teler hariç olmak üzere, kurulca incelenerek küçük
ler ve gençler için zararlı olduğuna karar verilmiş 
basılı eserlerin sahiplerine, bu eseri basan kuruluşun 
sorumlu müdürlerine ve telif hakkı sahibine veya sa
hiplerine, basılmış eserlerin veya eserin küçüklerin 
gelişen ve oluşan ahlak ve kişiliklerine, manevî dün
yalarına muzır olduğu 'bu kurulca tebliğ edilir.» 

'BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET 
BAĞÇECİ (Yozgat) — Katılmıyoruz. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar-
kat) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil-
memıiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
istanbul Milletvekilli İbrahim Ural ve arkadaşla

rının önergesi: 
TBMM 'Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanunun 4 üncü maddesıin-
de, «Tebligat, Tebligat Kanunu hükümlerine göre ya
pılır» ibaresinin çıkarılmasına müsaadelerinizi arz 
ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye ka
tılıyor mu efendim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET 
BAĞCEOl (Yozgat) — Katılmıyoruz. 
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ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar-
dıiın) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmemiştir,! 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Kahramanmaraş Milletvekilli Tufan Bayezit ve 

arkadaşlarının önergesi: 

Yüksek Başkanlığa! 
409 sıra sayılı raporun 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının sonuna «Bu kanar ayrıca vali ve kayma-
kamlarca mahallî dağıtım ve satış yerlerine tebliğ edi
lir» hükümlerinin eklenmesini arz ederiz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET 
BAĞÇECÎ (Yozgat) — Katılmıyoruz. 

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

M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — 
Önergemi açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M, TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu önergenin mü
zakeresinden önce, madde üzerinde, özelikle sual sor
muştum; ancak, suale aldığım cevap, bana önergemi 
açıklama zorunluluğunu hissettirdi. 

Arkadaşlar, maddenin birinci -fıkrası, alınan ka
rarların, basılmış eserlerin sahiplerine, sorumlu mü
dürlerine ve telif hakkı salhiplerine tebliğ edilmesi 
esasım getiriyor; kararlar bu üç kişiye tebliğ edile
cek; yine, «'Kurul, bu kararı ilgililere derhal duyur
mak için gerekli tedbirleri alır diyor. Yani bura
daki ilgililerden kasıt, bu üç kişidir. Maddenin alıt 
tarafına geliyoruz, demin sorduğum sualle ilgili fık
rada «Kurul kararlarının ilgililere duyurulma tarihin
den itibaren» deniliyor. Demin verdiğim misalde ol
duğu gibi, Hakkâri'deki bir satıcının elindeki kita
bın satışa arz edilmesi, benim anlayışıma göre, (7/b) 
fıkrası gereğince müeyyidenin dışında kalmaktadır. 
Önergemiz kabul edilip de, «Mahallî mülkî amir
lerce dağıtım ve satış yerlerine tebliğ edilir» hükmü 
birinci fıkraya eklenirse maksat gerçekleşecektir. Ri
ca ediyorum, bir inat ve israfla buna hayır denme
sin. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil ve arkadaşla

rımın önergesi. 
TBMM Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanunun 4 üncü maddesin
deki «ve telif hakkı sahiplerine» tabirin çıkarılmasını 
arz ederiz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet 
katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET 
BAĞÇECt (Yozgat) — Katılmıyoruz. 

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

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

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Kahramanmaraş Milletvekili Turan Bayezit ve 

arkadaşlarının önergesi: 

Yüksek Başkanlığa 
409 sıra sayılı raporun 4 üncü maddesinin aütıncı 

fıkrasındaki «...ilgililere» kelimesinin yerine, «...ma
hallinde...» kelimesinin konulmasını arz ederiz. 

BAŞKAN — önergeye hükümet ve komisyon ka
tılıyor mu efendim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET 
BAĞÇECÎ (Yozgat) — Katılmıyoruz. 

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

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Hatay Milletvekili Tevfik Bilâl ve arkadaşlarının 

önergesi: 
Sayın Başkanlığa 

l'lı'lT sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki (a) 
fıkrasının 4 üncü paragrafın sonuna, «Kurul kara
rını 12 saat içinde bildirmek mecburiyetindedir» iba
resinin eklenmesini saygıyla arz ederiz. 

BAŞKAN — önergeye konîisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET 
BAĞÇECÎ (Yozgat) — Katılmıyoruz. 

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

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
memiştir. 
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4 üncü maddeyi oylarınıza sunacağım. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET 

BAĞÇECI '(Yozgat) — Sayın Başkan, maddeyi oy
lamadan önce bir hususu düzelıtmek istiyoruz.; 

Efendim, maddenin son fıkrasında «Zarf veya 
poşet içinde satışa arz edilirler.» denilmektedir. Bu
rada geçen «edilirler» kelimesinin «edehilirler» oıla-
raik düzeltilmesini istiyoruz. 

(BAŞKAN — Evet, bu düzeltmeyle birlikte... 
M. TURAN ıBAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, yapılan düzeltme, redaksiyon değildir, 
normal bir değişikliktir. Komisyon sözcüsünün teklifi 
bir değiştirmedir, anlam - değiştirmeye neden olmak
tadır. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET 
BAĞÇECÎ (Yozgat) — Cümle orada bozuktur efen
dim, son fıkradaki «edilirler» kelimesinin «edebilir
ler» olması gerekiyor. 

BAŞKAN — Redaksiyon düzeltmesiyle birlikte1... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, redaksiyon düzeltmesi değil efendim, 
«edilirler» ile «edebilirler» arasında büyük bir. an
lam farkı vardır. Eğer komisyon metninde, zaptında 
varsa açıklasınlar, o zaman ka'bul edilir; eğer ko
misyonun metninde, zahıtta yoksa, komisyon söz
cüsü bu düzeltmeyi yapamaz efendim; arada büyük 
anlam farkı var. Takdirlerinize arz ediyorum. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın Başkan, izin verir misiniz? 

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

din) — Efendim, bu maddenin son fııkrasında fail, 
hasımı yapan kişidir. Eğer o, muzır neşriyat yapa
cağını önceden haber verir ise, tfBen muzır neşri
yat yapacağım» der ise, poşet veya kapalı zarf için
de satışa arz edebilir anlamında hazırlanmışıtır. Arz 
edecek olan basının, kıitaibın, neşriyatın sahibidir. 
Bir hata olmuştur. O bakımdan, değiştirilmesi ge
reklidir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
«Komisyondan böyle geçmiştir, düzeltilemez» diye, 
ben, içtüzüğü hatırlatıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bu redaksiyon değişikliğiyle bir
likte 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... 4 üncü madde kabul edil
miştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — 1117 sayılı Kanunun 7 nci madde

si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 7. — Kanunun 4 üncü maddesinin; 
a) Birinci ve ikinci fıkrasına göre; kendilerine 

tebligat yapıldığı halde eserlerini damgasız olarak ya
yımlayan esefin sahipleri, sorumlu müdürleri ve telif 
hakkı sahipleri, 

h) Dördüncü fıkrasına aykırı olarak, sınırlama
ya tabi olan damgalı veya damgasız basılmış eser
leri, fıkranın bentlerinde belirtilen şekillerde satan, 
teşhir eden, nakleden, sipariş ka'bul eden, ilan eden, 
gösteren, veren ve okullara sokanlar. 

c) Beşinci fıkrasına aykırı şekilde, eseri zarf ve 
poşet içinde satmayanlar, 

İki milyon liradan on milyon liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılırlar. Suçun tekerrürü ha
linde cezanın azamî haddi uygulanır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Madde üzerinde verilmiş iki önerge vardır; oku

tuyorum:' i 
Yüksek Başkanlığa 

409 S. Sayılı raporun 5 inci maddesindeki para 
cezasının «1 milyon liraya kadar» olarak değişti
rilmesini arz ederiz. 

M. Turan Bayezit Şeyhmus Bahçeci 
Kahramanmaraş; Diyarbakır 

Sabri Irmak Hüseyin Avni Sağesen 
Konya Ordu 

A. Sırrı özhtefc 
Adıyaman 

Yüksek Başkanlığa 
409 S. Sayılı raporun 5 inci maddesi ile değişik 

(7/a) maddesindeki «sorumlu müdürleri» kelimelerinin 
metinden çıkarılmasını arz ederiz. 

M. Turan Bayezilt Erol Ağagil 
Kahramanmaraş; Kırklareli 
Yılmaz Önen Durcan Emirbayer 

İzmir İzmir 
Seyifii Oktay Yılmaz Demir 

Ankara Bilecik 
BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre önerge

leri tekrar okuituyorum: 
Kahramanmaraş Milletvekilli Turan Bayezit ve 

arkadaşlarının önergesi: 

Yüksek Başkanlığa 
409 S. Sayılı raporun 5 inci maddesi ile deği

şik (7/a) maddesindeki «sorumlu müdürleri» kelime
lerinin metinden çıkarılmasını arz ederiz. 

BAŞKAN — Önergeye hükümet ve komisyon ka
tılıyor mu efendiim? 
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ADALET KOMÎSYÖNU SÖZCÜSÜ MEHMET 
BAĞÇECt (Yozgat) — Katılmıyoruz. 

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

IBAŞKAN — önergeye hükümet ve komisyon 
katılmıyor., 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kalbul edilmemiştir., 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Kahramanmaraş Milletvekili Turan Bayezit ve 

arkadaşlarının önergesi: 

Yüksek Başkanlığa 
409 S. Sayılı raporun 5 inci maddesindeki para 

cezasının «1 milyon liraya kadar» olarak değiştiril
mesini arz ederiz. 

BAŞKAN — önergeye hükümet ve komisyon ka
tılıyor mu efendim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET 
BAĞÇECÎ (Yozgat) — Katılmıyoruz. 

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

IBAŞKAN — önergeye hükümet ve komisyon ka
tılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... 
Etmeyenler... önerge kalbul edilmemiştir. 

5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyen'ler... 5 inci madde kalbul edilmiş
tir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
İMADDE 6. — 11117 sayılı Kanunun 8 inci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştkitaiştir. 
«Madde 8. — Basılmış eserler ile mevkutenin her 

nüshasından ikişer adedi, neşri takip eden çaüşma 
gününde bir alındı belgesi karşılığında Kurul Baş
kanlığına gönderilir. Anlkara dışında basılan eserle
rin postaya veriLdiği tarih esas alınır. 

'Bu madde hükmünü yerine getirmeyenler hakkın
da 5680 sayılı Basın Kanununun 24 üncü maddesin
de belintien ceza hükümleri uygulanır.» 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

* edenler... Etmeyenler... 6 ncı madde kabul edilmiş
tir. 

7 noi maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7. — l'l 17 sayılı Kanunun 12 nci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştiritoişitir. 
«Madde 1'2. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür.» 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 
sorum var„ 

ıBAŞKAN — Buyurun. 
CAHİT TUTUM ıflBaılıkesir) — Sayın Başkanım, 

bu 12 nci maddede «Bakanlar Kurulu yürütür» di
yor. Maddenin mevcut şekli ne idi ki, bu şekle ge
tirdiler? Bunu KMedenlıer mi? Komisyondan rica 
ediyorum. 

BAŞKAN —Buyurunuz. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Efendim, 12 nci madde, asıl metinde «Bu 
Kanun hükümlerini icraya Adliye, Dahiliye ve Maa
rif vekilleri memurdurlar» şeklinde geçmektedir; bu 
hüküm değiştirilmiş, ve yetki Bakanlar Kuruluna ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... 7 nci madde kabul edil
miştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 8. — 21.6,1927 tarihli ve 1117 sayıilı 

Kanunun 5 ikici maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 9. — 1117 sayılı Kanuna aşağıdaki Ek 

Maddeler Eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Bir aydan az süreli mevku
teler hariç, 4 üncü maddede belirtilen şekilde sınır
lamaya tabi tutulacak basılmış eserlerin sahiplerin
den; 

a) Haklarında Kurulun herhangi bir kararı bu
lunmadığı halde basılmış eserlerin kendiliklerinden 
küçüklere muzır nitelikte görerek zarf veya poşet için
de satışa arz etmök isteyenler, bu eserlerin Katma 
Değer Vergisi dahil toplam satış bedeli üzerinden 
% 25 oranında bir meblağ, piyasaya sürdükleri ta-
riihften, 

b) Basılbış eserlerin, Kurul tarafından küçükler 
için muzır nitelikte olduğuna karar verilenler, bu 
eserin basım adedinin Katma Değer Vergisi da
hil toplam satış bedeli üzerinden % 40 oranında bir 
meblağı, Kurul kararının tebliği tarihinden, 

İtibaren bir ay içinde, Toplu Konut Fonuna ak
tarılmak üzere Maliyeye yatırmak zorundadırlar. 

ıBu mablağtarı belirtilen süre içinde yatırmayanlar 
hakkında', 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 
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BAŞKAN — Çerçeve 9 uncu maddeye bağlı Bk 
1 inoi madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Soru sormak is
tiyorum., 

ıBA'ŞKAN — Buyurun Sayın Ağagıil. 
EROL AĞAGIL (Kırklareli) — Sayın Başkan, 

burada getirilen para cezalarından dolayı, bu satışa 
sunulacak eserlerin fiyatlarında otomatikman bir ar
tış olacağına göre, dolaylı olarak, o eserleri alacak 
olanlardan vergi almak amaçlanıyor diye düşünüyo
rum. Satışı yapanlardan alınacak olan para, neşriyat 
muzır neşriyat değilse ve yüzde 25 olarak alınan meb
lağ kendilerine iade edilecek ise durum bir dereceye 
kadar düzeltilebilecektir. Bu paranın geriye ödenip 
ödenmeyeceği konusunda burada açıklık bulunmama
sı dolayısıyla bu sorumu soruyorum : Eser muzır neş
riyat değilse, başta alınan yüzde 25 geriye iade edile
cek mi, edilmeyecek mi? 

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

din) — Efendim, evvela şunu belirteyim: Bu bir ce
za değil; satış bedeli üzerinden yüzde 25 veya yüzde 
40 Toplu Konut Fonuna aktarılacak olan bir para
dır. Satış bedeline dahil edilir, edilmez, eser sahibinin 
bileceği iştir. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — iade edilecek mi, 
edilmeyecek mi? 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — tade söz konusu değil; niçin iade edilsin?.. 

BAŞKAN — Ek madde 1 üzerinde önerge vardır, 
okutuyorum: 

TBMM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 409 sıra sayılı yasa teklifinin 

9 uncu maddesi içerisinde bulunan ek madde 1 'in a ve 
b fıkralarında belirlenen meblağların Toplu Konut 
Fonuna değil yeni kurulacak «Zararlı Yayınlardan 
Koruma Fonu» adı altındaki yeni bir fona yatırılma
sını, maddenin bu yolda değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Madde değişikliği: (a), (b) fıkralarından sonra. 
«İtibaren 30 gün içinde, zararlı yayınlardan koru

ma fonuna aktarılmak üzere Maliyeye yatırmak zo
rundadırlar.» 

Edip Özgenç 
İçel 

Salim Erel 
Konya 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Ayhan Fırat 
Malatya 

îsmet Turhangil 
Manisa 

Mustafa Çelebi 
Hatay 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Davut Abacıgil 
Balıkesir 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

Vecihi Ataklı 
Şanlıurfa 

Cevdet Karslı 
Giresun 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

Fahrettin Uluç 
Samsun 

Halil İbrahim Şahin 
Denizli 

İdris Gürpınar 
Muğla 

Yüksek Başkanlığa 
409 S. Sayılı raporun 9 uncu maddesindeki ek 1 

inci maddenin metinden çıkarılmasını arz ederiz. 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Sabri Irmak 
Konya 

H. Avni Sağ 
Ordu 

Şeyhmus Bahçeci 
Diyarbakır 

A. Sırrı Özbek 
Adıyaman 

esen 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre önergeleri 
tekrar okutup, oylarınıza sunacağım : 

Kahramanmaraş Milletvekili Turan Bayezit ve 
arkadaşlarının önergesi: 

Ek 1 inci maddenin metinden çıkarılmasını arz 
ederiz. 

BAŞKAN — Önergeye hükümet ve komisyon ka
tılıyor mu efendim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET 
BAĞÇECİ (Yozgat) — Katılmıyoruz. 

