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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Sayfa 
5:6 

6:7 

III. YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KU
RULA SUNUŞLARI 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Dışişleri 'Bakanı Vahit Ha lef oğlu* 

nun, Suriye Barbakanı Dr. A'bdel Rauf El -
Kassem'in 3 - 6 Mart 1986 tarihleri arasında 
ülkemize yaptığı resmî ziyaret 'hakkında gün
dem dışı açıklaması ve aynı konuda SHP 
Grubu adına Ağrı 'Milletvekili Paş'a Sarı-
oğlu'nun konuşması 8:12 

2. — Şanlıurfa 'Milletvekili Vecihi At'ak-
lı'nın, 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasasıyla gö
revden alınan, sonradan sakıncalı durumları 
kaldırılan kamu görevlileri konusunda gün
dem dışı konuşması 12:14 

3. — Antalya Milletvekil'i Ümit Halûk 
Bay ülken'in, Karma Parlamento Heyetinin 
ABD\le yapmış olduğu temaslar ve edindiği 
izlenimler konusunda gündem dışı konuşması 14:15 

Sayfa 
4. — Ankara Milletvekili Neriman Elgin' 

in, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü konusun
da gündem dışı konuşması 15:16 

B) Tezkereler ve Önergeler 16 

1. — Cumhurbaşkanı Mario S'oares'in ye-
niin 'törenine katılmak üzere Portekiz'e gi
decek olan Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz* 
in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Dış
işleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/979) 16 

2. — Rahatsızlığı sebebiyle istirahat!i bu
lunan Millî Savunma Bakanı Zeki Yavıız-
'türk'ün göreve başlamasınla kadar Millî Sa
vunma Bakanlığına, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Sıs'cfi Türel'in vekillik etmesi-. 
nin uygun görül'düğüne dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/978) 16:17 

3. — Görüşmelerde bulunmak üzere Fe
deral Almanya'ya gidecek olan Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu* 
nun dönüşüne kadar Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığına, Tarım Orman ve Köyiş-
lcri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın vekillik et-
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meşinin uygun göıüşülğiinc dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/930) 

C) Gensoru, Genel Görüşme, Meclis So
ruşturması ve Meclis Araştırması Önergeleri 

1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arikan ve 13. arkadaşının, ülkemizde mevcut 
fonların oluşumu, kaynaklarının toplanması, 
kullanılması, yönetimi ve denetimi ile eko
nomik, sosyal ve siyasal yapıya etkisi ko
nularında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca 'bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

Ç) Danışma Kurulu Önerileri 
a) Siyasî Parti Gru'bu Teklifleri 
1. — 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkın

ca Kanunun 19 uncu Maddesinin Birinci ve 
İkinci Fıkraları ile Türle Ceza Kanununun 
304 üncü Maddesinin Üçüncü Fıkrasının De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının (1/744) 
(S. Sayısı : 410) 11.3.1986 Sah 'günkü bir
leşimde görüşülmesine ilişkin ANAP Grubu 
önerisi 

D) Çeşitli İşler 
1. — 11.3.1986 tarihli Gelen Kâğıtlarda 

yayınlanan, Memurlar ve Diğer Kamu Gö
revlileri Hakkındaki Bazı Kanunlarda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Ta
sarısının gündeme alınmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi (1/742), 5/92) (S. Sayısı :412) 

V. — 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) 

2. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, tedavi nedeniyle yaptığı son ABD se
yahatine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/518) 

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

4. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri 
Üze!'in, Başbakanlıkta görevli 'bir müşavir 
tarafından yabancı yayın ajanslarına poli
tik demeç verildiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/544) 

Sayfa 
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Sayfa 
5. — Erzurum .Milletvekili Hilmi Nal-

bantoğlu'nun, danışmanlık için yabancı fir
malarla anlaşma yapılıp yapılmadığına iliş^ 
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/622) 

6. — Hatay Milletvekili Abdurra'hman 
Demirtaş'ın, Halay İli çiftçilerinin Ziraat 
Bankasına 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 Ercl'in, 
İstanbul Büyükşe'hir Belediyesinin deniz oto
büsleri ile yapacağı toplu taşımacılığa İlişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/559) 

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

10. — Konya Milletvekili Salim Ercl'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 Eşme İlçesine bağlı bazı köylerde tü
tün ekimine izin verilmemesinin nedenine 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/567) 

12. — Erzurum 'MiHe'tvekilİ Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Uçalk Servisi A.Ş.'ndeki bazı 
yöneticilerin gıda alımlarında usulsüzlük yap
tıkları iddiasınla ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/576) 

13. — Erzurum 'Milletvekili Hilmi Nal< 
bantoğlu'nun, IzJmir Ticaret ve Sanayi Mer
kezi yapımının üstleni'lişine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/580) 

14. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner* 
in, Üsküdar-Em inönü seferini yapan Şehit 
KaraoğDanoğİLi Vapurundakİ intihar olayına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/581) 

15. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şa'hin'in, Muğla İli 'Merkez Jandarma Ka-
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20 
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21 

21 

21 
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Sayfa 
rakolunda 'bazı vatandaşlara işkence yapıldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru 'önergesi (6/587) 21 

Iİ6. — Konya 'Milletvekili Salıim Erel'in, 
Konya Valisinin 'bir açık bava toplantısında 
halika «İmparator» olarak takdim edilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
1(6/589) • 21 

17. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarııoğlu'nun, 
hampetrol alımlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/595) 21 

1'8. — İstanbul 'Milletvekili 'Günseli özka-
ya'nın, Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi 
önlemler alındığına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/596) 21 

19. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşde-
mirlin, Diyarbakır Cezaevinde meydana gelen 
ölüm olaylarına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/597) 21! 

!20. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, bazı vatandaşların işkence sonucunda 
sakat kaldığı ve öldüğü iddialarına ilişkin 
İçişleri 'Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/598) 21: 

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

'22. — Samsun Milletvekili Hasan Altay' 
m, Samsun İlinde yaptırılan sosyal mesken
ler için 'Belediye Encümenince ek ücret kararı 
alındığı iddiasınla ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/600) 21:22 

23. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan' 
in, Ayvalık - Midilli arasındaki yük ve yolcu 
taşımacılığının Yunan gemileri tarafından ya
pıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma- Bakanın
dan slözlü soru önergesi (6/601) 22 

24. — Kütahya Mile'tVekili Abdurrahman 
Necati Kara'a'nın, Suriye'de okutulan bir 
ders kitabına ve Suriye .sınırları içinde va
tandaşlarımıza ait tapulu arazîlerin bedelleri
ne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/602) 22-

25. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
SÖkmenoğlu'nun, Suriye Devletinin ülkemiz 
aleyhindeki 'faaliyetlerine karşı alınan tedblir-

Sayfa 
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/603) - 22 

26. — Adana Milletvekili Metin Üstü-
nel'in, Kahramanmaraş - Göksün Yem Fab-
rikasınca 1985 yılında gerçekleştirilen kırmızı 
biber alımlarına ilişkin Tarım Orman ve 
KÖyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/607) 22 

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) 22 

28. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na
rinin, Diyarbakır İlinde işkence sonucu mey
dana geldiği iddia edilen iki ölüm olayına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/610) . 22 

29. — Şanlıurfa Milletvekili Vevici Atak-
lı'nın, Sıkıyönetim Kanunu uyarınca görev
lerinden uzaklaştırılan kamu görevlilerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/611) 22 

30. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
SÖkmenoğlu'nun, Harran Ovasıyla ilgili ola
rak Bakanlık sözcüsünce verildiği iddia edilen 
beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/612) 22 

31. — Samsun Milletvekili Hasan Altay' 
in, Aşağı Yeşilırmak Ovası sulama projesine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/613) 22:23 

32. — Samsun Milletvekili Hasan Altay' 
in, Samsun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi 
elektrik şebekelerinin ihale ve denetimlinde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/614) 23 

33. — Samsun Milletvekili Hasan Altay' 
in, Samsun Ballıca Sigara Fabrikasına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi '(6/615) 23 

34. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, 'Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü 
Kasırga Deresi üzerinde gölet yapılıp yapıl-
mayacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyiş
leri Biakanından ısözlü soru önergesi (6/616) 23, 

35. — Adana. Milletvekili Nuri Korkmaz* 
in, televizyon dizisi olarak çekildikten sonra 

— 3 — 
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Sayfa 
yakıldığı iddia ©dilen Yorgun Savaşçı filmine 
ilişiklin Başbakandan sözlü soru* önergesi 
06/617) 23 

3'6.. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca ya
pılan yabancı dil sınavına ilişkin Barbakan
dan sözlü soru önergesi (6/619) 23 

37. — Konya Milletvekili Salın Erel'in, 
dış ülkelerden aldığımız ıhampetrolün fiyatına 
ve taşıtma ücretine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/620) 23 

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) 23 

39. — Adana Milletvekili Nuri Kork-
miaz'ın, 1986 yılında dağıtılacak tarımsal kre
diye ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi <6/624) 23 

40. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na
rinin, Diyarbakır tündeki Türk-îş 7 nci Böl
ge Yapı Kooperatifine ilişk'kı Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/625) 23:24 

41. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
îs'tanbul İlindeki vatandaşların su ve su pa
rası sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/626) 24 

42. — 'İstanbul Milletvekili Reşit Ülker' 
im, Îstanlbul İlindeki 'bazı 'belediyelerin semt 
ve mahalle pazarlarını kaldırma kararı aldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/627) 24 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 67 
1. — Erzurum Müle'tvek'ili Hilmi Nalbant-

oğlu'nun, Ankara Şehirlerarası Otobüs Ter
minalindeki tadilat sırasında meydana gelen 
ölüm olayının nedenine ilişikin sorusu ve İçiş
leri 'Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı 
(7/8'2'l) 67 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver* 
in, yasa dışı örgüt üyesi okluğu ileri sürülen 
%'ir öğretmenin ölümüyle ilgili Olarak yapılan 
açıklamalara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Yılldırım Akbulut'un yazılı cevabı (7/825) 67:69 

11 . 3 » 1986 0 : 1 

Sayfa 
3. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldı-

rım'ın, futbol hakemlerinin lig maçlarındaki 
kural hatalarının önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılı 
cevabı '(7/843) 69 

4. — 'İstanbul Milletvekili Yılmaz (Kısan 
Hastürk'ün, iskenderun Demir Çelik Fabri-
kalarundaki yolsuzluk iddiasına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ahmet 
Karaevli'nin yazılı cevabı (7/8512) 69:70 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 11 Özel İdareleri Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin soru
su ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un 
yazılı cevabı (7/858) 70:72 

6. — 'İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, karakollara intikal eden olaylara 
ve sonuçlarına ilişkin sorusu ve İçişleri Ba
kanı Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı (7/883) 72:73 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, memurlara yapılan sosyal yardım
lar için bütün kamu kuruluşları arasında stan-
dardizasyon sağlanmasına ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Te-
nekeci'nin yazılı cevabı (7/892) 73:74 

'8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, standardizasyon çalışmalarına 'iliş
kin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Tica
ret Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın yazılı ce
vabı (7/907) 74:75 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, OÎMA A.Ş.'ndeki özel sektör 
paylarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Tica
ret Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın cevabı 
(7/913) 75:78 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Türkiye Turing ve Otomobili 
Kurumuna ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Mükerrem 
Taşçıoğlu'nun yazılı cevabı (7/916) 78:85 

İ l . — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğtu'nun, Türk Hava Yollarında çalışır
ken iş aktii feshedilen bir şahsa ilişikin soru
su ve Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un ya
zılı cevabı (7/941) 85:86 

- 4 -
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Sayfa 
VI. — KANUN TASARI VE TEKLİF

LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 24,53,57 

1. — 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkın 
da Kanunun 19 uncu Maddesinin Birinci 
ve İkinci Fıkraları ile Türk Ceza Kanunu
nun 304 üncü Maddesinin (III) üncü Fıkra
sının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

Sayfa 
ve Adalet Komisyonu Raporu '(1/744) {S. 
Sayısı : 410) 24:52,53:56,57:65 

VII. — DİSİPLİN CEZALARI 52 
1. — 'Bilecik Milletvekili Yılmaz Demdr'e 

kınama cezası verilmesi 52 

2. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'a 
uyarı cezası uygulaması 56,65:66 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç, televizyon

da yayınlanan «Kara Ejderin Sırrı» ve «İpek Yolu» 
dizileri ile Hatay'ın Samandağı İlçesi halkına konu
lan Arapça konuşma yasağının Türk asıllı Tatar, Da
daş; ve Arap kökenli vatandaşlarımızı rencide ettiği, 

Hatay Milletvekili Tevfik 'Bilâl, Hataylı vatan
daşlarımıza karşı yapıdan yanlış ve hatalı ithamlar 
ve 

Adana Milletvekili Metin Üstünel de, pamuk üre
ticilerinin içine düştüğü sorunlar; 

Konularında gündem dışı 'birer konuşma yaptı
lar. 

Gaziantep Milletvekili Galip Deniz'in vefatına 
dair Başkanlık tezkeresi-okundu ve saygı duruşunda 
bulunuldu. 

Parkmenfcolararası 'Birliği Türk Grubu üyelikle
rine ANAP ve MDP 'grubunca ve 

Türkiye - AET 'Karma Parlamento Komisyonu 
Türk Grubu üyeliklerine MDP Grubunca; 

OÖsterjlen adaylara ilişkin tezkereler Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

ıParlamen'tolararası Türk - İspanya Dostluk Gru
bu kurulduğuna dair Başkanlık tezkeresi ve eki liste 
kabul edildi. 

İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç ve 6 
Arkadaşının, «5.5.1983 tarih ve 2821 sayılı Sendika
lar Kanununun 22, 25, 34, 35, 47, 61 ve Geçici 4 
üncü Maddesinin 'Değiştirilmesine Dair Kanun Tek-
üfbnin (2/243) doğrudan doğruya gündeme alınma
sına ilişkin önergesi reddedildi. 

Parlamenfcolararası Birliği Türk Grubunda açık 
bulunan bağımsız 1 üyelik için yapılan seçim sonu

cunda Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
•oğlu'nun seçildiği açıklandı. 

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

Kahramanmaraş MHle'Cvekilıi Rıfat Bayazıt'm 
•(6/548), 

Konya Milletvekili Salim Erel'in (6/559), (6/560), 
(6/561), (6/589), (6/619), (6/620), 

İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın (6/596), 
Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in (6/598), 

(6/610), 
Samsun Milletvekili Hasan. Alfeay'ın (6/600), 

(6/613), (6/614), (6/615), 
Tekirdağ Milletvekili Salih Aloan'ın (6/601), 

Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati Kara' 
a'nın (6/602), 

Hatay Milletvekili- Mustafa Murat Sökmenoğlu' 
nun '(6/603), (6/012), 

Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgirin (6/616), 
Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'm (6/617), 

(6/624), 
(Sözlü soru önergeleri, ilgili bakanlar Genel Ku

rulda hazır bulunmadıklarından; 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/501), 
Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel'in 

(6/544), 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 

(6/622), (6/580), 

'Denizli Milletvekili Hali İbrahim Şahin'in (6/587), 
Adana Milletvekili Metin Üstünel'in (6/607), 
Şanlıurfa Milletvekili Vecüh'i Ataklı'nm (6/611), 
Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri ve ilgili ba

kanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 
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Hatay Milletvekili Abdurrataıan Demirtaş'ın 
(6/623), sözlü soru önergesi, soru sahibi görevli ol
duğundan; 

Uşak 'Milletvekili Yusuf Demir'in (6/567), 
'Kayseri Milletvekili M'dhmet Üner'in (6/581), 
Ağrı 'Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun (6/595), 
Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri izinli oldu

ğundan; 
Erzurum Milletvekili Hilm'i Nalbantoğlu'nun 

(6/576), 
Ağrı Milletvekili Dbra'him Taşdemir'in (6/597), 
izmir 'Milletvekili Ali Aşkın Toktaş'ın (6/599), 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 

nun (6/609), 
'Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahin'in (6/621), 
Sözlü soru önergeleri mehil verildiğinden; 
Ertelendiler. 
Gaziantep Milletvekili A. Ata Aksu'nun 1117 sa

yılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu
nun Bazı 'Maddeleri İle Türk Ceza Kanununun 426, 
427 ve 42'8 inci Maddelerinin Değiştirilmesine ve 

II. — GELE 
7 . 3 . 1 

Teklifler 
1. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın; Ka

dınların Seçim Hakları ile ilgili Kanun Teklifi (2/315) 
(Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
6.3.1986) 

2. — istanbul Milletvekili Recep Ercüment Ko-
nukman'ın; özel Poliklinik ve Dispanserler Kanun 
Teklifli (2/316) (Sağlık ve Sosyal işler Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 6.3.1986) 

3. Muş Milletvekili Alaatfin Fırat ve istanbul 
Milletvekili Bülent Akarcalı'nın; 21.12.1959 Tarih ve 
7397 Sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı 
Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna (8) Ek ve 
(4) Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tekli
fi (2/317) (Adalet; Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.3.1986) 

Rapor 
1. — 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Ka

nunun 19 uncu Maddesinin BMnci ve ikinci Fıkra
ları ile Türk Ceza Kanununun 304 üncü Maddesinin 
(III) üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/744) (S. 
Sayısı : 410) (Dağıtma tarihi : 7.3.1986) (GÜNDE
ME) 
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1117 sayılı Kanuna Ek Maddeler ilavesine Dair Ka
nun Teklifi ile Gaziantep Milletvekilli A. Ata Aksu 
va 111 Arkadaşının 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neş
riyattan Koruma Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Ek Madde ilavesi Hakkında Kanun 
Teklifi (2/276, 2/303) (S. Sayısı : 409) üzerindeki gö
rüşmeler tamamlanarak tümü açık oya sunuldu; oy
ların ayrımı sonucunda teklifin kanunlaştığı açıklan
dı. 

Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'a kınama ceza-
, sı verildi. 

11 Mart 1986 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere birleşime saat 20.00'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Tokat içel 

Mehmet Zeki Uzun Durmuş Fikri Sağlar 

KÂĞITLAR 
36 Cuma 

Yazılı Soru Önergesi 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoghı' 

nun, adalet okullarına ilişiklin Adalet Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/972) (Başkanlığa geliş tarihi : 
6.3.1986) 

10 . 3 . 1986 Pazartesi 

Tasarılar 
1. — 3093 Sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Ku

rumu Gelirleri Kanununun Geçici İkinci Maddesinin 
Değiştirilmesine Daür Kanun Tasarısı (1/745) (Plan 
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.3.1986) 

2. — 506 Sayılı Sigortalar Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek Maddeler 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/746) (Sağlık 
ve Sosyal işler; Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 10.3.1986) 

Teklifler 
1. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 4 Ar

kadaşının; Sigaranın Zararlarının önlenmesi için 6 
Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasa
sına (Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) Kimi Madde
ler Eklenmesine İlişkin Yasa önergesi (2/318) (Ada-
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let; Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkan
lığa geliş tarihi: 7.3.1986) 

2. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 
3 Arkadaşının; 17.10.1983 TarihK ve 2926 Sayılı Ta
rımda Kendi Adma ve Hesabına Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kanununun 2 nci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi (2/319) (Sağlık ve Sos
yal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.3.1986) 

« 
3. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'm; Adlî, 

İdarî ve Askerî Yargı Mercilerinde Çalışan Hâkim 
ve Savcılar ile Adlî Tıp Kurumu Dışında Kalan 
Adalet Mensuplarına Tazmünat Verilmesine Dair Ka
nun Teklifi (2/320) (Adalet; Plan ve Bütçe komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.3.1986) 

Tezkere 
1. — Türkiye Büyük Miillet Meclisinin Denetimi

ne tabi kuruluşların 1984 yılı faaliyetleri, bilanço, 
kâr ve zarar hesaplarına ilişkin Başbakanlık Tezke
resi (3/977) (Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.3.1986) 

Rapor 
1. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, 

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Alet
ler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Değiştiril
mesine Dalir Kanun Teklifi ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (2/222) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma 
tarihi : 10.3.1986) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci' 

nin, belediyelerin emlak vergisiyle ilgili faaliyetlerine 
ilişklin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/973) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 6.3.1986) 

2. — Tokat Milletvekili Cemal özdemir'in, mil
letvekili lojmanları inşaatı için indirimli fiyatla keres
te tahslisi yapılıp yapılmadığına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından yazık soru önergesi (7/974) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 7.3.1986) 

3. — İçel Milletvekili Fikri Sağlar'ın, işkence id
dialarıyla ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/975) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 7.3.1986) 

11 . 3 . 1986 Sah 

Rapor 
1. — Memurlar ve diğer Kamu Görevlileri Hak

kındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/742) (S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 
11.3.1986) (GÜNDEME) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar ve 19 

arkadaşının, Kemerköy Termik Santralıyla ilgili yeni 
gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesli (10/12) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 10.3.1986) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Arif Ş. Bilgin 
KÂTİP ÜYELER : Cemâl özbilen (Kırklareli), Yavuz Köymen (Giresun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 77 indi Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salonda bulunduk
larını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 

(Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'a kadar yok
lama yapıldı). 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır; görüş
melere başlıyoruz. 
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IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1, — Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun, Suri

ye Başbakanı Dr. Abdel Rauf El - Kassem'in 3-6 
'Mart 1986 tarihleri arasında ülkemize yaptığı resmî 
ziyaret hakkında gündem dışı açıklaması ve aynı ko
nuda SHP Grubu adına Ağrı Milletvekili Paşa Sarı-
oğlu'nun konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Dışlişleri Bakanı Vahit Halef
oğlu'nun, gündem dışı söz istemi vardır; buyurun Sa
yın Bakan, 

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU — 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Sayın Baş
bakanımızın daveti üzerine 3-6 Mart 1986 tarihlerin
de memleketlimizi resmen ziyaret eden Suriye Baş
bakanı Dr. Abdel Rauf El Kassem'in bu ziyareti hu
susunda yüksek heyetinize bilgi sunmak içlin söz al
mış bulunuyoıum. 

Suriye Başbakanı memleketimize, beraberinde İçiş- . 
leri Bakanı, İktisat ve Dış Ticaret Bakanı, Sulama 
Bakanı ve Dışişleriyle Görevli Devlet Bakanı ile üst 
düzeyde uzmanlardan oluşan önemli bir heyetle gel
miştir. 

Türfcliye Cumhuriyeti ite Suriye Arap Cumhuriyeti 
arasında ilk defa Başbakan düzeyinde gerçekleştiri
len bu ziyaret, iki komşu ülkenin ilişkilerinde yenli bir 
başlangıç teşkil etmiştir. Bu ziyaret vesilesiyle ikii ülke 
arasındaki ilişkilerin çeşitli yönleri açıkıkalplilikle ve 
yapıcı bir zihniyetle gözden geçirilmiştir. Ayrıca, iki 
ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası sorunlar 
üzerinde yararlı görüş teatisinde bulunulmuştur. Bu 
görüşmelerin, bir taraftan iki ülke arasındaki. ilişki- • 
lerin gelişmesline katkıda bulunurken, diğer taraftan 
Türkiye ve Suriye'nin çeşitli konularda birbirlerinin 
tutumlarını daha iyi anlamalarına fırsat teşkil ettiğini 
söyleyebilirim. 

Görüşmeler, 3 Mart günü öğleden sonra ikli Baş
bakanın başkanlığında açılmış, bilahara siyasî konu-. 
lar, iktisadî sorunlar, güvenlik meseleleri ve sular ile 
ilgili konular, yetkili bakanların başkanlıklarında ya
pılan toplantılarda incelenmiştir. 5 Mart günü başba
kanlar başkanlığında yapılan kapanış toplantısında 
ortak basın bildirişti okunmuş ve dört anlaşma im
zalanmıştır. Bu dönem zarfında başbakanlar biirkaç 
kez başbaşa görüşmüşlerdir. 

Konuk Suriye Başbakanı 4 Mart günü Sayın 
Cumhurbaşkanı tarafından da kabul edilmiştir. 
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KURULA SUNUŞLARI 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüksek ma
lumunuz olduğu üzere, Türkiye ile Suriye arasında, 
ortak tarihî ve manevî değerlerden kaynaklanan ilişki
ler mevcuttur. Ayrıca iki ülke arasında 900 kilomet
relik ortak bir sınır vardır. Suriye, Türkiye'nin kom
şuları arasında en uzun sınıra sahip olduğu ülkedir. 
Durum böyle olmakla beraber, Türkiye ile Suriye ara
sındaki ilişkiler iki yakın komşuya layık düzeye he
nüz maalesef ulaşamamıştır. Bunda çeşitli sebeplerin 
rol oynadığı bilinmektedir. Bu kadar uzun bir sınırı 
paylaşan iki ülkenin sadece bu durumdan kaynakla
nan çeşitli sorunlarının olması da tabiîdir. Tabiî ol
mayan, bu sorunları çözmek için gayret sarf etme
mektir. Karşılıklı anlayış ve iyi niyetle üstesinden ge
linemeyecek mesele yoktur. Ayrıca iki ülkenin birbir
lerine daha yakın ilişkilerle bağlı olmaları ve işbir
liğinde bulunmaları, sadece iyi komşuluk icabı değil, 
aynı zamanda iki ülkenin de ortak yararınadır. 

Türkiye ve Suriye'nin birbirlerine yaklaşmalarını 
istemeyen ve mevcut sorunlarını körükleyen çevreler 
mevcuttur. Bunlar, iki güçlü komşu yerine, blirbirleri-
rie güvensizlik duyan ve önyargıyla bakan zayıf iki 
komşuyu kendi maksatları yönünden tercih edebilir
ler; ancak, iık'i ülke hükümetine akılcı, realist ve uzak 
görüşlü bir yaklaşımla meselelere eğilmek ve bun
ların üstesinden gelmek düşer. Nitekim, Suriye Baş
bakanı Dr. Abdel Rauf El-Rassemlin bu ziyaretini 
bu çerçevede değerlendiriyor ve önemli bir heyetle 
memleketimize yaptığı bu ziyareti, iki ülke arasındaki 
ilişkileri geliştirme yolundaki arzunun teyidi olarak 
kabul ediyoruz. Hiç kuşkusuz bu ziyaret birçok yön
den her iki ülke yararına faydalı sonuçlar vermiştir. 
Kanaatimizce bu ziyaretin en önemli veçhesi, iki 
komşu ülke arasındaki güvensizlik duygusunu ve ön
yargıları bertaraf ederek, iyi komşuluk ve dostluk iliş
kilerinin kurulması için gerekli zemini oluşturmada 
bir ilk adım teşkil etmiş olmasıdır. 