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

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 
İçel Milletvekili Edip özgenç ve arkadaşlarının 

önergesi: 
(a), (b) fıkralarından sonra: «İtibaren 30 gün için

de zararlı yayınlardan koruma fonuna aktarılmak 
üzere Maliyeye yatırmak zorundadırlar. 

BAŞKAN — önergeye hükümet ve komisyon ka
tılıyor mu efendim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET 
BAĞÇECİ (Yozgat) — Katılmıyoruz. 
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ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar, 
din) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiş
tir. 

Ek 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Ek 1 inci madde kabul edil
miştir. 

Ek 2 inci maddeyi okutuyorum : 
EK MADDE 2. — Bir aydan az süreli mevkute

lerde ve eklerinde 18 yaşından küçüklerin maneviya
tı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte yayın yapıla
maz. Aksine davranan mevkute sahipleri ile sorumlu 
müdürleri hakkında Türk Ceza Kanununun 426 ncı 
maddesinin ikinci fıkrasındaki ceza hükümleri uygu
lanır. Tekerrürü halinde bu cezalar üç misli tatbik 
edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önerge vardır okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
409 S. Sayılı raporun 9 uncu maddesindeki ek 2 

inci maddenin metinden çıkarılmasını arz ederiz. 

M. Turan Bayezit Şeyhmus Bahçeci 
Kahramanmaraş Diyarbakır 

A. Sırrı Özbek Sabri Irmak 
Adıyaman Konya 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ordu 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET 
BAĞÇECt (Yozgat) — Katılmıyoruz. 

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

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

Ek 2 inci Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Ek 2 inci Madde kabul edil
miştir. 

Ek Üçüncü Maddeyi okutuyorum : 
EK MADDE 3. — Bu Kanunda yazılı suçlardan 

doğan davalar en geç iki ay içinde sonuçlandırılır. 

BAŞKAN — Ek 3 üncü Madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
409 S. Sayılı raporun 9 uncu maddesindeki ek 3 

üncü maddenin metinden çıkarılmasını arz ederiz. 

M. Turan Bayezit Şeyhmus Bahçeci 
Kahramanmaraş Diyarbakır 

A. Sırrı Özbek Sabri Irmak 
Adıyaman Konya 

H. Avni Sağesen 
Ordu 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyorlar mı efendim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET 
BAĞÇECt (Yozgat) — Katılmıyoruz. 

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

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

Ek 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Ek 3 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

9 uncu maddeyi kabul edilen ek 1, ve 2 ve 3 üncü 
maddeleriyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Dokuzuncu madde kabul edil
miştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 10. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

426 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 426. — Halkın ar ve haya duygularını 
inciten veya cinsî arzuları tahrik ve istismar eder 
nitelikte genel ahlaka aykırı; 

1. Her nevi kitap, gazete, risale, mecmua, va
raka, makale, ilan, resim, tasvir, plak, afiş, pankart, 
televizyon ve teyp bantları, fotoğraf, sinema veya 
projeksiyon filmlerini veya diğer anlatım araç ve 
gereçleri ile eşyayı teşhir eden veya ettirenler, bilerek 
dağıtanlar, satanlar veya dağıttıran veya sattıranlar, 
veyahut ticaret veya dağıtım veya teşhir kastıyla ter
sim, tasvir, hak, imal veya tab veya teksir veya imla 
eden veya ettirenler yahut ithal veya ihraç veya 
Türkiye dahilinde bir mahalden diğer mahale nak
leden veya ettirenler ve bunlar üzerinde her ne su
retle olursa olsun muamelede bulunanlar veya bun
ların ticaretini kolaylaştırmak maksadıyla bu fiilleri 
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icra edenler veya bu kabil anlatım araç ve gereçlerini 
vasıtalı veya vasıtasız şekilde tedarik edenler veya 
tedarik ettirenler, tedarik edilebileceğini bildirenler 
veya tedarik edeceğini ilan edenler veya ilan ettiren
ler, 

2. Eser ve mevzuları tiyatro veya sinema veya 
radyo yahut televizyonlarda veyahut umumî mahal
lerde temsil eden veya ettirenler, 

3. Hitabeleri umuma açık yerlerde veya umumî 
mahallerde ira&edenler, 

iki milyon liradan on milyon liraya kadar ağır 
para cezasıyla cezalandırılırlar. 

Bu fiillerin 5680 sayılı Basın Kanununun 3 üncü 
maddesinde belirtilen mevkuteler vasıtasıyla işlen
mesi halinde sahiplerine; mevkute bir aydan az sü
reli ise bir önceki ay ortalama tirajının (basılan) 
miktar) aylık veya bir aydan fazla süreli ise bir ön
ceki tirajının (basılan miktarının) katma değer ver
gisi dahil toplam satış bedelinin 5 ilâ 15 katı tuta
rında ağır para cezası hükmolunur. Ancak, bu ce
zalar en yüksek tirajlı günlük mevkutenin bir önce
ki ay ortalama günlük tirajının katma değer vergisi 
dahil satış tutarının yarısından az olamaz. Bu mev
kutelerin sorumlu müdürlerine, sahiplerine verilen 
cezanın yarısı uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Rıfat Bayazıt 
ve Sayın Hayrettin Ozansoy söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Bayazıt. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, çok kıymetli milletvekilleri; bu kanun teklifiy
le Türk Ceza Kanununun 426, 427 ve 428 inci mad
deleri değiştirilmektedir. Bu konudaki görüşlerimi arz 
etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Türk Ceza Kanununda yapılması istenilen deği
şiklik teklifleri üzerinde, Sayın Başbakanımızın imza
sıyla muhtelif zamanlarda komisyonlara gelen yazı
lar vardır. Bu yazılarda «Adalet Bakanlığında, Türk 
Ceza Kanununun tümü üzerinde çalışmalar yapıldığı, 
kanunun bütünlüğünün ve ceza miktarları arasındaki 
uyumun bozulmaması için, hepsinin birlikte incelen
mesi gerektiği» mütalaa edilmiş ve bu yüzden, Türk 
Ceza Kanununun maddeleri üzerinde verilen birçok 
değişiklik teklifleri, komisyonlarda olsun, burada yü
ce huzurunuzda olsun, reddedilmiştir. 

Şimdi, önümüze getirilen teklifle, Türk Ceza Ka
nununun kabahat faslında bulunan 576 ncı maddesin
deki, edebe muhalif hareketler de dahil edilmek sure
tiyle, 426 ncı madde ile yeni suç unsurları getirilmekte 
ve aynı zamanda hürriyeti bağlayıcı ceza kaldırılarak, 

yerine, iki milyon liradan on milyon liraya kadar ağır 
para cezası vazedilmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, Türk Ceza Kanunumu
zun para cezalarını tarif ve miktarını tayin eden 19 
uncu maddesi üç bin liradan üçyüzbin liraya kadar 
ağır para cezası göstermiştir. 24 üncü maddesi ile de 
kabahat fiilleri için binbeşyüz liradan otuzbin liraya 
kadar hafif para cezası gösterilmiştir. Bu Türk Ceza 
Kanununun tümünde - sayın Başbakanımızın orada
ki yazısına işaret edeceğim - ceza miktarları bakımın
dan bir uyum sağlamak lazım gelir. 

Hakikaten bugüne kadar, elimizdeki Ceza Kanu
nunun bütün maddelerini teker teker inceleyecek olur
sanız, bu miktarın hiçbir surette aşılmamış olduğunu 
göreceksiniz. Örneğin, üç bin liradan otuz bin liraya 
kadar olan para cezalarını aşan bir ceza yoktur. Ka
bahat suçlarıyla ilgili binbeşyüz lira ile otuz bin lira 
arasındaki para cezasını aşan bir ceza miktarı bulun
mamaktadır. Bugün ise, getirip, Ceza Kanununun üç 
maddesinde değişiklik yapıyoruz ve para cezalarını iki 
milyon liradan başlatıp, on milyon liraya kadar çıkar
tıyoruz. Ayrıca, «Bunların tekerrürü halinde ise en 
yüksek haddi verilir», yani on milyon liralık ceza ve
rilir diyoruz. Bir de kalkıyoruz, 426 ncı maddenin al
tında bulunan, tiraj bakımından mesul müdürlerine 
ve sahiplerine tahammül edemeyecekleri kadar ağır 
para cezaları veriyoruz. Bugün İstanbul ve Ankara'da 
bulunan yüksek tirajlı gazetelere, yarın tatbikatta, mil
yarı bulan para cezalarının verildiğini göreceksiniz. 
Ben, ceza hukuku yönünden bunu biraz sakıncalı gö
rüyorum. 

Komisyon lütfen şu maddeleri geriye alsın, ince
lesin ve aralarında bir uyum sağlasın. Hükümetin muh
telif zamanlarda Ceza Kanunu üzerinde birtakım gö
rüşleri vardır. Ayrıca, Adalet Bakanlığında toplanmış 
olan ilim adamları, Ceza Kanununun maddelerini bi
tirmek üzeredirler, bu taslaktan ilham alsınlar ve lüt
fen bu maddeleri yeniden tedvin etsinler. 

Bu vesileyle saygılarımı sunarım. (MDP ve SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Hayrettin Ozansoy, buyurunuz efendim. 
HAYRETTİN OZANSOY (Diyarbakır) — Sayın 

Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Küçükleri Mu
zır Neşriyattan Koruma Kanunu Değişiklik Teklifi
nin bu maddesi üzerinde görüşlerimi arz etmek için hu
zurunuzdayım. 

Müstehcenlik ve muzırlığın her türlüsünün karşı
sındayım. Her şeyden önce, bu hususu arz etmek is-
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terim. Hatırladığıma göre, bir Basın Ahlak Yasası, 
töresi, andı vardı ve basın kendi kendini kontrol ede
bilirdi. Bu müesseseden de istifade edilmesi, hatta ilk 
önce Türkiye Basın Haysiyet Kurulunun devreye so
kularak sorunun çözümlenmesi gerekirdi. Türkiye Ba
sını Haysiyet Divanı otokontrolu daha iyi sağlanabi
lir kanısındayım. Cumhuriyet savcılarına suç duyu
rusunu, bu yüksek ve özel kurul yapmalıdır ve yapa
bilir olduğuna inanmak isterim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 
başımıza ve ülkeye, Polis Yasası görüşmelerinde oldu
ğu gibi, yeni bir üzüntü ve dert açmayalım. 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Bravo... 
HAYRETTİN OZANSOY (Devamla) — 1923'ten 

bu yana, ahlakı sağlam, nice nice kuşaklar yetiştirdik. 
Mevcut yasalarımızdaki önleyici yeterli hükümlerle 
yetinebiliriz kanısındayım. 

Bu maddeyi komisyon geri alsın ve Türkiye Basın 
Haysiyet Kurulunu devreye sokup işlemesini sağlaya
rak hükümleri de içerecek şekilde yeniden düzenle
sin. Hatta, bu konu, hükümet tasarısı halinde getiril
sin. Geri adım atarak, çağdaş uygarlık düzeyine ula-
şamayız. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP ve MDP sı
ralarından alkışlar) 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Soru soracağım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak iste

yen var mı? 
Sayın Üçok, Sayın Kuşhan ve Sayın Tutum sual 

sormak istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Üçok. 

BAHRÎYE ÜÇOK (Ordu) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Küçükleri Zararlı Yayınlardan Ko
ruma Yasası, Atatürk zamanından, 1927'den beri var
dır. O zamanki kurul, Talim Terbiye Dairesi, İçişleri 
Bakanlığı edebiyat veya basın yayın, öğretmenler ve 
Adliye Bakanlığı mensuplarından seçilecek üyelerden 
teşekkül etmekteydi. Aralarında hiçbir zaman Diya
net tşleri Başkanlığı temsilcisi bulundurulmamıştı. Şim
di ise, bir yayının zararlı olup olmadığını saptamak 
için üye alınacak on kuruluştan biri de Diyanet işleri 
Başkanlığıdır. Yıllardan beri bu başkanlık yayınların
da... 

BAŞKAN — Sayın Üçok, bu maddeyle ilgili suali
nizi rica ediyorum efendim. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Tamamen maddey
le ilgili efendim. 

BAŞKAN — O halde hemen sualinize geçiniz. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Hemen geçiyorum 
efendim. 

Yıllardan beri bu başkanlık, yayınlarında, sapıkça, 
gayri ahlakî ve bir toplulukta yüksek sesle okunama-
yacak ölçüde yüz kızartıcı ve müstehcen yazılar ya
yınlamıştır. Acaba bu başkanlığın bu türden kitap, 
gazete, takvim ve diğer kitaplarında suç unsuru sap
tayacak olan kuruluş hangisi olacak veya üyeler kim
lerden oluşacaktır? Sorumun birincisi bu efendim. 

ikinci sorum; bilindiği üzere, Anayasamızın 136 
ncı maddesinde şöyle denilmektedir: «Diyanet işleri 
Başkanlığı, laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasî 
görüş ve düşüncelerin dışında kalarak... Özel kanunun
da gösterilen görevleri yapar» Bu açık ifadeden de an
laşılmaktadır ki, bütün siyasal görüş ve düşüncelerin 
dışında kalması özenle vurgulanmıştır. Böyle olduğu 
halde, idarenin yetkisiyle seçilmiş kişilerden oluşacak 
çok siyasal bir kuruluşun içinde bulunup, fikir yürüt
me, yönlendirme görevi üstlenmesini, Anayasadaki hü
küm ve ifadelerle sayın bakan, yahut sayın komisyon 
nasıl bağdaştırıyorlar? 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın Başkan, üzerinde müzakere açılmış olan 
madde, Türk Ceza Kanununun 426 ncı maddesi olup, 
müstehcenlikle ilgilidir. Hanımefendinin sualinin müs
tehcenlikle ilgisi yoktur. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Tamamen müsteh
cen yayın yapan bir kuruluştan üye alıyorsunuz efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Tutum, buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

426, 427 ve 428 inci maddelerdeki cezaların, Türk 
ceza hukuku sistemiyle uyum derecesi hakkında bilgi 
vermesini ve diğer kabahat fiillerinin cezalarıyla bir 
mukayese yapmasını sayın bakandan istirham ediyo
rum. Birinci sorum bu. 

ikinci sorum : Maddenin 1 numaralı bendinde iki 
ibare var; bunun açıklanmasını istiyorum. «.. ticaret 
veya dağıtım veya teşhir kastıyla tersim, tasvir, hak, 
imal veya tab...» diye devam ediyor. Buradaki «da
ğıtım» kastının ne olduğunu açıklarlar mı? 

Üçüncü sorum : Yine aynı bendin sonunda virgül
den sonraki «tedarik edilebileceğini bildirenler» ne 
demektir? 

Dördüncü sorum : Son fıkrada «Bir önceki tirajı
nın (basılan miktarının) Katma Değer Vergisi dahil 
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toplam satış bedelinin 5 ila 15 katı tutarında ağır pa
ra cezası hükmolunur.» diyor. «15 katı» dediğine gö
re, sayın hükümet, bunun mutlak miktar olarak, aza
mî ne kadar para olabileceğini, bugünkü tirajları göz 
önünde bulundurularak bir örnek verebilirler mi? 
özellikle bunu soruyorum. 

Üzerinde durduğum son bir nokta olarak da (Türk 
Ceza Kanununun 426 veya 427 nci maddesini ilgilen
direbileceği için, sayın hükümet ne diyebilirler bile
miyorum); burada «makale» den söz ediyor; eğer bu 
tefrika halinde ise, birinde var da diğerlerinde yok 
ise nasıl bir işlem uygulayacaklardır? Lütfederler mi 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Efendim, yürürlükteki Türk Ceza Kanununun 
426 ncı maddesi ile bu madde karşılaştınlırsa görü
lecek ki, teklifte sadece iki husus değiştirilmiş ve 
ya eklenmiş bulunmaktadır : Biri, müstehcen neşri
yata açıklık getirme amacını güden ve Yargıtayın yer
leşmiş bir içtihadını maddenin başına monte etmek
ten, diğeri de, ceza miktarını ve şeklini değiştirmek
ten ibarettir. Diğer bütün hükümler, Türk Ceza Ka
nununun 426 ncı maddesinden aynen alınmıştır. 

Kabahat nevindeki diğer suçlarla ahenk meselesine 
gelince, bildiğiniz gibi, yapılan değişikliklerle zaten 
Türk Ceza Kanununda pek ahenk kalmamıştır; bu 
ahengi sağlamaya çalışıyoruz. 

Miktar hususuna gelince, elimde rakam olmadığı 
için, ne miktara baliğ olacağı hakkında bir cevap ve
remeyeceğim. Arzu ederlerse inceler ve yazılı olarak 
cevap veririm. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Lütfen efendim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Bir milyar lirayı 
buluyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Buyurun Sayın Kuşhan. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Sayın 
Tutum aynı mahiyette soru sorduğu için, sormama 
gerek kalmadı efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır, oku
tuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

409 S. Sayılı Raporun 10 uncu maddesinin me
tinden çıkarılmasını arz ederiz. 

M. Turan Bayezit Musa Ateş 
Kahramanmaraş Tunceli 

A. Sırrı Özbek Sabri Irmak 
Adıyaman Konya 

Şeyhmus Bahçeci H. Avni Sağesen 
Diyarbakır Ordu 

TBMM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 409 sıra sayılı kanun teklifi

nin 10 uncu maddesiyle değiştirilen TCK'nun 426 ncı 
maddesinin son fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

tsa Vardal Tevfik Bilal 
Zonguldak Hatay 

Erol Ağagil Mehmet Üner 
Kırklareli Kayseri 

Cüneyt Canver 
Adana 

Bu fiillerin 5680 sayılı Basın Kanununun 3 üncü 
maddesinde belirtilen mevkuteler vasıtasıyla işlenme
si halinde, yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Şimdi önergeleri, aykırılık derecele
rine göre tekrar okutup, oylarınıza sunacağım. 

Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci ve ar
kadaşlarının önergesi : 

409 S. Sayılı Raporun 10 uncu maddesinin metin
den çıkarılmasını arz ederiz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET 
BAĞÇECİ (Yozgat) — Katılmıyoruz. 

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

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Zonguldak Milletvekili İsa Vardal ve arkadaşları

nın önergesi : 
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Bu fiillerin 5680 sayılı Basın Kanununun 3 üncü 
maddesinde belirtilen mevkuteler vasıtasıyla işlen
mesi halinde, yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET 
BAĞÇECt (Yozgat) — Katılmıyoruz. 

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

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

10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... 10 uncu madde kabul edil
miştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

427 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 427. — Neşir veya tevzi edilmek üzere, 
halkın ar veya haya duygularını inciten veya cinsî 
arzuları tahrik ve istismar eder nitelikte genel ahlaka 
aykırı kitap, makale, varaka ve ilan yazanlar ile bu 
kabil makale, yazı ve resimleri ihtiva eden gazete ve 
mecmua gibi mevkutelerin sahipleri ve mevkute ta
nımına girmeyen basılmış eserler yayınlatanları hak
kında, 426 ncı maddedeki cezalara hükmolunur. Bu 
mevkutelerin sorumlu müdürleri hakkında ise bu ce
zanın yarısı uygulanır. 

426 ncı madde ile bu maddede yazılı evrak ve eş
ya müsadere ve imha olunur.» 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Soru efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

biraz önce kabul edilen 10 uncu maddede sorduğum 
sorulardan iki sorum yanıtlandırılmadı; acaba bura
da lütfederler mi? 

Türk. Ceza Kanununun 426 ncı maddesi ile ilgili 
sorduğum soru, şimdi görüştüğümüz 11 inci madde 
ile değiştirilen 427 nci madde için de geçerli; tefrika 
halinde nasıl bir işlem yapılacağını sormuştum. 

İkincisi, 426 ncı maddenin eskisi ile yenisini mu
kayese ederken - bu ifade 427 nci maddede var -
«ilan» dan söz ediyor; halbuki sayın bakan «teda
rik edileceğini bildirenler» şeklinde ifade etti. Bu «bil
dirme» kelimesi, «ilan» karşılığı olarak mı kullanıl
mıştır, diye sormuştum. 

427 nci madde ile ilgili ilave sorum ise şudur : 
427 nci maddenin son paragrafında «426 ncı madde 
ile bu maddede yazılı evrak ve eşya müsadere ve im
ha olunur» denilmektedir. İmhayı nasıl yapacaksınız? 
İmhadan kastınız nedir; yakarak mı, yoksa SEKA'ya 
göndererek mi Bu imhadan kastınız nedir, onu lütfe
der misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Efendim, aslında Sayın Tutum'un belirtiği gi
bi, ikinci satırda «kitap, makale» ibaresinden sonra 
«yazı» kelimesinin konması gerekirdi. Çünkü, cümle
nin devamında «yazı» kelimesi geçmekte. Bu satın 
okumaya devam edersek, «varaka ve ilan yazanlar 
ile bu kabil makale, yazı ve resimleri ihtiva eden» 
şeklinde devam ediyor. Binaenaleyh, orada zuhur ol
duğunu sanıyorum. Mevcut kanunda «yazı» kelimesi 
var; ama buraya sanırım yazım esnasında konulma
mıştır. 

İmha konusuna gelince; imhanın şeklini ilgili ma
kamlar tayin edecektir. 

Yalnız, buradaki «makale» kelimesinden «yazı» yi 
anlamak gerekir, onu ifade ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... 11 inci madde kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 12. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

428 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 428. — Halkın ar ve haya duygularını 
inciten veya cinsî arzuları tahrik ve istismar eder 
nitelikte, genel ahlaka aykırı şarkıları alenen söyle
yenler veya plakları, teyp bantlarını çalanlar veya 
umumî adaba aykırı veya bir şahıs veya bir heye
tin, namus ve haysiyetini muhil beyanat ve sözlerle 
gazete, risale ve diğer evrak satanlar iki milyon lira
dan on milyon liraya kadar ağır para cezasıyla ceza
landırılırlar. 

Bu madde ile 426 ve 427 nci maddelerdeki suç
lardan doğan davalar en geç iki ay içinde sonuçlan
dırılır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Soru var Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

maddede, «plakları, teyp bantlarını çalanlar...» diyor; 
ayrıca maddenin başında da «Halkın ar ve haya duy-
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gularını inciten veya cinsî arzuları tahrik ve istismar 
eder nitelikte, genel ahlaka aykırı şarkıları alenen söy
leyenler...» diyor. 

Buradaki «alenen söyleyenler» ifadesinden anla
dığım, herhalde aleniyetin tekevvünü için bir şart ve
ya birtakım unsurlar var. «Veya» dan sonra, «... plak
ları, teyp bantlarını çalanlar...» diyor; buradan kastı
nız nedir? 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — O da «aleniyet» efendim. 

CAHtT TUTUM (Balıkesir) — Aleniyet giriyor 
mu?.. Bu vaziyette bu ifadeyle girmez. 

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

CAHtT TUTUM (Balıkesir) — Bu soruyu soru
yordum Sayın Başkanım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Erel, buyurun. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, görü
şülmekte olan yasa teklifinin, 12 nci maddesindeki 
«alenen» kelimesinin açıklanmasını sayın bakan ya
parlar mı? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, aleniyetten ne kastedi

liyor efendim? 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Herkesin görüp, işitebileceği ve girip çıkabi
leceği yerlerde söylenen, sözler veya çalınan plak ve 
teypleri kastediyoruz. 

SALİM EREL (Konya) — Gazinolar ve tiyatro
lar buna dahil oluyorlar?.. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Gayet tabiî... 

BAŞKAN — Sayın Altay, buyurunuz. 
HASAN ALTAY (Samsun) — Sayın Başkan, bi

rinci sorum şu; «bant çalanlar» veya film gösterenler, 
deyimine TRT de dahil midir? TRT de bu şekilde 
bir sansüre tabi midir? 

İkinci sorum : Yakın gelecekte ülkemiz Avrupa 
Uydu Yayın Birliğine girecek, belki herkes evindeki 
televizyon aracılığı ile bu maddede yazılı yasak yayın
ları seyredebilecek; bunlar için ne gibi önlem getiri
yorlar? Bu yasa, bu yönde eksik değil midir; 

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

din) — Efendim, Türk Ceza Kanununun 426 ncı mad
desinin birinci fıkrasında televizyon bantları ile ilgili 
hüküm vardır. Evinizde, alenî olmamak kayıt ve şar
tıyla, ele geçirebilirseniz yayınınızı yaparsınız. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, sorunuzu sorunuz 
efendim. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, sayın hükümetten açıklanmasını istirham 
ettiğim bir sorum var : Maddede «bir şahıs veya bir 
heyetin, namus ve haysiyetini muhil beyanat ve söz
lerle gazete, risale ve diğer evrak satanlar...» deniyor. 
«Haysiyet» kelimesi çok geniş kapsamlı bir kelime ol
duğundan, sayın hükümet bunu biraz açıklarlar mı? 
Yani, haysiyetin içine neler girecek, tadat etmek 
mümkün mü? 

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

din) — Efendim, maddenin eski metninde bu husus 
aynen mevcuttur, hukukî bir terimdir. Haysiyetin içi
ne nelerin girip girmeyeceğini, haysiyetin şümulünün ne 
olduğunu, olay önüne geldiği zaman, hâkim tayin ve 
takdir edecektir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş önerge var
dır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 12 nci madde

siyle değiştirilen Türk Ceza Kanununun 428 inci mad
desinin sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

A. Ata Aksu 
Gaziantep 

Mehmet Rağçedi 
Yozgat 

Burhan Kara 
Giresun 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

Metin Balıbey 
Afyon 

Mehmet Onur 
Kahramanmaraş 

426 ve 427 nci maddeler ile bu maddedeki ağır 
para cezalarının tatbikinde, 19 uncu maddedeki aşağı 
ve yukarı hadlerle ilgili hüküm uygulanmaz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET 
BAĞÇECİ (Yozgat) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

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

CAHtT TUTUM (Balıkesir) — Bu, ne anlama ge
liyor Sayın Başkan? 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Efendim, ne anlama geldiğini, izin verirseniz 
izah edeyim : Türk Ceza Kanununun 19 uncu mad
desinde, ceza hadleri belirlenmiştir. Orada azamî para 
cezası, üçbin ila üçyüzbin lira arasındadır. Açıklık ge-

— 556 — 



T. B. M. M. B : 76 

tirmek ve bir tereddüde meydan vermemek maksadıy
la bu önerge verilmiştir; öyle tahmin ediyorum. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmaktadırlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi, kabul edilen önergeyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
12 nci madde kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 13. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 14. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Kanun teklifinin tümü üzerindeki müzakereler ta

mamlanmıştır. 
Oyunun rengini belli etmek üzere söz isteyen arka

daşlarımız ile açık oylama talebini havi bir de öner
ge vardır; ancak, çalışma süremizin dolmasına çok 
az bir zaman kalmıştır. Biraz daha çalışmak suretiyle, 
bu kanun teklifinin müzakeresinin tamamlanması im
kân dahiline girecektir. 

Bu bakımdan, kanun teklifinin müzakeresinin so
nuna kadar çalışma süremizin uzatılması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Oyunun rengini belli etmek ve lehte konuşmak 
üzere, Sayın Mahmud Altunakar söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Altunakar. (Alkışlar) 
Sayın Altunakar, hatırlatmaya hiç sebep yok; ama 

özlü ve çdk kısa olmak kaydıyla ifade etmenizli rica 
ediyorum. 

Buyurun efendim. 
MAHMUD ALTUNAKAR (Diyarbakır) — Muh

terem Başkan, Büyük Millet Meclisinin kıymetli aza
ları; (SHP ve MDP sıralarından «Üyeleri, üyeleri» 
sesleri) söz alıp bu beyanımla reyimin rengini belirt
meyi belki zait addetmek licap eder; ancak, bu kanun 
teklifi münasebetiyle değerli hatip arkadaşlarımız, ba
sın sadedinde izharı endişe buyurdular. Niçin? Basın 
Kanunu yeniden tedvin edilmek zaruretiyle mi karşı 
karşıyadır? Arkadaşlarımız, bu kanun teklifi vesilesiy-
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le, acaba vatandaşın en meşru hakkı olan müdafaa 
hakkını, Anayasa ile teyit edilmiş bulunan mahkeme
lerin aleniyeti prensibini ihlal eden hükümlerini mi 
kaldırmak jstediler? 

Hayır arkadaşlar, hiçbirli değil; o halde maksat 
nedir? Maksat, vicdanî muhasebenin tahassulü ve 
vicdanî mesuliyetin idraki ile rejimimizin demokratik 
inkişafları içinde içtimaî ahlakî ve terbiyevî hayatı
mızı mer'i mevzuata intibak ettirmekten ibarettir. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Gayet güzel takdir buyurursunuz, bir memleket 
matbuatımın en şerefli vasfı ve en tabiî vazifesi, o 
memlekette pek sağlam bir hürriyet paratoneri olma
sındadır. Dolayısıyla flikir, söz ve yazı serbestilikleri-
ne paratonerlik, matbuatın uhdesine aldığı en bariz ve 
muhterem unsurdur. 

Binaenaleyh bu ulvî mefhumların, hergün pano
ramik seksüellerle bünyesini tahrip eden illetten tat-
hir, içtimaî ve ahlakî hükümlerine mütenakız ifsat
tan himaye ve berî etmek iktiza eder. (ANAP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, matbuat serbestiiliği ve 
matbuat bedmestlıiği; işte birbirinden tamamıyla ayrı 
iki düşman kutup, birbirine ters düşen iki mana. Hiç 
şüphe yoktur ki, hür ve demokratik bir şuurla müceh
hez Türk'iye'nlin yapacağı iş, bu iki manadan evvelki
ne hürmet ve muhabbetle sarılmaktır. İkincisi, ne ma
naya gelirse gelsin, zararlı olmasına meydan verme
mek gerekir. Muhalif ve muvafık bütün muhterem 
arkadaşlarımın kanaatine tercüman olduğumu zanne
derek şunu ifade etmek istiyorum : Matbuat serbestisi 
kadar ileri bir mefhumu, irticaî ve sapık bir zihniyet
le klirli ve cimri bir takım maksatların hizmetkârlığı 
istikametinde istimal etmek, medenî günah ve cinayet
lerin en büyüğüdür. (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Geçen devlirlerde yaşamış ve isimleri hafızaları
mızın ihram mahfuzları içinde saklı bulunmuş hür
riyet ve kalem üstadlarımızı, fikir ve demokrasi fel-
sefemiziin muhterem mübeşşirleri addederim. Onlar ki, 
mesleklerinin vakar ve haysiyeti uğruna «istiklal 
Mahkemesine» gihmiş, idama mahkûm olmuş, sehpa
dan dönmüş; fakat fikir ve müdafaa ettikleri dava 
için, yine böyle akıbetlere razı olacak kadar fedakâr 
kimselerdi. (Bağımsız sıralardan gürültüler) Onlar k'i 
dördüncü kuvvet olma inanç ve idraki ile meslekî va
kar içinde, muhalefetle beraber icraatı murakabe et
miş; doğru yolları istikamet ve hedef tayin etmişler
dir. Onlar ki yazdıkları gazıeteleri tifdruk ve rotatif 
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sistemle basılmaz; renkli resimleri yok; fakat muhte
vası ve ciddiyetiyle memleket mukadderatında söz 
ve itibar sahibi, ma'şeri vicdanda in'ilkâslar yaparlar
dı. 

Onlardan sonra, bugüne kadar zihinlerimizi, fikir 
ve irşatlarıyla tenvire çalışmış cefakâr meslek men
suplarını aynı hassasiyetle birer kalem mücevheri di
ye selamlarım. 

Ancak, hiçbir şeyden çekinmeyerek, milletimizin 
bütün fert ve reyleri karşısında tebarüz etmek isterim 
ki, «ilericilik ve çağdaşlık» teraneleriyle içtimaî, ah
lakî ve terbdyevî hasletlerimizi tahrip ve yok etmek is
tikametinde ve aynı zamanda maddî ve tamahkar 
Zihriiyeti hâkim kılmak için, müşahede ettiğim mü
essif tavır ve vasıflar şunlardır : 

Menfaatların zayi olması endişesiyle mutabasbıs, 
müdâheneci ve metih'kâr. (SHP sıralarından sıra ka
paklarına vurmalar, şiddetli gürültüler) 

M. NURt ÜZEL (Eskişehir) — Kime selam, ki
me?.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen dinleyelim. 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Bu hü
viyetle mesafe alıp teminat elde edince ve hak ve ha
kikat düşmanı mütecaviz, gayra ciddî, yaygaracı bir 
iğtişaş unsuru olmak gibi müphem bir haleti ruhi-
yesiyle... 