Esasen, tarih, coğrafya, kültür, ekonomik çıkarlar 
ve sosyal ilişkiler Türkiye ve Suriye'yi birbirlerine 
bağlayan unsurlardır. Coğrafî konumumuz nedeniy
le, komşu olarak daima birlikte yaşamak zorundayız. 
Akıl ve mantık, her iki tarafın da çıkarını gözeten 
makul ve dürüst bir yaklaşımı gerektirmektedir. Prob
lemleri çözümsüz bırakarak bunları ağırlaştırmak, iki 
tarafın da çıkarına değildir. Bu duruni, aramızdaki 
mevcut sorunları samimiyetle ortaya koyarak, bunla
ra çiözüm yolları getirmemizi gerektirir. Nitekim, bu 
ziyaret vesilesiyle bunu yapmak imkânını 'bulduk. 
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Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Türkiye 
ile Suriye arasında, her biri kendi açısından önem ta
şıyan bazı sorunların mevcut olduğu malumlarıdır. 
Türlkiye açısından, bildiğiniz gibi, en önemli konu gü
venlik konusudur. 112 Eylül 1980'den önceki dönemde 
Türlkiye gerek İç, gerek dış terörizm nedeniyle pek 
çok kurban vermiştir. Bu bakımdan güvenlik sorunu 
Türlkiye yönünden fevkalade hassas ve öncelikli bir 
konudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki 
duyarlılığımızı aksettirmek ve gerekli tedbirlerin alın
masını talep etmek maksadıyla Suriye Arap Cumhu
riyeti Başkanı Hafız El-Esad'a gönderdiği mektuba, 
Ocak 1985'de alınan cevap üzerine, bakanlığımız Müs
teşarı Büyükelçi Necdet Tezel başkanlığında, ilgili 
kuruluşlarımız temsilcilerinden oluşan bir heyet 28 
Şubat - 3 Mart 1985 tarihleri arasında Suriye'yi ziya
ret etmiştir. 

Ylapılan temaslarda Türlkiye ile Suriye arasında, 
başta güvenlik konusu olmak üzere ikili ilişkilerin çe 
şitli veçheleri gözden geçirilmiş ve 2 Mart 1985 tari
hinde imzalanan Şam mutabakatında, yine başta gü
venlik meselesi olmak üzere bütün konularda iki ül
ke arasında siki işbirliği, bilgi alışveriş;! ve koordinas
yon yapılması öngörülmüştür. Nitekim son yıl zarfın
da bu çerçevede iki taraf yetkilileri arasında güvenlik 
konusunda bazı temaslar olmuş ve Suriye'den Türki
ye'ye gayrikanunî geçişlerde kısmî bir azalma ile Tür
kiye'ye yönelik terörist faaliyetlerin gerilemesi dikkati 
çekmiştir. 

Bu ziyaret sırasında da, tarafların 900 kilometre
lik ortak sınırı bir dostluk ve komşuluk sınırı haline 
getirmeyi gerçekten arzu ettikleri, sınır güvenliği ko
nusunda birbirlerine yardımcı olmayı, bfilgi teatisinde 
bulunmayı ve birbirleri aleyhine kendi ülkelerinde fa
aliyetlere izin vermemeyi prensip olarak kabul ettik
leri açıklanmıştır. Suriye tarafının bu kez takındığı 
yapıcı tutum, bu alandaki işbirliği bakımından ümit 
verici görünmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Suriye yönün
den bu ziyaret vesilesiyle üzerinde durulan önemli bir 
konuyu sular meselesii teşkil «taniştlir. Suriye Başbaka
nının ülkemizi ziyaretti sırasında gerek başbakanlar, 
gerek teknik heyetler arasında yapılan görüşmelerde 
bölgesel sular konusu da ele alınmış ve görüşmeler, 
tarafların fikirlerini açıklıkla beyan ettikleri samimî 
bir ortam içinde cereyan etmiştir. 

Suriye tarafı, Fırat Nehrinden gelen su miktarının 
azlığı nedeniyle enerji üretimi ve su ihtiyaçlarının kar
şılanmasında güçlüklerle karşılaşıldığını ifade etmiş-
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tir. Türkiye ise, bölgesel suların bir bütün olduğunu, 
Fırat'ın yanı sıra Dicle ve Asi Nehirlerinin de bu 
kavram içinde yer aldığını, bölgesel sulardan en iyi 
ve rasyonel bir şekilde yararlanabilmek için üç ülke
nin temsilcilerinden oluşan ortak teknik komitenin su 
ve toprak kaynaklarıyla ilgili bilimsel verilerli en kısa 
zamanda belirlemesinin faydalı olacağı belirtilmiştir. 

Türkiye ayrıca, komşularını susuz bırakmak gibi 
bir niyetinin asla söz konusu olmadığını ve komşula
rının menfaatlarının haleldar olmamasına büyük özen 
gösterdiğimi belirterek, komşularıyla, bölgesel sular 
(konusundaki mevcut işbirliğini sürdürmek arzusunda 
olduğunu bildirmiştir. 

Türkiye 1985 yılının kurak bir yıl olmasına rağ
men, Fırat'tan bırakılan suların, kurak yıllar ortala
masının üstünde gerçekleştiğini, bunun ise Fırat Neh
ri üzerinde inşa edilen barajların düzenleyfıci erklisin
den kaynaklandığını ifade etmiştir. 

Sayın Başbakanımız, Suriye'yi elimizden geldiği 
ölçüde susuz bırakmamak için yardımcı olacağımızı 
belirtmiştir. 

Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler açısından 
önem taşıyan diğer bir konuyu da, emlak meselesi 
teşkil etmiştir. Türkiye - Suriye emlak sorunu, Suri
ye Hükümetinin, Türk uyruklulara ait Suriye'deki 
mal varlığı üzerinde zaman içerisinde almış olduğu 
kısıtlayıcı tedbirlerden kaynaklanmaktadır. Nitekim, 
Suriye'deki Türk emlakinin tasfiyesi yolunda en şü
mullü ve kati merhaleyi, 1958 tarihli Suriye Tarım 
Reformu Kanununun uygulanması teşkil etmektedir. 
Söz konusu kanunun, gerek kamulaştırılacak arazi öl
çüsü, gerek kamulaştırma bedelinin ödenmesi bakımın
dan koyduğu ağır şartların yanında, kanunun uygula
maya konulmasından itibaren uzun bir zaman geçtiği 
halde, Türk vatandaşlarına Suriye Hükümetince her
hangi bir ödemede bulunulmadığı zikredilebilir. Bu 
nedenle 1 Ekim 1966 tarih ve 6/7104 sayılı Kararna
meyle, mukabil tedbir olarak, Suriyelilerin memleketi-
mizdekli zatî ve ev eşyaları dışında her türlü mal, hak 
ve menfaatlerine el konulmuştur. Türk tarafınca alı
nan bu mukabil tedbir karşısında Suriye Hükümeti, 
iki ülke arasındaki emlak sorunlarını görüşmeye razı 
olmuştur. 

Bu çerçevede, çeşitli düzeylerde yapılan temas ve 
çalışmalar sonucunda, 1972 yılında Türkiye - Suriye 
Emlak Komisyonu Hakkında Protokol ve Türkiye 
Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında 
Emlak Sorunlarının Çözülimesline Dair Sözleşme ya
pılmışsa da, Suriye'nin vatandaşlarımıza ödemeyi ön-
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gördüğü tazminat konusundaki anlaşmazlık giderile
mediğinden, bunların yürürlüğe girmesi mümkün ola
mamıştır. 1983 yılında imzalanan protoikol da, bazı 
usul sıorunları nedeniyle yürürlüğe girmemiştir. Halen 
durum, değişen şartlar çerçevesinde yeniden değerlen
dirilmektedir. Hükümetimiz konu üzerinde hassasiyet
le durmaktadır. 

Türkiye ile Suriye arasında ikili ilişkilerden söz 
ederken, diğer bir önemli alan da şüphesiz iktisadî ve 
ticarî ilişkilerdir. Bu konular Devlet Bakanı Sayın Tı
naz Titiz ile Suriye Ekonomi ve Ticaret Bakanı baş
kanlığındaki heyetler arasında gözden geçirilmiş ve 5 
Mart 1986 tarihinde bir tutanak imzalanmıştır. Tuta
nakta, ticarî ilişiklilerin artırılması ve çeşitlendirilmesi 
için bankacılık düzenlemesi akdinin mütalaa edilmesi, 
karayolu taşımacılığında karşılaşılan güçlüklerin çö
zümü için teknik komitenin toplanması, bilimsel ve 
teknik işbirliği anlaşması çerçevesinde 1986 - 1987 yıl
larında uygulanacak icra programının tespiti, sınaî 
alanda, özellikle ihracata yönelik mallar üretiminde iş
birliği yapılması, turizm alanında işbirliğinin gelişti
rilmesi konularında hükümlere yer verilmiştir. 

Görüşmeler, 1985 Ekim ayı sonunda Şam'da ya
pılan Karma Ekonomi Komisyonu Protokolünün uy
gulanmasının gözden geçirilmesine de vesile teşkil et
miştir. 

İki ülke arasında ekonomik ve ticarî ilişkilerin ge
liştirilmesi hususunda en önemli engel, Suriye'nin, 
içlinde bulunduğu dış ödemeler güçlüğüdür. Nitekim, 
1980'li yılların başında 120 ila 150 milyon dolar ara
sında seyreden ikili ticaret hacmi, son yıllarda 70 - 80 
milyon dolar seviyesine inmiştir. Ayrıca, Suriye'nin 
ihraç mallarının kısıtlı olması ve en önemli ürünle
rinden olan fosfatın, özelliklerli nedeniyle gübre fabri
kalarımızda kullanılamaması, ticaret hacminin artırıla-
mamasında bir başka etken olmuştur. Ticaret bilanço
su büyük ölçüde lehimize bakiye vermektedir. 

5 Mart günü görüşmelerin kapanış oturumunda 
dört anlaşma imzalandığından söz etmiştim. Devlet 
Bakanı Sayın Tınaz Titiz ile Suriye Ekonomi ve Dış 
Ticaret Bakanı arasında imzalanan iktisadî konularda
ki tutanağa ilaveten, 1982 yılında parafe edilen bir 
konsolosluk anlaşması da Türkiye adına tarafımdan, 
Suriye adına da dışişleriyle görevli devlet bakanı ta
rafından imzalanmıştır. Aynı gün TRT ile SRT ara
sında, Anadolu Ajansı ile Suriye'deki karşılığı olan 
SANA arasında da haberleşme alanında iki anlaşma 
daha imzalanmıştır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; maruzatımdan 
görüldüğü üzere, ikili ilişkilerin çeşitli veçheleri ko
nusunda mutabakata varılması; nispeten kolay olan
lar üzerinde anlaşmaya varmak, diğerlerinde de yarar
lı temaslarda bulunarak, bunların çözümü konusunda 
karşılıklı arzu, iyiniyet ve kararlılığımızı açıklamak 
suretiyle, ikili ilişkilerimiz açısından oldukça önemli 
bir merhale katettiğimizli söylemek hatalı olmayacak
tır. özellikle bunun bir başlangıç olduğu düşünülürse, 
gelecekte ikili ilişkilerimizin çeşitli veçhelerinde daha 
da yapıcı sonuçlar alınmasını beklemenin, fazla iyim
serlik olmayacağını umuyoruz. 

Bu ziyaret vesilesiyle ayrıca Suriyeli devlet baka
nına bölgesel meseleler ve özellikle Ortadoğu ihtilafı, 
bu ihtilafın özünü teşkil edpn Filistin meselesi, tran -
Irak harbi, Lübnan meselesi üzerinde karşılıklı görüş 
teatisinde bulunduk. Suriyeli bakan, Lübnan'daki son 
durum hakkında izahat verdi. Ben de konuk baka
na, Filistin Kurtuluş örgütü icra Komitesi Başkanı 
Yaser Arafat'ın, ahiren memleketimize yaptığı ziyaret 
hakkında bilgi verdim. 

iBu arada, Suriyeli bakana, Türkiye'nin Kıbrıs, 
Türk - Yunan ilişkileri ve Bulgaristan'daki Türk azın
lığı konularında görüşlerimizi bir kere daha açıkla
dım. Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin düzeltil
mesinin arzulandığı bu dönemde, bu konularda Türk 
kamuoyunu tedirgin edidi davranışlardan kaçınmala
rının yerinde olacağını vurguladım. Suriyelii bakan, 
Türkiye'nin NATO içindeki üyeliğini, kendi güvenlik 
ihtiyaçları yönünden anlayışla karşıladıklarını, bunun, 
Türkiye'nin Arap ülkeleriyle ilişkilerini etkilememesin
den memnuniyet duyduklarını, ifade etti. 

Suriye Başbakanı da, Türkiye'nin Ortadoğu me
selesi ve Kudüs konusundaki tutumundan memnuni
yet izhar etmiş ve geçmişte ve bugün Filistin konu
sunda takınılan tutumdan dolayı, Arap milletinin 
şükran dolu olduğunu ve bunu her zaman hatırladık
larını söylemiştir. Konuk Başbakan ayrıca, Türkiye' 
yi Mam Konferansında görmekten iftihar duydukla
rını da sözlerine eklemiştir. 

Suriyeli devlet bakanına, kültürel, sosyal, iktisadî 
ve sair alanlarda tüm ilişkilerimizin geliştirilmesinde 
bir dönüm noktasına geldiğimiz şu dönemde, iki mil
letin karşılıklı duyarlı oldukları hususlara; yani Su
riye'de okutulan ders kitaplarında Hatay ve Güney
doğu bölgemizin Suriye Hudutları içerisinde gösteril
mesi gibi hareketlerden özenle kaçınılmasında, iki ül-
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ke ilişkilerinin geliştirilmesi -bakımından" büyük ya
rar gördüğüme işaret ettim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye ile 
Suriye arasındaki bu ziyaretin, iki ülke arasındaki iliş
kilerde yeni bir sayfa açtığı bir gerçektir. Bundan 
böyle, her iki tarafın gösterecekleri samimiyet, yapı
cı zihniyet ve anlayış, iki ülke arasındaki ilişkilere 
yön verecektir. Zaman içerisinde Türkiye ile Suriye 
arasındaki ikili ilişkilerin, karşılıklı güven ve saygı 
duygularına dayalı olarak gelişmeler kaydedeceğini 
ve çeşitli bölgesel ve uluslararası konularda mevcut 
görüş ayrılııklarımızın da mümkün olduğu ölçüde bir
birimizi daha az tedirgin edici hale getirileceğini ümit 
ve temenni ediyoruz. 

Suriye'nin uzun zamandır boş olan Ankara Büyük
elçiliğine, bu ziyaret vesilesiyle bir atama yapmış ol
masını, Türkiye ile ilişkilerimi geliştirme yolundaki 
kararlılığının bir tezahürü olarak memnuniyetle kar
şılamak istiyoruz. 

Bu vesileyle yüce Meclisi derin saygılarımla se
lamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Hükümetin bu açıklamalarından sonra, SHP Gru

bu adına söz isteyen Sayın Paşa Sarıoğlu; buyurun 
efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) 
— Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; Sayın Dış
işleri Bakanımızın, Suriye Başbakanının Türkiye'ye 
yaptığı ziyaretle ilgili olarak verdiği bilgiler üzerine, 
grubumuz adına kısa bir görüş bildirmek üzere hu
zurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, hepinizin bildiği gibi, Tür
kiye Cumhuriyetinin kuruluşundan beri gelmiş geçmiş 
bütün hükümetler, komşularıyla daima iyi münasebet
ler içinde bulunma politikasını gütmüşler, bu politi
kayı devam ettirmişlerdir. Bu şekilde de Türkiye, hiç
bir zaman komşularıyla sorun çıkaran bir ülke olarak 
ortaya çıkmamış ve bugüne kadar da herhangi bir 
sorun çıkarmamıştır. 

Herkesin bildiği gibi, Türkiye, üç kıtanın birleşti
ği bir kavşak noktasında bulunmaktadır. Güneyindeki 
dostumuz ve komşumuz Arap ülkeleri olduğu kadar, 
bölgenin istikrarı yönünden de son derece önemli ve 
stratejik bir konuma sahiptir. 

Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu istikrar orta
mının, yalnız kendisi için değil, komşuları için de ne 
kadar güven unsuru olduğunu bilmeyen yoktur. As
lında, yabancı milletvekillerinin ve bazı ziyaretçilerin 
Türkiye'ye yaptıkları ziyaretler sebebiyle dışişlerinde 

yaptığımız toplantılarda da bir vesile ile ifade etti 4,im 
gibi, eğer haritadan Türkiye'yi çıkarırsanız, Arap Ya
rımadasındaki küçük komşu ülkelerin hiçbirisinin ya
şaması ve birer devlet olarak ortada kalması bile 
mümkün olmayabilir. Bu doğrudur; çünkü yalnız ken
disi için değil, aynı zamanda bu ülkelerin, Ortadoğu'
daki bütün karışıklıklara rağmen, savaşlara rağmen, 
ikili çatışmalara rağmen, Türkiye'nin bölgede bulun
ması, gerçekte, yalnız Türkiye için değil, bölge için 
de büyük bir güven unsuru olarak gözükmektedir. Bu 
çerçeveden bakıldığında Türkiye, üzerine düşen gö
revi yapmaya devam etmiştir. 

Bizim, son zamanlarda, parti olarak şikâyetçi ol
duğumuz konular vardır. Biliyorsunuz, Suriye ile olan 
ilişkilerimiz uzun zamandan beri soğuk bir dönem ge
çirmektedir ve zannediyorum ki, bu dönemi geçirme
sinde de Türkiye'nin bir kusuru olmamıştır, Ancak, 
Türkiye'nin 1979'lardan, 1980'lerden önce içinde bu
lunduğu durumda, Türkiye'deki anarşi olaylarının ge
lişmesinde, Türkiye'nin dışındaki ülkelerden Türkiye'
ye silahlı girişimlerin olduğu, bunlarm oralarda eğitil
diği, yataklık yapıldığı, beslenildiği, lojistik destek ve
rildiği Türk kamuoyunda ve basınında bilinmektedir 
ve hem de Türk kamuoyu Suriye ile ilişkilerinin geliş
tirilmesi konusunda ticaretten önce siyasî ilişkilerin 
geliştirilmesi, her şeyden önce karşılıklı bir güvene 
dayanması lazım geldiği noktasında daima dikkatle 
durmuştur ve durmaya devam etmekte de haklıdır. 
Bu itirazların bugün de devam ettiğini görmekteyiz. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, - Sayın Dışişleri Bakanından 
da sordum - biliyorsunuz, Türkiye'ye yönelik silahlı 
müdahalelerde teröristlerin bir kısmına Suriye'de ya
taklık yapıldığı, beslendiği ve oradan gönderildikleri 
hususu basınımızda daima yer almıştır. Bunu bir iddia 
olarak söylemiyorum; çünkü, basın mensuplarımızdan 
birisi Suriye'ye gitmiş, Apocuların liderinin, arabası 
ile köşkü ile orada fotoğraflarını çekmiş, bunlar ba
sında yayınlamıştır. 

Şimdi, bizim Suriye'den öğrenmek istediğimiz şu
dur : îki gün evvel orada tekrar birtakım olayların ol
duğu ve olayları yaratanlara yataklık edildiği yolun
daki haberler basınımızda çıkmıştır. Biz bu görüşme
lerde Sayın Dışişleri Bakanımızdan ve hükümetten, 
asıl üzerinde durulması lazım gelen ticarî konular
dan, önce, bu kadar aşikâr olan ve orada cereyan eden 
olaylar muvacehesinde, acaba Suriye Hükümetinin 
kendi üzerine düşen görevi niçin yerine getirmediğini, 
öğrenmek isteriz. Sınır güvenliği meselesinde Suriye 
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demiştir ki; «Efendim, ben, gücümün büyük bir kıs
mını İsrail'e karşı konumlandırdım, o tarafa harcıyo
rum, onun için sınırlarda boşluk var.» 

Değerli arkadaşlarım, dikkat ederseniz, bize kom
şu olan her üç ülke de bunu söylemektedir. Iran, Irak'
la savaş halinde olduğu için söylemektedir, «Sınır gü
venliğim yoktur» demektedir; Irak, iran'la savaş ha
linde olduğu için söylemiştir. Bunun ötesinde de Su
riye ne demiştir; «Ben de gücümü güney cephesine 
kaydırdığım için, benim de size bir garanti vermem 
mümkün değildir.» Bundan çıkan anlam budur. Hal
buki, eğer bu dostluk gelişecekse, her şeyden önce 
Türkiye kadar Suriye'nin de bu konuda titiz davran
ması lazımdır; çünkü bu, bir milletin egemenlik hak
larına tecavüz meselesidir. Birisini burada besleyip de, 
öbür tarafa saldırtırsanız bu, beynelmilel hukuka gö
re doğrudan doğruya egemenliğe tecavüzdür. Binaena
leyh, üzerinde durulması lazım gelen husus budur ve 
üzülerek belirteyim ki, Suriye'nin, bu teminatı ver
mekten kaçındığını görüyoruz. Çünkü Suriye, siyasal 
bir belge imzalamaktan kaçınmıştır. Ayrıca da, yuka
rıda belirttiğim mazereti ortaya sürmek suretiyle şim
diden, gerekli önlemleri almayacağını ifade etmiştir. 

Onun ötesinde, biliyorsunuz, burada birçok defa 
gündem dışı konuşmalar yapıldı, Sayın Dışişleri Baka
nı da izahat verdiler; Hatay meselesi 1938'lerde bitme
sine rağmen, Suriye'nin baskısıyla hâlâ Hatay doğum
lu vatandaşlarımıza vize verilmediği açıktır. Binaena
leyh, siyasal sorunlar, canlı olarak daima gündemde 
durmaktadır. Bu konuda önemlidir; çünkü bu da ege
menlik haklarıyla ilgilidir. 

Değerli milletvekilleri, bir taraftan, herhangi bir 
ülkeyle iyi münasebetlerimizi geliştireceğiz, öbür ta
raftan o ülke, fırsat eline geçtiği zaman bunu senin 

' aleyhinde kullanacak... 
Türkiye'nin eline geçmişte ve şimdi çok fırsatlar 

geçmiştir; fakat bunu vesile sayarak, başkalarının za
yıf zamanlarında, onların aleyhinde kullanmamış ve 
başkalarının iç işlerine müdahale etmemiştir. 

Biliyorsunuz, şimdi dostluk içinde bulunduğumuz 
Irak, köylerimizi bombalamıştır. Bizim burada ısrar
la üzerinde durduğumuz husus, Türk Hükümetinin, 
zamanında, siyasî tavır koymayışıdır. (SHP sıraların
dan «Bravo» sesleri) Köylerimiz bombalandığında, o 
zaman da birtakım mazeretler ileri sürülmüş ve olay 
geçiştirilmiştir; ama köylerimiz yıkılmış, oradaki va
tandaşlarımız mal ve can kaybına uğramış; fakat bu
na karşı siyasî bir tavır ortaya konmamıştır. Çünkü, 
o zamanki komşumuz ve şimdi de dostluğumuzun de
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j vam ettiği Irak'ın, - ki, çok zor şartlar içerisinde bir 
savaş sürdürmektedir - kendisini güçlü gördüğü za
manlarda Türkiye'ye karşı birtakım tavırlar içine gir
diğini - sezmek değil - hepimiz biliyoruz. 

Suriye de bugün büyük bir yığınak yapmıştır. Biz, 
kendi güvenliği açısından yaptığı bu yığınağın bize 
karşı olacağını düşünmek istemeyiz; ama silahlı mü
dahalelerin yanında, içişlerine bu şekilde müdahale
ler olursa, o zaman arada daima sorun çıkmaya de
vam eder. Türkiye, bu yönden sorun çıkarmamakla 
beraber, bizim, Dışişlerinden istediğimiz, olaylara mü
dahale etmek suretiyle siyasal tavrını zamanında or
taya koyması ve ulusumuzun, milletimizin ferahlatıl-
masıdır. Çünkü, 50 milyonluk Türkiye'ye karşı bu gi
bi muameleler yapıldığı zaman, haklı olarak herkes; 
basın, kamuoyu ve milletvekilleri, parti farkı gözet
meksizin büyük tepki göstermektedirler. Arkadaşlar, 
Türkiye bunu hak etmemiştir, edemez de... 

Arkadaşlar, ticaretin şu kadara inmesi falan önem
li değildir. Siyasal münasebetlerde süreklilik olmadık
ça, zaten ekonomik gelişmelerde de süreklilik bekle
nemez. Diğer komşularımızla olacak ilişkilerimiz için 
de bunu söylüyoruz; önce, siyasal münasebetlerin 
karşılıklı güven ve anlayışa dayandırılması lazımdır. 
Uzun vadeli bir güvenlik çerçevesi ve anlayışı içeri
sinde ilişkileri sürdürdüğünüz zaman dostluklar peki
şebilir; ama oportünist davrandığınız takdirde, güven 
unsurunun olmadığı bir yerde dostluk, yerini daima 
karşılıklı güvensizliğe bırakır. Bu suretle barış içeri
sinde bir arada yaşamanın da mümkün olmadığı ve 
ilişkilerin sorun çıkardığı ortaya çıkar. Bizim görüşü
müz budur. 

Hükümetten dileğimiz yalnız Suriye konusunda 
değildir; Türkiye'ce hak edilmeyen konularda daima 
siyasal tavrını gerçekçi bir şekilde ve bütün unsur
larıyla tespit etmek suretiyle, milletimizin beklediği 
siyasal tavrı zamanında ortaya koymasıdır. Bu yapıl
dığında, bu konularda bizim de kendilerine destek ve-

I receğimiz bilinmelidir; ama siyasal tavır konmadığı 
zaman da biz, konulan dile getirmeye devam edece
ğiz. 

Bu vesileyle hepinize sevgi ve saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
2, — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 1402 

sayılı Sıkıyönetim Yasasıyla görevden alınan, sonra
dan sakıncalı durumları kaldırılan kamu görevlileri 
konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Efendim, Şanlıurfa Milletvekili Ve-
I cihi Ataklı, 1402 sayılı Yasa ile görevden alman ve 
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sonradan sakıncalı durumları kaldırılan kamu görevli
leri hakkında gündem dışı söz istemişlerdir. 

* Buyurun Sayın Ataklı. (SHP sıralarından alkış
lar) 

VEClffi ATAKLI (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; doğrusu, 1402 sayılı Yasa uygu
lamaları ve sonuçlarıyla ilgili olarak bu kürsüden be
nim ve bazı değerli milletvekili arkadaşlarımın kaçın
cı kez konuştuklarını bilemiyorum. Şimdiye kadar ya
pılan bu konuşmalardaki dilek ve temennilerin ilgili
lerce yeterince değerlendirilmediği anlaşılıyor. Nite
kim şikâyetler devam ediyor, insanlar sızlanıyor, aile
lerin yakınmaları artıyor ve perişanlıkları giderek bü
yüyor. 

Sayın milletvekilleri, çeşitli vesilelerle ifade ettim; 
olağanüstü bir dönemin hemen ardından ilan edilen 
sıkıyönetimlerde şüphesiz asayiş ve güvenlik konuları 
ön plana geçiyor. Diğer yandan alınması gerekli ted
birler için süratli karar vermek mecburiyeti, araştır
ma ve soruşturmanın normal dönemlere nazaran bü
yük ölçüde eksik yapılmasına, hatta hiç yapılmama
sına sebep oluyor. Nitekim bu yüzden tutuklanan çok 
sayıda kişi, sonradan yeterli bir delil bulunmadığı, cid
dî bir ihbar ve iddianın da mevcut olmadığı anlaşıldı
ğı için, ya sevk edildikleri mahkemeler tarafından 
serbest bırakılıyor veya haklarında takipsizlik ve be
raat kararı veriliyor. 

Diğer taraftan, sıkıyönetim komutanlıklarınca sa
kıncalı görülüp görevden alınan bir kısım insanların 
da aynı komutanlıklarca sakıncalı durumları kaldırıl
mış ve isimleri Genelkurmay Sıkıyönetim Koordinas
yon Daire Başkanlığı tarafından Başbakanlığa ve il
gili kurumlara bildirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, kendi iradeleri dışında gö
revlerinden alınarak haksızlığa uğradıkları apaçık or
tada olan ve böylece ekmek kapısından uzaklaştırı
lan, meslekî, şahsî ve ailevî onurları da zedelenen bu 
insanlara ve ailelerine yazık değil mi? Devletimizin, 
parlamentonun ve hükümetimizin görevi, haksızlıkla
rı giderek, önleyerek; halkına, insanına sahip çıkmak 
değil mi? Olağanüstü halin sona erdiği, sivil yönetimin 
ve normal hukuksal prosedürün işlerlik kazandığı bir 
ortamda dahi kişilerin haklarının verilmemesi, hukuk 
devleti ilkeleri, kişi hak .ve özgürlükleriyle ilgili ana
yasal anlayışla bağdaştırılabilir mi? Bu devlete hiz
met için yıllarını veren ve büyük emek ve masrafla 
yetiştirilen insanların haklarını iade etmemek için çe
şitli hukuk dışı yolları zorlayan ve kendilerini yasalar 
üstü bir güç gibi gören kimselere hükümet «dur» di
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yemiyor mu? Bu gibiler hakkında neden idarî ve adlî 
işlemler yapılmıyor? 

12 Eylül dönemindeki yönetimce 2766 sayılı Yasa
ya eklenen geçici maddede; daha önceleri işlerine son 
verilenlerin yeniden tetkik edilerek, kamu hizmetinde 
görevlendirileceklerin belirlenmesi suretiyle, haksız
lıkların önlenmesini amaçlayan bir düzenleme getiril
miş ve birçok insan bu suretle sakıncalı durumdan kur
tulup aklanmıştır. 

Sıkıyönetim sorumluları bu işlemi dikkatli bir şe
kilde yapmışken, kişilerin hak ve özgürlüklerinin ko
runması ve kollanmasından birinci derecede sorumlu 
olan bir sivil hükümet, niçin bu görevini yerine getir
miyor? Niçin bu insanlar için hukuk yollarını açmı
yor? Hükümetin bu tutumu demokrasi ve hukuk dev
leti kavramı açısından son derece endişe verici bir an
layışı sergilemektedir. 

Sayın milletvekilleri, Türk adaleti her konuda ol
duğu gibi bu konuda da adil kararını vermiş ve Tür
kiye'de hâkimlerin var olduğunu bir kez daha kanıt
lamıştır. Nitekim, İzmir Birinci İdare Mahkemesinin, 
1402 sayılı Kanuna tabi tutulan öğretim üyeleri hak
kında verdiği bir kararında, «Haklarında sakınca kay
dı kaldırılan öğretim üyelerinin görevlerine iade edil
melerinin zorunlu olduğu ve Danıştay Birinci Daire
sinin 16.1.1984 gün ve esas 1984/6, karar 1984/6 sayı
lı istişarî kararında, sebepsiz kalan göreve son verme 
işlemini geriye almak ve ilgiliyi göreve iade etmek ka
rarının belirlendiği» ifade edilmiştir. 

Bütün bu gerçeklere rağmen, halen üniversite öğ
retim üyelerinin, öğretmenlerin, işçilerin ve de diğer 
kamu görevlilerinin büyük çoğunluğu işlerine geri dö
nemiyor, hakları iade edilmiyor; ama bir yandan da 
bir aldatmaca ve oyalama sürüp gidiyor. Mesela, işe 
dönmek için müracaat edenlerin bir kısmına, «Gidin 
sıkıyönetim komutanlığından, sakıncanız kalktığına 
dair yazı getirin» deniyor ve insanlarımızı zora sokan 
bir uygulama yapılıyor ya da ne olduğu ve nasıl yapıl
dığı bir türlü anlaşılamayan ve hükümet tarafından da 
son derece maksatlı ve bilinçli olarak kullanılan, ne 
zaman sonuçlanacağı belli olmayan güvenlik soruştur
maları bahane ediliyor. 

Diğer yandan, yıllarca öğretmenlik yapmış insan
lar, yeniden sınava tabi tutulmaya kalkılıyor ya da bu 
insanlar ailevî, maddî ve meslekî durumları itibariyle 
eski yerlerine değil, gitmeleri mümkün olmayan yer
lere ve statülerine uygun düşmeyen görevlere tayin 
edilmek suretiyle istifaya zorlanıyor. 

BAŞKAN — Sayın Ataklı, konuşmanız uzun mu 
efendim? 
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VECİH! ATAKLI (Devamla) — Bitiyor efendim. 
BAŞKAN —Peki. 
VECÎHÎ ATAKLI (Devamla) — Sayın milletve

killeri, yukarıda arz ettiğim bu davranışları ve uygu
lamaları, yasaları ve Anayasayı da bir an için bir ke
nara bırakarak, sizlerin vicdanlarınızda değerlendir
menizi diliyorum ve o zaman sayın hükümete diyo
rum ki; mademki yasaların gereğini yerine getiremi
yor, insanlarımızın hak ve hukukunu koruyamıyor, 
yasalara karşı gelenler ve haksızlığa prim verenler 
hakkında işlem yapamıyorsunuz, bunu millete açıkça 
söyleyiniz. Biz de bilelim ki, bu devleti üniversitelerde 
Doğramacılar, kamu kesiminde genel müdürler, ye
rel yönetimlerde belediye başkanları kendilerince uy
gun görülen biçimde ve kendi yasalarınca yönetiyor
lar. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atakü. 

3. — Antalya Milletvekili Ümit Halûk Bayülken'in, 
Karma Parlamento Heyetinin ABD'de yapmış oldu
ğu temaslar ve edindiği izlenimler konusunda gündem 
dışı konuşması 

BAŞKAN — Antalya Milletvekili Sayın Halûk 
Bayülken, Karma Parlamento Heyeti Başkanı sıfatıyla, 
Amerika'da yapmış oldukları çalışmalar ve edindikleri 
izlenimler hakkında Yüce Meclise bilgi vermek üzere 
söz istemişlerdir; buyurun Sayın Bayülken. (Bağımsız
lar sıralarından alkışlar) 

ÜMİT HALÛK BAYÜLKEN (Antalya) — Sa-
ym Başkan, sayın milletvekilleri; malumunuz olan par
lamenter heyetin ABD'de yapmış olduğu temaslar ve 
edindiği izlenimler hakkında, müsaadenizle, Yüce 
Meclise bilgi arz etmek istiyorum. 

Washington'daki temaslarımız sırasında, başta 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı George Bush ve Savunma 
Bakanı Weinberger olmak üzere, Amerikan yönetimi
nin üst düzey yetkilileriyle, Kongrede de bütün ilgili 
komitelerle ve Cumhuriyetçi ve Demokrat Partilerden 
olmak üzere altmışa yakın senatör ve milletvekiliyle 
samimî görüşmelerde bulunduk. Türkiye'nin Ameri
kalı Dostları Cemiyetinin tüm faaliyetlerine katıldık. 
Washington'da basınla topluca ve tek tek konuştuk. 
Türk lobisinin nüvesini teşkil eden Türk Amerikan 
Dernekleri Assamblesi yöneticilerinin dileklerini din
ledik, tavsiyelerde bulunduk. Keza, dönüşümüz sıra
sında da New York'ta düzenlenen toplantılarda, va
tandaş ve soydaşlarımızın sorularını cevapladık, te
mennilerini not ettik. New York'ta Dış İlişkiler Kon-
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şeyinde ilgililerle ve Time Dergisinin editörleriyle de 
görüş alışverişinde bulunduk. 

Bu yoğun temasların teferruatı, esasen basınımız 
vasıtasıyla bilgilerine ulaşmış bulunmaktadır. Bende
niz, bu sebeple, gündem dışı konuşmamda, malum sü
re kısıtlaması dolayısıyla, açıklamamı özetle iki mih
ver üzerinde toplayacağım. 

Birincisi, muhataplarımıza söylediklerimiz. Kendi
lerine, dostlar arasında olması gereken samimiyetle ve 
gayet açıkça ifade ve izah ettiğimiz başlıca hususlar 
şunlardır: Türk ve Amerikan ilişkilerinin, esasında 
tatminkâr olması lazım gelen karşılıklı muhtevasında, 
bu ilişkilerin daima doğrudan doğruya Türk ve Ame
rikan millî çıkarlarıyla ilgisi olmayan ve üçüncü ta
rafların çıkarlarının Kongreye yaptıkları etkilerle, ne
ticede Amerika tarafından sorunların ortaya çıktığını; 
bu durumun, başta parlamentomuz olmak üzere, Türk 
kamuoyunu çok rahatsız ve temsilciler meclisinde ge
çen yılki Ermeni tasarısında olduğu gibi, giderek fev
kalade rencide ettiğini; bu haklı hassasiyetimizin, dost-
larımızca kongrede de dikkate alınmasının lüzumlu ol
duğunu vurguladık. 

Bu kanaldan karşılaştığımız müşküllerin, ordumu
zun modernizasyonu için acilen gerekli ve esasında 
miktarı ve terkibi tatminkâr olmayan askerî yardım
ları kesintiye uğrattığını; Yunanistan'la Türkiye ara
sında hiçbir mantıkî esasa dayanmayan, 7/10 gibi bir 
nispetin - idarenin tanınmamasına rağmen - fiiliyatta 
uygulanması sonucunu verdiğini anlattık. Türkiye'nin 
savunmada kendisine düşeni fazlasıyla ve fedakârlık
larla yerine getirdiğini, buna ilaveten NATO'nun ga
yelerine ters eylemlerde bulunanların Güneydoğu ka
natta yarattıkları boşluğun da Türkiye'nin sırtına yük
lendiğini ve bütün bu olumsuz tutumları alanların mü-
kâfatlandırılıyormuşçasına kendilerine ayrılan yerdım-
ları muntazaman aldıkları gibi, üstelik bu yardımların, 
Türkiye'ye yapılan yardımlarla orantılı tutulmasını 
hiçbir Türk'ün kendine izah edemediğini söyledik. 

Türkiye'ye yapılan yardımların bir lütuf olmadı
ğını, milletlerarası taahhütlerden kaynaklandığını be
lirterek, savunma sanayiindeki işbirliğinin de hızlan
dırılmasını istedik. 

Amerika'da, «Yönetim ve Kongre» diye ambargo
dan bu yana bize karşı ileri sürülen kuvvetler ayırı
mı nazariyesinin, ilişkilerimizin inandırıcılığını zede
leyebileceğini hatırlattık, 

Amerikan yönetiminin son yıllardaki gayretleri
ni takdir etmekle beraber, ülkelerinde geniş bir etnik 
toplumumuz olmadığı cihetle, Kongredeki gayretleri-
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ni, Türkiye'nin layık olduğu şekilde artırmaları lüzu
munu belirttik. Ayrıca, ekonomik ve ticarî ilişkileri
mizin gelişmesine mani engellerin kaldırılmasını, zira 
ekonomik alanda da gerçek bir partöner durumuna 
gelmek istediğimizi ve bunu yapabileceğimizi söyle
dik. 

Bulgaristan'daki 1,5 milyon Türk azınlığa yapılan 
zulümleri açıkladık, Batı dünyasında insan hakları 
konusunda çifte standartlar mevcutmuş gibi bir izle
nim aldığımızı; özellikle Avrupalı müttefiklerimizin 
daha aktif olmalarını istedik. 

Yönetim yetkilileri bu görüş ve dileklerimizi ga
yet dostane bir şekilde paylaştıklarını ve ellerinden 
geleni yapacaklarını teyit ettiler. Filhakika yönetim, 
Türkiye'yi önemli ve vazgeçilmez bir dost ve mütte
fik olarak gördüklerini, yardımı devamlı artırdıkları
nı, terkibini de iyileştirdiklerini, (Gram/Rudman) Denk 
Bütçe Yasasına rağmen, Kongreye 1987 yılı için 974 
milyon dolar önerdiklerini, 7/10 oranını tanımadıkla
rını ifade ve ticarî faizli FMS geri ödemelerinin bize 
olan yükünü takdir ettiklerini ve bunu telafi edici yol 
ve yöntemlere bigâne kalmadıklarını ima ettiler. Sa
vunma işbirliğinin hızlandırılmasında ve savunma için 
ABD firmalarının ve teknolojisinin, Türkiye'de yatı
rımları konusunda kendilerini olumlu bulduk. 

Kongredeki izlenimlerimize gelince : 
Dışişleri ve Silahlı Kuvvetler Komiteleri ve alt ko

miteleri gibi önemli organlarda ve kişisel reaksiyon
larda, Türkiye'nin önemli ve katkısından vazgeçile
meyecek bir müttefik ve dost olduğu; Kongrede hali
hazırda, Türkiye'ye karşı kuvvetli bir destek mevcut 
bulunduğu; Ermeni tasarısının Kongreye gelmesine 
veya gelmesi halinde geçmesine ihtimal verilmediği; 
barış bedeli olan yardımlarda - İsrail ve Mısır dışın
da - Türkiye'nin birinci sırada yer aldığı; bütçede 261 
milyar dolar açık bulunduğu, bu sebeple, Türkiye'ye 
önerilen yardımın da kesintiye uğrayabileceği; ancak 
bunun bütün yardımlara şamil olacağı; Weinberger 
ve Schultz'un, Kongrede Türkiye'yi kuvvetle destek
ledikleri; Kıbrıs meselesinin hâlâ kendileri için önemli 
olduğu; fakat çözüm için, Türkiye'nin vaki gayret
lerini takdir ettikleri; Kongrenin Pro - NATO oldu
ğu, bu sebeple iki müttefiki de ittifakta muhafaza et
mek istedikleri; SEÎA müzakerelerinin tamamlanma
sına önem verdikleri; Kongrede tahsisler konusunda
ki çekişmelerin, Türkiye'ye karşı olmaktan değil, yö
netimin bütçe açığı politikasını - özellikle Demokrat
ların - tasvip etmemelerinden kaynaklandığı belirtil
di. 
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Karşılıklı muntazam temasların faydası üzerinde 
duruldu. Kongre üyelerinin memleketimizi ziyaretle
rini tavsiye ettik ve olumlu reaksiyonlar aldık. 

Sonuç olarak, mevcut müspet genel havayı güçlen
dirmek, ABD ve Türkiye'nin yararınadır. Her iki tara
fın da, bu istikamette planlı bir şekilde gayretlerini ar
tırmaları yerinde olacaktır. Tanıtma faaliyetlerimize, 
genelde daha geniş bir içerik kazandırmamız yolunda 
mevcut çalışmaların hızlandırılması yerinde olacak
tır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; parlamento heyetimi
zin başkanı sıfatiyle, sözlerime şu üç noktaya da çok 
kısaca temas ederek son vereceğim. 

Birincisi; heyetimizi teşkil eden değerli arkadaşla
rımızın, kendi partilerinin politikalarıyla ilgili tutumla
rı mahfuz tutmaları ve gereğinde münasip açıklama
larda bulunmaları şüphesiz ve tabiî olmakla ve bunu 
yapmış olmakla beraber, Amerika'da ele aldığımız 
müşterek sorunların izah ve müdafaasında gösterdik
leri örnek ve yekvücut davranışı yüksek bilgilerine şük
ranla sunmak isterim. 

İkincisi; Washington Büyükelçimiz Sayın Şükrü 
Elekdağ ve mesai arkadaşlarının bu konulardaki gay
retli ve verimli çalışmalarını da yüksek takdirlerine 
arz etmekten zevk duyuyorum. 

Son olarak da, Amerika'daki sayıca mütevazi; fa
kat memleket sevgisi bakımından fevkalade coşkun 
toplumumuzu bir lobi etkisi yaratmak dahil büyük ve 
verimli gayretleri içinde bulduk. Bu hususu da büyük 
bir zevkle Yüce Meclise arz ediyor, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayülken. 

4. —iAnkara Milletvekili Neriman Elgin'in, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü konusunda gündem dışı konuş
ması. 

BAŞKAN — Ankara Milletvekili Sayın Neriman 
Elgin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle gün
dem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Elgin. (SHP sıralarından alkışlar) 
NERİMAN ELGİN (Ankara) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart 
Cumartesi günü tüm ülkelerde kutlandı; kadın dosya
sı bir kez daha gündeme geldi, dünya kadınının ortak 
sorunları, kullanılan, kullanılmayan hakları dile geti
rildi, kadının sorununun temelde ekonomik olduğu, 
araştırmalar sonucu saptandı, dünya nüfusunun yarı
sını oluşturan kadınların çoğunluğunun, yeterince eği
tim ve iş fırsatı eşitliğine, ücret eşitliğine, yasalar kar
şısında eşitliğe kavuşmadığı savunuldu. Bugün yeryü-
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zündeki kadınların bir bölümü kendilerine verilen hak
ları müsrifçe kullanıp, bunları âdeta kadın imtiyazı ha
line dönüştürürken, çoğunluktaki bölümün de - özel
likle tarım kesiminde çalışanlar - karşılıksız bir gö
rev anlayışı içinde sömürülmekte ve doğal haklardan 
yoksun yaşamakta oldukları saptandı. Erkeklerin yarı 
ücretine çalışan, en son ve en güçlükle işe alman, 
emekçi işçi kadının sorunu dile geldi. 

8_Mart günü her ülkedeki kadınlar tüm dünyaya 
seslendiler. Biz de bu yüce kürsüden onların sesleri
ne sesimizi katıyoruz ve dünyadaki kadınlara başarı
lar diliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, 8 Martta Strazburg'da top
lanan Avrupa Konseyi Konferansına Türkiye adına 
katılanlardan Profesör Nermin (Abadan) Unat; «Ha
len kamu yönetimi çerçevesinde kadın sorununa he
nüz yer vermeyen Avrupa Konseyi üye devletleri sa
yısı üçtür; Türkiye bunlardan birisidir. Buna karşın, 
Avusturya'da Kadın Sorunları Müsteşarlığı, Belçika'
da Kadın Statüsüne İlişkin Bakanlık Komitesi, tsveç 
ve Fransa'da Kadın Haklan Bakanlığı, Danimarka'
da Eşit Statü Konseyi, Almanya'da Kadın Sorunları 
Müdürlüğü, Hollanda'da Eşit. Haklar Müsteşarlığı, 
Portekiz'de Kadına ilişkin Parlamento Komisyonu, 
İspanya'da ve İngiltere'de Eşit Fırsatlar Komisyonu 
gibi, doğrudan devlete ve hükümetlere bağlı kuruluş
lar, kadın sorunlarına ve haklarına, bu arada, poli
tik haklarına da sahip çıkıyorlar» diyor. Bu kürsü- . 
den bunu tekrarlamakla, Yüce Meclise duyurmak ye 
şöyle demek istiyorum: Hükümetimizin bu yönde 
harekete geçmesini öneriyoruz; yoksa ne kadın der
nekleri, ne de vakıf kurmakla kadın sorunu halledil
meyecektir. 

Değerli üyeler, Türk kadınının hukuksal durumuy
la sosyal durumu sürekli çelişir haldedir, örneğin; 
kadınlarımıza kaymakam olma olanağını vermiyoruz, 
diğer taraftan bu konuda gösterdiğimiz gerekçeleri göz 
ardı ederek, Şemdinli'ye bir hanım savcı tayin ediyo
ruz. 

Diğer taraftan çalışan anneler için, tüm işyerlerin
de kreş açılması için yasal düzenlemeyi getiremiyoruz. 
Bu konuda, bir sene kadar önce Sayın Mihriban Er-
den'le birlikte verdiğimiz ve 12 kadın milletvekilinin 
imzası bulunan yasa teklifinin gerekçesinde, «Sanayi
leşme ve kentleşme sürecinin sonucunda, kadının ça
lışma hayatına girmesi, geleneksel ailenin çekirdek 
aileye dönüşmesi, çalışan kadınların çocuklarının ba
kım sorununu ortaya çıkarmıştır. Kreş ve bakımevine 
olan ihtiyaç da artmıştır» diyoruz. 
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1980 nüfus sayımı sonuçlarına göre, çalışan kadın 
sayısı 6 milyon 450 bindir. Bunun yaklaşık 5 milyon 
500 bini tarım kesiminde çalışmaktadır. Aynı sayım 
sonuçlarına göre, yurdumuzda 0 - 6 yaş grubuna giren 
8 milyon 300 bin çocuk bulunmaktadır. Bunların tü
münün gündüz bakımevine ihtiyaç duyduğunu söyle
mek güçtür; ancak, çalışan annelerin sayısının gün 
geçtikçe artması, öncelikle büyük illerimizden ve sa
nayileşmiş bölgelerimizden başlamak üzere, kreş ve 
gündüz bakımevi hizmetlerinin geliştirilmesini zorunlu 
hale getirmiştir. Bu yasa önerimiz, hâlâ gündeme ge
lememiştir. 

Yüce Meclisimizin bu konuya eğilmesini ve bir an 
önce teklifimizin yasalaşmasını diliyoruz. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor, say
gılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Elgin. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Cumhurbaşkanı Mario Soares'in yemin tö

renine katılmak üzere Portekiz'e gidecek olan Dev
let Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın dönüsüne kadar 
Devlet Bakanlığına, Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğ-
lu'nun vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/979) 

'BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin, «Sunuşlar» bölümünde Cumhurbaş

kanlığının tezkereleri vardır; ayrı ayrı okutup, bilgi
lerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Portekiz Cumhurbaşkanı Mario Soares'in yemin 

törenine katılmak üzere 7 Mart 1986 tarihinde adı ge
çen ülkeye gidecek olan Devlet Bakanı A. Mesut Yıl
maz'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Dışişleri 
Bakanı Vahit Halefoğlu'nun vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Rahatsızlığı sebebiyle istirahatli bulunan 

Millî Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk'ün göreve 
başlamasına kadar Millî Savunma Bakanlığına, Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/978) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Rahatsızlığı sebebiyle 5 Mart 1986 tarihinden 
itibaren istirahatli bulunan Millî Savunma Bakanı 
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Zeki Yavuztürk'ün göreve başlamasına kadar; Millî 
Savunma Bakanlığına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Sudi Türel'in vekillik etmesinin, Anayasanın 113 
üncü maddesi gereğince, Başbakan Vekilinin teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize su
narım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — Görülmelerde bulunmak üzere Federal Al

manya'ya gidecek olan Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanı Metin Emiroğlu'nun dönüşüne kadar Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına, Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/980) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere 8 Mart 1986 tari
hinde Federal Almanya'ya gidecek olan Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun dönü
şüne kadar; Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı
na, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü 
Doğan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

. C) GENSpRU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS 
SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan 
ve 13 arkadaşının, ülkemizde mevcut fonların oluşu
mu, kaynaklarının toplanması, kullanılması, yöneti
mi ve denetimi ile ekonomik, sosyal ve siyasal yapı
ya etkisi konularında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması önergesi 
vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
- 1. 1923 yılından beri, tespit edebildiğimiz 100'ü 
aşkın fon kurulmuştur. Bir kısmı kaldırılmıştır. Ha
len 85'i aşkın mevcut fonlardan bir kısmı bütçe içi, 
büyük bölümü bütçe dışıdır. Başbakanlık, 24.2.1986 
tarihli resmî açıklamasında iktidarları döneminde 9 
fon kurulduğunu bildirmiştir. Ancak, resmî kayıtla
ra göre, 9 değil 19 fon kurulmuştur. Başbakanlık, ik-

— 17 
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tidarları döneminde kurulan fonların sayısında dahi 
büyük yanılgı içindedir. 

Fon hesaplarının tutulmasında ciddî eksiklik, da
ğınıklık ve tutarsızlıklar gözlenmektedir. Milyarlara, 
trilyonlara ulaşan fonlardan yararlananlarla ilgili bil
gilerin derlenmesinin güç olduğu, bilgilerin toplan
masının ve açıklanmasının gerekli olmadığı çeşitli ba
kanlar tarafından yazılı olarak bildirilmiştir. Dolaylı 
veya dolaysız olarak vatandaştan alınan paralarla 
oluşan fonların, nereye, nasıl harcandığını kuruşu
na kadar açıklamak gerekirken neden gizlenmekte, 
neden denetimden kaçınılmaktadır? 

2. 1986 konsolide bütçesi 7 251 500 000 000 lira
dır. Oysa, 85'i aşan fonlar için TBMM'ne bütçe su-
nulmamıştır. Ancak, 1986 bütçesinde bazı fonlara ay
rılan özel ödeneklerin tutarı 420 milyar lira dolayın
dadır. Yaptığımız inceleme ve tahminlere göre, büt
çe ödeneklerinden ve bütçe dışı kaynaklardan 85'i 
aşkın fonda 1986 yılında yaklaşık 3,5 trilyon lira top
lanacaktır. Yani, 1986 bütçesinden fonlara ayrılan 
ödenekler dışında kalan ve bütçenin yüzde 42'sine 
ulaşan harcamalar TBMM'nin onayı dışında kalmak
tadır. Bu, Anayasanın 161 ve 163 üncü maddeleri
ne ve bütçe prensiplerine aykırıdır. 

3. Bütçe dışında oluşturulan fonların çeşitli sa
kıncaları vardır: 

a) Devlet bütçesi ve bütçe "analizleri anlamını 
kaybetmiştir. Bütçeyle ilgili ekonomik, sosyal analiz
lerin hiçbir değeri kalmamıştır. Dolayısıyla, genel 
bütçenin yasalaşması aşamasında TBMM kararları 
geçersiz bir temele dayanmaktadır. 

b) Fonlara bütçe dışı kaynaklardan toplanan pa
ralar, enflasyona neden olmaktadır. Bu yüzden, dar 
gelirli vatandaşlarımıza yüklenen yük görünmeyen 
bir şekilde artmaktadır. 

c) Fonların kullanımında önceliklere ağırlık ve
rilmediği dikkati çekmektedir. Yatırım harcamaların
da DPTnin belirlediği genel çerçeveye uyulsa dahi, 
fonların yatırımlara ve cari harcamalara tahsisinde 
kişisel ve özel korumaya yönelik etkinliklerin rol oy
naması mümkündür. Bu, kaynakların verimsiz kul
lanımına neden olabilecek niteliktedir. 

d) Fonların oluşturulmasındaki ve kullanılmasın
daki düzenlemeler ve uygulamalar, çok yönlü haksız 
rekabete imkân verecek niteliktedir. 

e) Fonların kullanımında, Beşinci Beş Yıllık Kal
kınma Planıyla, hükümet programına aykırı savur
ganlıklar dikkati çekmektedir. 