ALİ RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) — Bir ter
cüman lazım Sayın Başkan. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Yapma Sayın Baş
kan, böyle konuşma olmaz ki... 

BAŞKAN — Herkes Türkçe konuşuyor efendim. 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) - ... bazı 
gazetelerimiz hale fayda vermek şöyle dursun, istik
bale bile zarar tevlit edecek birer fesat amili manza
rasını göstermektedirler. (ANAP sıralarından, «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

İSALIM EREL (Konya) — Sayın Başkan, Anaya
sanın içerisinde bu kelimelerin hangisi var? 

BAŞKAN — Efendim, herkes tahsil gördüğü dö
neme göre konuşmasını yapıyor; Altunakar da tahsil 
gördüğü dönem ifadesiyle konuşuyor. (SHP sıraların
dan gürültüler) 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Kim
seye hakaret etmiyorum beyefendi; elfazı galizeyle de 
konuşmuyoruz, lütfen... 

BAŞKAN — Devam ©din efendini. (SHP sırala
rından gürültüler) 

SALİM EREL (Konya) — Bu kadar kelimeyi na
sıl buluyor? 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Mede
nî tekâmülde her memleket bu badireleri, bahsettiğim 
bu afetleri görmüş; fakat acı tecrübelerden ders al
masını bilmiştir. Niçin bizim rotamız başka türlü ol
sun? (SHP sıralarından gürültüler) 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, nasıl 
konuşuyor? (SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, oturursanız cevabını veri
rim. 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Değer
li milletvekillerli, her şeyden evvel bir hakikati açık 
bir şekilde tespit edelim. Her cemiyetin, bekası ve ni
zamının idamesi için yapmakla mükellef bulunduğu 
müspet veya menfî vazifeleri vardır. (SHP sıraların
dan sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) Bunlar
dan birinaisi, kanunlarla tahdit edilmiş hak sınırlarını 
hiçbir veçhile tacavüz etmemektir... (SHP sıraların
dan, sıra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen sıralara vur
mayın. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, siz 
orada yanlış. oturuyorsunuz... 

«Tahsil gördüğü yere göre konuşuyor» diyorsu
nuz. Bunu nasıl söylüyorsunuz? 

Cumhuriyet Türkiye'sinde bu ayıptır, ayıp. 
Aralbiıstanda okusa idi, Arapça mı konuşacaktı? 

Olmaz ki!.. 
MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — ... İkin

disi ise, fertlerin yine kanunlar himayesindeki huku
kuna, hiç kimseyi tecavüz ettirmemektir ve eden bu
lunursa cezalandırılmalıdır. Soruyorum, başka türlü 
nasıl olur? (SHP sıralarından sıra kapaklarına vurma
lar, gürültüler) Medenî bir camiada kontrolsüz... 

İBAŞKAN — Bir dakika Sayın Altunakar... 
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VIII. — DİSİPLİN CEZALARI 

/. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'a kınama 
cezası verilmesi. 

BAŞKAN — Sayın Ayhan Fırat, Başkanlığa çok 
ağır ve tahammül - edilemeyecek sözler söylediğiniz 
için, zatı âlinfize kınama cezası veriyorum. (SHP sıra
larından gürültüler) Bundan sonra... 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, sö
zünüzü geri alın. Başkan olarak sözünüzü geri alın. 
Türkiye Cumhuriyeti Meclisinde Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanı bunu söyleyemez. Savunma hakkı 
istiyorum. 

BAŞKAN — Bundan sonra, hatipten sonra (SHP 
sıralarından sürekli sıra kapaklarına vurmalar) oyla
yacağım efendim. 

VII. 

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

BAŞKAN — Sayın Altunakar devam edin efen
dim. (SHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 

MAiHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Me
denî bir carhiada kontrolsuz, ferdî veya zümrevî, va
zife ve mesuliyetinden bigâne, serapa cemiyeti tahrip 
eden cereyanlara kaptırmış olanların karşısında her 
hafızı selahiyet ve iktidarlar bir mesuliyetle teminat 
altına alınmaz mı? (SHP sıralarından sıra kapakları
na vurmalar) Hükümetlerin etrafına teksif ettiğimiz 
murakabe hakkı, başka hangi kaynaktan neşet eder? 
(SHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 

Nasıl isteyebiliniz ki, matbuat gibi milletin siyasî, 
iktisadî, irfanî ve vcidanî her nevi faaliyetine müda
hale vazifesini kendinde gören bir kuvvet, tamamıyla 
gayrî mesul olsun? O matbuat ki, kendi kendini kont
rol edemiyor, Basın Ahlak Yasasında mündemiç um-

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Oylama yapmadan 
kınıama cezası verilmez; oylayınız... (SHP sıraların
dan sürekli sıra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN — Oylayacağım efendim. Hatibin ko
nuşmasından sonra oylayacağım efendim. (SHP sıra
larından sürekli sıra kapaklarına vurmalar) 

Sayın hatip, siz devam edin efendim. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Savunma hakkı is

tiyorum. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Başkan olarak bu 
konuşmaya müsaade etmemeniz lazım. (SHP sıraların
dan sıra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN — Onun da cevabını vereceğim. 

delerine riayet etmiyor. Hakkın, hakikatin ve mura
kabenin en büyük alemdarı olmak gereken unsurun 
cemiyetin, millî, ahlakî, terbiyevî haslet ve inancını 
imha edecek patron ve sermaye diktatörleri mevkiin
den kalmasını tahayyül etmek suretiyle konuyu izaha 
yeltenmek izana sığar mı? (SHP ve Bağımsız sırala
rından sıra kapaklarına vurmalar; ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Böyle bir zekâ istidadının te
kerrürüne... 

BAŞKAN — Sayın Altunakar, Sayın Altunakar, 
süreniz dolmuştur toparlayın efendim. 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Bitiyor 
efendim, iki cümlem kaldı efendim. 

Böyle bir zekâ istidadının tekerrürüne, her şey
den evvel mesleğine inanmış muhterem kalem erba
bı, hakiki ve şerefli matbuatın kendisi isyan- eder, 
etmelidir. (SHP sıralarından sıra kapaklarına vurma
lar, gürültüler) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Çıkardığınız yasa ile 
bu konuşma tam zamanında oluyor. Osmanlı İmpa
ratorluğu zamanındaki şeriatçılık düzeni getirilmek 
isteniyor. 

'MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Söz-
leriime nihayet vermeden evvel, bir hususu değerli 
milletvekillerine hatırlatmak isterim. Reyimi, kanu
nun lehinde izhar edecek her milletvekili arkadaşım
dan söz almak istenim; kanunun, lafız ve manasıyla 
tatbik edilmesiinin samimi murakıbı olalım; bunu, De-

— KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
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mokles'in kılıcı glib'i, sayın iktidar reisine, bir tehdit 
vasıtası olarak terk etmeyelim. 

Bu inanç ve hissiyatla reyimin beyaz olduğunu ifa
de ile heyeti âlinizi hürmetlerimle selamlarım. (ANAP 
ve Bakanlar Kurulu sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar; SHP sıralarından gürültüler «yuh» sesleri) 

7. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'a kınama 
cezası verilmesi 

BAŞKAN — Sayın Ayhan Fırat, Sayın Ayhan Fı
rat, Sayın Ayhan Fırat, zatı âlinize kınama cezası 
tatbik edeceğim; müdafaa hakkınızı kullanmak ister 
misiniz? 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Evet. 

BAŞKAN — Başkanlığa; «Başkanın burada lü
zumsuz oturduğunu» 'ifade etmeniz ve ondan sonra da 
ağza alınamayacak derecede hakarette bulunmanız se
bebiyle, buyurun. 

CAHtT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, siz 
tatbiık ©demezsiniz. 

BAŞKAN — Efendim?.. 

CAHtT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, siz 
tatbik edemezsiniz, sizin sadece teklif yetkiniz var. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; Sayın Başkan, tutumu itiba
riyle ne denli yanlı davrandığını göstermektedir. 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Atatürk'ün «Nutuk» 
unda da var, böyle. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Bafcm, Atatürk 
Türkiye'sinde, zabıtlara geçmiştir Sayın Başkanın söy
lediği... 

ÎSMAÎL DAYI (Balıkesir) — «Nutuk»ta da var. 
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Ko

nuştuğu ile savunmanın ne alakası var? 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Dinle, dinle, din
le... 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Atatürk'ün nutkun
da da var. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Ne 
deseydi, ne? 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Dinle, cesaretin 
varsa dinle... (ANAP sıralarından sıra kapaklarına 
vurmalar, gürültüler) 

Sayın Taşar dinle, Menemen'de aldın cevabını, din
le. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Türkiye Cumhuri-
riyetinin bakanısın, ayıp; Türkiye Cumhuriyetinin ba
kanısın Karaevli, ayıp... 

BAŞKAN — Sayın Ayhan Fırat, Sayın Ayhan 
Fırat... 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Türkiye Cumhuri
yetinin bakanısın, ayıp. 

I 'MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Ne 
alakası var? 

MAHMUT KARABULUT (Sivas) — iyi ki bir 
seçim kazandınız. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Aldın cevaibmı. 
(ANAP sıralarından gürültüler, SHP sıralarından al-

I kışlar) 
Menemen'de aldın... Kardeşinin hesabını vereme-

I ven Taşar. 
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Ne 

I alakası var, terbiyeli ol. (Gürültüler) 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Otur yerine, otur. 
I BAŞKAN — Otur yerine, otur Taşar. 
I Muhterem arkadaşlar, hatibin müdafaasını dinle-
I velim, hatibin müdafaasını dinleyelim efendim. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Ter-
I biyeli ol, saygılı ol. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Saygılı davranıyo
rum, ben herkese saygılıyım, dikkat edin. 

I Şimdi bakın muhterem arkadaşlarım, bakın arka-
I daşlarım... 
I BAŞKAN — Hatibin müdafaasını dinleyelim efen-
I dim. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Tahammüllü olun, 
I dinleyiin. 
I Başkan yanlıdır. Neden? Başkan bana «Kınama 
I cezası verdiğini» söyledi. İçtüzüğü açsın, okusun... 

I BAŞKAN — Oylayacağım, oylayacağım, oylaya-
I cağım... 
I AYHAN FIRAT (Devamla) — Kınama cezası 
I Meclisin yetkisindedir, yani, milletvekilleri, sizin yet-
I kinizdedir. (ANAP sıralarından gürültüler) 
I İkimeisli, ... (Gürültüler) Dinleyin arkadaşlarım, 
I dinleyin... 

ALİ İHSAN ELGİN (içel) — Türk Milletli de size 
I Menemen'de kınama cezası verdi. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Sayın Başkanın 
I bu tutumuna biz burada defaatlte şahit olduk; yanlı 

VIII. — DİSİPLİN CEZALARI (Devam) 
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tutumunu defaatle göstermiştir. Aynı tutumu iki ay 
önce de yapmıştır. 

Balkın muhterem arkadaşlarım, Sayın Başkanın ba
na kınama cezası verebilmesi için... 

BAŞKAN — Sayın Fırat... Sayın Fırat, benim ha
talı tutumum olsa dahi, bu, Başkanlığa hakaret etme
nize cevaz veriir mi? 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Başkanlığa haka
ret etmedim. 

BAŞKAN — tçtüzülk buna cevaz verir mi? 
AYHAN FIRAT (Devamla) — «Türkiye Cumhu

riyetinin Meclisinde böyle konuşturamazsuıız» dedik, 
siz de, «tahsil gördüğü yere göre konuşuyor» dediniz. 
Atatürk Türkiyesinde Osmanlıca mı konuşacak, buna 
ne haktkı var? (SHP sıralarından alkışlar, ANAP sı
ralarından gürültüler) Söyledikleriniz zabıtlara geçti 
Sayın Başkan. 

Siz sözünüzü geri alın, ben sizden özür dilerini; 
siz de sözünüzü geri alın. (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, ayrıca tavzih ede
rim, ben ne söylediğimi biliyorum. Siz müdafaanızı 
yapın, ben ne söylediğimi biliyorum; cevabını veri
rim. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Siz sözünüzü tav
zih edin... 

Muhterem arkadaşlarım, Başkanlığın kınama ce
zası verebilmesi için İçtüzüğün ilgili maddesi açık, 
balkın... (ANAP sıralarından «Biliyoruz, biliyoruz» 
sesleri) Bir ay içerisinde üç kere uyarma cezası ver
mesi lazım, bana ihtar etmesi lazım, bunlardan han
gisini yapmıştır, soruyorum? 

2. Benim kaba davranmış olmam lazım, hakaret 
etmiş oknıam lazım... (ANAP sıralarından «yaptın» 
sesleri, gürültüler) Dinle, dinlemezsen cevabını halk
tan alırsın. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Arkadaşlar, ben kınama cezasını hak etmedim. 
(ANAP sıralarından «Hak etilin» sesleri, gürültüler) 
Mecliste şurada oturuyorum, saygılı davranıyorum; 
Meclisi çığırından çıkaranlar vardır. (Gürültüler) Baş
kan da buna alet olmuştur, şurada söylediği sözle. 

'MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Sen 
vapıyorsun, başından beri yapıyorsun. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Bu Meclis, Tür
kiye Cumhuriyeti Meclisi, Atatürk'ün kurduğu Tür
kiye Cumhuriyeti Meclisidir. 

MUSTAFA ŞAHtN (Kayseri) — İstismar etme. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Bunun vakarına, 

onuruna, laleliğe, Türkiye'ye, Türkçeye saygılı olarak, 
herkes/in bu kürsüden konuşma hakkı vardır, bunu 
suiistimal edemez, Başkan da buna alet olamaz. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, ben, herkesin 
tahsil gördüğü döneme ve o tahsil dönemindeki lisan 
ıdabına göre konuştuğu konusunu ifade ettim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Burada defaatle, 
farklı konuştuğunu ve bunu bilerek yaptığını, siz de 
biliyorsunuz. (SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
Sayın Mahmud Altunakar, zannediyorum 1948 ve-

va 1949 yılları hukuk fakültesi mezunudur. Ben de 
o dönemde okudum. Eğer, arkadaşlarımız o dönemin 
hukuk fakültesi kitaplarını açarlarsa, bugün anlaya
maz durumda olduklarını bilirler ve görürler. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Kaç doğumlu olur
sa olsun... Başkanlık göreviniz onu uyarmaktır. Onun 
müdafası sıize düşmez, onu savunamazsınız. 

BAŞKAN — Bu itibarla kınama cezasını oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. (SHP sıralarından gürültüler) 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Benim için şeref
tir. 

tSYONLARDAN GELEN DtĞER İŞLER (Devam) 
BAŞKAN — Açık oylama talebi vardır; okutaca

ğım... 
ALt İHSAN ELGİN (tçel) — Ben de Çince oku

dum; Çince mi konuşayım? 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Atatürk gençliği 

seni kınıyor. Biz de seni kınıyoruz. 
BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Fransızca tahsil eden 

Fransızca mı konuşacak? (SHP sıralarından gürültü
ler) 

ALI İHSAN ELGİN (İçel) — Ben de Çince oku
dum, Çince mi konuşayım? 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOP 
i. — Gaziantep Milletvekili A. Ata Aksu'nun, 

1117 Sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Ka
nununun Bazı Maddeleri ile Türk Ceza Kanununun 
426, 427 ve 428 inci Maddelerinin Değiştirilmesine 
ve 1117 Sayılı Kanuna Ek Maddeler İlavesine Dair 
Kanun Teklifi ile Gaziantep Milletvekili A. Ata Aksu 
ve 111 Arkadaşının 1117 Sayılı Küçükleri Muzır 
Neşriyattan Koruma Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Ek Madde İlavesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonları ra
porları (2/276, 21303) (S. Sayısı : 409) (Devam) 
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' BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... Asabına 
hâkim ol. 

ALÎ BOZER (Ankara) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bozer. 
HASAN ALTAY (Samsun) — Almanya'da oku

yan Almanca mı konuşacak? 
BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun Sayın 

Bozer. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Siz de alkışladı

nız. 
Yahudice bilse Yahudice, Ermenice bilse Ermeni

ce mi konuşacak? (SHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Mecliste olduğunuzun idraki içe

risinde olun. 
ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Sizin Başkanlığı

nızda idrakimiz yok. 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Türkiye'yi tah

rip ettiniz. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bozer, mikrofondan 

ifade edin efendim. 
SURURI BAYKAL (Ankara) — Size ademî iti

mat beyan ediyoruz; icraatınız tarafgirdir. 