4. Fonlarla ilgili uygulamalarda, yetkilerin aşıl
dığı yasal açmazlar gözlenmektedir. 
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5. Fonlar ihale yönetmeliği sübjektif seçime, özel 
değerlendirmelere ve özel korumalara çok açıktır; do
layısıyla çok yönlü sakıncalar yaratabilecek nitelik
tedir. 

6. Fonların yönetiminde tespit edebildiğimiz 19 
ayrı şekil kullanılmaktadır. Birkaç istisna dışında, 
aynı bakanlık içinde dahi sistemli bir yönetim biçi
minin oluşturulmadığı görülmektedir. 

7. Fonların denetiminde saptayabildiğimiz 21 ay
rı denetim şekli vardır. Bazı fonların nasıl denetle
neceği dahi belirtilmemiştir. Birkaç istisna dışında, 
aynı bakanlığa bağlı fonlar için bile sistemli bir de
netim şekli geliştirilmemiştir. Yetkiyi kullananla de
netleyenin birbirinden bağımsız olmadığı gözlenmek
tedir. 

Fonların yaklaşık üçte biri Sayıştay ve TBMM 
denetimine tabidir. Çapı itibarıyla büyük boyutlu fon
lar Sayıştay ve TBMM denetimi dışında kalabil
mekte veya tutulabilmektedir. Fonların denetiminde
ki sistemsizlik ve kargaşa Devlet yönetimi ve demok
rasi açısından sakıncalar yaratabilecek niteliktedir. 

8. 'Fonlarla ilgili uyugulamalarda 4 - 5 kişiden 
oluşan belirli kişilerin etkinliğinin giderek arttığı ve 
genişlediği gözlenmektedir. Bu, Anayasamızın 6 ncı 
maddesine aykırı niteliktedir. 

Yukarıda belirtilen gerekçeler, bütçe içi ve büt
çe dışı fonların oluşumu, kaynakların toplanması, 
kullanılması, yönetimi ve denetimi ile mevcut düzen
lemelerin ekonomik, sosyal ve siyasal yapıya etkileri 
konularında Meclis Araştırması yapılmasının gereğini 
ortaya koymaktadır. 

Anayasanın 98 inci maddesi ile İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca, Meclis Araştırması açıl
masını arz ve talep ederiz. 

Saygılarımızla. 
4.3.1986 

Türkân Turgut Arıkan Vural Arıkan 
Edirne İzmir ' 

Sabit Batumlu Reşit Ülker 
İstanbul İstanbul 

Yılmaz İhsan Hastürk Cemal özdemir 
İstanbul Tokat 

Salih Güngörmez Tevfik Güneş 
Kocaeli Kırşehir 

Nuri Üzel Hayrullah Olca 
Eskişehir İzmir 

Onural Şeref Bozkurt Mehmet Kemal Gökçora 
Çanakkale Bursa 

Mustafa Şükrü Yüzbaşıoğlu Nuri Korkmaz 
Afyon Adana 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araş

tırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme-
ler yarınki birleşimde yapılacaktır. 

ALİ BOZER (Ankara) — Sayın Başkan, önce
likle bir hususu öğrenmek istiyorum: Bu görüşme
lerin yarın; yani 24 saat sonra gündeme alınması, İç
tüzüğün hangi hükmüne göre oluyor? İçtüzüğün 101 
inci maddesi, Sayın Başkanlık Divanına bu yetkiyi 
vermiyor; hatta, İçtüzük değişmediği sürece Meclise 
de vermiyor. Vaktinizi almamak için ilgili maddeyi 
kısaca okuyorum: «Genel görüşmenin başlayacağı 
gün - ki, Meclis araştırmasında da aynı madde uygu
lanır - görüşme açılmasına karar verilmesinden itiba
ren kırksekiz saatten önce ve yedi tam günden son
ra olamaz.» 

BAŞKAN — Sayın Bozer, bu öngörüşmedir. 
ALÎ BOZER (Ankara) — Bu mesele, bir kere 

daha burada sözkonusu edilmişti ve Başkanlık Di
vanı, tutumuyla bize hak vererek, bunu dikkate ala
caklarını ifade etmişlerdi. Aksi halde, esprisini de ih
lal ediyoruz. 

Bunu 48 saatten önce almamanızı istirham edi
yorum. Bu husus, oy konusu dahi olamaz efendim. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim... 

Efendim, bu bir öngörüşme olduğu için, bu şe
kilde bir prosedür takip ediyoruz. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — İçtüzükte, öngö-
rüşmeyle ilgili bir hüküm var mı? 

Ç) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
a) Siyasî Parti Grubu Teklifleri 
1. — 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanu

nun 19 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkraları 
ile Türk Ceza Kanununun 304 üncü Maddesinin 
Üçüncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasa
rısının (7/744) (S. Sayısı: 410) 11.3.1986 Salı günkü 
birleşimde görüşülmesine ilişkin ANAP Grubu öne
risi. 

BAŞKAN — «Sunuşlar» bölümünde, Anavatan 
Partisi Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesinin son 
fıkrasına göre verilmiş bir önergesi vardır; okutup 
onayınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 11.3.1986 tarihinde yaptığı 

toplantıda siyasî parti grupları arasında görüş birliği 
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sağlanamadığından, grubumuzun aşağıdak: önerisinin, 
içtüzüğün 19 uncu maddesinin son fıkrası gereğince 
Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Pertev Aşçıoğlu 
ANAP Grup Başkanvekili 

öneri: 
7.3.1986 Cuma günü basılıp dağıtılan ve aynı gün

lü Gelen Kâğıtlarda yayınlanan, 647 Sayılı Cezaların 
infazı Hakkında Kanunun 19 uncu Maddesinin Birin
ci ve ikinci Fıkraları ile Türk Ceza Kanununun 304 
üncü Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısının, 11.3.1986 Salı günkü birle
şimde 410 sıra sayısıyla yer almış olan; ancak, 6.3.1986 
Perşembe günkü birleşimin kapanışında görüşüleceği 
bildirilmediği için, içtüzüğün 50/son maddesi gere
ğince, 11.3.1986 Salı günkü birleşiminde görüşülmesi 
önerilmiştir. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

D) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — 11.3.1986 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayınla

nan, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkın
daki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yetki Kanunu Tasarısının gündeme alınmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi (1/742, 5/92) (S. Sayısı: 
412) 

BAŞKAN — Sunuşların (d) bölümünde, Sayın 
Başbakanın, içtüzüğün 53 üncü maddesine göre ve
rilmiş bir tezkeresi vardır; okutup, onayınıza suna
cağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
11.3.1986 tarihli «Gelen Kâğıtlar»da yayınlanan 

ve 412 sıra sayısı ile basılıp dağıtılan Memurlar ve 
Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanun
larda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Tasarısı
nın, içtüzüğün 53 üncü maddesine göre gündeme 
alınmasını arz ve teklif ederim. 

Turgut özal 
Başbakan 

Gerekçe : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi me

murlar ile diğer kamu görevlilerinin yürütmekte ol
duğu kamu hizmetlerinin müessiriyetini artırmak ve 
bu personelin idarî ve malî sosyal haklarında ve di
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ğer hususlarda iyileştirmeler yapmaya imkân sağla
yacak bu tasarının, bir an evvel görüşülerek kanun
laşmasında yarar görülmektedir. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkanım, bir sorum var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın Başkanım, biraz evvel ANAP Grubu Başkan
vekili imzası ile, bugünkü gündemde (yani 11.3.1986 
Salı gününün gündeminde) görüşülmesi teklif edilen, 
647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanuna iliş
kin değişiklik tasarısı, bugünkü gündemin görüşüle
cek «Kanun Tasarısı ve Teklifleri ile Komisyonlardan 
Gelen Diğer işler» meyanında zikredilmektedir. 

Bu oylama yapılmadan ve bugün görüşülmesi 
yüce Meclisin kararına iktiran etmeden, Başkanlık 
Divanınca bu tasarı gündeme nasıl alınmıştır? 

BAŞKAN — Durumu arz edeyim efendim: 
Efendim, tasarının gündeme alınabilmesi /e gö

rüşülebilmesi için, geçen birleşimde oturumun sonun
da Başkanlık tarafından yüce Meclise bildirilmesi 
lazım gelmekte idi. Perşembe gününe yetiştirileme-
miş, cuma günü geldiği için gündeme girmiş; fakat 
bu arada basılıp dağıtılmıştır, içtüzüğün 50 nci mad
desinin son fıkrasına göre, ancak Danışma Kurulu 
Kararı ile görüşülebilecektir. 

Danışma Kurulunda konu üzerinde bir ittifaka 
yarılamadığı için bu öneri gelmiş, oylanmış ve kabul 
edilmiştir Sayın Bozkurt; yani tasarının görüşülme
sini temin için gelmiştir. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
öyle dahi olsa, yüce Meclisin kararına iktiran etme
diği takdirde, sadece, konu, perşembe günü birleşim 
kapanırken zikredilmediği için, gündeme alınmaması 
gerektiği halde, bu uygulama ile Başkanlık Divanın
ca usule ve içtüzüğe aykırı bir işlem yapılmıştır. 

Saygı ile arz ederim. -
BAŞKAN — Zikredilememiştir efendim. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Meclisin kararı da, peşinen, «kabul» olarak düşünül
müştür. 

BAŞKAN — Efendim, 48 saat geçtiği için mec
buren alınmış. 

Sayın Başbakanın tezkeresini oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

19 — 
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V, — SORULAI 

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

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

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

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmı
na geçiyoruz. 

1 inci ve 2 noi sıradaki, İçel Milletvekili Durmuş 
Fikri Sağlar'ın soruları, soru saibibiruin izinli olması 
dolayısıyla 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 sıradaki, Adana Milletvekilli 
Cüneyt Camver'im soruısu soru sahibinin izinli olma
sı dolayısıyla ertelenmiştir. 

4. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel' 
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 Milletve
killi Mehmet Nuri Üzel'in, Başbakandan sorusu var
dın 

Sayın Üzel?... Buradalar. 
Sayın Başbakan veya 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 indi sıradaki, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'ınun sorusu, soru sahibi izin
li olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 6 ncı sıradaki, Hatay Milletvekili 
Abdurrahman Demirtaş'ın sorusu, soru sahibinin 
izinli olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

VE CEVAPLAR 

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

BAŞKAN — 7 noi sıradaki, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt'ın sorusu, mehil verildiğinden 
erteltenmiştir.ı 

8. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, İstan
bul Büyükşehir Belediyesinin deniz otobüsleri ile ya
pacağı toplu taşımacılığa ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/559) 

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

| Sayın Erel?... Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?... 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 Milletvekilli 
Salim Erel'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erel?... Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

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

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

Sayın Erel?... Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.,. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir . 
11. — Uşak Milletvekili Yusuf Demirin, 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 sırada, Uşak Milletvekili 
Yusuf Demir'in, Maliye ve Gümrük Balkanından so
ruısu vardır.) 

Sayın Demir?... Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yoklar. 

I Soru ertelenmiştir. 
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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) 

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

BAŞKAN — 12 ve 13 üncü sıradaki, Erzurum 
Milletvekili Hilmi NalbanCoğlu'nun soruları, soru sa
hibinin izinli olması dolayısıyla 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, soru sahibimin izin
li olması dolayısıyla 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 Milletvekil; 
Hail İbrahim Şahinin, İçişleri Balkanından sorusu 
vardır. 

Sayın Şahin?... Yoklar., 
Sayın İçişleri Balkanı?... Yoklar. 
Ertelenmiştir.1 

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 Milletvekil' 
Salim Erel'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erel?... Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba 

kan?... Yoklar., 
Ertelenmiştir.j 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan.. 

bir sual sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Buyurun. 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Efendim, gö

rülüyor ki, sayiıri bakanfllar sözlü sorular görüşüldü
ğü zaman Mecliste bulunmuyorlar, 

BAŞKAN — Ne yapalım Sayın Oktay?... 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Müsaade bu

yurun.' 
Bu şekilde, filen, sözlü soru müessesesi işlemez 

hale geliyor. Acaba Sayın Başkanlık bu sözlü soru 
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müessesesinin ciddî şekilde işletilmesi için bir işlem 
düşünüyorlar mı? 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzük değişmedikçe ya
pılacak bir şey olmadığı düşünülmektedir. 

Arz edertiım^ 

17. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, ham-
petrol alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/595) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, Ağrı Milletvekili 
Paşa Sarıoğlu'nun Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Sarıoğlu?... Yoklar. 
Saym Başbakan?... Yoklar. 
Soru ertelenmitşin 

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

BAŞKAN — 18 inoi sıradaki, istanbul Millet
vekili Günseli Özkaya'nın sorusu, soru sahibinin izin
li olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

19. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Di
yarbakır Cezaevinde meydana gelen ölüm olaylarına 
tişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 

BAŞKAN — 19 uncu sıradaki, Ağrı Milletvekili 
ibrahim Taşdemir'in, Adalet Bakanından sözlü soru-
iu, mehil verildiğinden ertelenmiştir. 

M. TURAN BA YEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, toptan ertelemeniz olmuyor mu efen
dim? 

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 Narin?.. Yoklar. 
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 Milletvekili 
Ali Aşkın Toktaş'ın, sorusu mehil verildiğinden er
telenmiştir. 

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

Sayın Altay?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
23. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Ay

valık - Midilli arasındaki yük ve yolcu taşımacılığı
nın Yunan gemileri tarafından yapıldığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/601) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Tekirdağ Milletve
kili Salih Alcan'ın, Ulaştırma Bakanından sorusu 
vardır. 

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

24. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Neca
ti Kara'a'nın, Suriye'de okutulan bir ders kitabına 
ve Suriye sınırları içinde vatandaşlarımıza ait tapulu 
arazilerin bedellerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (61602) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Kütahya Milletve
kili Abdurrahman Necati Kara'a'nın, Dışişleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Kara'a?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş

tir. 

25. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Suriye Devletinin ülkemiz aleyhindeki 
faaliyetlerine karşı alman tedbirlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/603) 

BAŞKAN — 25 inci sırada, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Başbakandan so
rusu vardır. 

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

Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş

tir. 
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 nçı sırada, Adana Milletvekili 
Metin Üstünel'in, Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sorusu vardır. 

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

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

BAŞKAN — 27 nci sıradaki, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Tarım Orman Ve 
Köyişleri Bakanından sorusu, mehil verildiğinden er
telenmiştir. 

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

BAŞKAN — 28 inci sırada, Diyarbakır Millet
vekili Kadir Narin'in, içişleri Bakanından sözlü so
rusu vardır. 

Sayın Narin?.. Yoklar. 
Sayın İçişleri Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
29. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 

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

BAŞKAN — 29 uncu sırada, Şanlıurfa Millet
vekili Vecihi Ataklı'nın, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Ataklı?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

30. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök
menoğlu'nun, Harran Ovasıyla ilgili olarak Bakanlık 
Sözcüsünce verildiği iddia edilen beyanata ilişkin Dış
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6J612) 

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

Sayın Sökmenoğlu?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş

tir. 
31. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Aşa

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

BAŞKAN — 31 inci sırada, Samsun Milletvekili 
Hasan Altay'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sorusu vardır. 
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Sayın Altay?.. Buradalarr. 
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam?.. Yok-

. 1ar. 
Soru ertelenmiştir. 
32. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam

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

BAŞKAN — 32 nci sırada, Samsun Milletvekili 
Hasan Altay'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sorusu vardır. 

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

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

BAŞKAN — 33 üncü sırada, Samsun Milletve
kili Hasan Altay'ın, Maliye ve Gümrük Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Altay?.. Burada. 
* 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 Davut Abacıgil'in, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
35. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'in, te

levizyon dizisi olarak çekildikten sonra yakıldığı id
dia edilen Yorgun Savaşçı filmine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/617) 

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

Sayın Korkmaz?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

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

Sayın Erel?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 37 nci sırada, Konya Milletvekili 
Sayın Salim Erel'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erel?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?. 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 — 38 inci sıradaki, Denizli Milletve
kili Sayın Halil İbrahim Şahin'in, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sorusu, mehil verildiğinden er
telenmiştir. 

39. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 
yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/624) 

BAŞKAN — 39 uncu sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Nuri Korkmaz'ın, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Korkmaz?.. Buradalar. 

Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba
kan?. Yoklar 

Soru ertelenmiştir. 

40. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlindeki Türk - İş 7 nci Bölge Yapı Koo
peratifine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/625) 

BAŞKAN — 40 inci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Sayın Kadir Narin'in, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Narin?.. Yoklar. 

Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş

tir. 
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41. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan
bul İlindeki vatandaşların su ve su parası sorunla
rına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/626) 

BAŞKAN — 41 inci sırada, İstanbul Milletveki
li Sayın Reşit Ülker'in, içişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Ülker?.. Buradalar. 
Sayın içişleri Bakanı?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. — 467 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Ka
nununun 19 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fık
raları ile Türk Ceza Kanununun 304 üncü Madde
sinin {IH) üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/744) 
(S. Sayısı: 410) (1) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler» bölü
müne geçiyoruz. 

Alınan karar gereğince, 647 Sayılı Cezaların in
fazı Hakkında Kanunun 19 uncu Maddesinin Birinci 
ve ikinci Meraları ile Türk Ceza Kanununun 304 
üncü Maddesinin (III) üncü Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısının görüşmelerine başlı
yoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
(Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunacağını: Raporun, okunmasını kalbui eden
ler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilme
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde MDP Gru'bu adına Sayın 
Osman Bahadır, ANAP Grubu adına Sayın Mehmet 
Omur, SHP Gruibu adına Sayın Hasan Al'tay; şahıs
ları adına» Sayın ibrahim Ural ve Sayın İbrahim 
Taşdemir söz istemişlerdir. 

MDP Gruibu adına Sayın Osman Bahadır;; bu
yurun* 

MDP GRUBU ADINA OSMAN BAHADIR 
(Trabzon) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli 
üyeleri; 647 Sayılı Cezaların infazı Hakkımda Kanu
nun 19 unıou Maddesinin Birinci ve ikindi Fıkraları 
ile Türk Ceza Kanununun 304 üncü Maddesinin (III) 
ünoü Fıkrasının Değiştirilmıesinıe Dair Kanun Tasarı
sı üzerinde, Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubunun 

(1) 410 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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42. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan
bul İlindeki bazı belediyelerin semt ve mahalle pa
zarlarını kaldırma kararı aldığı iddiasına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

BAŞKAN — 42 nci sırada, istanbul Milletvekili 
Sayın Reşit Ülker'in, İçişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Ülker?.. Buradalar. 
Sayın içişleri Bakanı?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 
ıBu vesileyle şahsını vle grubum adına hepinizi saygıyla, 
selamlarım,. 

Cezaların infazında, toplumun intikam duygularını 
tatmin ve cezanın ibret olma esasını öngören eski ceza 
hukuku anlayışı bugün tamamen terk edilerek; bu
nun yerine, suç işleyenleri kişiliğine uygun terbiye, 
eğitim ve çalışma yolları ile ıslah edip, kendilerini 
topluma yararlı birer unsur halime getirmek iılkıelerin© 
dayanan biır infaz sistemi bütün uygar ülkeler tara* 
fından kabul edilmiştir. 

Her yıl 3O0 - 4010 bin kişi ceza ve tutukevlerine 
girip çıktığına ve 70 - 80 bin insan uzun süre ceza
evlerinde bulunduğuna göre, bunların aile efratları 
ve yakınlarına inikas eden yaşam biçimleri milyon
larca insanı ve toplumumuzu yakından ilgilendirdiği 
gibi; bugün bu ilgi ülke hudutlarım da aşmaktadır. 

Cezaların infazı ve oeza tutukevlerinin duruimuı 
iher zaman .günceliğini korumuştur. Birçok ülkeler
de uygulanan terhibî sistemin ıslah konusunda ya
rarlı olmadığı uzun denemelerden sonra; anlaşılınca 
bu hususta yeni mietodlar araştırılmış ve 1857 yı
lında Norfolk'da denenen, bilahara 1980 yılından 
itibaren Doğu irlanda'da uygulanan tedrici serbesti 
sistemi zamanla bütün dünyaya yayılmıştır. 

1929 yılında hapishanelerin idaresi Adalet Ba
kanlığına intikal edince, infazın ilmî bir sistem için
de yapılması çalışmalarımla başlanılmış, ilk olarak 
3038 sayılı Kanunla tenhibî sisitıemden vazgeçilerek 
diğer uygar ülkelerde olduğu gibi, hürriyeti bağla
yıcı cezaların tedrici seribesti sistemi şeklinde infazı 
uygulamalarına geçilmiştir, Ancak, 13.7,1965 taflilh ve 
647 sayılı Cezaların infazı Hakkında Kanun ile ül
kemiz tedrici serbesti sisteminden esinlenerek tedvini 
edilen en mükemmeli infaz kanununa kavuşmuş bu-
lunmalktadır. 
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Suçlulara ceza verilmesine ilişkin hüküm safhası 
ayrıdır, kararların yerine getirilmesi işlemi olan infaz 
ayrıdır. Bugün cezaların şahsiMeştirilmesi prensibine 
paralel olarak, infazın da şahsileştirilımesi kabul edil-

.miştir. Şimdi ülkemizde kürek, kalebentlik, nef'i mu
vakkat, nef'i ebet cezaları kaldırılarak, bunların ye
nime şahsileştirilmiş ağır hapis, hapis, hafif hapis 
ve para cezaları getirilmiş ise de; evvelce idam ce
zalarınım bile infaz edilmesine zaman kalmadan ceza
evlerinde ölmelilerine neden olan,. ağır intikam ve 
korkutmaya dayalı gayri insanî infaz sekli terk edi
lerek, bunun yerine şahsileştiirilimiış infaz şekli olan 
hükümlüyü eğiterek, kalbiliyetine göre onu çeşitli iş 
sahalarımda çalıştırmak suretiyle meslek sahibi ya-
ıparalk ve infazın her safihasında mükâfatlandırılarak 
tedricen ve en kısa zamanda ıslah-ı nefsetmiş bir 
insan olarak topluma kazandırmak, onu müstehlik 
durumundan kurtarıp üretken duruma geçirmek ye 
tahliyeden sonra da, toplum hayatında ona yardımcı 
olmayı amaçlayan, modern bir infaz şekline ulaşmışı 
'bulunmaktayız. 

Elbette cezaevlerinin inşa durumunu da infaz hü-
kümleriıyle birlikte düşünmek zorundayız. Bu bina
larda da uygar düşünceye uygun olarak gerekli de
ğişiklikler yapılmalıdır Almanya'da bazı cezaevleri
nin, mahkûmların kendi yönetimleriyle, kendi gü
venlik, tedbirleriyle idare edildiği ve infazın bu şe
kilde yapıldığı bilinmektedir. 

Suçlunun Ceza Kanunu hükümleri uyarınca ha
yatınım izalesine karar verilmediği takdirde, cezaevin
de ne müddet kalırsa kalsın, bunların barındığı yer
ler, gıdaları, temizlikleri, ısınma durumları, eğitim
leri, çalışma şartlan, mükâfattamdırılmaları ve şartla 
tahliyeden sonra da topluma intibak durumları dik
katle izlenmeli ve devletin şefkatli eli bu insanlar 
üzerinden eksik edilmemelidir. 

21 madde ve 10 geçici maddeden Oluşan 647 
sayılı Kanunun detayına zamanın kısalığı nedeniyle 
fazla ıtemas edemeyeceğim. Türk Ceza Kanununda 
yazılı infaz hükümleri ille ilgili 13, 15, 21, 22, 26, 29 
ve 30 uncu maddelerinde değişiklik yapılmak sure-
tjiylıe, infazı şalhsîleştirioi ve iyileştirici bir sistemde 
düzenlenen kanunda, zamanla bazı değişiklikler yapıl
ması normaldir. 

(Mahkûmların bedenî kabiliyetlerine, eğitimlerine 
göre çeşitli işkollarına ayrılarak infazda şahsileştir-
me ve mükâfatlandırma işlemi müşahedeyle başlar. 
-Müşalhade, hükümlünün yalnız olarak bir bölümde 
bulunduırulmasıyla yapılır ve 60 gündür,. Bu sinıflan-
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dırma, idare kurulu tarafından yapılır, idare kurulu; 
cumhuriyet savcısı, kurum müdürü, idare memuru, 
öğretmen,, tabip, sosyal hizmetler mütehassısı, psiki-
yatır, psikolog ve pedagog gibi elemanlardan olu
şur. Bundan sonra hükümlüler açık ve yarı açık ceza
evlerine ayrılarak çeşitli iş kollarında çalıştırılır ve iz
lenerek mükâfatlandırılır. 

Mükâfatlandırma çeşiitli şekillerde yapılır. Kapalı 
cezaevlerinde, hükümlünün yakınlarımın ölümü veya 
tabiî afetlere maruz kalması halinde 1 - 10 gün, açık 
cezaevlerinde 72 saat, şartla tahliyelerine az bir süre: 
kaladia iş arama izinleri verilir ve nihayet, bir kısım 
mahkûmiyeti infaz edilmeden, normal tahliye müd
detine kadar sefbest bırakılır. 

Sayın milletvekilleri, 647 sayılı Kanunun 19 uncu 
maddesinde yapılan değişiklik tasarısında, «Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tarafından ölüm cezalarının 
yerine getirilmemesine karar verilenler 30 yıllarını; mü
ebbet hapis cezalarına hükümlüler 20 yıllarını; diğer 
şahsî hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkûm edilmiş 
olanlar hükümlülük süresinin 1/2'sini; çekmiş olup da 
Tüzüğe göre iyi halli hükümlü niteliğinde bulunduk
ları takdirde, talepleri olmasa dahi şartla salıverilir
ler» şeklinde değişiklik yapılmak isteniyor. Eski ka
nunda müebbet hapis cezası 36 yıl üzerinden hesap 
edilir, 24 yıl bilfiil cezaevinde kalındığı takdirde tah
liye edilirdi. Şimdi bu müddet 20 yıla indirilmekte
dir. 

Yine âski kanunda, diğer hürriyeti bağlayıcı ce
zalara mahkûm edilmiş ve hükümlülük süresinin 
2/3'ünü çekmiş olan hükümlüler, iyi haliilik göster
dikleri takdirde şartla salıverilme hükümlerinden ya
rarlanırdı. Şimdi bu kanunda bu süre 1/2 oranına 
indirilmek istemmektediıj. 

Ayrıca, 6 aydan fazla mahkûmiyeti olanlar, 
kanuna ekleneni ek madde ile açık ve yarı açık ce
zaevlerine ayrılanlar ve bu hakkı kazanıp da zorunlu 
nedenlerle iş esası üzerine kurulu yarı açık ve açık 
cezaevlerine gidemeyenler de, şartlı tahliyeye inzi-
mamen, bu indirim oranlarından ayrı ilaralk ayda 6 
gün, yılda 72 gün istifade ediyorlar. 

Bu infaz sistemini uygulayan bütün uygar devlet
lerde bu oranlarda çeşitli indirimler yapılmıştır. Biz, 
'bu indirimlerin yapılmasına karşı değiliz; ancak 
Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak 'biz, Meclisin 
açıldığı günden beri affı savunduk ve genel bir affa 
taraftar olduk, kader kurbanlarının affedilmesini is
tedik ve bu 'yoldaki çalışmalarımızı tamamlayarak 
yüce Meclise bir genel' af kanunu teklifi de takdim 
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ettik; fakat buna iktidar taraftar olmadı. Sonra, sa
yın genel 'başkanımız bu hususta girişimlerde bu
lundu, Partilerarasında bir uzlaşma sağlanmak su
retiyle ve Anayasanın getirdiği sınırlamalar içinde 
bir af kanununun çıkarılmasını istedik; buna da ta
raftar olunmadı. Şimdi, sürpriz bir kanunla karşı 
karşıya bulunuyoruz. Biz, genel bir affa taraftarız; 
zira, affın sonuçlarıyla İnfaz Kanunundan yarar
lanan bir hükümlünün istifade edeceği hususlar yek-
diğerinden çok farklıdır. Bu k*anunla beraber, genel af 
kanununun çıkarılmasında da bir sakınca bulunma
maktadır; çünkü af, cezaları bütün neticeleriyle kal
dırılır. Bu bakımdan önemli olduğunu ifade ettik. 

Sayın milletvekilleri, 647 sayılı Kanunun 19 un
cu maddesinin değiştirilmesi konusunda bazı endişe
ler taşımaktayız. 

1. Mahkûmların, eğitim, ıslah ve meslek edinme
lerinde ne gibi iyileştirici çalışmalar yapıldı ki, bu 
kanunla infaz olanların lehine olarak değişiklikler ya
pılmasına lüzum hâsıl oldu? Bu konuda gerekçede 
hiçbir açıklama bulunmamaktadır. 

2. Ülkemizde cezalar, bir taraftan alabildiğine 
artırılırken, bir taraftan da şartla tahliye oranı lehte 
indirilmek suretiyle nereye varılacaktır? 

3. Şartla tahliye hükümlerinde, bu tür lehte de
ğiştirmeler yapıldığı takdirde cezaların caydırıcılık 
gücü kaybedilmiş olmuyor mu? 

Kanaatimizce bu değişiklikler, en çok çocuk suç
luların artırılmasına neden olacaktır. 

Yaptığım bir hesaba göre, 15 yaşında bir çocuk 
adam öldürme -suçunu işlediği takdirde, 53 yaş, 51 
tahrik, 59 takdir-i tahfif sebepleri ve şartla tahliye
nin 19 uncu maddesinde 1/2 oranında istifadeler ne
ticesi, cezası 1 yıl 9 aya kadar düşmektedir. Çok bü
yük oranda düşme oluyor; 2 yıldan daha az. Bu, 
çocuk suçluların artmasına neden olacaktır. 

4. Ülkemizde her af kanununun çıkarılmasına 
lüzum duyulduğu takdirde 647 sayılı Kanuna baş
vurulmak gibi bir yol mu izlenecektir? Bu hususta 
tereddütlerimiz vardır. 

ikinci olarak; MDP Grubu olarak bu kanun ta
sarısının, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 
ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar verilen
ler, 30 yıllarını çekmiş olup da, tüzüğe göre iyi halli 
hükümlü niteliğinde bulundukları takdirde, talepleri 
olmasa dahi, şartla salıverilecektir yolundaki düzen
lemeye karşıyız. Bu düzenlemenin, Anayasanın 138/4 
ve 87 nci maddelerine aykırı düştüğü kanaatindeyiz. 
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Anayasaamm 138 inci maddesinde: «Yasama1 ve 
yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uy
mak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme ka
rarlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine 
getirilmesini geciktiremez» deniliyor. Şayet yüce Mec
lis bir ölüm cezasının yerine getirilmemesine karar 
verirse, bu hükümlünün cezasını kısmen affediyor de
mektir. O zaman, 87 nci maddeye göre, yasama or
ganı kendi görev ve yetkisi altında ölüm cezasından 
çevrilme cezasının ne miktarda infaz edileceğine de 
müstakilen karar vermesi ve bir özel af niteliğinde ka
rar vermesi gerekir. Bundan evvel yapılan uygula
malarda, bu gibi ahvalde ölüm cezası yerine, Ceza 
Kanunumuzda olduğu gibi, bu şahsın ölünceye ka
dar cezaevinde bulundurulması öngörülmekte idi. 
Şimdi bu kanunla Meclisin af konusundaki görev ve 
yetkisi İnfaz Kanununa devredilmekte ve bundan son
ra idam cezalarının otuz yıla çevrileceği gibi bir dü
şünceye ve uygulamaya meydan verilmektedir. Ayrı
ca bu metin, Anayasanın 14 üncü maddesinde tadat 
edilen devlet aleyhine işlenen suçlara da af getirici 
niteliktedir. Bu itibarla biz grup olarak, bu kısmın 
metinden çıkarılmasını ya da metnin geri alınarak 
yeniden gözden geçirilmesini uygun görmekteyiz. Bu 
itibarla teklifimiz doğrultusunda kanunda değişiklik 
yapılmadığı takdirde, kanunun tümüne karşı çıkacağı
mızı beyan eder, grubum ve şahsım adına en derin 
saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bahadır. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Mehmet 

Onur; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA MEHMET ONUR 

'(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin sayın üyeleri; bugün yüce heye
tinizin takdir ve tasviplerine sunulmuş olan 647 sa
yılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 19 uncu 
Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkraları ile Türk Ce
za Kanununun 304 üncü Maddesinin Üçüncü Fıkra
sının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı hakkın
da Anavatan Partisinin görüşlerini açıklamak üzere 
huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

İncelemenize tevdi kılınmış olan tasarının 1 inci 
maddesi ile 647 sayılı Kanunun şartla salıverilmeye 
dair 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmekte 
ve ceza indirim süreleri iyi hal gösteren hükümlüler 
lehine belli oranlar dahilinde uzatılmaktadır. 

Tasarının 2 nci maddesiyle 647 sayılı Kanunun 
19 uncu maddesinde yapılan bu değişikliğe uyum 
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sağlamak üzere, Türk Ceza Kanununun konuyla 
ilgili bulunan 304 üncü maddesinin üç numaralı 
fıkrasında değişiklik yapılmakta; geçici maddesin
de ise, bugün ceza infaz kurumlarında bulunup da, 
iyi halli olma vasfını kaybetmiş hükümlüler hak
kında yapılacak uygulama açık ve seçik olarak belir
tilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bir kanun tasarısı hakkında 
görüş serdedilebilmesi için, herşeyden önce o tasarı 
ile getirilen yeni esaslara dair anafelsefenin ne ol
duğunun belirlenmesi ve değerlendirmenin bu çer
çeve içerisinde yapılması gerektiği yüksek malumla
rıdır. 

Bu itibarla tasarı hakkında görüş belirtmeden 
önce, tasarının konusunu teşkil eden şartla salıveril
me müessesesi ile bu müessesenin kabul ve uygula
masındaki maksadın ne olduğu üzerinde kısaca dur
makta fayda mülahaza etmekteyim. 

Suç işleyenlere ceza verilmesindeki temel gaye; 
bunların toplum hayatında dürüst ve faydalı kişiler 
olarak dönmelerinin sağlanması ve yeniden suç işle
melerine meydan verilmemesi için her türlü sosyal 
tedbirin alınmasıdır. Çağdaş ceza hukukunda cezalar 
sistemini tamamlayan müesseselerden biri, Türk ce
za ve infaz mevzuatı tarafından da kabul edilen 
Şartla salıverilme müessesesidir. Şartla salıverilme, 
mahkûm edildiği hürriyeti bağlayıcı cezalardan, ka
nunun gösterdiği kısmını iyi hal ile ve kaidelere 
tam olarak uymuş bulunan hükümlünün, konulmuş 
olan şartlara her bakımdan riayet etmediği takdir
de, geri alınması şartıyla mahkûmiyet süresini tama
mıyla bitirmeden merciince alınacak bir kararla salı
verilmesini ve böylece serbest hayata dönmesini sağ
layan bir kurumdur. 

işte hükümlülerin, ceza infaz kurumlarına alın
dıkları günden itibaren yapıcı bir denetim, eğitim 
ve öğretim altına alınmalarını, kabiliyetlerine uygun 
iş alanlarında çalışma ve meslek öğrenme imkânlarına 
kavuşturulmalarını temel ilke kabul eden modern 
Türk infaz sisteminde, hal ve davranışlarıyla bu ça
lışmalara tam uyum gösterdikleri tespit olunanla
rın şartla salıverilmeleri imkânı, 647 sayılı Kanunun 
19 uncu maddesindeki hüküm sayesinde gerçekleş
tirilmiştir. 19 uncu maddeye göre; muvakkat hürri
yeti bağlayıcı cezalarda, hükümlülük süresinin 2/3 
ünü ve müebbet ağır hapiste 24 yılını çekmiş olup 
da, iyi halli hükümlü vasfını kazananlar, hâkim ka
rarıyla şartla salıverilmektedirler. Diğer taraftan 
maddede, tutuklu veya hükümlü iken, firar veya fi
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rara teşebbüs etmiş olanlar veya cezaevi idaresine 
karşı ayaklanma suçundan mahkûm edilenlerin bu 
imkândan faydalanabilmeleri için, muvakkat hürri
yeti bağlayıcı cezalarda, hükümlülük sürelerinin 
4/5'ini, müebbet ağır hapiste 30 yılını çekmiş bulun
maları öngörülmektedir. 

Burada hemen belirtilmesi gereken husus, şartla 
salıverilen kişi hakkındaki cezanın infazına devam 
ediliyor olması keyfiyetidir. Zira, şartla salıverilen 
hükümlü, kanun ve tüzükte gösterilen şartlara her 
bakımdan riayet etmekle mükelleftir. Şartla salıveri
len hükümlü, şartla salıverilmesi süresi içinde, yeni 
bir suç işleyecek olursa, hem cezasının geri kalan 
kısmını çekecek, hem de yeni suçun cezası tekerrür 
sebebiyle artırılacaktır. 

Hal (böyle olunca, işlediği suçtan pişmanlık duy
muş, topluma tam bir uyum sağlayacalı anlaşılmış, 
ezcümle iyi halli olduğu anlaşılmış bulunan hüküm
lülerin, uzun süreler ceza infaz kurumlarında tutul
malarının pratik faydası olmadığı gibi, böyle bir 
uygulamanın kamu yararı bakımından da lüzumlu 
olduğunu söylemek mümkün değildir. Nitekim, dokt
rinde de, ceza infaz kurumlarında uzun süre kala
cağını bilen bir kişinin, ümit ve maneviyatını bütü-
niyle kaybettiği, kişinin yeniden topluma intibak edil
mesi ve cemiyete faydalı bir fert olabilmesi, başka 
bir ifadeyle, ıslaha yönelmesi için kendisinde bir 
ümidin bulunması gerektiği, bu sebeple, iyi hallilik 
şartıyla ceza infaz sürelerinin makul ölçüler içinde 
kısa tutulması gerektiği görüşü kabul edilmiştir. 

İşte tasarıda, bu düşüncelerden hareket edilmekte 
ve halen şartla salıverilme için, ceza infaz kuru
munda iyi halli olarak geçirilmesi gereken 2/3'lük 
hükümlülük süresi 1/2, firar edenler ile ayaklanma 
suçundan mahkûm olanlarla ilgili bulunan 4/5'iik sü
re 3/4 olarak değiştirilmekte; müebbet ağır hapis 
cezaları için, normal halde infazı gereken 24 yıllık 
süre 20 yıla, firar eden ve cezaevi idaresine karşı 
ayaklanma suçundan mahkûm olanlarla ilgili 30 yıl
lık süre 20 yıla indirilmekte ve böylece infaz süre
leri makul ölçüler içinde kısaltılmaktadır. 

Tasarının kanunlaşması halinde, ülkemizde 1965 
yılından beri uygulama alanı bulan ve birçok Batı 
ülkesinin özlemini çektiği modern infaz rejimine 
yeni bir iftihar sayfası daha eklenmesine vesile teşkil 
edeceğine inanmakta ve tasarının taşıdığı temel fel
sefeyi tam bir iç huzuruyla benimsemiş bulunmakta
yız. 
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Değerli milletvekilleri, şimdi de, tasarının getir
diği diğer önemli bir yeniliğe temas etmek istiyorum. 
Bilindiği gibi, bugün infaz mevzuatımızda, mahke
mece verilip kesinleşmiş bulunan ölüm cezalarının 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yerine ge
tirilmesine karar verildiği takdirde, ölüm cezaları 
müebbet ağır hapis cezasına tahvil edilenler hak
kındaki uygulanacak infaz rejiminin ne olacağı konu
sunda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. İşte bu 
kanunî boşluk, tasarının 1 inci maddesiyle değiştiril
mesi öngörülen 647 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi
nin bir ve ikinci fıkralarına ilave edilen hükümlerle 
doldurulmuş olmaktadır. 

Bu yeni düzenlemede, Türkiye Büyük Millet 
Meclisince, haklarındaki ölüm cezalarının yerine ge
tirilmemesine karar verilmiş olanların cezalarının infaz 
şekli belirlenmektedir. Buna göre, mahkemeler ta
rafından doğrudan hükmedilen müebbet ağır hapis 
cezalarından farklı olarak, bu hükümlerin şartla salı
verilmeden yararlanabilmeleri için 30 yıl süreyle in
faz kurumunda kalmaları gerektiği; bunların firar 
veya firara teşebbüs etmeleri veya cezaevi idaresine 
karşı ayaklanma suçundan mahkûm olmaları halin
de ise, infaz kurumlarında 36 yıl kalmaları öngörül
mektedir. 

647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 19 
uncu maddesinde yapılan bu değişikliği, Türk infaz 
rejiminde kendini gösteren bir boşluğu doldurduğu 
cihetle, takdirle karşıladığımızı ifade etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, tasarının kanunlaşması ha
linde, ceza infaz kurumlarında bulunan, ancak iyi 
halli hükümlü olma vasfını kaybeden kişiler hak
kında yapılacak uygulamayı belirleyen geçici madde 
üzerinde de önemle durulması gerektiğine inanıyo
rum. 647 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden çı
karılmış bulunan tüzüğün, şartla salıvermeyle ilgili 
hükümlerinde yer alan bu imkândan yararlanmak 
için, aranan anaunsur, iyi hallilik unsurudur. Mev
zuatımıza göre iyi hallilik ya devamlı veyahut mu
vakkat olarak kaybedilmektedir. 

İnfaz tüzüğünün 157 nci maddesinde disiplin 
cezalarına işaret edilmiş olup, bunlar; kınama, ziya
retçi kabulünden men, mektup yazmak ve almaktan 
mahrumiyet, hücre hapsi ve katıksız hapis olmak 
üzere, beş gruba ayrılmıştır. Bu disiplin cezalarından 
kınama cezası hariç diğerlerinin, hükümlü hakkında 
iyi hal kararı verilmesine engel teşkil ettiği hususu, 
tüzüğün 179 uncu maddesinde ifade edilmiştir. Bu
nunla beraber, ziyaretçi kabulünden men cezası ile 
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mektup yazma ve almaktan mahrumiyet cezalan 
altı ay içinde, hücre hapsi ve katıksız hapis cezaları 
ise bir yıl içinde; başka disiplin cezası almamış ol
mak şartıyla kaldırılmaktadır. 

Görüldüğü üzere, söz konusu disiplin cezaları 
devamlılık arz etmemekte; ancak, iyi halli hükümlü
lük vasfını geçici olarak kaybettikleri takdirde, yuka
rıda temas ettiğimiz sürelerin geçmesine kadar şart
la salıverilmeye engel olmaktadır. Diğer taraftan, 
647 sayılı Kanunun ayda altı gün ek istifade süresi 
tanıyan ek ikinci maddesinin son fıkrasında, yarı 
açık veya açık ceza infaz kurumunda bulunanlar ile 
bu kurumlara gitme hakkını elde etmiş olmalarına 
rağmen, imkânsızlık sebebiyle kapalı infaz kurum
larında kalanların firar etmeleri, açık ve yarı açık 
infaz kurumlarından en az iki defa kapalı kurum
lara iade edilmiş olmaları; kapalı infaz kurumların
da imkânsızlıklar sebebiyle barındırılanların ise, ka
palı kurumlara iade edilmeyi gerektiren hareketleri 
sebebiyle, daha önce kazandıkları açık ve yarı açık 
infaz kurumuna ayrılma hakkını en az iki defa kay
betmiş olmaları hallerinde, ayda 6 günlük indirimden 
hiçbir şekilde istifade edemeyecekleri hükme bağlan
maktadır. 

İşte, tasarının geçici maddesinin birinci fıkrasın
da sözü edilen hükümlüler, iyi halli olma vasfını ge
çici olarak kaybetmiş bulunanlar ile 647 sayılı Kanu
nun, yukarıda temas ettiğim ek 2 nci maddesinin son 
fıkrasına göre, ayda 6 günlük ek indirim imkânından 
yararlanmayacak olanlardır. 

Geçici maddenin birinci fıkrası ile getirilmiş 
olan hükme göre; bunların iyi haili olmadıklarına, 
ayda 6 günlük indirimden istifade edemeyecek du
rumda bulunduklarına bakılmaksızın, tasarı ile öngö
rülen yeni imkânlardan istifade etmeleri mümkün kı
lınmıştır. Bu durumda olanların, ayrıca bir deneme
ye tabi tutulmaları söz konusu değildir. 

Geçici maddenin ikinci fıkrasında ise, durumları 
önceliklere; yani birinci fıkrada sözü edilenlere göre 
ciddiyet arz eden ve 647 sayılı Kanunun mer'î 19 
uncu maddesinin son fıkrasına göre, hiçbir şekilde 
şartla salıverilmeden istifade edemeyecek olan hü
kümlülere işaret olunmakta ve bunların 9 aylık yeni 
bir deneme süresine tabi tutulmaları öngörülmekte
dir. Hükümet tasarısında 6 ay olarak kabul edilen 
bu sürenin, Adalet Komisyonunda 3 ay daha uzatıl
masını çok yerinde buluyor; 9 aylık deneme süresi
nin, bu tür hükümlülerin gerçek nedamet duyup duy-

, madıkları ve ıslaha yönelip yönelmedikleri hususunda 
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tam bir fikir sahibi olmaya yeterli süre olduğu kanaa
tini taşımaktayız. 

Şimdi de, 19 uncu maddenin son fıkrası kapsa
mında bulunan ve denemeye tabi tutulacak hüküm
lülerin kişisel durumlarına temas etmek istiyorum. 
Bunlar, tutuklu veya hükümlü iken, 2 defa firar ve
ya firara teşebbüs eden, Türk Ceza Kanununun 304 
üncü maddesine göre 2 defa cezaevi idaresine karşı 
ayaklanma suçundan mahkûm plan, açık veya yarı 
açık ceza infaz kurumlarından disiplin cezası veri
lerek 2 defa kapalı infaz kurumlarına iade edilen, 
kapalı infaz kurumlarında olup da hükümlülük sü
resi içinde hücre hapsi veya katıksız hapis neviinden 
4 defa disiplin cezası alan hükümlülerdir. Bu hü
kümlülerin, tabi tutulacakları 9 aylık deneme süresi 
içinde iyi halli olduklarının anlaşılması durumunda, 
gösterilen yeni imkândan istifade etmeleri söz konu
sudur. 

Görüldüğü üzere, anahatlarıyla ifade etmeye ça
lıştığım geçioi maddede de, tasarının 1 inci madde
siyle 647 sayılı Kanunun 19 uncu maddesindeki 
değişiklikle yer alan temel felsefe kendisini göster
mekte ve iyi halli olma vasfını kaybetmiş bulunan 
hükümlülere, suçlarının nev'ine bakılmaksızın yeni 
bir imkân sağlanmış olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, hükümlülerin ıslah edilme
leri, yeniden başlayacakları serbest hayatlarında 
ailelerine ve cemiyete faydalı bir insan olmaları 
hususunda müessir bir vasıta teşkil edeceğine inan
dığımız bu tasarının kanunlaştırılmasının ülkemize 
her yönden faydalı olacağına inandığımızı ifade eder, 
yüce heyetinize saygılar sunarım. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Onur. 
SHP Grubu adına Sayın Hasan Altay. (SHP sıra

larından alkışlar) 
Buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA HASAN ALTAY (Sam
sun) —" Sayın Başkan, saym milletvekilleri; hepinizi 
saygıyla selamlayarak sözlerime başlıyorum. 

Görüşülmekte olan 410 sıra sayılı, 647 sayılı Ka
nunda değişiklik öngören tasarı hakkında grubumun 
görüşlerini sunacağım. 

Usule ilişkin açıklama ve görüşlerimiz vardır; ilk 
olarak bunlardan başlıyorum. Bu tasarının, Genel Ku
rula geliş şekli çok yanlış ve üzücü olmuştur. Adalet 
Komisyonu gündeminde, Erzurum Milletvekili Sayın 
Sabahattin Eryurt tarafından aylar önce verilen af tek
lifi, partimizce hazırlanıp ve partili milletvekili ar-

I kadaşlarımızca imzalanıp verilen af teklifi görüşül
mezken, bu tasarı yıldırım hızıyla gelip geçmiş ve Ge
nel Kurula indirilmiştir. 

Bu davranış, iktidarın, kendi tasarısını ivedi ola
rak geçirerek, kendisine politik çıkar sağlamak ama
cına yönelik olduğunu göstermektedir. (SHP sırala
rından alkışlar) 

Sıraya uyulmayarak içtüzük çiğnenmiş veya İçtü
zükteki boşluklardan yararlanıp fiilî bir durum yara
tılmıştır. İçtüzüğün usule ilişkin hükümlerinin uygu
lanmaması, ise, yasanın iptaline neden olamamaktadır. 
Bu durum karşısında muhalefetin, fiilî durumlara kar
şı fiilî durumlar yaratmaktan başka seçeneği kalma
maktadır. Bu ise, ülkede bunalımlar yaratacak olay
ların başlangıcı olabilecektir. 

İktidar mensuplarının sık sık kullandıkları bir söz 
var; «12 Eylül öncesinin kavga ortamına bizi kimse 
çekemez.» Oysa, 12 Eylülün baş nedenleri, diyalogdan 
kaçma ve partizanlıktır. İktidar, muhalefeti yok saya
rak oy çokluğu ile istediği yasayı görüşmekte, isteme
diğini yıllarca gündeme dahi almamaktadır. 

Bu oldu - bittiler karşısında, iktidardan çok fazla 
sorumluluk bilincinde olan ve ülkenin iç kargaşaya 
girmemesi için birçok özveride bulunan anamuhalefet 
ve muhalefet partileridir. (SHP sıralarından alkışlar) 

Yapılanların farkında olduğumuzu, böyle durum
ları esefle karşıladığımızı bildirir; özetle aşağıdaki 
açıklamaları yapmayı zorunlu sayarız: 

Sayın milletvekilleri, «Rüzgâr eken, fırtına biçer» 
diye bir atasözümüz vardır. İkinci olarak, siyasal bi
limcilere göre, muhalefet milletvekillerinin yasa öneri
lerinin hiç kabul edilmemesi veya görüşülmesinden ka
çınılması; buna karşın, hükümetin her tasarısının 
hemen hemen benimsenmesi, ara sıra iktidar millet
vekillerinin önerilerinin benimsenmesi durumundaki 
parlamentolar «tabî» parlamentolar olarak tanımlan
maktadır. Bu ise, Kurtuluş Savaşının odak noktası ol
muş, kutsal ve tarihsel bir işlevi olan Parlamentomuza 
yakışmayacak bir sıfattır. (SHP sıralarından alkışlar) 

Parlamentonun üstünlüğünü korumak ve bindiği
miz dalı kesmemek zorundayız. Bunun ilk koşulu da, 
milletvekilerine ait tekliflerin ciddiye alınmasıdır. 

Sayın milletvekilleri, esasa ilişkin açıklamalarımızı 
da şu şekilde özetleyebilirim: 

Bu tasarı, af tasarısının seçeneği olarak geldiği an
laşılmaktadır. Oysa, hiç*bir zaman af niteliğinde ola
mayacaktır. Şöyle ki, affın, özlük haklarına ilişkin sa
bıka kaydının silinmesi gibi sonuçları ve bireysel so
nuçlan vardır. Bu sonuçlar, bireyin gelişmesi için çok 
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önemli unsurlardır. Ayrıca, yargılaması devam eden 
birçok birey, bu davalardan tedirgin olmaktadır; ge-
tirilecek afla bu da ortadan kaldırılacaktır. 

1983 yılından bu yana, iktidara mensup bakan ve 
üst düzey yöneticileri, otuza yakın açıklamalarında, 
affın çıkacağı yolunda sözler söylemişlerdir. Bu 
açıklamalar nedeniyle, birçok mahkeme, af beklentisi 
içerisine girmiş, dosyalar yığılmıştır. Zaten eksik kad
ro ve olanaksızlıklarla çalışan mahkemelerin, bu du
rum karşısında, teknik olarak işin içinden çıkmaları 
olası değildir. 

Salt bu tasarıda getirilenlerle yetinilmesi, ceza ada
leti bakımından da sakıncalıdır. Uzun süreli hapis ce
zasına mahkûm olmuş bir kişi, bu tasarı kanunlaşırsa 
beş altı yıl gibi bir indirimden yararlanabilecektir. Bu
na karşılık, mesela iki yıl hüküm giymiş bir kişi, bir 
yıl kadar hapiste kalmak durumundadır. 

Ayrıca tasarı, adlî hataların getirdiği birtakım ak
saklıkları da gideremeyecektir. Tasarının en çarpıcı 
örneği de, para cezalarıyla ilgili kısmıdır. Bin lira, on-
bin lira gibi bir para cezasına mahkûm olmuş gariban 
bir vatandaşımız, örneğin; seçimlerde oyunu kullan
madığı için para cezasına mahkûm edilmiş bir dar 
gelirli bu cezayı tamamen çekmek durumundadır. 

Çıkarılan değişik yasalarla, cezalarda dengenin bo
zulduğu bilinmektedir. Tasarının getirdiği eşitsizlik
lerle, mevcut olan eşitsizlik daha da artırılmaktadır ki, 
bu da çok sakıncalıdır. 