BAŞKAN — Sayın Bozer buyurun. 
ALİ BOZER (Ankara) — Sayın Başkan, bir hu

susu - belki usule aykırı; fakat - açıkça tescil etmek 
istiyorum : Sayın Altunakar'ın söyledikleri sözler gru
bumuzu ilzam etmez, karşısındayız; bunun tescilini is
tiyorum. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, ayakta 
alkışlar) 

BAŞKAN — Açık oylama, açık oylama... (SHP 
sıralarından gürültüler) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi miting meydanı de
ğildir... (SHP sıralarından gürültüler) 

Miting meydanı değildir, miting meydanına gi
din beyler. Lütfen... 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Bu Meclisi siz bu 
duruma düşürdünüz. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen, miting meydanı de
ğildir, oturan. 

Açık oylama talebi vardır... 
ALI İHSAN ELGİN (İçel) — Başbakandan işa

ret bekliyorsun değil mi? 
BAŞKAN — Miting meydanı değildir. 
Buyurun okuyun efendim. 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Bütün grubu dı

şarı at. 
BAŞKAN — Oturun efendim, konu aydınlanmış

tır. (SHP sıralarından gürültüler) 
Okuyun efendim. 
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MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Hepimizi dışarı 
it, zaten gayeniz bu. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, bir 
şeyi idare edemiyorsun. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, bir soru sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Açık oylama talebi vardır, okutu
yorum : 

Sayın Başkanlığa 
409 sıra sayılı Kanun Teklifinin tümünün ad 

okunmak suretiyle açık oya sunulmasını arz ve tek
lif ederiz. (Karşılıklı ayağa kalkmalar ve gürültüler) 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Gel bakalım ne 
yapacaksın? 

ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Ayıp, 
ayıp... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
önergeyi okuyun, önergeyi okuyun efendim. 
METİN ÜSTÜNEL (Adana) — Sayın Başkan, 

her oturumda böyle yapıyorsunuz. 
BAŞKAN — önergeyi okuyun efendim. 

Sayın Başkanlığa 
409 sıra sayılı Kanun Teklifinin tümünün ad okun

mak suretiyle açık oya sunulmasını arz ve teklif ©de
riz. 

SURURI BAYKAL (Ankara) — Başkanlıktan 
istifa et, olay yaratıyorsunuz. 

BAŞKAN — önerge sahiplerini okuyun, burada
lar mı tespit edelim. 

ALI İHSAN ELGİN (İçel) — Kimse bir şey an
lamıyor, dinlemiyor ki... 

BAŞKAN — iskender Cenap Ege?.. Yoklar. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Tekabbül ediyo

rum. 
BAŞKAN — Devam edin efendim. 
Türkân Arıkan?.. Burada. 
Günseli özkaya?.. Yoklar. 
HÜSEYİN AYDEMİR (izmir) — Tekabbül edi

yorum. 
BAŞKAN — Devam edin. 
Şeref Bozkurt?.. Burada. 
Hüsamettin Konuksever?.. Burada. 
Yılmaz Hocaoğlu?.. Burada. 
Nuri Üzel?.. Burada. 
Doğan Kasaroğlu?.. Burada. 
Memduh Yaşa?.. Yoklar. 
Eşref Akıncı?.. Burada. 
Turgut Kunter?.. Burada. 
Kararan inan?.. Burada. 
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Erdal Durukan?.. Burada. 
Ahmet Süter?.. Burada. 
Necla Tekinel?.. Yok. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Ben tekabbül edi
yorum. 

BAŞKAN — Işılay Saygın?.. Yok. 

EDİP ÖZGENÇ (tçel) — Ben tekabbül ediyo
rum. 

BAŞKAN — Süleyman Koyuncugil?.. Burada. 
Nuri Korkmaz?.. Burada. 
Şükrü Babacan?.. Burada. 
ihsan Gürbüz?.. Burada. 
Mehmet Kafkaslıgil?.. Yok. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — Ben 
tekabbül ediyorum. 

BAŞKAN — Açık oylama için gerekli imza sa
yısı vardır. 

Açık oylamanın şekli belirtilmemiştir. Bu itibarla... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ad okunarak... 

. BAŞKAN — ... Bu itibarla, içtüzükteki sırasına 
göre oylayacağım. Bunlardan birisi kabul edilmediği 
takdirde diğerini, diğeri kabul edilmediği takdirde 
üçüncü şeklini oylayacağım. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Bitlis) — Sayın Başkan, 
oyumun rengini belli etmek için konuşma talebim 
vardı. 

BAŞKAN — Lehinde konuşuldu efendim. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Bitlis) — Aleyhinde ko
nuşacağım. 

BAŞKAN — Aleyhinde konuşacaksanız, buyurun. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLt (Te

kirdağ) — Oylamaya geçtik Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Söylemişti efendim. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Bitlis) — Sayın Başkan, 
oyumun rengini belli etmek için zatı âlinize arz et
tiğim tezkerede bir cümle kullanmıştım; o cümleyi 
söylemek için huzurlarınıza çıktım. 

Bu kanun, bir sansür kanunudur, o bakımdan 
aleyhte oy vereceğim. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Açık oylama, ya kupaların sıralar 
arasında dolaştırılması veya kürsü önüne konması 
suretiyle veyahutta ad okunmak suretiyle yapılacak
tır. 

Evvela kupaların sıralar arasında dolaştırılmak 
suretiyle oy toplanmasını oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Kupaların kürsü önüne konulmak ve isimleri oku
nan arkadaşların oy pusulalarını atmaları suretiyle 
oylama yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Ad okunmak suretiyle ve «Kabul, ret, çekimser» 
şeklinde ayağa kalkarak beyan etmek şekliyle oyla
ma yapılmasını oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Önce önergedeki imza sahiplerinin oylarını alaca
ğız. 

(Oylama yapıldı) 

BAŞKAN — Başkaca oyunu kullanmayan sayın 
üye var mı efendim?.. Yok. 

Oylama işlemi tamamlanmıştır. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
açık oylamada vekâlet caiz midir? 

BAŞKAN — Evet. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 

BAŞKAN — 409 sıra sayılı Kanun Teklifinin 
açık oylamasına 228 arkadaşımız iştirak etmiş olup 
161 kabul, 67 ret oyu kullanılmıştır. Bu suretle ka
nun teklifi, kanunlaşmıştır. Milletimize ve memleke
timize hayırlı olsun. (Alkışlar) 

Gündemdeki konuları sırasıyla görüşmek ve 11 
Mart 1986 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saatli: 20.00 

-~ 563 -
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VII. — SORULAR VE 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, THY Genel Müdürünün istanbul-Ataköy'de 
aldığı ve tefriş ettiği dairenin masraflarına ilişkin so
rusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı, ce
vabı (7/819) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla., 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

1. THY Genel Müdürünün İstanbul Ataköy'de 
22,5 milyon liraya yeni bir daire aldığı ve bu daireyi 
5,5 milyon lira sarfı ile tefriş ettiği ve bu masrafla
rın THY'nca karşılandığı yolundaki iddialar doğru 
mudur? 

2. Doğru ise bu kadar israfa neden göz yumul
maktadır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 6.2.1986 

Sivil Havacılık Dairesi 
Başkanlığı 

SHDB: 950/EP-621-6071 
Konu: Soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığı 7.2.1986 tarih ve Kanun

lar ve Kararlar D. Bşk. lığının 7/819-5199-20119 sa
yılı yazı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi NaJbantoğlu ta
rafından Başkanlığınıza yöneltilen ve Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 96 ncı maddesi gereğince yazılı olarak 
cevaplandırılması gereken sorularına ilişkin cevaplar 
hazırlanmış olup, Ek'te sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Bakanı 

CEVAPLAR (Devam) 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
soru önergesinin cevapları: 

Soru: 1. THY A.O. Genel Müdürünün İstanbul 
Ataköy'de 22,5 milyon liraya yeni bir daire aldığı ve 
bu daireyi 5,5 milyon lira sarfı ile tefriş ettiği ve bu 
masrafların THY'nca karşılandığı yolundaki iddialar 
doğru mudur? 

Cevap 1. THY A.O.'nda Yönetim Kurulu Baş
kanlığı ve Genel Müdürlük görevini sürdüren Yılmaz 
Oral, bu görevi nedeniyle İstanbul'a yerleşmesinden 
bir süre sonra, Ankara ve İstanbul'da kendisine ait 
iki dairesini satarak İstanbul'da yeni bir daire satın 
almıştır. 

Kendisi, evini İstanbul'a nakli sırasında bile ka
nunî hakkı olan yer değiştirme ve nakil giderlerini 
dahi THY A.O.'ndan talep etmediği gibi, sözkonu-
su dairenin satın alımında veya tefrişinde THY A.O. 
tarafından hiçbir ödeme yapılmamıştır. 

Soru: 2. Doğru ise bu kadar israfa neden göz 
yumulmaktadır? 

Cevap: 2. THY A.O. Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdürü Yılmaz Oral'ın tamamen kendi im
kânları ile satın aldığı ve tefriş ettiği dairesiyle ilgili 
iddialar doğru olmadığı cihetle, herhangi bir israf da 
sözkonusu değildir. 

2. Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, 
1984 ve 1985 yıllarında belediyelere yapılan yardım
lara ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Meh
met Mükerrem fraşçıoğlu'nun yazılı cevabı (7/829) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı 

Sayın Mükerrem Taşçıoğlu tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz 
ederim. 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Soru 1. 1984 yılında vidanjör, arazöz ve çöp 
kamyonu için yardım yapılan ve kredi verilen beledi
yelerle ilgili bilgiler aşağıdaki cetvele göre nedir? 
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Belediyenin Adı 
Vidanjör, arazöz, çöp kamyonu 

için Bakanlıkça yapılan 
yardımın tutan 

T. C. Turizm Bankasınca 
verilen kredinin 

Tutarı Faiz Oranı 

Soru 2. Aynı bilgiler 1985 yılı için nedir? 

T.C. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 6 . 3 1986 

Sayı : 522 
Konu : Edirne Millevekili Sayın Türkân Turgut 

Arıkan'ın soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, 
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün, 3.3.1986 gün 
ve 7/829 5231/20259 sayılı yazınız. 

İlgi sayılı yazınız ile cevaplandırılmak üzere 
Bakanlığıma intikal ettirilen, Edirne Milletvekili Sa
yın Türkan Turgut Arıkan'ın «1984 ve 1985 Yılları 
Belediyelere Yapılan Yardımlara» ilişkin 28.1.1986 
tariMi soru önergesi cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 

Mükerrem Taşçıoğlu 
Kültür ve Turizm Bakam 

Soru : 1. 1984 yılında vidanjör, arazöz ve çöp kamyonu için yardım yapılan ve kredi verilen beledi
yelerle ilgili bilgiler aşağıdaki cetvele göre nedir? 

Belediye Adı 

Silivri/ISTANBUL (1983) 
Zeytinli/BALIKESİR 
Köyceğiz/MUĞLA 
Çeşme/İZMÎR 
NEVŞEHİR 
Ula/MUĞLA 
Davutlar/AYDİN 
Gemlik/BURSA (1983) 
HAKKÂRİ 
Gümüldür/İZMİR 
Selçuk/İZMİR 
Edremit/BALIKESİR 
Dalaman/MUĞLA 
ZONGULDAK 
Marmara Adası/BALIKESİR 
Manyas/BALIKESİR 
Altunoluk/BALIKESİR 
Fatsa/ORDU 
Ortahisar/NEVŞEHİR 
Karataş/ADANA 
Finike/ANTALYA 
Alaçam/SAMSUN 

Vidanjör, arazöz, 
çöp kamyonu için 
Bakanlıkça yapılan 

yardım tutarı 

3 100 000 
2 000 000 
6 000 000 
2 000 000 
4 000 000 
4 000 000 
5 100 000 
1 750 000 
4 000 000 
4 000 000 
6 000 000 
2 000 000 
2 000 000 
4 000 000 
4 000 000 
2 000 000 
2 000 000 
4 000 000 
2 000 000 
4 000 000 
4 000 000 
4 000 000 

T. C. Turizm 
Bankasınca verilen 

kredilerin tutarı 

1 550 000 
1 000 C00 
2 000 000 
1 000 000 
2 000 000 
2 000 000 
2 550 000 

875 000 
2 000 000 
2 000 000 
3 000 000 
1 OOO'OOO 
1 000 000 
2 000 000 
2 000 000 
1 000 000 
1 000 000 
2 000 000 
1 000 000 
2 000 000 
2 000 000 
2 000 000 

Faiz 
oranı 

% 20 
% 20 
% 20 
% 20 
% 20 
% 20 
% 15 
% 20 
% 20 
% 20 
% 20 
% 20 
% 20 
% 20 
% 20 
% 20 
% 20 
% 20 
% 20 
% 20 
% 20 
% 20 
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Vidanjör, arazöz, 
çöp kamyonu için T. C. Turizm 
Bakanlıkça yapılan Bankasınca verilen Faiz 

Belediye Adı 

YOZGAT 
Tatvan/BİTLİS 
Tutak/AĞRİ 
Kalkan/ANTALYA 
Uçhisar/NEVŞEHİR 
Kangal/SİVAS 
VAN 
Kahta/ADİYAMAN 
Kuşadası/AYDİN 
Anamur/İÇEL 
Foça/İZMİR 
Turgutreis/MUĞLA 
AĞRI 
Gölbaşı/ANKARA 
ANTALYA 
Alanya/ANTALYA 
Altınova/BALIKESİR 
BURSA 
Seferhisar/tZMIR 
Marmaris/MUĞLA 
Avanos/NEVŞEHİR 
Çayeli/RİZE 
SİVAS 

yardım tutarı 

4 000 000 
4 000 000 
4 000 000 
2 000 000 
4 000 000 
2 000 000 
2 000 000 
4 000 000 
4 000 000 
4 000 000 
6 000 000 
4 000 000 
2 000 000 
2 000 000 
6 000 000 
4 000 000 
2 000 000 
4 000 000 
2 000 000 
2 000 000 
2 000 000 
2 000 000 
4 000 000 

kredilerin tutarı 

2 000 000 
2 000 000 
2 000 000 
1 000 000 
2 000 000 
l 000 000 

oranı 

% 20 
% 20 
% 20 
% 20 
% 20 
% 20 

NOT : 1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Belediyelere vidanjör, arazöz ve çöp kamyonu için yapılan yar
dımlara ilişkin ödenek kaldırıldığından; Bakanlığımızca, bu konuda hiçbir Belediyeye yardım yapılamamıştır. 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Ankan' 
m, Turizmi Geliştirme Fonunun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin sorusu ve Kültür ve Tu-
rizim akanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu'nun yazı
lı cevabı (7/831) 

Türküye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
AşjağıdaM ısorularımın Kültür ve Turizm Bakanı 

Sayın Mükerrern Taşçıoğlu tarafından yazık olarak 
cevaplandırılması ûçin gereğini saygılarımla arz ede
rim. 

Türkân Turgut Arılkan 
Edirne 

Soru 1. a) «Turizimi Geliştirme Forau»nda 1984 
yılında toplanan kaynakların tutarı ayrı ayrı nedir?. 

L Varsa, 1983 "den devreden Caliciye, 
2. 1984 bütçe ödeneğinden fiilen kullanılan, 
3. T.C. Turizm Bankası A.Ş. kârından Hazîne 

.payı, 
4. Verilen kredilerin faiz ve taksileri, 
5. Triptik ve gümrük geçiş kaimeleri hizmetleri 

gelirlerinden pay, 

6. Turizm işletmelerine verilen para cezaları, 
7. (Hizmete katılma payları ve diğer gelirler, 
8. 'Diğer fonlardan alktaırma varsa, tuıtari&rı ve 

fonların adları, 
(b) (Bu FonMan 1984 yılında turizm yatırımı için 

'kredi verilen kuruluşlara illgilü billgilıer aşağıdaki cet
vele göre nedir?. 
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Yatırımım 
1<1 Kuruluşun aidi niteliği 

c) (Bu Fondan 1984 yılında dış pazarlama amaç
larıyla ayrı ayrı hangi könuihrda ve ne tutarlarda har
cama yapılmıştır?. 

d) 'Bu Fondan 1984 yılında yapılan diğer harca
maların niteliifc ve tutarları nelerdir?. 

e) Bu Fondan diğer fonlara aktarma varsa, tu
tarları ve fonların adları nedir?. 