Ülkemizde affın sık sık gündeme gelmesinin baş
lıca nedenleri, sosyal ve ekonomik bozukluklar ile ce
zaların şiddetli olmasıdır. Ceza Yasasında yapılacak 
değişikliklerle, cezalar dengelenip çağdaşlaştırılmalı-
dır. Toplumun, sosyal ve ekonomik bakımdan geliş
mesi için daha çok çaba harcanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, affı zorunlu kılan nedenler
den biri de, ülkemizin çok yakın bir tarihte, bir iç sa
vaşın eşiğine gelmiş olması, büyük çalkantılardan çık
mış olmasıdır. 1980 yılı öncesinin yaraları sarılmalı
dır. Can korkusu, otorite boşluğu ve bazı çevrelerin 
tahrikleriyle kardeş kardeşe düşman olmuştur. Bugün 
ise güvenlik sağlanmış, bu olumsuzluklar ortadan kalk
mıştır. Olayların asıl elebaşıları yurt dışına kaçmış ve
ya çeşitli nedenlerle serbest dolaşmaktadır. 

12 Eylüle gelişin nedenlerinden biri de otorite boş
luğu doğmuş olmasıdır. Bu nedenle, suçların artması
na devlet "güçlerinin zaafı da> sebep olmuştur. 

Tüm bu olumsuzluklar gittiğine göre, yaralar iyice 
sarılmalıdır. Gerekirse, Anayasa değişikliğine de gi
dilerek geniş kapsamlı bir af çıkarılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızda var olan, dev
lete karşı işlenen suçların affedilemeyeceği hükmü, 
bizce sakıncalı ve yanlıştır. Vatandaşlara karşı işlenen 
suçları vatandaşın rızası olmaksızın affedebilen dev
let, öncelikle kendisine karşı işlenen suçlan affedebil-
melidir. (İSHP sıralarından «Bravo» sesleri; alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, elimde Atatürk zamanında çı
kartılmış 26.10.1933 gün ve 2330 sayılı Af Kanunu
nun fotokopisi var. Bu Kanunun 8 inci maddesinde 
aynen şöyle denilmektedir: 

«SEKİZİNCİ MADDE — Hiyaneti vataniye* ka
nunu ve zeyil tadillerine göre mahkûm edilen mefsuh 
terakkiperver fırkası mensupları ve distülcilerle izmir 
suikastı mahkûmları affolunmuştur.» 

Ayrıca, 1337 yılında çıkarılan 170 sayılı Af Ka
nununda bu tip suçlar affolunmuştur. 

Demek oluyor ki, Ulu Önder Atatürk, olağanüstü 
dönemlerde olağanüstü önlemleri alıp, ivedi uygula
mış; ülkede güveni sağladığında ise affetmesini bil
miştir. 

Ülkemizin güveni açısından, birkaç yüz kişi teh
like teşkil edecekse, ülkede iddia edildiği gibi huzur 
ve güven sağlanmamış demektir. Eğer sağlanmış ise, 
bunlardan korkmamak ve bir daha suç işlemesini ön
leyecek koruyucu güvenlik önlemlerini güçlendirerek, 
bunlardan, topluma kazandırılabilecekleri kazandır
mak gereklidir. 

Hiçbir demokratik ülkede, affın anayasa ile kısıt
lanmadığı kanısındayım. 

Yukarıda da belirttiğim gibi, ceza adaletinin sağ
lanması ve davaların hızla sonuçlanması gibi teknik 
konular, Adalet Bakanlığının aslî görevleri arasında
dır. Bu yasanın görüşülmesinin ertelenmesi sağlanarak, 
af teklifleriyle birlikte görüşülmeli ve sosyal yaralar 
sarılmalıdır. Aksi halde, Adalet Bakanlığı işin için
den çıkamayacaktır. Adalette var olan iş çokluğu ne
deniyle, bunalım ve yığılmalar patlama noktasına ge
lecek ve vatandaşın da adalete güveni kalmayacaktır. 

Sayın milletvekilleri, getirilen bu tasarı, kendi içinde 
de önemli sakıncalar taşımaktadır; ayrıca, gerekçesi 
ile de çelişmektedir. 

Tasarı gelmeden önce, ölüm cezalarının ertelendi
ği şeklinde açıklamalar yapılmıştır. Oysa, tasarının 
1 inci maddesi «Türkiye Büyük Millet Meclisi tara
fından ölüm cezalarının yerine getirilmemesine karar 
verilenler..^ diye başlamaktadır; yani ölüm cezaları
nın yerine getirilip getirilmemesine yine Türkiye Bü
yük Millet Meclisi karar verecektir. 
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Şimdiki ve daha önceki uygulamaya göre de, cum
huriyet savcıları, ölüm cezalarının yerine getirilme
mesine karar verilenleri, belli bir süre sonunda sal
makta idi; yani bu tasarı bir yenilik getirmemekte; 
ama açıklık getirmektedir. 

Sayın milletvekilleri, geçen yasama yılında, bir sol 
örgüt mensubu, salt örgüt üyesi olduğundan, ölüm ce
zasının yerine getirilmesine karar verilmiştir; ama yi
ne o yasama döneminde, Cumhuriyet Halk Partisi 
Nevşehir ti Başkanını öldüren sanığa ilişkin Adalet 
Komisyonu raporu, bir önerge ile komisyona geri gön
derilmiştir. Yani sağ eylemci, silahlı suç işleyip adam 
öldürmüş olmasına rağmen, idam kararı yerine ge
tirilememiştir. 

(Bu yasa ile bu gibi uygulamalara meşruluk ka
zandırılmak isteniyorsa, bu çok vahim sonuçlar do
ğuracaktır. Dileğimiz, bu gibi olaylara meydan ver
meksizin objektif davranılmasıdır. (SHP sıralarından 
alkışlar) iktidar, hangi cezaların infaz edilip, hangi
lerinin uygulanmayacağını açıklıkla belirtmeli ve ob
jektif kriterlerini bu yasaya koymalıdır. 

Sayın milletvekilleri, tasarının ikinci büyük sakın
cası, geçici madde ile getirilen iyi halli sayılma koşu
ludur. özellikle askerî cezaevlerinde yetişmiş uzman 
personel bulunmadığı, birtakım yakınmaların bun
dan kaynaklandığı, hükümet üyeleri ve yetkili kişiler 
tarafından açıklanmaktadır. Bu durum karşısında, bu 
yasanın gereği gibi uygulanması çok şüpheli ve hatta 
olası değildir. 

Yürürlükteki tüzüğe göre, basit suçlar dahi; hüc
re hapsi gibi cezalar ve bunların sonucu iyi halli sa
yılmayı gerektirmektedir. Bu durum, zaten bunalım 
ve baskı içindeki mahkûm ve tutukluları, gardiyan ve 
idarî memurların her türlü baskı ve haksızlıklarına 
katlanmak zorunda bırakacaktır. Bunlara katlanma
larını, kişilik ve benliklerinden vazgeçmelerini iste
mek, Anayasanın dokunulmaz ve devredilmez kişilik 
haklarının zedelenmesine yol açacak ve mahkûmlar 
âdeta köleleştirilecektir. Bu tüzük iyileştirilmeli, mah
kûmların hakları yasal ve hukuksal güvenceye ka
vuşturularak verilmelidir, örneğin; disiplin cezaları 
için yargı yollarının açılması gibi önlemler alınmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, işsizliğin felaket halirfe gel
diği ülkemizde, bu yasa ile, sabıka kayıtları silineme
yen yüzbinlerin iş bulma olanağı da hemen hemen 
yok gibidir. Çoğunun, bu nedenle cezaevine dönmesi 
kaçınılmaz olacaktır. Zaten perişan olan bu kişilerin, 
geleceklerini garanti edip topluma kazandırılmaları 
için gerekli önlemler alınmalı ve bu yasa sağlıklı bir 

biçimde işletilmelidir. Aksi halde, cezaevlerinde bir 
anda çıkacak olan binlerce kişi yine mağdur ve peri
şan olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, bu nedenlerle tasarının, ve
receğimiz önergeler doğrultusunda düzeltilmesi zorun
ludur. 

Yüce kurulunuza teşekkür eder, saygılar sunarım. 
(SHP ve MDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altay. 
Şahsı adına Sayın İbrahim Ural; buyurun efendim. 

İBRAHİM. URAL (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; görüşülmekte olan kanun tasarısını 
tetkik ettiğimizde, birtakım aksaklıklarla malul oldu-

'ğunu görüyoruz. -
Evvela sistematiği bozuktur; getirdiği sistem ger

çekten çok bozuktur. Senelerdir yahut da aylardır, her 
taraf, «Af, af» diye inlerken; şimdi ise, affın çok da
ha değişik bir şekli olan, şartla salıvermede değişiklik 
yapan bir kanun tasarısıyla karşı karşıyayız. 

Hepinizin bildiği gibi af, Anayasanın tanzim et
tiği ve fakat sonuçları itibariyle diğer hukuk dallarını 
da ilgilendiren bir müessesedir; ama özellikle ceza hu
kukunu ilgilendiren bir müessesedir. 

I Biliyorsunuz af iki şekilde tecelli eder. Birisi, ge-
I nel af ki, bir suçun bütün neticeleri ile ortadan kal-
I dırılması esasını getirir; diğeri ise, özel aftır ve sadece 
I cezayı belli bir oranda azaltır. 
I Bu tasarı, bize ne getirmiştir? Ne umumî af gibi 

sonuçları ile cezayı ortadan kaldırmış, ne de özel af 
I gibi sadece cezanın belli bir bölümünü af dışında bı-
I rakmıştır. Esasında tasarı bir yönü ile Türkiye'nin 
I gerçeklerine uygun düşmemektedir. 

Bütün Avrupa memleketlerinde adam öldüren, 
hedef gözetmeden ateş eden teröristler için, uluslarara
sı terörizm için cezalar artırılırken ve özellikle son za-

I manlarda İngiltere'de bu tür suçlular için idam cezası 
getirilmesi istenirken, bu kanun, hiçbir tefrik yapma
dan, bunlar için de bir indirme öngörmektedir. Bey
ler, şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları 
lütfen düşünün; bunun getirdiği sonuçlara, bilmi
yorum, hepiniz katlanabilir misiniz? 

jj Biliyorsunuz Türkiye'de şimdiye kadar 29 defa af 
i çıkarıldı. Cezaların İnfazı Hakkında Kanun da şim

diye kadar en az on kere değiştirilip, cezalar indirildi. 
Buradan şu sonucu çıkarmak, yahut şu sonuca gelmek 

S lazım: Demek ki, Türkiye'de suçlara verilen cezalar 
I çok ağır. Nitekim bu tasarı da bunu kabul etmiş ola-
| cak ki, «İşlenmiş olan suçlara reva görülen ceza ne 
I olursa olsun, yarı nispetinde ancak uygulanır» diyor. 



T. B. M. M. B : 77 

Beyler, eğer bunu kabul edeceksek, o zaman Ceza Ka
nununda bir madde değişikliği yaparak, (Ki, ben onu 
biraz sonra Meclis Başkanımıza takdim edeceğim) 
«Bugün suçlara reva görülen cezalar yarı nispetinde 
uygulanır. Eğer hükümlü dışarı çıktıktan sonra, yattığı 
müddet kadar bir süre içerisinde suç işlerse, yattığı 
müddet kadar kendisine işlediği suçtan ayrı olarak 
ceza hükmedilir» diyelim; bence bu kanun tasarısının 
getirdiği sistemden çok daha uygun olur, ceza siste
mimizin getirdiği yöntem, bundan çok daha iyi olur. 

Biliyorsunuz, birçok demokratik ülkede affın son 
zamanlarda âdeta kaldırıldığı söylenmektedir. Tetkik 
ediyoruz, demokratik ülkelerin hiçbirinde af yok. Ko
münist ülkeleri ile Arap ülkelerinde ve bir de bizde,* 
29 kere çıkarılan af var. Bu da bizi bir neticeye gö
türüyor: Demek ki, bizde adalet gerçekten tam tecelli 
etmiyor. Suça verdiğimiz ceza çok ağır. O halde, suça 
vereceğimiz cezayı azaltacak formülleri, mekanizma
ları geliştirmemiz lazım. Ben şahsen bu fikirdeyim. 

Bu kanunun tehlikeli bir yanı daha var : Biliyor
sunuz, cezayı belli bir oranda azaltıyor; ama ferî suç
ları ortadan kaldırmıyor. Üç gün sonra cezaevinden 
çıkacak bu hükümlüler, hükmünü icra ettikten sonra 
bir işe girmek istedikferi zaman, amme hizmetlerin
den mahrumiyet cezaları olduğu için, adlî sicildeki 
kayıtları silinmediği için, bir yere giremeyeceklerdir. 
O zaman, gerçekten bunları tekrar suça itmiş olmaz 
mıyız? Bu noktada dikkatinizi çekmek istiyorum. 

Bu kanunun getirdiği bir tehlike daha var : Bili
yorsunuz, bu kanundan, iyi hali görülen hükümlü an
cak istifade edecektir, tyi hal tespit eden kimdir? 
Beyler, mevcut olan bir disiplin komisyonu vardır; 
ama bu disiplin komisyonunun kararları, daha ziya
de gardiyanın verdiği rapora göre müspet veya men
fî çıkar. Şimdi, üç gün sonra bu sefer haksız olarak 
içeride kaldığından bahisle bazı eylemler olabilir. Bir 
de ayrıca asıl en mühim tehlike, «Sağcıyı bıraktınız, 
solcuyu bırakmadınız» tenkitleri olabilir; haklı olarak 
olabilir ve benim kanaatime göre, bu tasarı bu mah
zuru da beraberinde getirebilir. 

Bu kanunun getirdiği bir tehlike daha var : Bili
yorsunuz, seçimlerden bu yana bütün siyasî partiler 
affı gündeme getirmiş ve programlarına da almışlar
dır. ANAP bu kanun tasarısını çıkarmakla, affı gün; 

demden çıkartacak mıdır? Çıkartmayacaksa; üç gün 
sonra yine partilerle beraber, belki hükümet üyeleri 
de, bu af konusunu gündeme getirecek ve sonuçta da, 
ben korkarım ki, cezaevlerinde birtakım eylemlerin 
olmasına imkân vermiş olacağız. 
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Terörizm konusunu biraz kısa geçtim. Biliyorsu
nuz, bugün terör, uluslararası terörizm haline gelmiş
tir. Bunun anlamı şudur : Dışarıdan destek gören, hat
ta bazı devletlerin maddî ve manevî desteğini gören 
terörist eylemciler Türkiye içinde de cirit almaktadır
lar; bu anda da bu ciriti atmaktadırlar. Güneydoğu 
Anadoludaki olayları bir an için düşünün. Arkasında 
Suriye var, arkasında Rusya var, arkasında Bulgaris
tan var. Bu kanun tasarısı, bunlara da birtakım iyileş
tirme tedbirleri getirmektedir. 

Bu kanun tasarısı vesilesiyle çok sık kullanılan bir 
deyime de temas etmeden geçemeyeceğim; «Kader 
kurbanları» deyimi. Biliyorsunuz, son zamanlarda 
bu deyim o kadar çok kullanıldı ki, adeta içeride olan
lar kader kurbanı, dışarıdakiler, yahut öldürülenler 
de zalim adamlar olarak kabul edilir hale geldi. Zan-
nederimki bu çok yanlış bir deyim. Bu deyim, hem 
dışarıdakileri suç işlemeye teşvik eder, hem de içeride
kilerin mahkûmiyetini gerçekten tartışılır duruma ge
tirir. Bu deyimi, zannediyorum evvela hükümet üyeleri 
başlattı, sonra da biz siyasîler onların peşinden gide
rek bu deyimi çok kullandık. Bu büyük bir yanlışlık 
ve büyük bir talihsizliktir; zannediyorum birtakım ey
lemlerin tek ve başlıca nedeni olur. 

Biliyorsunuz, Türkiye'de gerek çıkan aflar ve ge
rekse infaz hükümlerindeki değişmeler daima siyasî 
bir muhtevaya sahip olmuştur. Belli dönemlerde top
lumlarda belli suçlar, yoğun bir şekilde işlenir. Cemi
yetimiz'de, bu kaybedilmiş olan kuvvetlerini gerçek
ten kazanmak ister; bu gayet normal bir şey. Zanne
diyorum ki, af olsaydı, bu kuvvetleri belki belli bir 
oranda kazanabilirdik; ama burada kazanılmış olan 
bir kuvvet değil, kaybedilecek olan bir kuvvet söz 
konusudur. 

Sözü fazla uzatmak istemiyorum; saygılar sunu
yorum efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ural. 
Sayın ibrahim Taşdemir. (SHP sıralarından alkış

lar) 
İBRAHİM TAŞDEMÎR (Ağrı) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; Atatürklün 100 üncü doğum 
yıldönümü olan 1981 tarihinden bu yana, Türk kamu
oyu Bir genel af bekler durumdadır. Zaman zaman 
siyasî parti yetkililerinin, zaman zaman da devletin 
üst kademesinde görev alanların, bu konudaki demeç 
ve beyanları, giderek bu ümidi artırmış ve bunun so
nucu olarak da hükümet, kamuoyunun baskısı karşı
sında, bir af yerine kaim olmak üzere görüşmekte ol
duğumuz tasarıyı getirmiş bulunmaktadır. 
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Ancak, şu kadarını belirtelim ki, infaz ve af bir
birinden ayrı kurumlardır. Af ile suçun bütün sonuç
ları ortadan kaldırılmakta ve toplumda yeni birtakım 
dengeler sağlanmaktadır. İnfaz yasalarında ise, sa
dece infazın çerçevesi belirlenmektedir. Her ne ka
dar tasarı ile Anayasanın, Meclisin af yetkisine ge
tirdiği sınırlandırmaların aşılması amaçlandığı ve do
laylı bazı sonuçları doğuracağı iddia edilebilirse de, 
tasarı içindeki hükümler ve getirilen düzenleme, bıra
kın haksızlıkları gidermeyi, yeni birtakım haksızlıkla
ra kaynaklık etmektedir. 

Sayın- milletSvek'iMerii, bu itibarla tasarı ne bir 
af, ne de bir infaz yasası olarak mütalaa edilemez. 
ıBü tasarı dle ölüm cezalarının infazı yönünde bir 
yenlik 'getirilmemektedir. Her ne kadar tasarıda, Tür
kiye Büyük Millet Meclisince yerine getirilmemesine 
karar verilen ölüm cezaları için bir düzenleme ge-
tJİrltmliş ise de, fiilî durumu ile kıyaslandığında, bir 
çözüm getirdiğinden bahsetmek olanaksızdır. Zira, 
yangının çeşitli kademelerinden geçmek suretiyle, in
faz aşamasına gelmiş bir idam hükmünün infaz edil
memesi, ancak Türkiye Büyülk Millet Mecliis'inin söz 
konusu infazın yerine getirilmesinde bir kamu ya
rarı olmadığına karar vermesi şartına bağlıdır. Bir 
kere kamu yararının objektif bir kıstası yoktur. 
Hangi Ölçülere bakıp da, infazda kamu yararı olup 
olmadığını tespit edeceğiz? Objektif kıstas olmadığı 
içiin keyfî takdir kaçınılmaz olacaktır. Nitekim, önce 
Adalet Komisyonunda görüşülen infazlar, sadece 
ilgili dosyanın raportörü tarafından incelemekte, ko
misyona sunulan rapora göre bir karar verilmekte 
ve bu karar da Genel (Kurulun takdirlerine arz edil
mektedir. 

Sayın milletvekilleri, Adalet Komisyonunun bir 
üyesi olarak itiraf ermek isterüm ki, şimdiye kadar 
sadece raportörü olduğum bir idam hükümlüsünün 
dosyasını, ancak yüzeysel bir biçimde tetkik ettim. 
özellikle siyasal nitelikli suçlarda dosyalar çok kaba
rık olduğu için, yeterli ölçüde dosyalar inceleneme-
mdklüed'ir. Hepimizin malumu olduğu üzere, hiçbir 
idam dosyası da özel bir merak olmadıkça sayın 
milletvekillerince dkunımamaktadır. Ayrıca, herkes 
hukukçu olmadığı için de, söz konusu dosyada hu
kukî durumu yeterlii ölçüde tayin etme imkânına 
sahip değildir. O halde, yapılacak bir tek şey kal
maktadır, ,o da, idam hükümlüsünün siyasal eğili
mine bakıp, hakkındalki hükmün infazına, ya da in
faz edilmemesine karar vermek... Üç yıllık çalışma 
hayatımda gördüğüm gerçek, maalesef böyledir ve 
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mahkûmun siyasal eğilimline göre kararlar çıkmak
tadır. 

Şimdiye kadar, Adalet Komisyonunca, infazında 
kamu yararı olmadığı gerekçesi ile infazı öngörül-
meyan bir tek dosya vardır; o da, sağ eğitimli Meh
met Onur M'iman'ra dosyasıdır. Bu dosyada, bazı 
ANAP'h arkadaşlar SOP'i üyelerle birlikte oy kul
lanmak suretiyle, infazın yerine getirilmemesi konu
sunda oy vermişler ve böylece bu sonuç doğmuştur. 
O halde, ortaya çıkacak olan sonuç şudur: Sanığın 
siyasal eği'lim'ine göre infaz yapmak ya da yapma
mak... Bu ise, hukukun siyasete mağlup ettirilme
sinden başka b'ir şey değildir. 

Tasarının mevcut haliyle kabul edilmesi halinde, 
Türkiye'nin gündeminden idam cezalan çıkmış ol
mayacaktır. Aksine, şimdiye kadar bir af çıkabilir 
ümidi ile bekletilen tüm idamlar öncelik alacak ve 
hemen her gün, kamuoyu idamları tartışmak zorun
da kalacaktır^ 

Sayın Başkan, sayın milterjvelk'illeri; bence, ülke
mizde demokratik hukuk nizamının bir an önce sağ
lanması için, bu tartışmaları ülkemizin gündeminden 
çıkarmak zorundayız. Eğer bir ülkede, her gün bazı 
insanlar ve yakınları ve hatta ilgili, kamuoyu idam 
korkusu altonda günlerini geçiriyorsa ve eğer ülkede 
hukukun üstünlüğü, hak ve adaletin tecellisi için in
sanlar korku altında iseler, o ülkede hukukun üs
tünlüğünü egemen kılmak mümkün değildir. Şu anda 
komisyon gündeminde bekleyen ve mahkemelerce 
verilip, henüz komisyona intikal etmeyen idam dos
yaları beşyüz civarındadır. Devam eden davalardan 
çıkacak olan kararlar da göz önüne alınırsa, bu sa
yının bine varacağını ka'bul etmek gerekir. 

Şimdi insafla ve sorumluluk duygusuyla düşün
mek zorundayız; idam hükümlülerinin çoğunluğu si
yasî suçludur ve ,12 Eylül öncesinde suç işlemişler
dir. 112 Eylül öncesinde, devletin içinde bulunduğu 
zaaf hepimizin malumudur ve o dönemin suçluları, sa
dece bugün yargı önüne çıkıp mahkûm olan insan
lar değillerdir. Yargı önüne çıkıp, kamu vicdanını 
tatmin etmeyecek derecede cezalandırılanlar, ya da 
beraat edenler olduğu gibi, henüz yargı önüne çık
mayanlar da vardır. O dönemin suçlusu olup da ka
mu vicdanında mahkûm edilen ve fakat bugün bile 
neredeyse hesap jsoran insanlar vardır. O halde", bir 
dönemin suçunu, sadece mahkeme karşısında mah
kûm edilen insanlara yüklemek ve ceremeyi onlara 
çektirmek haksızlık olacaktır. Bu itibarla, ölüm ce-
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zalarının infazı konusunda bir çözüm bulma zorun
luluğu vardır. 

Tasarı her ne kadar dolaylı olarak siyasal suç
lulara da uygulanmalk üzere hazırlanmış ya da böy
le hazırlandığı iddia edilebilecek ise de, tasarının pra
tikte s'yasî suçlular için kurutan bir tuzaktan farkı 
yoktur. Teklifin örtülü bir af olduğu hepimizin ma
lumudur. Bu biçimde tasarıya karşı değiliz. Ancak. 
doğuracağı muhtemel haksız sonuçlara karşı çıkmak
tayız. Her ne kadar tasamda şartla salıverilmeden 
istifade edecekler arasında adi ve siyasî suçlu ay
rımı yapılmamış ise de, pratikte bu ayrım kendili
ğinden ortaya çıkacaktır. Zira, siyasî suçluların ço
ğunluğu askerî ceza ve tutukevlerinde bulunmakta
dır. Hepimizin malumu olduğu üzere, askerî cezaevin
de bulunan infaz memurları asker kişilerdir. Bu iti
barla, sivil cezaevleri ile askerî cezaevleri arasında, 
uygulama yönünden farklılıklar varldır. Şu gerçeği 
herkesin tereddütsüz kabul ötmesi, gerekir, askerî 
cezaevi yetik illilerinde hukuktan ziyade, disiplin an
layışı hâkimdir. Bu itibarla, tutuklu ve hükümlünün 
isla'h olması değil, zapturapt altına alınması esas 
alınmakta ve uygulamalar bu yönde yapılmaktadır. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, esefle hepimizin gözlediğ" 
gibi, askerî ceza ve tutukevlerinde meydana gelen 
ölüm olayları, sivil ceza ve tutukevlerine oranda da
ha fazladır. Nitekim, sanıklara devamlı olarak, kına
madan başlayarak çeşitli cazalar verilmekte ve ba
zen ölüm sonucu doğuran darp olayları olmaktadır. 
Bunun en somut örneği, Diyarbakır Askerî Ceza ve 
Tutukevlerinde meydana gelen olaylardır. 

ftayın milletvekilleri, şimdi bir gerçeğin, hepimiz 
tarafından açıkça kalbül edilmesi gerekir. Adalet 
BaJkanliğinin askerî ceza ve tutukevleri üzerinde, si
vil ceza vs tutukevleri üzerinde olduğu Ikadar bu in
si yatifi bulunmamaktadır. Askerî ceza ve tutukev
leri yöneticileri, normal infaz kurumlarından yeti
şen kişiler değillerdir. O halde, uygulamada siyasî 
tutukluların} büyük bir kısmı, alabilecekleri disiplin 
cezaları nedeniyle infazdan yararlanamayacak ve 
böylece adî ve siyasî suçlular arasında pratikte bir 
dengesizlik doğacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; netice ola
rak af, kamu vicdanında rahatlık yaratan bir mü
essesedir. Oysa, getirilen tasarı kamu vicdanında ra
hatlık yaratmak şöyle dursun, aksine var olan rahat
sızlığa yenisini ekleyecektir, öyle anlaşılmaktadır ki, 
tasarının kanunlaşması halinde, ülkede hukukun üs-
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tünlüğü ve toplumsal barışı özleyen insanlar bir baş
ka baharı beklemek zorunda kalacaklardır. 

Hepinize saygılar sunanım. (SOP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

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

din) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye-
teri; bütün çağdaş in/faz sistemlerinde, hükümlünün 
İslahı önde gelen hedeftir. 

Yine, çağdaş ceza hukuku sistemlerinde, hürri
yeti bağlayıcı cezalarda genellikle hafifleme görül
mekte; kamu düzeni bakımından pek önemli bulun
mayan suçların cezaları ise para cezasına veya hür
riyeti bağlayıcı ceza yerine geçen tedbirlere doğru 
kaymaktadır. 

İnfaz hukukunda asıl önemli olan, suç işleyen 
kimsenin bu davranışının vahametini idrak etmesi 
ve bir daha suç işlemekten kaçınması gerektiği inan
cına kavuşturulmasıdır. Bu ise, infaz safhasında uy
gulanacak islah çalışmalarıyla gerçekleştirilebilir. 

Ceza hukukunda, ertelemeden başka, ceza siste
mini tamamlayan kurumlardan biri de şartla salıve-
ritmelidir. Şartla salıverilme, mahkûm edildiği hür
riyeti bağlayıcı cezadan, kanunda gösterilen bir kıs
mını iyi halli olarak geçirmiş bulunan hükümlünün, 
kanunda gösterilen şartlara uymadığı takdirde geri 
alınması şartıyla, hükümlülük süresini tamamen bi
tirmeden, merciince alınacak bir kararla salıverilme
sini ve böylece serbest hayata dönmesıini veya bu 
hayata geçişinin kolaylaştınilm'asını sağlayan bir mü
essesedir. 

Şartla salıverilmenin kabulünde roll oynayan, esas 
düşünce şudur: Suçlu, hâkimin kabul ettiğinden da
ha çabuk uslanabilir ve bu durumda, mahkûmun ce
zaevinde kalmasını uzatmak gereksiz olur. Bu du
rumdaki mafhlkûmun salıverilmesiiyle, topluma dön
mesıini çabuklaştırmak ve fakat salıverilmeden itiba
ren, belirli bir süre ile bunu kontrol ötmek, belli bir 
çerçeve içinde denetim altında tutmak suretiyle, top
lum hayatına uyması bakımından bir aşamadan ge
çirmek uygun olur. 

Öğretide şartla salıverilmenin lehinde iteri sürü
len görüşleri şöyle özetleyebiliriz: 

Hürriyete yeniden dönen eski hükümlü, kendisi
ni suç yoluna sürükleyecek etkenlerden korunmalı
dır; şartla salıverilme, bu bakımdan en faydalı mü
esseselerden biridir. • 
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Şartla salıverilme, cezaevine giren mahkûmun iyi 
halini teşvik eder ve onu cesaretlendirir; değerli bir 
illim adamımızın deyimiyle, âdeta ona hürriyetin çı
raklığını yaptırır. 

Bu müessese ile cezaevi anahtarının mahkûmun 
eline verilmiş olduğunu söylemek yanlış olmaz. 

Cezaevine dönme korkusu, bu durumda bulunan 
mahkûmu iyi hale zorlar; bu itibarla müessese hem 
uslandıncı, hem de suçlunun sosyal hayata uyumu
nu sağlayıcı olumlu bir araçtır. 

Şaftla salıverilme, cezaevi içinde disiplin ve dü
zenin korunması bakımından yardımcı bir vasıta
dır; ancak iyi hal gösterdiği takdirde şartla salıve-
ril'eceğim" bilen mahkûm, cezaevi disiplinime uymak 
hususunda, özel ibir itina ve çabagösterlr. 

Nihayet, ımiüessesen'in ana mantığı şudur ki, ceza
evinde suçlu uslandığında, artık onu orada tutma
nın bir anlamı kalmaz. 

Aynı düşüncelerle bütün ülkelerde, hükümlülük 
süresinin belli bir kısmını iyi halle geçiren hüküm
lüler hakkında, şartla salıverilme sistemi uygulan
makta, süreler ise ülkelere göre değişmektedir. Bir
leşik Amerika'da, 180 günden az olmamak şartıyla 
1/3 cezanın çekilmiş olması gerekir. Belçika'da, üç 
aydan az olmamak üzere, cezanın 1/3'ünün; tekerrü
rü halinde ise, en az altı ayının ve cezanın 2/3'ünün 
çekilmiş olması şafttır. Bu oran, ingiltere, Japon
ya, Kore ve Pakistan'da da l/3*tür. Fransa, İtalya, 
Brezilya, Yugoslavya, Çekoslovakya, Portekiz ve 
UruguayMa genellikle cezanın yarısının çekilmiş ol
ması şartı aranmaktadır. Cezanın 2/3"ünün infaz 
edilmiş bulunması şartı Polonya, Danimarka, Yu-
nıan'isitan, Norveç, İsveç, Arjantin, Kolombiya, Kos-
tarika, Ekvadtor, Meksika ve Peru kanunlarında yer 
almıştır.: 

Üyesi bulunduğumuz Avrupa Konseyinin, 1977 
yılında toplanan, «Uzun süreli hürriyeti bağlayıcı 
cezaya hükümlü olanların cezaevlerinde tretmanı»" 
konulu 25 sayılı Uzmanlar Komitesince de, şartla sa
lıverilme için gerekli sürenin 1/3 ile 2/3 arasında ol
ması önerilmiştir. 

ilişte, hazırladığımız tasarıda da düşüncelerden ha
reket edilerek, halen şaftla salıverilme için cezaevin
de geçirilmesi gereken 2/3'lük süre 1/2 olarak, ceza
evinden firar eden ve cezaevinde ayaklanma suçun
dan mahkûm olanlarla ilgili 4/5'1'ik süre de 3/4 ola
rak değiştirilmektedir. Bu arada, müebbet ağır ha
pis cezaları için bugün 24 yıl olan süre 20 yıla, 
'buralardan, cezaevinden firar eden veya cezaevinde 
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ayaklanma suçundan mahkûm olanlarla ilgili 30 yıl
lık süre de 26 yıla indirilmektedir. 

•Bugün mevzuatımızda, haklarındaki ölüm cezala
rının Türkiye Büyük Millet Meclisince yerine ge
tir i İlmemesine karar verilenler için nasıl bir uygula
ma yapılacağına dair hiçbir hüküm bulunmamak
tadır. öğreti ile uygulamacılar arasında bu husus
ta iki ayrı görüş mevcuttur. Birinci görüşe göre, bu 
gibiler ölünceye kadar cezaevinde kalırlar. Diğer dü
şünceye göre ise, hunlar hakkında müebbet ağır ha
pis cezasına ilişkin hükümler uygulanır. Bugüne ka
dar tatbikatı da geçmediği için, bu tereddütlü du
rumun vuzuha kavuşturulması gerekli görülmüştür. 
Bu amaçla getirilen hükümle, Türkiye Büyük Millet 
Meclisince haklarındaki ölüm cezalarının yerine ge
tirilmemesine karar verilmiş olanların infaz edile
cek cezalarına açıklık getirilmekte ve doğrudan hük
medilen müebbet ağır hapisten farklı olduğu be
lirtilmek suretiyle, şartla salıverilmeden yararlanabil
meleri için 30 yıl süre ile cezaevinde kalmaları şart 
kılınmaktadır. Bu gibiler, firar veya firara teşebbüs 
ettikleri veya cezaevi idaresine karşı ayaklanma su
çundan mahkûm oldukları takdirde, ceza infaz ku
rumunda 36 yıl kalacaklardır. Bu hüküm, bazıla
rınca yanlış anlaşılmakta ve ölüm cezasının kaldırı
lışı şeklinde yorumlanmaktadır. Bu tasarıda, ölüm 
cezasının kaldırılması söz konusu değildir, ölüm ce
zası mevzuatımızdan çıkarılmamaktadır. Bu hüküm
le, sadece, önüne gelen ölüm cezalarının yerine ge
tirilmesi veya getirilmemesi hususunda karar verme 
yetkisi bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisin in, bu 
yetki'sin'i öllülm cezasının yerine getirilmemesi şeklin
de kullanması hallerinde nasıl uygulama yapılacağı 
gösterilmektedir,* 

İnfaz hükümlerinde yapılan bu değişikliklerin ya
nı sıra, düzenlenen geçici bir madde ile de iyi hal'H 
hükümlü niteliğini kazanamamış ve birden ziyade 
davranışı sebebiyle şartla salıverilme hakkını tama
men kaybetmiş olanlara, İslahın gayesi göz önünde 
tutularak, yeni bir imkân tanınmakta ve bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten önceki süreler içinde 
vukubulan bu nevi durumlarının nazara alınmayaca
ğı ifade edilmektedir. Bu geçici maddede, iyi halli 
öllmama, şartla salıverilme hakkını tamamen kaybet
me ve ayda 6 günlük indirimden istifade edememe 
durumlarını, bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten 
önceki süreler için dikkate almama ilkesi getirilmek 
suretiyle, hükümlüler için yeniden bir nevi iyileştir
me ve 'disiplin cezası affı öngörülmektedir. Ancak, 
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şartla salıverilme hakkını tamamen kaybetmiş olan
larım durum'ları, diğerlerine nazaran daha ağır nite
likte olduğundan, bunların yenliden şartla salıveril
me haklkın'dan istifade edebilmeleri, Adalet Komis
yonunda kabul edildiği şekliyle, 9 aylalk 'bir deneme 
süresine tabi tutulmak ve bu sûre içinde iyi halli 
olduklarınım tespitti şartına bağlanmıştır. Tabiîdir iki, 
bu 9 aylılk deneme süresi uygulanırken, bihakkın tah
liye tarihinin .hiçbir şekilde aşılması söz konusu ola
maz. 

•Ana hatlarıyla arzına çalıştığım taisarı bir af ka
nunu niteliğinde değil; tamamen İslaha yönelik, hü
kümlüler arasında işleklikleri suçlar bakımından hiç
bir ayırım yapmayan, aldil ve çağdaş bir ceza infaz 
sistemidir, 

©ilgilerimize ve yüce tasviplerinize sunar, hepinizi 
saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşdklkıür ederim Sayın Bakan. 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Sayın Başkan, sual 
•sorabilir miyiz? 

IBAŞ/KAN — «'Son söz miMetveyiinindir» kura
lınca Sayın Bayazrt'a söz veriyorum; buyurun Sa
yın Rıfat JBayazıt. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Muhte
rem Başkan, çok kıymetli milletvekilleri; bugün hu
zurunuza 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
gelmiştir; onun görüşülmesi yapılıyor. 

Muhterem milletvekilleri, seçimlere girerken gerek 
Sayın Başbakanımız, - O zaman parti lideri olarak, 
ki tabiî yine de parti lideridir - gerek o zamanki MDP 
Genel Başkanı, gerekse o zamanki Halkçı Parti Genel 
Başkanı seçim meydanlarında seçim nutuklarım söy
lerlerken «Kader kurbanları için af getireceklerinden» 
bahsettiler. Bazısı «Genel af» dedi, bazısı da «Kader 
kurbanları için af» dedi; biz bunu «Kader kurbanları 
affı» olarak mütalaa ediyoruz. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Ana
vatan Partisi bahsetmedi. 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — Anavatan bahset
medi. 

RIFAT BAYAZIT (Devamla) — Müsaade buyu
run. 

Kader kurbanları kimlerdir? Bunlar - kanun uygu
lamalarında tahrik, ağır tahrik neticesi adam öldüren
ler, yine tahrik ve ağır tahrik neticesi adam yarala
yanlar, ihmali suçlar, tedbirsizlikle ölüme sebebiyet 
ve diğer ihmali suçlar, kabahatler ve adi suçlar... 
Bunlar için muhtelif gruplar af kanunlarını getirdi

ler, ve bu teklifler komisyona intikal etti. Ben zaten, 
suçların değil, cezaların affı taraftarıyım; ceza affe
dilir, suç affedilmez. Suçlu temizlenir, cemiyetin önü
ne öyle çıkar. 

Muhterem arkadaşlar, komisyonda bu af kanun
ları beklerken, hükümetimiz bir infaz yasası getirdi. 
Ben bu infaz yasasına karşı değilim. İnfaz yasaları, 
medenî milletlerin 1847 senesinden bugüne kadar ted
ricen uygulamaya başladıkları bir infaz yasasıdır. Bu 
infaz yasası bize 1965 yılında geldi. Daha evvel de, 
Ceza Kanununda 1930, 1935, 1936.ve 1938vde bazı 
değişikliklerle geldi; fakat asıl istenilen manada de
ğişiklik 1965 yılında geldi. Cezaların infazı Hakkın
daki Yasa, hakikaten çok medenîdir. Cezaevi bir okul 
vazifesini görmektedir. Cezaevine giren mevkuf, hü
kümlüye inkılâb ettiği zaman ve mevkufken dahi, 
orada bir sanat *ve okuma yazma öğrenirken, aynı 
zamanda orada, memleket davalarını ve milliyetçi
liği de öğrenir; orada her şeyi öğrenir. Demin bir ar
kadaşım «uygulamalarda hatalar olmuş da bunun 
için af çıkarılıyor» dedi. Ben buna inanmıyorum. Uy
gulamalarda adlî hata olursa, kanunî yolları vardır. 
Kanunî yolları nelerdir? lade-i muhakemeler ve tas
hihi kararlar vardır; bu müesseseler işlemektedir ve 
en ufak bir hata varsa, kanun yoluyla bunlar tashih 
edilir. Adlî hata vardır diye, yargının üzerine toz 
kondurmaya hakkımız yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, cezaevlerindeki bu infaz 
sistemi, bu kanun tasarısıyla da getirildiği gibi, - bir 
çok memleketlerde üçte bir, üçte iki, dörtte üçe ve 
yarıya kadar - infaz edilen cezanın üst tarafı, iyi hal
le geçirilirse, bunlar şartla salıverilmeden yararlanır
lar. 

Şartla salıverilmenin sonucu nedir? Evet, orada 
adlî sicile sabıkası geçer, birçok şeylerde medenî hak
lardan yararlanmaz, memnu hakları vardır. 

Yine, bizim Ceza Kanunumuzun sistemi, bir de 
• memnu hakların iadesi keyfiyetini getirmiştir. Hü

kümlü şartla salıverilir, müddetini geçirir, aradan bi
raz zaman geçer hâkime müracaat eder, «Ben artık 
tamamen uslandım, şartla salıverilme müddetini de 
doldurdum, beni, memnu hakların iadesinden yarar
landırın» der. İşte o zaman hâkim kararıyla şartla sa
lıverilmeden yararlanır, af gibi istifade eder. 

Mevzuatımızda, cemiyete çok hayırlı hükümler 
vardır; yeterki bu hükümler işletilsin. Ben cezala
rın affına karşı değilim. Gerek iktidar partisi, gerek
se muhalefet partileri seçim meydanlarında halka, 
«Kader kurbanlarına af getireceğiz» dediler; teklif-
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ter komisyonlarda bekliyor, bunu da imkân nispetin
de özel olarak, hiç değilse tedrici olarak getirsinler. 
Ben genel bir affın, Anayasanın 14 ve 169 uncu mad
delerindeki ilkeler dışında ve kader kurbanları hak
kında getirilmesine taraftarım; getirirlerse memnun 
olurum. 

Muhterem arkadaşlarım, 1912 yılından beri Ame
rika'da af kanunu getirilmemiştir. Medenî memleket
ler dediğimiz Avrupa'da - biz de medenîyiz; ben me
denî olmadığımızı söyleyemem, medenîyiz; hem de 
onlardan daha medenîyiz - muhtelif devirlerde denen
miştir; ama af kanunu getirilmemiştir; getirilmemek
tedir. İşte bu İnfaz Kanunu onlara, nihayetinde de 
memnu hakların iadesi yolundan yararlanmak için 
imkânlar yaratmıştır; bu olabilir. 

Şimdi, öyle bir hal aldı ki, Osmanlı imparator
luğu devrinde her padişahın cülusundan sonra bir af 
iradesi moda haline geldi ve Cumhuriyet devrine ka
dar bu böyle gitti. Cumhuriyet devrinde Atatürk, an
cak Cumhuriyetin 10 uncu yılında bir af getirdi ki, 
bu da çojc tedrici ve sathî bir af idi. Getirilen bu al
ta; devlet malını çalanlar, irtikâb, irtişa, zimmet, ır
za geçme, taammüden adam öldürme ve hırsızlık gi
bi suçlar affın dışında idiler. Gün geçti 1950 senesi
ne kadar genel bir af gelmedi. 1950 senesinde iktidar 
değişti, iktidar değişince, işte o eski zihniyetten yine 
yararlandılar ve bir genel af daha getirdiler; 1950 
affı, o da geçti. 

Arkadaşından 27 Mayıs geldi, arkasından 1962 -
1963 - 1964 - 1965 - 1966 - 1967 ve 1974 af lan mü
temadiyen arka arkaya geldi. Ben, 1960'dan sonra 
idam cezalarının ve müebbet hapis cezalarının infaz 
edildiğini çok az gördüm; bilhassa 1961'den sonra 
hiçbir idam cezası infaz edilmedi gibi bir şey. Hele 
1974 affı bunların hepsini sildi süpürdü, attı. 1974 
affından sonra 12 Eylül 1980'e kadar Meclisimizin 
Adalet Komisyonunda; bütün idam dosyaları, gerek 
anarşik olayların dosyaları, gerekse ceza kanunun
daki suçlara ait idam dosyaları birikmişti, bunlar çık
mamıştır. Danışma Meclisi zamanında, tedricen çı
kartıldı, arkasından da bu devre geldi. Burada üzü
lerek arz edeceğim, bu konuda üzüntüm büyüktür; 
biz, yasama meclisi olarak tefrik yapmamamız la
zım. Meclisimizin üç komisyonunda belki yüze ya
kın dosya var; biz bu af dosyalarını indirdik, iki ta
nesine baktık doğrudur, oylarımızı verdik ve infaz 
edildi. Bir tanesi döndü, geri geldi, iki defa da Mec
listen gitti; hâlâ komisyondadır. 

11 , 3 * 1986 O : 1 

Ben şu zihniyetten, bu zihniyetten bahsetmiyo
rum; böyle ayrıcalıkların tamamen karşısındayım. 
Biz, memlekette böyle ayrıcalıklara gide gide 12 Ey-
lül'e geldik. Arkadaşlar, bundan sonra tekrar 12 Ey
lüller, 12 Martlar olmamasını temenni ederim. Mec
lisimizde reylerimize sahip olalım. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, lütfen toparlayın 
efendim; 1 dakikanız var. 

RIFAT BAYAZIT (Devamla) — Bir dakika efen
dim, iki kelime daha konuşacağım. 

Biraz önce Adalet Bakanımız işaret buyurdular : 
«Büyük Millet Meclisinde infazına karar verilmeyen 
idam cezaları hakkında bugüne kadar uygulama yok
tur» dediler. Ben, bunun bir nebze aksini iddia ede
ceğim : 1964 yılında Talat Aydemir ve arkadaşlarına 
idam cezaları verildi, Büyük Millet Meclisine geldi, 
(Ben o zaman parlamentoda değildim) müzakeresi 
yapıldı. Fethi Gürcan ve Talat Aydemir'in idam ce
zaları onandı; diğer iki arkadaşı daha vardı (Osman 
Erol mu idi; tam hatırlayamayacağım) onların idam 
cezaları onanmadı, Mecliste kaldı. O günün adlî yar
gısı (Cumhuriyet savcılığı) 13 üncü maddenin ilk "fık
rasına göre, bunların ölünceye kadar cezaevinde kal
maları için müddetname doldurdu. 

Danışma Meclisi zamanında bu konu gündeme 
geldi, «Efendim, biz burada tashih etmezsek bu olur» 
şeklinde uzun uzun müzakere edildi; sonunda olmaz 
dedik. Arkasından arkadaşlar, vuzuh getirsin diye 
bir kanun teklifi getirdiler; evet vuzuh geldi; fakat 
o kanun da çıkmadı. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasanın 138 inci mad
desi muvacehesince; - 138 inci maddeyi açın, oku
yun - yasama ve yürütme organları ile idare, yargı 
kararlarını yerine getirmeye mecburdur; bunları teb
dil ve tağyir edemez... 1924 Anayasasında bu vardı. 
Görüşülürdü; «Biz idamı fazla gördük, bunu müeb-
bete çevirelim, 14 sene hapse çevirelim, 15 sene hap
se çevirelim» denilirdi. 1924 Anayasası buna imkân 
vermişti; fakat bu da sakıncalı görüldü; 1961 ve 1982 
anayasaları buna imkân vermedi. 

Şimdi biz tasarının 2 nci maddesiyle bu konuyu 
düzenliyoruz; müebbete çeviriyoruz, oradan şartlı 
salıverme... 

Muhterem arkadaşlar, o orada kalır. Bunun için 
çıkar yol yok değildir, vardır. Mademki tasdik edil
medi, bunun için özel af getirilir. Olay nedir? Fila
nın idam cezasını tasdik etmedin ve ölünceye kadar 
orada kalmasını da uygun görmüyorsan; hadi buna 
özel bir af getirelim, dersin. Meclisin özel af getirme 
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yetkisi vardır; ancak kim için getiremez? 14 üncü 
maddedeki suçları işleyenler için getiremez. 

Biz oylarımıza sahip olalım. İnfaz Kanunu yerin
dedir, ben buna itiraz etmiyorum; yalnız, komisyon
larda bekleyen, «kader kurbanları» dediğimiz ve 
ümit verdiğimiz mahkûmlara da bir imkân tanıya
rak ve cezaevlerindeki nizamı da sağlamak için, kö
tü bir geleneğin üzerine bir sünger çekelim, bu işi 
kapatalım. 

Hepinize saygılar sunarım. (MDP sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Sayın Başkan, da

ha önce soru sormak için söz istemiştim. 
BAŞKAN — 1 inci maddeyi okutuyorum : 

647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 19 
uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkraları ile Türk 
Ceza Kanununun 304 üncü Maddesinin (III) üncü 

Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 647 sayılı Cezaların infazı Hak

kında Kanunun 19 uncu maddesinin birinci ve ikin
ci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ölüm 
cezalarının yerine getirilmemesine karar verilenler 
30 yıllarını; müebbet ağır hapis cezasına hükümlüler 
20 yıllarını; diğer şahsî hürriyeti bağlayıcı cezalara 
mahkûm edilmiş olanlar hükümlülük süresinin 1/2' 
ni; çekmiş olup da Tüzüğe göre iyi halli hükümlü 
niteliğinde bulundukları takdirde, talepleri olmasa 
dahi şartla salıverilirler.» 

«Tutuklu veya hükümlü iken firar veya firara te
şebbüs etmiş olanların yukarıdaki fıkra hükmünden 
yararlanabilmeleri için, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi tarafından ölüm cezalarının yerine getirilmemesi
ne karar verilenlerin 36 yıllarını; müebbet ağır ha
piste 26 yıllarını; diğer şahsî hürriyeti bağlayıcı ceza
larda ise hükümlülük süresinin 3/4'nü çekmiş olma
ları şarttır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı 
efendim?.. 

Buyurunuz Sayın Oktay. 
M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; bizim saptadığımıza göre, özel
likle bu 1 inci maddeyle çok sakıncalı bir düzenle
me getirilmektedir. Şunu hemen vurgulamak istiyo-
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rum ki, cumhuriyet tarihinde bu kadar kısa zaman
da, bu kadar çok idam dosyası hiçbir zaman Meclise 
gelmemiştir. Ayrıca, henüz Meclise gelmeyen veya
hut da kesinleşmemiş olan idam dosyaları da vardır. 
Kısacası, çok sayıda insan devlet tarafından yaşamı
na son verilmek durumu ile karşı karşıyadır, öyle 
ki, her gün bir idam cezası infaz edilecek olursa, ül
kemiz iki yıla yaklaşan bir süre boyunca her gün 
bir idam sahnesini yaşamak durumuyla karşı karşıya 
kalacaktır. Böyle bir sorunun toplum vicdanını ilgi
lendirmediği, ülkemizin dış saygınlığı ile ilişkili ol
madığı iddia edilemez. 

Sayın Başbakan... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan... 

M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — 21 Ağustos 1984 
tarihinde İzmir'de yaptığı bir konuşmada... 

BAŞKAN — Evet efendim?.. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, affı

nıza sığınıyorum; böylesine önemli bir konu tartışı
lırken, özellikle anamuhalefet partisi sözcüsü konu
şurken, Sayın Başbakanın ve bakanlar kurulu üye
lerinin meşgul edilmeleri uygun değildir. 

ALTAN KAVAK (İstanbul) — Sen bir doktora 
görün. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Umu
runda mı insan hayatı? Yüzbinlerce insan hayatı söz 
konusu. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Oktay. 

M. SEYFI OKTAY (Devamla) — Sayın Başba
kan, 21 Ağustos 1984 günü İzmir'de yaptığı bir ko
nuşmada, «Kardeşi kardeşe boğazlatacak bir anarşi 
dalgasından geldik» diye buyuruyorlar. Demek ki, 
çok olağanüstü bir dönemden geçtik ve yüce Mecli
sin kapısına yüzlerce idam dosyası gelmiş, birikmiş 
durumda bulunmaktadır. Hükümet, böyle bir gerçek 
karşısında nasıl bir tavır alacaktır? Bu tasarıdaki dü
zenlemede görüyoruz ki, hükümetin bu konuda bir 
tavrı yoktur. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — 
Var, var... 

M. SEYFI OKTAY (Devamla) — Var Sayın 
Başbakan, var; ama nasıl var, şimdi arz edeceğim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeye
lim. 

Buyurun efendim, devam edin. 
M. SEYFI OKTAY (Devamla) — «Türkiye Bü

yük Millet Meclisi tarafından ölüm cezalarının ye
rine getirilmemesine karar verilenler» denilmekte. 
Değerli arkadaşlarım, bugüne kadar yapılan uygu-
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lama ve mevzuatımızda; ölüm cezalarına, yüce Mec
lis ayrıcalıksız olarak onay verir, karar verir. 

Şimdi bizim dileğimiz; yüce Meclis böylesine bir 
durum ile yani ölüm cezalarını onaylayıp, tabir caiz 
ise, bir bakıma insanları katletme durumu ile karşı 
karşıya gelmesin; ama bu tasarı ile nasıl bir düzen
leme getiriliyor? Bu maddenin anlamı şu: Yüce 
Meclise ölüm dosyaları gelecek; yüce Meclis belli bir 
bölümüne, dilediğine onay verecek ve idam edilme
sini sağlayacak; ama belli bir bölümüne veya dile
diğine de «hayır» diyecek ve infazını önleyecek ve 
o 30 yıla dönüştürülecek... 

Değerli arkadaşlarım, bu nasıl olabilir? O zaman 
şöyle olacaktır: Her dosya tek tek yüce Mecliste in
celenecektir. incelenecektir ve bu inceleme sonucun
da verilmiş olan karar ya beğenilecek ya da beğenil-
meyecektir. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Hayır 
efendim; kamu yararı var mı veya yok mu? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Bu beğenilme 

veya beğenilmeme durumunun sonucu, mahiyeti ne
dir arkadaşlarım? Doğrudan doğruya bu madde ve 
bu şekliyle düzenleme, böyle bir inceleme, yüce Mec
lisi bir üst yargı organı haline dönüştürmektedir. 
(SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar, ANAP 
sıralarından gürültüler). 