Soru 2.: Aynı Bilgiler 1985 yılı için nedir?. 

T.C. 
Kültür ve Turizmi 

(Bakanlığı 6.3)1986 
Sayı : 523 

Konu : Edirne Milletvekili .Sayın Türkân Turgut 
Arıkan'ın soru önergesi. 

Türkiye Büyük MiıHet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanun'Iar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, 

Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 3.3.1986 gün ve 
7/831 5233/20261 sayılı yazınız. 

ligi sayılı yazınız ile Bakanlığıma intikal ettirilen, 
Edirne Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın 
«Turizmi Geliştirme Fonunun 1984 - 1985 Yılları Ge
lir ve Giderlerine» ilişkin 28.1.1986 tarihli soru öner
gesi cevabı ekte sunulmuştur, 

Bilgilerine arz ederim. 
Kültür ve Tuırizim Bakanı 

(Mükerrem Taşçıoğhı 

1984 Yılı 
Soru 1. a) «Turizmi Geliştirme FonuMidla 1984 

yılınlda toplanan kaynakların tutarı nedir . 

1. Varsa, 1 9 8 3 ^ devreden bakiye : 
li 038 694 928,73 TL. 

j2. 1984 !bütçe ödeneğinden fiilen kullanılan : 

1 350 000 000 TL, (Tamamı alınmış ancak 
kulanıılmıştır.) 

3. T.C Turizm Bankası AŞ. kârından hazine 
payı : 

719 451 920,84 TL. 

fi . 3 , 1986 O : 1 

Verilen Kredi 
Tutarı Vade Faiz oranı! 

4. IVerİflen kredilerin faiz ve taksitleri : 
1 462 291! TL. (Anapara taksitlerinin geri dö

nüşü başlamamışıtıır. 
5. Triptik ve Gümrük Geçiş Karneleri Hizmet

leri Gelirlerinde Pay ': 

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun Triptik 
veya Gümrük Geçiş Karnesü Hizmetlerine ilişkin 12 
nci maddesi 2817 sayılı «1Ö15 sayılı Gümrük Kanu
nunda Bazı Değişiklikler Yapılması ve Bu Kanuna 
Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanunun Ek : 54 
üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 2634 sa-
yüı Kanunun Fonun Gelirleri başlığı altında yer alan 
22 nci maddesinin (d) fıkrasında belirtilen ve Triptik 
veya Gülmırüfc Geçiş Karneleri hizmetter'i gelirlerinden 
fona aktarılacak pay ise Bakanlar Kurulunca henüz 
belirlenmemiştir. 

6. Turizm İşletmelerine verlen para cezaları : 
7. Hizmete katılma payları ve diğer gelirler : 

179 458 146,91 TL. (Firmalardan gelen) 
8. Diğer fonlardan aktarma varsa, tutarları ve 

fonların adları: 

Soru 1. 'b) IBu Fon'dan 1984 yılında turizm ya
tırımı için kredi verilen kuruluşlarla «iljgffl biligiler aşa
ğıdaki cetvele göre nedir?. 

Ekli talbîoda (Talblb : 1) çıkarılmıştır. 

Soru 1. c) IBu Fon'dan 1984 yılında dış pazar
lama amaçlarıyla ayrı ayn hangi konularda ve ne 
tutarlarda harcama yapılmıştır?. 

3121i 965 076,49 TL, 

\Soru 1. d) Bu Fon'dan 1984 yılında yapılan di
ğer harcamaların nitelik ve tutarları nelerdir?. 

1 599 970,79 TL. (Yurt dışı Tanıtma Müşa
virliklerine gönderilen havalelerin ve' firmalardan Tu
rizmi Geliştirme Fonu'na gelen paraların masrafları
dır.) 

Soru 1. e) (Bu Fon'dan diğer fonlara aktarma 
varsa, tutarları ve fonların adları nelerdir?. 

Yoktur. 

— 567 — 

file:///Soru
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İli 

Ankara 
Antalya 
Antalya 
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(Kuruluşun Aklı 

Ahmet Ha'ttat 
•Mustafa Çalık 
Silkar Turizm Yatı-
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Yattıran Niteliği 

5 Yıldızlı Otel 
1 Unoi Sınıf Tatil Koyu 
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Verilten Kredi 

. Tutarı Vade 

— _ , 

• 

Fak; 
Oranı 

— 
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1985 Yılı 
Soru 1. a) «Turizmi Geliş'tiirme Fonu'nda 1985 

yılında toplanan kaynaklanın tutarı ayrı ayrı nedlir?. 
1. ıVarsa 1984'den devreden ıbaıkiıye : 

2 965 502 240,20 TL. 
2. 1985 bütçe ödeneğinden fiilen kullanılan : 

1 050 000 000 TL. CTamamı alınmış, ancak 
kullanılmamıştır.) 

3. T. C. Turizm Bankası A.Ş. kârından Hazine 
payı : 

H 435 209 915,66 TL. 
-4. Verilen kredilerin faiz ve taksitleri : 

39 803 128 TL. 
5. Triptik^ ve Gümrük Geçiş Karneleri Hizmet 

Gelirlerinden Pay 

'2634 sayılı Turizmli Teşvik Kanununun Triptik ve
ya Gümrük Geçiş Karnesi Hizmetlerine ilişkin 12 nci 
maddesi 2817 sayılı «1615 sayılı Gümrük Kanununda 
Bazı Değişüklilder Yapılması ve Bu Kanuna Bir Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanunun Ek : 54 üncü mad
desi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

2634 sayılf Kanunun Fonun Gelirleri 
altında yer alan 22 nci maddesinin (d) fıkrasında be
lirtilen ve Triptik veya Gümırük Geçiş Karneleri hiz
metleri gelişlerinden fona aktarılacak pay ise Bakan-

, 1ar Kurulunca henüz ibelirlenmemiştir. 

6. Turizm işletmelerine Veriten para cezaları : 
675 000 TL. 

7. Hizmete katılma paylan ve diğer gelirler : 
378 357 213,23 TL. 

8. Diğer fonlardan aktarma varsa, tutarları ve 
fonların adları : 

12 000 000 TJL. (Tanıtma Fonundan aktarıl
mıştır.) 

Soru 1. b) Bu fondan 1985 yılında turizm ya
tırımı liçin kredi verilen kuruluşlarla %üi bilgiler aşa
ğıdaki cetvele göre nedir?. 

Ekili tablodadır. (Tablo : 2) 

Soru 1. e) Bu fondan 1985 yılında dış pazar
lama amaçlarıyla ayrı ayın hangi konularda ve. ne 
tutarlarda harcama yapılmıştır?. 

138 034 923,51 TL. 
Soru 1. d) ıBu fondan 1985 yılında yapılan di

ğer harcamalların nitelik ve tutarları nelerdir?. 
613 195,79 TL. 

(Yurt <lışı Tanıtma Müşavirliklerine gönderilen 
havalelerin ve firmalardan Turizmi Gelfiştirme Fo
nuna gelen paraların masraflarıdır.) 

Soru 1. e) Bu fondan diğer fonlara aktarma 
varsa, tutarları ve fonların adları nelerdir?. 

Yoktur. 

Ek : Tablo : 2 

İli 

Ankara 
Antalya 
Antalya 

Kuruluşun Adı 

Ahmet Hattat 
Mustafa Çalık 
Siılk'ar Turizm Yatı-

Yaltırıım Niteliği 

5 Yıldızlı Otel 
1 linçi Sınıif Taltil Köyü 

Verilen Kredi 

Tutarı Vade 

2 751 718 000 — 
213 498 816 7-12 Yıl 

Faiz 
Oranı 

25 
25 

rım ve İşletmeleri A.Ş. 1 incti Sınıf Tatil Köyü 25 
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4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan1 

in, Kamu Araçları Garanti Fonunun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin sorusu ve Maliye ve 
Gümrük Bakanı Ahmet Kurcebe Alptemoçin'in yazı
lı cevabı (71895). 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı 

Sayın A. Kurtcebe Alptemoçdn tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz 
ederim. 

Doç. Dr. Türkân T. Arıkan 
Edirne 

Soru 1. «Kamu Araçları Garanti Fonu»nda 1984 
yılında Coplaman kaynakların tutarları ayrı ayrı ne
dir?. 

la) Vatfsa, 1983'den devredilen ibakiye, 
'b) Bakanlık bütçe ödeneğinden kullanılan, 
c) Genel ve katma bütçeli kuruluşların fona kat

kıları, 
d) (ti özel idarelerinin ve belediyelerin fona kat

kıları, 
e) KUTlerin ve diğer kamu kuruluşlarının fona 

ka'tkıları, 
f) Diğer geMer, 
g) Bu Fona diğer fonlardan aktarma yapılmışsa, 

tutarları ve fonların adları. 
(Soru 2. Bu Fondan 1984 yılında yapılan harca

maların tutarları ayrı ayrı nedür?. 
a) Genel ve katma bütçeli kuruluşlara ait araç

lar için üçüncü kişilere ödenen zararlar, 
Ib) !îl özel idareleri ve belediyelere ait araçlar için 

üiçüncü kişilere ödenen zararlar, 
c) KİT'ler ve diğer kamu kurumlarına ak araç

lar için üçüncü kişilere ödenen zararlar, 
d) Diğer harcamalar, 
e) IBu Fondan diğer fonlara aktarma yapılmış

sa tutarları ve fonların adları. 
Soru 3. Soru 1 ve 21deki bilgiler 1985 yılı için 

nedir?. 
T.C. 

Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı 4.3M986 

Bütçe ve Malî Kontrol 
Genel MüdürKiğü 

Sayı : BÜmko - l'l 1213-390/4003 
Konu : Yazılı soru Önergesi 

Türkiye Büyük Miiet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar DaJiresd Başkanlığı 

Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 11.2.1986 ta-
rtifa ve 7/895-5323/20534 sayılı yazısı, 

Taraflımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üze
re Edirne MÜeHvekıii Sayın Türkân Turgut Arıkan 
tarafından sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara iliş
kin cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

1. Kamu Araçları Garan€ Fonuna; 
1984 yılında : 
a) 1983 yılından 3 281 692,— TL. devredilmiş, 
b) Bakanlığımız bütçesinde yer alan ödenekten 

200 000,— TL., Hazine yardımı almayan katma büt
çeli İdareler 'bütçelerinden 109 900,— TL. ödenmiş, 

c) Diğer kaynaklardan da 144 857,— TL. sağ
lanmıştır. 

'Bu yıl içinde Genel ve Kaıtma Bütçeli idareler adı
na bu fondan toplam 478 495,— TL., ödenmiştlir. 

2. Ayni Fona; 
1985 yılında : 
a) 1984 yılından 3 257 954,— TL., devredlitaiş, 
b) Bakanlığıimız bütçesinde yer alan ödenekten 

1 000 000,— TL., Hazine yardımı almayan Katma 
Bütçeli İdareler bütçelerinden 25 500,— TL., öden
miş* 

c) Diğer kaynaklardan da 141 923,— TL., sağ
lanmıştır. 

1985 yılında Fondan Genel ve Katma Bütçeli ida
reler adına toplam 909 750,— TL. ödeme yapılmış
tır* 

3. 'Bu Fondan diğer fonlara hiç bir sekilide ak
tarma yapılmamıştır. 

Bilgilerine arz ederim. 
A. Kurtteebe Alptemoçtin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Dış Finansman Sağlanan Projelerin Giderlerini 
Karşılama Fonunun 1984 - 1985 yılları proje ve yan 
tırım giderlerine ilişkin sorusu ye Maliye ve Gümrük 
Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı 
(7/902) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı 

Sayın A. Kurtcdbe Alptemoçin tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz 
ederim. 

Doç. Dr. Türkân T. Ankan 
Edirne 

Soru 1. ı«Dış Finansman Sağlanan Projelerin Gi
derlerini Karşılama Fontundan 1984 yılında harca
ma yapılan projeler ve yatırımlarla ilgili 'bilgiler ayrı 
ayrı nedir?. 

ıSoru 2. Soru İtteki 'bilgiler 1985 yılı için nedlir. 
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T.C. 
Malîye ve Gümrük 

Bakanlığı 4.3.1986 
Dülfiçe ve Malî Kontrol1 

Genel Müdürlüğü 
Sayı : Büımiko - 1111813-390/4001 

Konu : Sn. Türkân Turgut Arıkan'a ait yazılı soru 
önergösi., 

Türkiye Büyük MIMet Meclis Başkanlığına 
İlgi : Türkiye Büyük M'fllet Meöliısi Genel Sekre-

terlliğin'in 12.2.1986 gün ve 7/902-5336/20579 sayılı ya
zısı. 

ligi yazı ekinde gönderilen ve tarafimdlan cevap
landırılması istenlil'en Edirne Milletvekili Sayın Tür
kân Turgut Arıkan'a ait 1984 - 1985 yılarında «Dış 
Finansmanı Sağlanan Projelerin Giderlerini Karşıla
ma Fonu»ndan yapılan harcamalara ilişkin yazılı so
ru önergesi .ile ilgili bilgiler ekte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ahmet Kurtcebe Alptemıoçin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

Dış Finansmanı Sağlanan Projelerin 
Giderlerini Karşılama Fonu'ndan 
1984 - 1985 Yıllarında Yapılan 

Harcamalar 

Yılı 

1984 

1985 

IBütiçe ödeneği 

500 000 000 

500 000 000 

Yapılan 
Haroama 

18 626 000 

Kürümü Projesi 

18 626 000 Tarım, Onman ve TUR/83/001/B 01/31 
Köyişleri Bakanl- (Türkiye'de Buğday 
ığı üslalhı) 

6. .— \Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Yedek Ödenek fonundan [1984 :- 1985 yıllarında 
belediyelere yapılan ^ödemelere ilişkin Sorusu 've Ma
liye ve Gümrük Bakanı \Ahmet Kurtcebe Alptemo-
çin'in yazılı cevabı {71903) ; 

Türkiye Büyük Mliilet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük (Baka

nı Sayın A. Kurtcebe Alptemoçin tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için 'gereğini saygılarımla 
arz ederim. 

Doç. Dr. Türkân T. Arıkan 
'Edirne 

Soru L '«Yedek ödenek Fonu»ndan 1984 yı
lında Ödeme yapılan belediyelerle ilgili bilgiler (her 
l\ çevresindeki belediyelere ait 'ödemeler il düzeyin
de ıtioplu olarak) iller itibariyle ayrı ayrı nedir? 

Soru 2. Soru iddeki bilgiler 1985 yılı için nedir? 
T. C, 

Maliye ve Gümrük 'Bakanlığı 
'Bütçe ve IMalî Kontrol 4.3.1986 

Genel Müdürlüğü 
Sayı : lBÜmkWHT713 -291/3998 

Konu : 'Belediyelere yardım 
Türkiye 'Büyük Milet 'Meclisi Başkanlığına 

İLGİ : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 12.2.1986 ta
rih ve 7/903, 5337/20580 sayılı yazısı. 

İlgi yazıda Edirne Milletivekiii Sayın Türkân Tur
gut Arıkan'ın 'Bakanlığım 'Bütçesinde yer alan «Ye
dek Ödenek»ten belediyelere 1984 ve 1985 yıllarında, 
iller itibariyle, ne miktar yardım yapıldığına ilişkin 
yazılı soru önergesinin cevaplandırılması istenmek
tedir. 

Bakanlığım 1984 ve 1985 Malî Yılı Bütçelerinde 
yer alan «Yedek ödenek» tertibinden belediyelere 
1984 yılında 24 980 250 000— lira, 1985 yılında ise 
9 992 300 000,— lira tutiarında yardım tahsis edil
miş olup, bu yardımların iller itibarîyle dağılımı Ekli 
Listede gösterilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 1984 ve 1985 Yıl
larında Belediyelere Yapılan Yardımların İller İti

bariyle Tutarları) 
Yardım Tultarı 

fili1 1984 Yılı 1985 Yılı 

Adana' 
Adıyaman! 
Afyon) 
Ağrıı 
Amasya1 

Ankara 

360 OOO 000 
195 000 000 
252 500 000 
166 250 000 
137 500 000 

1 472 500 000 

271 900 000 
73 800 000 

H48 800 000 
128 000 000 

, 320 200 000 
243 400 000 
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Antalya 
Artvin 
Aydan 
Baılıtkesir 
IBJtecik 
Bingöl 
Bitlîs 
IBolu 
Burdur 
Buma 
Çanakkale 
Çankın 
Çorum' 
Denizl'il 
Diyarbakır 
Edirne1 

Elâzığ 
Erzincan 
Erzuruml 
Eskişehir 
Gazianltep 
Giresun 
Gümüşhane 
Halkkârii 
Hatay 
Isıparta' 
tçel1 

Istanlbul) 
'İzmir 
Kars 
Kastamonu 
Kayser.il 
Kırklarelit 
Kırşehir 
Kocaeliı 
Konya1 

Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Kahramanmaraş 
Mardin; 
Muğla 
Muş 
Nevşehir 
Niğde 
Ordu 
RİZÖ 

Yardım 
1984 Yılı 

' '2112 
160 
296 
417 
145 
11116 
272 
240 
142 
383 
178 
209 
269 
275 
3116 
142 
21U 
226 
343 
215 
270 
136 
200 
226 
167 
202 
265 

2 375 
1 773 

286 
43» 
361 
120 
115 

1 248 
8111' 
192 
759 
300 
722 
346 
167 
2111 
240 
236 
248 
202 

500 000 
000 000 
000 000 
500 000 
000 000 
250 000 
500 000 
000 000 
500 000 
750 000 
750 000 
250 000 
000 000 
000 000 
250 000 
500 000 
250 000 
250 000 
500 000 
000 000 
000 000 
250 000 
000 000 
250 000 
500 000 
500 000 
000 000 
000 000 
750 000 
250 000 
000 000 
250 000 
000 000 
000 000 
750 000 
250 000 
500 000 
500 000 
000 000 
500 000 
000 000 
500 000 
250 000 
000 000 
000 000 
750 000 
500 000 

Tutarı 
1985 Yılı 

136 600 000 
50 200 000 

148 900 000 
195 900 000 
71 200 000 
69 000 000 
61 000 000 
134 300 000 
61 200 000 
263 300 000 
93 300 000 
84 800 000 
122 100 000 
159 100 000' 
166 100 000 
72 900 000 
101 400 000 
61 500 000 
179 200 000 
2123 400 £00 
159 000 000 
67 000 000 
51 000 000 
215 000 000 
145 600 000 
117 500 000 
165 200 000 
38 100 000 

648 600 000 
117 400 000 
73 100 000 
172 600 000 
67 300 000 
50 400 000 
153 000 000 
3«ıl 400 000 
90 000 000 
268 500 000 
196 800 000 
228 300 000 
127 400 000 
76 100 000 
39 300 000 
156 300 000 
220 100 000 
238 400 000 
85 200 000 

Yardım Tutarı 
1984 Yılı 1985 Yıh 

Sakarya 
Samsun/ 
Siirt 
Sinop 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokat 
Tralbzon 
Tunceli 
Şanlıurfa 
UşakJ 
Vanı 
Yozgat! 
Zonguldak) 

Toplanı 

382 
206 
1185 
123 
278 
168 
305 

1 347 
132 
202 
132 
212 
627 
701 

500 000 
250 000 
000 000 
750 000 
750 000 
000 000 
000 000 
500 000 
500 000 
500 000 
500 000 
500 000 
500 000 
250 000 

201 900 000 
118 900 000 
95 300 000 
37 800 000 

152 700 000 
71 800 000 

136 100 000 
459 100 000 
63 500 000 

135 500 OC0 
65 500 000 

193 300 000 
118 600 000 
153 200 000 

24 980 250 000 9 992 300 000 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut ArıkarC 
in, Yatırımları \Htzlandırma Fonunun 1984 - 1985 
yılları proje ve yatırım giderlerine ilişkin sorusu ve 
Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alpte-
moçin'in yazılı cevabı (7/904) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Baka

nı Sayın A. Kurtcehe MptemoÇm tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla 
arz ederim. / 

Doç. Dr. Türkân* T. Airıkan 
Edirne 

Soru 1. «Yatırımları Hızlandırma Fonu»nd!an 
1984 yılında harcama yapılan projeler ve yatırımlar 
ayrı ayrı nelerdir?. 

Soru 2. Soru Tdeki bilgiler 1985 yılı için nedSr?. 

T.C, 
Maliye ve Gümrük 

Bakanlığı 4.3.1986 
Bütçe ve Malî Kontrol 

Genel Müdürlüğü 
Sayı : Bümko 

111713-301/3996 

Komi 'Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Medlisli Başkanlığınla 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 12,2.1986 tarih 
ve 7/904/5338/20581 sayılı yazısı. 
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îlgi yazıda Edirne Milletvekili Sayın Türkân 
Tungult Arikan'ın Bakanlığımı bütçesinde yer alan 
Yatırımları Hızlandırma Fonundan 1984 ve 1985 yıl
larında hangi projeler ne mıiktar harcama yapıDdı-
ğına ilişikin yazılı soru önergesinin cevaplandırılması 
tetenlilmekltedlir. 

Bakanlığımız 1984 ve 1985 yıları bütçelerinde yer 
alan Yatırımları Hızlandırma Fonu tertibinden pro
jele itibarîyle yapılan aktarma miktarları ekli cetvel
lerde gösterilmiş bulunmaktadır. 

BigüerM arz ederim. 
Ahmdt Kurtcebe Alptemoçto 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

Yatırımları Hızlandırma Fonundan 1984 Yılında Yapılan Aktarmalar 

îlıgliıM Kuruluş Projenin Karakteristiği 

Devlet îstat&tifc EnStitiM 
D.S.Iİ. Genel Müdür. 
Gazi Üniversitesi 

Anayasa Mahkemesi Bşk. 
Devlet Öpera ve Balesi Genel Müdürlüğü 
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Adlî Tıp Kurumu 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

D.S.t. Genel Müdür. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Emniyet Genel MÜdüır. 
Tarım Orman ve KÖyişlbra Bakanlığı (YSE Hız.) 

D.IS.İ. Genel Müdürlüğü 

Elektronik sistem cihazları projesi 
Malatya, Çalt projesi 
Meslekî ve tı'bbî rehabilitasyon 
ımerkezi projesi 
Ansa kamulaştırma projösd 
Dizel jeneratör alımı projesi 
Lojman alımı projesi 
Teknik cihaz alımı projösli 
Kahramanmaraş Devlet Hastanesi 
ek 'bina inşaatı projesi 

Gaziantep Hancağız projesi 
Lojman alımı projesi 
Gemi inşa, satın alma, tersane kurma 
ve geliştirme (OfSAT) Fonuna 

Mliktar (TL.) 

40 000 000 
30 000 000 

50 000 000 
88 500 000 
14 000 000 
60 000 000 
45 000 000 

65 000 000 
200 000 000 
290 000 000 

:ı 500 ooo ooo 
3 300 000 000 

Başbakanlık 
İstanbul Teknik ÜmVersitesi 
Ulaştırma Bakanlığı 
Adalet Bakanlığı 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı (Topraksu Hiz.) Küçüksu işleri ile havza ıslahı ve 

gölet tesisleri projesi 

Lojlm'an alımı projesi 
Klöyyolları, köprü, içme suyu tesis 
yapımı ve makine teçihizat alımı projesi 9 000 000 000 
Baraj, büyük sulama ve içme suyu 
tesisleri projesi 23 852 000 000 
Taşıt alımı projesi 050 000 000 
Supersonik tünel projösi 30 000 000 
Yangın 'Söndürme gemisi alımı projesi 495 000 000 
Lojman alımı projesli 650 000 000 

DanışjOay Başkanlığı 
Toprak ve Dskân işleri Genel Müdürlüğü 
Bayındırlık ve ÎSkân Bakanlığı 
Başbakanlık 

Karayoları Genel Müdürlüğü 

Çeşitli üniversiteler 
M'üî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Matbaa ünitesi teslisi projesi 
İşçilik ücretleri 
Kıyı tesisleri yapım projesi 
Yatırım hizmetleri için (TRT 
Kurumuna) 
Devlet ve il yolları yapımı 
bakım ve onarım projesi 
Meslek yüksekokulları projesi 
Yatılı ilköğretim böîge okulları, 
öğretmen İseleri, köy ilkokulları 
onarım projesi 

1 186 000 000 
20 000 000 
140 000 000 
760 000 000 

1 345 000 000 

6 000 000 000 
1 510 000 000 

,800 000 000 
— 572 — 



T. B. M. M. 

tlgiıM Kuruluş 

B : 76 6 , 2 , 1986 O : 1 

Projenin Karakteristiği 

Başbakanlık 

Bayındırlık ve iskân Bakanlığı 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 

Malîye ve Gümrük Bakanlığı 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

19 Mayıs Üniversitesi 

Gazi Üniversitesi 

Hacettepe Üniversitesi 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Ankara Üniversitesi 

Anadolu Üniversitesi 

istanbul Üniversitesi 
Selçuk Üniversitesi 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Anadolu üniversitesi 

istanbul Üniversitesi 

Yıldız Üniversitesi 

Uludağ Üniversitesi 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Enerji ve TaJbiî Kaynaklar Bakanlığı 

D.SJ. Genel Müdürlüğü 

9 Eylül Üniversitesi 
Dicle Üniversitesi 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

MİT Müsteaşrliğı yatırımları 
Demiryolları yapımı, bakım ve 
onarım projesi 
Ziraî mücadele işçilik ücretleri 
Muhasebat teşkilat .bilgisayar 
sistemi alımı projesi 

Mühendislik - Mimarlık yüksekokulu 
projesi 
Fen Fakültesi lalboratuvar 
ihtiyaçları projesi 
Tıp Fakültesi Hastanesi makine -
teçhizat alımı projesi 

Beytepe altyapı tesisleri 
ikmali projesi 

Yıldız Sarayı yapı grubu projesi 
Su ürünleri projesi 

Yüksekokul binaları 
kamulaştırma - projesi 
Tıp Fakültesi klinikleri makine, 
teçhizat alımı projesi 
Rektörlük kamulaştırma projesi 
Türkoeağı yapısı ve çevre düzenlemesi 
projesi 
Tıbbî ve aromatik bitkilerden 
ilaç hammaddesi üretimi projesi 
Rektörlük fakülteler ve yüksekokullar 
makine, teçhizat alım projesi 
Kampus projesi 

Kampus altyapı projesi 
Kıyı teslisleri yapımı bakımı ve 
onarım projesi 
Motorbot inşaası projesi 
M.T.A. yatırım projesi 

Makine ikmal projesi ve akaryakıt 
giderleri 
Prefabrik anfi inşaası projesi 
Fen Fakültesi inşaatı projesi' 
TIR denetleme noktaları için 
arsa kamulaştırma projesi 

Miktar (TL.) 

250 000 000 

2 000 000 000 
95 000 000 

51 000 000 

50 000 000 

20 000 000 

100 000 000 

135 000 000 
150 000 000 
50 000 000 

80 000 000 

• 112 500 000 
22 000 000 

40 000 000 

28 000 000 

70 000 000 
30 000 000 
250 000 000 

240 000 000 
27 000 000 
742 715 000 

500 000 000 
30 000 000 
100 000 000 

71 905 000 
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Yatıranları Hızlandırma Fonundan 1985 Yıiınd'a Yapılan Aktarmalar 

İli Kuruluş Projenin Karakteristiği 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
Hazliine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
MİM Eğlltitm Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
Bayındırlık ve îskân Bakanlığı 

Taırıim Orman ve Köyişleri Bakanlığı 

Bayındırlık ve iskân Bakanlığı 

Bayındırlık ve Mân Bakanlığı 

Karayollar Genel 'Müdürlüğü 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Danıştay Başkanlığı 

Devlet ıSu işleri Genel Müdürlüğü 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi1 

Millî EğMım Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Bayındırlık ve îskân Bakanlığı 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 

MİM Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Dışişleri Bakanlığı 

Baden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

Ankara Üniversitesi 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Adalet Bakanlığı 

Bayındırlık ve îskân Bakanlığı 

Devlet Su îşlerii Genel Müdürlüğü 

Gazı Üniversitesi 

İnönü ÜnlüversitesU 

İzlmik" şehir geîişltirme projeai 
Bilg&ayar ve malzeme allımı projesi 
Galatasaray Lisesi onarım projesi 
Lojman alımı projesi 
Bina tamiir, tadilat ve 
onarım projesi 
Devlet Maç yardıımı projesi 

Limanlar serbest bölge düzenlemesi 
projesi 
Yargıtay binası santral yapımı 
projesi 
Devlet ve Ü yoları ite turistik yolar 
yapım ve onarım projesi 
Ordu Emniyet Müdürlüğü yapımı 
projesi 
Röntgen cihazı alımı projesi 

Meriç Taşkın projesi 
istanbul II nci Boğaz Köprüsü ve 
çevreyolu kamulaştırma projesi 
Bina onarım projesıi 
Kırsal kalkınma entegre projesıi 
İlkokullar onarım projesi 
Karadeniz Üniversitesi Eğilim 
Hastanesi projesi 
Sosyal turizm teslisleri projesi 

Derslik, anasınıfı ve lojman 
inşaatı projesi 
Sınırda yapılacak yeni 
(işaretleme projesi 
Spor tesîslerinlin yapım, 'bakım ve 

büyük onarımları projesi 
Rektörlük makine - teçhizat alımı 
projesi 

İzmir Kız Lisesi çatı 
onarım projesi 
Adliye 'binası kamulaştırma projesi 
Karadeniz Üniversitesi öğrenci yurdu 
yapım projesi 
Baraj, büyük sulama ve 
'içmesuyu projesi 
Tıp Fakültesi II nci kı'sıım 
inşaatı projesi 
Kampus altyapı, sosyal tesisler ve 
lojman inşaatı projeleri 

Mtöktar ((TL.) 

762 207 000 
128 260 000 
200 000 000 
290 000 000 

150 000 000 
«45 000 000 

830 000 000 

54 000 000 

2 298 000 000 

50 000 000 
30 000 000 
300 000 000 

21 000 000 000 
100 000 000 
j50 000 000 
150 000 000 

250 000 000 
800 000 000 

650 000 000 

900 000 000 

500 000 000 

40 000 000 

.1T5 000 000 
50 000 000 

€0 000 000 

12 620 000 000 

306 695 000 

250 000 000 
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Projenin Karaiktefİtsitiği 

Mimıar Sinan Üniversitesi 

Hacettepe Üniversitesi 

Ba l̂bakanlılk 
Ddvlet Plan'Ialma TeŞklilatı Mülsteşaırhğı 
Karayolları Genel 'Müdürlüğü 
19 Mayıs Üniversitesi 
Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanlığı 

Hazline ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
Adalet Başkanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Eırmiîyet Genel Müdürlüğü 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 

tstaribul Üniversitesi 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Rektörlük, fakülte, yüklsekökul ve 
enstitü büyük onarım projesi 
Rektörlük, fakülte, yüksekokul ve 
enstitü teçhizat projesi 
feiiilhlbarat yatırım projesi 
Bilgisayar sistemi projesi 
'Baraj yollu ve köprüler 
inşaatı projesi 
Tıp Fakültesi Hastanesi projesi 
Bilgisayar ve iletişim 
sistemli projesi 
îçmesuyu ve kanalizasyon projesi 
Lojlman alımı projesi 
Sağlık ocağı projesi 
Emniyet amirliği «inşaatı ve 
kamulaştırma projesi 
Samsat İlçesi yeni yerleşim 
projesi 
Rektörlük, fakülte, yüksekokul büyük 
onarım projesi 
Köy elektrifikasyonu projesi 

Miktar <TL.) 

.274 000 000 

50 000 000 
100 000 000 
80 000 000 

2 687 000 000 
140 000 000 

500 000 000 
7 202 000 000 

500 000 000 
150 000 000 

571 305 900 

126 000 000 

50 000 000 
6 800 000 000 
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8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun sosyal yardım zammına ilişkin sorusu ve Maliye 
ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in 
yazılı cevabvÇ\911) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı 
arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Memurlara «Sosyal Yardım Zammı» adı 
altında ödenen paralar bir fonda toplanamaz mı? 

Soru 2. «Sosyal Yardım Zammı» nın aynı çatı 
altında oturan çalışan eş ve çocuklardan sadece aile 
reisi olan memur veya işçiye verilmesi prensibi ka
bul edilemez mi? 

Soru 3. Bu sosyal yardım zammını teşkil edile
cek fondan, bölge ve iklim koşullarına göre farklılaş
tırılması sağlanarak ödenemez mi? 

Soru 4. Bu sosyal yardım zammının sosyal ada
let ilkesine uygun düzenlenmesi için bazı kuruluşlara 
(DPT v.s.) bir etüd yaptırmanız mümkün mü? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Bütçe ve Malî Kontrol 4 . 3 1986 
Genc'i Müdürlüğü 

Sayı : Bümko - KY -15 
115539-510/3926 

Konu : Önerge 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 

12.2.1986 gün ve 7-911-5348/20605 sayılı yazısı. 
tlgi yazıda Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nal

bantoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmak 

üzere tarafıma gönderilen sosyal yardım zammı ile 
ilgili önergeye verilen cevaplar aşağıdadır: 

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda «Sos
yal Yardım Zammı» adı altında herhangi bir öde
me öngörülmemiş olup, memurlara bu Kanunun 
VI. Kısmında belirtilen aile, doğum, ölüm, tedavi, gi
yecek, yiyecek ve yakacak yardımı gibi aynî ve nakdî 
çeşitli sosyal yardımlarda bulunulmaktadır. 

Nakdî olarak ödenen sosyal yardımlar bütçenin 
Personel Giderleri başhklı tertibinden karşılanmak
ta olup, bunların bir fonda toplanmasının uygulama
da herhangi bir yarar sağlamayacağı, bütçeleme tek
niği bakımından da sakıncalar yaratacağı düşünül
mektedir. 

2. Anılan sosyal yardımlar içinde yer alan ve ya
pılan düzenlemelerle de aylığın bir parçası niteliğini 
kazanmış bulunan Yakacak Yardımının aynı çatı 
altında oturanlardan sadece aile reisine verilmesi du
rumunda, diğer çalışanların özlük haklarında azalma
lara ve ücret dengesizliğine yol açacağı gözönünde 
bulundurularak, böyle bir uygulamaya gidilmesinin 
uygun olmayacağı düşünülmektedir. 

3. Yukarıda belirtildiği üzere, yakacak yardımı 
özlük haklarının bir unsuru niteliğini taşımakta ve 
bu yönü ile de bölgeler itibariyle farklılaştırılması 
uygun mütalaa olunmamaktadır. Diğer taraftan, böl
gelerin gelişmişlik düzeylerine göre katlı özel indirim 
uygulamaları, farklı yan ödeme puan ve oranlan tes
piti suretiyle gerekli hizmet dallarında bölgeler iti
bariyle özendirici farklılaştırmalara ücret rejimimiz 
içerisinde yer verilmiş bulunmaktadır. 

4. Kamu personel rejiminin iyileştirilmesi yo
lundaki çalışmalara Bakanlığımızın sürekli bir faali
yeti olarak devam edilmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
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1117 Sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Ka nununua Bazı Maddeleri İle Oezıa Kanununun 426, 427 
ve 428 inci Maddelerinin Değiştürîlmesine ve 1117 Sayıh Kanuna Ek Maddeler İlaveline DaSr Kânun 

Teklifine Verilen Oyların Sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

Üye Sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oy 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Mehmet Erdal Durukan 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet DeMceoglu 

AFYON 
Metin Balıbey 
Hamdı özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

AMASYA 
İsmet Özarslan 
Hatan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sağdıç 
ismail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Hali) Şıvgın 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 
Sudi Nes/e Türel 

400 
228 
16H 
67 

162 
10 

(Kabul Edenler) 

ARTVİN 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
ismail Dayı 
ŞerafettJn Toktaş 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuslu 

BOLU 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 

BURDUR 
Neoip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
ilhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal İğrek 
A. Sabahattin Özbek 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 

ÇANKIRI 
ilker Tuncay 

DENİZLİ 
Ayçan Çakıroğulları 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altunakar 
Cevdet Karakurt 

EDİRNE 
ismail Üğdül 

ELAZIĞ 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Metin Yaman 

ERZURUM 
ilhan Araş 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
ismet Oktay 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 
FeyzuMah Yıldırır 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 

v 
GÜMÜŞHANE 

Mahmut Oltan Sungurlu 

HATAY 
ihsan Gürbüz 
Kâmran Karaman 
M, Murat Sötantnoflihi 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Fattoıa Mihrîban Erden 
Mustafa Kemal Toftay 
İbrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 
Hılkmet Bftocntürk 
Rüştü Kazım Yücelen 

İSTANBUL 
Yasar Albayrak 
M, Vehbi Dinçerler 
Hayrettin Elmas 
Halil Oıfaam Ergüder 
ismail Safa Giray 
R. Ercüment Konulcman 
Turgut özal 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 

IZMlR 
ismet Kaya Erdem 
özdemdr Pehivanoğfu 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
ilhan Aküzüm 
Sabrı Araş 

— 577 — 



KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 

KACAELt 
Osman Nuri Akyol 
Mustafa Baıtgün 

KONYA 
Abdurrahman Bozlkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Kemal Or 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Ekici 

ADANA 
Coşkun Bayram 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 

AĞRI 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım îpek 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Sururi Baykal 
Ali Bozer 
Necdet Calp 
H. ibrahim Karal 

ANTALYA 
Kadri Altay 
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Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Metin EmiroğUu 
Fahri Şahini 

MANİSA 
Mekin Sarıoğlu 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Befir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 

MUÖLA 
Mehmet Umur Akaret 
Ahmet Altıntaş 

MUŞ 
Maattin Fırat 
Atilla Sm 

NEVŞEHİR 
AH Babaoğlu 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 

ORDU 
ihsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

AYDIN 
Ertuğrul Gökgün 

BALIKESİR 
Fenni IsMmyeli 
Cahit Tutum 

BİTLİS 
Rafet Ibrahimoğlu 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Şeyhmus Bahçeci 
Hayrettin Ozansoy 
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RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Fehmi Memişoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 

SAMSUN 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Süleyman Yağcıoğlu 

SÜRT 
Aydın Baran 
M. Abdürrezak Ceylan 
Rıza. Tekim 

SİVAS 
Mahmut Karabulut 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
M. Mükerrem Taşeıo|kı 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 
S, Hüsamettin Konuksever 
Muhittin Yıldırım 

ERZURUM 
Hilmli Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 
Mehmet Nunif Üzel 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 

HATAYj 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 

İÇEL1 

Ali İhsan Elgin 
Edip özgonç 
Durmuış Fikri Sağlar 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Fahrettin Kunt 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Engin Cansızoğlu 

İSTANBUL 
Ömer Necati Cengiz 
Yılmaz ihsan Hastürk 
Doğan Kasarofthi 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
Ahmet Süter 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 

KARS 
Ömer Kuşhan 

KAYSERİ 
Mehmet Üner 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 

KOCAELİ 
Orhan Otağ 

(Rtdd 
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KONYA 
Salim Erel 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
İsmet Turhangil 

MARDİN 
Kenan Nuri Nehrozoğkı 

T. B. M. M. B: 76 

MUĞLA 
îdris Gürpınar 

ORDU 
Bahriye Üçok 

RİZE 
Halit Turgut Kunter 

SAMSUN 
Hatan Altay 
Fahrettin Uluç 

6 2 * 1986 0 : 1 

SİVAS 
Mustafa Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Salih Akan 

TOKAT 
Cemal Özdemir 

TRABZON 
Osman Bahadır 

TUNCELİ-

Ali Rıdvan Yıldırım 

VAN 

Ferit Melen 

ZONGULDAK 

Cahit Karakaş 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Ledin Barlaa 
Vehbi Batuman 
Cüneyt Canver 
Ahmet Remzi Çerçi 
Ahmet Şevket Gedik 

ADIYAMAN 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
ibrahim Taşdemir 

ANKARA 
Hüseyin Barlas Doğu 
Neriman Elgin 
Osman Işık 
Mehmet Seyfi Oktay 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Nejat Abdullah Resuloglu 

ANTALYA 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 
Aydın Güven Gürkan 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıkh 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Halil Nüshet Goral 
Otmsan Evgin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgü 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 
Recep Kaya 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Fuat öztekfrı . 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
Fahir Sabuniiş 
ismet Tavgaç 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetün 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Mustafa Kani Bürke 
Halil İbrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
özgür Barutçu 
Kadir Naran 
Ahmet Sarp 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Eryurt (Bşk. V.) 

ESKİŞEHİR 
Cemal Büyükbaş 

GAZİANTEP 
M. Hayri Osmanhoğlu 

GİRESUN 
Turgut Sera Tirali (t.A.) 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
İbrahim Turan 

HAKKARİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAY 
Abdurrahman Demtirtaş 
Hamit Melek 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Mehmet Kocabaş 

İSTANBUL 
BehSç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B, Doğanoan Akyürek 
imren Aykut 
Sabit Batumlu 
Hüseyin Avni Güler 
Ömer Ferruh îlıter 
Mehmet Kafkaalıgil 
Altan Kavak 
Leyla Yetniay KötseojUü 
Feridun Şakır öğünç 
Tüky öney 
ibrahim özdemir 
Kemal özer 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk 

Bilâl Şişman 
Ali Tanrıyar 
Arife Necla Tekinel 
ibrahim Ural 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazd Osman Yöney 

İZMİR! 
Vural Arıkan 
Fikret Ertan 
Burhan Cahit Gündüz 
Hayrulah Olca 
Yılmaz önen 
Işılay Saygın 
Turgut Sunalp 
Rüştü Şardağ 
Ali Aşkın Toflctaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Bayezit 
Alaeddin Kısakürek 
Ülkü Söylemezoğlu 

KAR$ 
Aziz Kaygısız 
Musa öğün 
Halis Soylu „. 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
ibrahim özbıyık 
Mehmet Sedat Turan 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
İsmet Ergül 
Tevfik Güne; 
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KOCAELİ 
Abdüdihalim Araş (Bşk. V.) 
Salih Güngörmez 

KONYA 
Vecihi Akın 
Sabri Irmak 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin özddlek 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
Ahmet tlhami Köıem 
Talat Zengin 

MANİSA 
Abdullah Çakıref» 
Mehmet Timur Çınar 
Gürbüz ŞakranJı 

MARDİN i 
Süleyman Çelebi 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

T. B. M. M. B : 16 

1 MUĞLA 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
| Nazmi önder 
' NEVŞEHİR 

Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Birıel Sönmez 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Nabi Poyraz 
Hüıeyin Avni Sağesen 

SAKARYA 
Mümtaz özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN , 
llyas Aktaş 
Berati Erdoğan | 

s. 2 , 1986 0 : 1 

1 SİİRT 
Nejdet Naci Mlmaroğkı 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 
özer Gürbüz <Bşk. V.) 

SİVAS 

Yılmaz Altuğ 
Ruşan Işın j 
Şevki Taşflan 

ŞANLIURFA 
Vecihi Ataklı 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 

TOKAT 
Enver özcan | 

(Açık Üyelikler) 
ANKARA 
BİNGÖL 
BURDUR 
GAZİANTD 
tSTANBUI 
İZMİR 
MANİSA 
NİĞDE 
SAMSUN 

: 1 
c il 

EP 
j 

— i 1 1 

i 1 

' l1 

• 1 

1 
1 
1 
1 

1 TRABZON 
Mehmet Kara 
Necmettin Karadumaa 
(Balkan) 
Yusuf Ziya Kazancıoİlu 

TUNCELİ 
Muta Ate| 

UŞAK 
Yuıuf Demir 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Rıza öner Çakan 
Fevzi Fırat 
İsa Varda! 
Muhteşem Vasıf Yücel 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

76 NOI BİRLEŞİM 

6.3.1986 Perşembe 

Saat : 15.00 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

1. — İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan 
doğruya Gündeme alınma önergesi 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

1. — Parlameritolararası Birliği Türk Grubunda 
açık bulunan (1) bağımsız üyelik için seçim. 

4 
OYLAMASI YAPILACAK. İŞLER 

6 
GENEL GÖRÜŞMB VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — İçel Milletvekilli Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
orman, ürünıleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) (1) 

2. — İçel MUIetvddl Durmuş Bikıû Sağlar'ın, 
tedavi nedeniyle yaptığı son A.B.D. seyahatine ıLlılş-
ikjin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

3. — Adana Milletvekilli Cüneyt Canver'ıin, İs
tanbul • Sarıyer KaralkodundaM bir tecavüz iddiası 
hakkında Emniyet Amirinıin yaptığı açıklamaya iMş-
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

4. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel' 
İki, Başbakanlıkta görevli bir müşavir tarafından ya
bancı yayın ajansılarına politik demeç verildiği id
diasına ilıişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/544) (1) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naîbantoğkı' 
mm, damşmankk için yabancı firmalarla anlaşma ya
pılıp yapılmadığına iMşIkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/622) (1) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarmca sözlü 
soruya çevrilmiştir* 

6. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, Hatay İli çiftçilerinin Ziraat Bankasına olan borç
larının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/623) (1) 

7. — Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Baya-
zıt'ın, Siyasî Pastiller Kanununa aykırı hareket eden
ler hakkında yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan 
sözüü soru önergesi (6/548) 

8. — Konya Milletvekili Salim Ererin, İstan
bul Büyükşehir BeledÜyesinıin deniz otobüsleri ile ya
pacağı toplu taşımacılığa 'ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/559) 

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

10. — Konya Milletvekili Salim Ererin, Konya, 
Ereğli Şeker Fabrikası yapım çalışmalarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret 'Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/561) 

İL — Uşak MiifetveMli Yusuf Demirin, Uşak 
M Eşme İlçesine bağlı 'bazı köylerde tütün ekimine 
izin verememesinin nedenine ilişkim Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

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

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

14. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner^in, Üs-
küdar-Eminönü seferini yapan Şehit Karaoğlanoğlu 
Vapurundaki intihar olayına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/581) 

15. — Denizli Milletvekili Hail İbrahim Şahin'in, 
Muğla İli Merkez Jandarma Karakolunda bazı va
tandaşlara işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 



16. — Konya Milletvekili Salim Ererin, Konya 
Valisinin bir açı'k hava toplantısında halka «impara
tor» olarak takdim edilmesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/589) 

17. — Ağrı Milletvekilli Paşa Sarıoğlu?nun, haım-
petrol alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/595) 

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

19. — Ağrı • Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Di
yarbakır Cezaevinde meydana gelen ödüm olaylarına 
'ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 

20. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narinin, feazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

21. — izmir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş'ın, Ali
ağa Petro Kimya Kompleksine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/599) 

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

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

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

25. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Suriye Devletinin ülkemiz aleyhindeki faa
liyetlerine karşı alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/603) 

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

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

2 — 

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

29. — Şanlıurfa Milletvekili VectiM Ataklı'nın, Sı
kıyönetim Kanunu uyarınca görevlerinden uzaklaş
tırılan kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/611) 

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

31. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Aşağı 
Yeşilırmak Ovası sulama projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/613) 

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

33. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun Ballıca Sigara Fabrikasına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) 

34. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgü'in, Ba
lıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi üze
rinde gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) 

35. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, tele
vizyon dizisi olarak çekildikten sonra yakıldığı iddia 
Milen Yorgun Savaşçı filmine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/617) 

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

37. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, dış ülke
lerden aldığımız harnpetrolün fiyatına ve taşıtma üc
retine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/620) 

>38. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/621) 

39. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 
yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DtÖER tŞLER 

1. — Gaziantep Milletvekili1 A. Ata Aksu'nun 
111? Sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Ka
nununun Bazı Maddeleri ile Türk Ceza Kanununun 
426, 427 ve 428 linçi Maddelerinin Değiştirilmesine 

ve 1117 Sayılı Kanuna Ek Maddeler İlavesine Dair 
Kanun Teklifi i e Gaziantep Milletvekili A. Ata Aksu 
ve 111 Arkadaşının 1117 Sayılı Küçükleri Muzır 
Neşriyattan Koruma Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Ek Madde ilavesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonları ıra-. 
podarı (2/276, 2/303) (S, Sayısı : 409) (Dağıtma ta
rihi : 3.3.1986) 