ALTAN KAVAK (İstanbul) — Sen doktora gö
rün. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Ne oluyor bu

rada?.. (ANAP sıralarından gürültüler). 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Yargının gö

revini doğrudan doğruya yüce Meclis yüklenecektir. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Ana
yasal hakkı. 

M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Değerli arka-
daklarım, bir ülkede, bir sistemde demokrasiden bah
sedebilmek için temel ve ön şart mutlaka ve mutla
ka kuvvetler ayrılığının varolmasıyla mümkündür. 
Bundan hiçbir şekilde taviz verilemez. (SHP sırala
rından alkışlar). 

Belli bir dosyada beğenmediğimiz bir karar göre
ceğiz, «hayır» diyeceğiz, öbürüne «evet» diyeceğiz... 
Bunu nasıl izah edecek, anayasadaki eşitlik ilkesiyle 
hasıl bağdaştıracağız arkadaşlarım; sosyal adaletle, 
hukukun üstünlüğüyle, hukuk devleti ilkesiyle bun
ları nasıl bağdaştıracağız?.. 

Değerli arkadaşlarım, böylesine bir düzenlemenin 
bir aşiret idaresi yönetiminden farkı ne olabilir? 
(.SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). Böyle
sine son derece sakıncalı, son derece yanlı tutumlar 
getirebilecek bir düzenleme gerçekten yüce Meclisi 
işgal etmektedir, son derece acı bir durumdur. Yarın 
ne olacaktır? Yüce Mecliste çoğunluğu bulunan bir 
siyasî parti kendi siyasal görüşünde olan herhangi 
bir idam hükümlüsünü idam ettirmeyecektir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Yarma lüzum yok, 
örneklerini bugün de görüyoruz. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Ayıp, 
ayıp... 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — öyle gözükü

yor ki, yüce Meclisin huzuruna gelmek üzere birik
miş bulunan yüzlerce dosya arasındaki sağ terörist
leri affetmek ve onların idamını önlemek için bu dü
zenleme getirilmiştir. Bunu açık ifade ediyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar; ANAP sıralarından gü
rültüler, sıra kapaklarına vurmalar). 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Böylesine sa
kıncalı bir düzenlemeye SHP grubu «evet» demeye
cektir. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
«Bravo» sesleri alkışlar; ANAP sıralarından gürül
tüler, sıra kapaklarına vurmalar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oktay. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (istanbul) — Sa
yın Başkan, daha ortada bir şey yokken Meclise ha
karet vardır; sözünü geri alsın. e 

NECAT TUNÇStPER (Balıkesir) — Meclisi töh
met altında tutuyor; sözünü geri alsın. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — içtüzük müsaade 
etse, söyleyecek çok şey var; ama içtüzük sadece si
ze müsaade ediyor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Madde üzerinde başka söz isteyen var mı? 
EDİP ÖZGENÇ (içel) — Var efendim^ 
BAŞKAN — Şahsınız adına konuşmak üzere bu

yurun Sayın Özgenç. 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Niye 

almıyor sözünü geri? 
BAŞKAN — Tetkik ettiriyorum efendim. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — İçtüzük size de müsaade ediyor Sayın Kuş-
han. 
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ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın bakan, ben 
size hitap etmedim; hitabım Sayın Başkanadır. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı konuşma
yalım. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Ama Sayın Kuşhan, bakan ben olduğum için 
beni suçluyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen karşılıklı ko
nuşmayınız efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Bakan, ben 
Başkanlığa hitap ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen efendim; Mec
lis... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, lütfen 
sayın bakanı ikaz ediniz. Ben sayın bakana hitap et
medim, Başkanlığa hitap ettim. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — O halde haddinizi bilin. 

'BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Kuşhan, istir
ham ediyorum; lütfen karşılıklı konuşmayınız «fen
dim. 

AHMET EKİÎOİ. (Kütahya) — Efendim, arkada
şımızın oturduğu yerden sesi çok çıkıyor; sesini kes
sin. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Ekici, oturunuz efen
dim. 

Buyurun Sayın özgenç. 
EDİP ÖZGENÇ ı(tçel) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; 647 sayılı 'Kanunda değişiklik yapıl
masını öngören bu yasa tasarısında, benim şahsî 
inancıma ve kanaatime göre, özelikle toplum vicda
nını tehlikeli bir şekilde rencide edecek hususlardan 
bir tanesi, "ölüm cezalarının Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde 'onaylanmaması halinde, vaki olacak ve 
tespit edilecek durum olacaktır. Bu tasarıya göre, 
idam cezasının Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
onaylanmaması halinde, 30 yıllık cezanın çekilmesini 
müteakip, iyi halinin de tespit edilmesi sonucunda, 
hükümlünün şartla salınması giilbi bir sonuç doğmak
tadır. 

Malumunuz, bir de 2148 sayılı Kanun var. 
NECAT TUNÇSİPER l(Balıkesir) — 2149... 
EDİP ÖZGENÇ '(Devamla) — 2149 sayılı Ka

nun olabilir, bağışlayın. 
Geçen gün Adalet Komisyonunda sayın bakanı

mıza sormuş olduğum bir .sualle, bu kanun hükmü 
muvacehesinde, her aydan 6 ;gün indirmek suretiy
le cezaların infaz edilmesi sisteminin de devamlılık 
arz ©dip etmediği hususunu öğrenmek istemiştim. 
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i Sayın bakan lütfettiler; o hükmün baki kaldığını ve 
her aydan 6 gün. indirmek suretiyle bu infaz sistemi
nin de devam ettiğini ifade ettiler. 

ıŞi'mdi, muhterem arkadaşlar, bu durum karşı
sında, -hesabını tam yapima'dım, yanılmış olabİlir'im-

I bir idam cezasının onanmaması sonucunda bir şah
sın, 24 yıl 'yattıktan sonra hürriyetine kavuşabileceği 
sonucu çıkmaktadır. 

Bunları söylerken, bu arada bir milletvekili ola
rak -sizlere de gelmiş olabilir- bana gelen bazı mıek-

} tuplardan örnekler vermek suretiyle, toplumumuzun 
huzursuz olduğu bir konuyu sizlere intikal ettirmek 
isterim, özellikle Kütahya'dan (gelen bir mektuptan 
bahsetmek istiyorum. Bu (mektupta bir hanım va
tandaşımız, çocuğunun bir asker tarafından -tesadüfi 
olarak bahsediyorum; yani bunu anlatırken belli bir 
kimseyi hedef almak istemiyorum- tecavüze uğradı
ğını, daha sonra da boğulup öldürüldüğünü ve bir 
hendeğe atıldığını ifade ediyor ve diyor ki; «Siz mil
letvekilisiniz, ben asılım. Benim affetmediğimi veya 
cezasının indirilmesini istemediğim bir hususu siz 
nasıl değerlendiriyorsunuz?» 

Şimdi, bu bir düşünce tarzıdır; bağışlayın, üzerin
de münakaşa edilebilir. 

'MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Çı
karmayalım mı? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
EDİP ÖZGENÇ '(Devamla) — Muhterem arka

daşlarım, bunları niye anlatıyorum? Tasarının ka
nunlaşması halinde şüphesiz birçok sosyal yaraların 
tedavisi söz konusu; ama... (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, hatibe müdahale 
etmeyelim. 

'MUSTAFA RÜİŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Al-
I kışlıyorum beyefendi. 

EÖİIP ÖZÖENİÇ ı(Devamla) — Bu tasarı hükmü 
ile bir idam hükümlüsünü 'belli bir müddet sonra 
serbest bırakıyorsunuz. Bu konu Danışma Meclisin-

I de de gündeme gelmiş; araştırmalarıma 'göre, birkaç 
I Danışma Meclisi üyesi arkadaşımız bu konuya iliş-
I kin bir kanun teklifi hazırlamış ve o günün Adalet 

Komisyonundan da bu teklif geçmiş. Yani, idam 
cezasına mahkûm edilmiş bir kişinin, idam cezasının 
Türkiye Büyük Millet Meclisince 'onaylanmaması ha-

I Hinde, bunların cezasının müebbet hapse; yani ceza
evinde hapis olarak ömürlerinin sonuna kadar kal-

| masını temin eden görüşte bir teklif hazırlamıştı. 
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(Ben, bk milletvekili olarak bunun huzursuzluğu
nu duyuyorum ve vicdanî rahatsızlığımı ifade etmek 
istiyorum. ıBu tasarı kanunlaşırsa, idam cezasına mah
kûm edilmiş bir kişinin, (belli 'bir müddet sonra hür
riyetine kavuşturulmuş olması, daha çok suç işlen
mesine neden olacak ve kanaatime göre toplumu su
ça teşvik edecek bir durum yaratacaktır. 

Ben 'hu görüş ve düşünce içerisinde olduğumu 
ifade etmek suretiyle, tasarının 'bu şekilde kabul edil
mesi halinde bunun fevkalade yanlış ve tehlikeli so
nuçlar yara'tabileceğin'i, adalet duygusunu incitece
ğini ve istenen suçlardan mağdur olmuş nice ailelerin 
ve toplumların da oldukça büyük üzüntülerine ne
den olacağını ifade etmek isterim. 

ÖMER KUŞHAN ((Kars) — Sayın Başkan, Sayın 
Başbakan dinleyemiyor lütfen müdahale ediniz. 

'MUSTAFA RÜŞTTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Baş
bakandan size -ne? Sizinki de yeter be!... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, siz müdahale et
meyin. Siz müdahale ediyor ve Meclisi çalıştırmıyor
sunuz Sayın Kuşhan. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Sayın 
Başbakanın dinlemesi lazım; çünkü çok önemli bir 
konu. Sayın Başbakan dinleyemiyor, göreviniz "mü
dahale etmektir,, şu veya bu değil. 

'BAŞKAN — Sayın Kuşhan, s'iz her 'dakika mü
dahale etmek suretiyle Meclisin çalışmalarını engel
liyorsunuz. Lütfen oturun efendim. 

ABDURRAHMAN BOZKIR '(Konya) — Sus da 
otur yerine... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sen kes sesini, sen 
otur yerine... 

(BAŞKAN — Lütfen oturun efendim, lütfen... 
Sayın özgenç, devam ediniz efendim. 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, bu, vatandaşın adalet duygusunun fevka
lade incitir, vatandaşın adalete olan inancını sarsar 
ve az önce konuşan arka'daşımm ifade ettiği gibi, çok 
tehlikeli sonuçlar yaratabilecek bir durum arz eder. 
Sağ görüşlü bir iktidar geldiği zaman, sağ görüşlü 
suçluların bu kanun hükümlerinden istifade etmesini 
temin eder; sol 'görüşlü bir iktidar geldiği zaman da, 
sol görüşlü kişilerin bu kanun hükümlerinden istifa
de etmesini temin eder ve bu da yanlış yorumlama
lara ve yanlış sonuçlara varabilecek bir durum yara
tır. 

Hukukçu bir arkadaşınız olarak fevkalede yadır
gadığım bir konuyu, Sayın 'Başbakanımız da bura
dayken, üzülerek izah etmek lüzumunu hissediyorum. 

'Bir Yargıtay Başkanı, bir Danıştay Başkanı, bir Sa
yıştay 'Başkanı; adalet tevzi etmekle görevli bulunan 
bu üç idarede karar verme merciinde olan kişiler 
Sayın Başbakanın gezilerine iştirak eder ve bir Yar
gıtay Başkanının veya bir cumhuriyet savcısının, ka
rar verme durumunda bulunan bir mahkeme reisinin 
makamına gider ve onun makamına da oturursa, top
lumda da bu konuya ilişkin kötü ıgorüntüler verirse, 
vatandaşın bu konuya ve adalete olan ilgisi ve say
gısı ortadan kalkmış olur. (SHP sıralarından «Bra
vo sesleri, alkışlar) (ANAP sıralarından «Kalkmaz» 
sesleri, gürültüler) 

'BAŞKAN — Sayın özgenç, lütfen madde üze
rinde... 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Ben bu konuyu 
bir vicdan borcu olarak arz etmek istiyorum. 

Basından izliyoruz; bir Yargı'tay Başkanı veya 
bir mahkeme başkanı... 

BAŞKAN — Sayın özgenç lütfen.... 
EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Bir Sayıştay Baş

kanı, bir Danıştay Başkanı... 
'MUSTAFA UÖUR ENER (Kütahya) — Adalete 

sahip çıkmanız lazım, saygılı olun... 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Bir Danıştay Baş
kam adil olur ve tarafsızlığını ortaya koyabilecek 
nitelikte bir ıtutum ve davranış içerisinde kalır. Bir 
Başbakanın -saygı duyuyorum o Başbakana, bir şey 
söylemiyorum- hüküm ve tasarrufu altında kalabile
cek ve onun vesayeti altına girebilecek görüntüler 
vermekten kaçınması icap eder. Bunu, adalet kural
larınla riayet etmek açısından açıklamak zorunda kal
dım. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen Sayın özgenç. 
EDÎP ÖZGENÇ (Devamla) — O Yargıtay Baş

kanının, o Danıştay Başkanının, yangıyı vesayet al
tına alma davranışını kınıyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıraların
dan gürültüler, SHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

BARBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Sa
yın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKİAN — -Buyurun Sayın Başkan. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

ALI İHSAN ELGİN (İçel) — Söz verme Sayın 
Başkan, 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Sa
yın Başkan, değerli üyeler; aslında muhterem hatip 
konuşmasının sonunu, hiç alakası olmayan bir mev-
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zua bağlamasaydı, hakikaten bu kürsüye çıkmaya
caktım. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — O size göre 
öyle, Sayın Başbakan. , 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — 
Dinle, dinle... 

'BAŞKAN — Lütfen .efendim, müdahale etmeyin. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Şimdi aslında, madem kürsüye çıktım, dinleyebildiğim 
kadarıyla, gerçi bir arkadaşımız devamlı olarak din
lemediğimden şikâyet ediyor; .ama 'benim husus iye-
!tim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Haklı değil miyim 
Sayın Başbakan? Dinletmiyorlar size... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
... benim hususiyetim; hem hatibi dinliyorum, hem 
öbür taraftan yine başkalarını da dinl'iyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

İki arkadaşımızı dinledim. Anamuhalefet partisi, 
güya bir af teklifi verdi... (SHP sıralarından gürül
tüler) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — «Güya» değil 'Sayın 
Başbakan. 

ALİ İHSAN ELGÎN (İçel) — Çok ciddî bir tek
lif o; Allah'tan kork... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Konuşmalarınız, 'bu verdiğiniz 'teklifin aleyhinde; onu 
da ıgörelim... 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — O sizin düşünce
niz. 

'BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Aslında, 'o teklifinizin içinde, bizim bugün getirdi-
ğirriiz teklife benzer hususiyetler de var. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Hiç 
de öyle değil; konuşurken okumuşsunuz yine. (ANAP 
ve SHP sıralarından gürültüler) 

'BAŞKAN — Lütfen müda'hale etmeyelim efen
dim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Bizim sizden farkımız şudur : Biz af teklifi getir
medik. Kesin olarak söylüyorum; af teklifi getir
medik; sizler gibi af teklifi sözü de vermedik... 

ALİ RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) — Af vaa
dinde bulundunuz Sayın Başbakan. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, lütfen müdahale 
etmeyiniz efendim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Bi
zim getirdiğimiz. j 
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M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — 'Sataşma ko
nusuyla ilgili mi konuşuyor Sayın Baş'bakan? Sayın 
Başbakanın ayrıcalığı mı var Sayın Başkan? 

BAŞKAN — «Ayrıcalık» diye bir şey yok efen
dim. Siz de konuştunuz müdahale mi ettik? 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sataşma konu
suyla ilgili konuşması gerekir. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — İn
faz Yasasında değişiklik yapan bir tasarıdır ve zan
nediyorum; anamuhalefet partisinin bu konudaki, 
biraz kızgınlığı mı diyeyim, sinirliliği mi diyeyim, üz
günlüğü mü diyeyim... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — «Üzgünlüğü» deyin 
daha doğru olur. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (DevamHa) — 
... kendi tekliflerinden çok daha iyi bir şekilde ka
muoyunda kabul edilmiş olmasıdır. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

Meselenin o kısmını bu şekilde kapattıktan son
ra, muhterem arkadaşımızın, sayın yargı organları 
başkanlarıyla ilgili olaralk söylediği sözlere gelece
ğim. 

Biz yargı organlarına fevkalade saygılıyız. 
İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — İş adamları 

gibi. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Öevamla) — 

Fevkalade saygılıyız. Ankara, İstanbul ve İzmir^de. 
ben bu yargı organlarını Başbakan olarak ziyaret 
ettim. Bu ziyaretlerime. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Biz mitinge gittik, 
perişan olduk; siz nasıl gidiyorsunuz? 

MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Mezar 
kazmaya gittiniz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim; müda'hale etmeyin 
efendim. 

IBAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Bu ziyaretlerimde yüksek yargı organları başkanları 
da, sadece o ziyaretlerle ilgili olaralk davetli idiler 
ve akşam verilen yemeklerde de, onlar şeref misa
firi şeklinde kabul edilmişlerdir. (ANAP sıralarından 
alkışlar) Bizim durumumuz budur. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Sayın Gürkan da 
mitingde şeref misafiri idi. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Şimdi, bunun, yargı bağımsızlığı ile şu veya bu şe
kilde bir alakası yoktur. (Gürültüler) Ama bakınız, 
bu bizini sadece yargıya olan saygımızı gösterir, de
dim; başka 'hiçlbir şey de değildir. Yani bizim yar-
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giya saygısızlık, yapmamızı mı istiyorsunuz, o mu 
hoşunuza gider? Hayır, kesin olarak değil. (SHP sı
ralarından gürültüler) 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Harcırahlarını da 
verdiniz mi? 

SALİM EREL (Konya) — Pazarlık yapmaya 
çalışıyorsunuz. 

'BAŞKAN — Lütfen müdahale «itmeyiniz efen
dim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Siz ne söylerseniz söyleyiniz, biz yargıya saygımıza 
devam edeceğiz. 

Teşekkür ©derim, sağolun. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

İBRAHİM TAŞDBMİR (Ağrı) — O zaman iş
çileri de yemeğe davet ediniz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 
YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Söz istiyorum Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Altuğ, 'buyurun efendim. 
YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Sayın Başkan, de

ğerli (arkadaşlarım; 'bugün burada, 'bir sosyal mese
leyi halletmek için toplanmış bulunuyoruz. 

'Ben de bir hukukçuyum; ama nedense bu sosyal 
meseleyi hep tek taraflı olarak halletmişiz; «Toplum 
suçluyu yaratmıştır, toplum suçludan sorumludur» de
mişiz ve 1'5 kadar genel af çıikarmışızdır. 

Şunu hemen açıklıkla söyleyeyim ki, toplum suç
lunun yaratılmasından suçludur, sorumludur; fakat, 
meseleyi yalnız tek taraftan ele almayalım, kurban
ları ve mağdurları da düşünelim. Bununla, kader kur
banlarını affetmeyelim demiyorum; fakat, inceledim 
ki, büyük meclislerimizin şimdiye kadar bu konuda 
'bir teşebbüsü yoktur. Bugün, sayın bakanımız, Av-
rupada ve Amerika'da olan 'biteni güzelce anlattı; 
ama kurbanların hakları, mağdurların hakları diye 
de 'bir şey vardır. Bu bakımdan, bugün, sosyal bir 
yarayı kapa'tmak yahut da azaltmak 'için çalışmalı
yız. , 

Değerli arkadaşlarım, görüyoruz ki, bence, •biraz 
fazla çıkarılan genel aflar, bugüne kadar meseleyi 
halletmekten pek uzak kalmış, hapishanelerimiz ge
ne dolmuştur. 

Bu konunun incelenmesinde kriminologlar, ceza 
hukukçuları, şunu 'görmüşlerdir: Bizim memlekette 
bir kan davası vardır ve 'biliyorsunuz, bu kan davası 
sebebiyle öldürenlere idam cezası verilir. Bu cezadan 
kurtulmak için de başka bir yol bulunmuştur; cina
yetler küçüklere icra ettirilir. 
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Şimdi diyorum ki, bu sosyal yaramızı şu veya bu 
şekilde kapaitahm, güzel; fakat mutlaka ve mutlaka 
kurbanların ve mağdurların haklarını da koruyacak 
'bir kamun, 'bir çare arayalım. 

Benim ilk aklıma ıgelen şöyle bir çare var: Bili
yorsunuz, bir cinayet yahut bir yaralama oldu mu, 
mağ'dur veya ailesinin şahsî müdahale hakkı vardır; 
fakat 'bu şahsî müdahale »hakkı bir özel hak olarak 
ortaya çıkmaktadır. Bunu, mesela bir kamu hakkı 
haline sokabiliriz. Benim söyleyeceklerim; sosyal ya
rayı gördük, bunu kapatmak için şu veya 'bu şekilde 
çalışıyoruz; aıma mutlaka öbür tarafı da düşünmek 
lazım. Kurbanlar, mağdurlar; onların çoluk çocuğu 
sefalet içine düşüyorlar. Vakıa Türkiye'de; «Kaba
hat öldürende mi, ölende mi» diye bir laf vardır ama, 
her halde ölenin çoluk çocuğunda değildir. Bu ba
kımdan bunları korumak gerekir. Çünkü biz ne mak
satla affediyoruz veya indiriyoruz cezalarını? Tama
men «toplum «uçludur» diye yahut «Bunlar ıslah 
olmuşlardır» diye affediyoruz. Bu 'bakımdan toplu
mun, mağdur olanlara ve kurbanlara da el atmasını 
temenni ediyorum. 

Hepinizi saygı ile ıselamlıyorum. (MDP. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Söz is

tiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, 2 kişiye söz verd'ik, başka 

söz veremeyeceğim. 
AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Sayın 

Başkan, sual soracağım o halde. 
BAŞKAN — Sual sorabilirsiniz; buyurun. . 
Tespit edelim efendim; başka sual sormak isteyen 

var mı? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Benim de sorum var 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sizin de sualiniz var. 
EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Sayın Başkan, sataşma 

nedeniyle söz istiyorum. Sayın Başbakanımız az ev
vel bir konuyu arz ederken, yaptığı konuşma ile ba
na bir sataşmada bulunduğu inancı içindeyim. 

BAŞKAN — Sataşma nedir efendim? 
EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Arz edeyim efendim. 
BAŞKAN — Oradan arz edin lütfen efendim. 

(ANAP sıralarından gürültüler) 
EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Sayın Başbakanımız az 

evvel; «Yargıtay Başkanı ve diğer hukuk kurumu 
mensuplarıyla, mahkeme mensuplarıyla toplantı yap
tıklarını ve onlara karşı büyük saygılarının olduğunu» 

43 — 
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ifade ettiler; şüphesiz öyle olması lazım; ama, benim ı 
az evvelki konuşmamda arz etmek istediğim konu 
şu idi : İzmir'de Anavatan Partisi ilçe Başkanı... 

BAŞKAN — Sayın özgenç, sataşma nedir onu 
anlatın. 

EDİP ÖZGENÇ (içel) ...ve bu konuya ilişkin 
bilgilerle, Yargıtayın... (ANAP sıralarından «Sataşma 
yok» sesleri, gürültüler) 

YAŞAR ÜNAL (Gaziantep) — Sana mı düştü 
bütün bunlar? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Sayın Özgenç, sataşma neresinde, lütfen onu an

latın. 
EDİP ÖZGENÇ (içel) — Efendim müsaade eder

seniz kürsüden arz edeyim. 
BAŞKAN — Hayır efendim; nedir sataşmanın 

mahiyeti? I 
EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Bir toplantı yaptığını 

arz etmeye çalışmıştım Bu konuyu dile getirmek hu
kuk dışı bir konuşma mıdır veya bir milletvekilinin 
yüce Meclise bu konuyu getirmemesi mi icap eder? 

BAŞKAN — Sayın özgenç, bir sataşma yok; lüt
fen oturun, teşekkür ederim. 

EDİP ÖZGENÇ (içel) — Var efendim, fevkala
de ciddî bir sataşmadır. 

BAŞKAN — Soru sormak isteyen sayın üyeleri 
tespit ediyorum : Sayın Sakallıoğlu, Sayın Kuşhan, 
Sayın Elgin, Sayın Taşdemir, Sayın Korkmaz. 

Başka soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Som soracak üyelerin tespiti bitmiştir. 
Buyurun Sayın Sakallıoğlu. 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Sayın 
Başkanım, Hükümet teklifi ve Adalet Komisyonunun 
kabul ettiği tasarının 1 inci maddesinde, «Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tarafından ölüm cezalarının ye
rine getirilmemesine karar verilenler» diye, bir ifade 
geçmektedir. 

izin verirseniz, Anayasanın 87 nci maddesini oku
mak istiyorum. Anayasanın 87 nci maddesinde şöyle 
denmektedir : «Anayasanın 14 üncü maddesindeki fiil
lerden dolayı hüküm giyenler hariç olmak " üzere, 
genel ve özel af ilanına, mahkemelerce verilip kesin
leşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar ver
mek...» Burada, «Yerine getirilmesine veya getirilme- J 
meşine karar verilmek» denilmemektedir; sadece, «Ye- I 
rine getirilmesine» denilmektedir. Nitekim buna para
lel olarak Anayasanın 138 inci maddesinin son fık
rasında ise, «Yasama ve yürütme organları ile idare, 
mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar | 

— 44 

11 . 3 , 1986 0 : 1 

ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştire
mez» denilmektedir. 

Arzettiğim gibi, Anayasanın 138, nci maddesi ile 
87 nci maddesi büyük bir paralellik içinde bulunmak
tadır. Yani, Türkiye Büyük Millet Meclisine, sadece 
ölüm cezalarını yerine getirmek hakkını vermiştir. 
Anayasanın 104 üncü maddesi sadece Cumhurbaşka
nına, belirli şartlar altında cezayı kaldırmak veya kı
sıtlamak hakkını verdiğine göre, Türkiye Büyük Mil
let Meclisine gelen ölüm cezalarının yerine getirilme
sine karar vermek gibi bir yetkimiz olduğu inancında
yım. 

Bu bakımdan, bu durumun tavzih edilmesi için Sa
yın Bakanımdan konunun aydınlatılmasını istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sakallıoğlu. 
Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın Başkan, Anayasamızın 87 nci maddesi, 
yine Anayasamızın 138 inci maddesine bir istisna ge
tirmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi otomatik bir 
onama mercii değildir; karar verir veya vermez. Bu 
bir istisna hükmüdür, arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Kuşhan, buyurun efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Sa

yın Bakandan, görüşmekte olduğumuz yasanın bir nu
maralı bendinde, hangi cezaların infaz edileceği hu
susunu öğrenmek istiyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, çalışmaya başladığı 
1983 yılından sonra birtakım, «anarşist» diye mütalaa 
edilen kimselerin, bağımsız yargı organları tarafından 
verilmiş olan ölüm cezasını onayladı. Yalnız, yine 
ölüm cezasının onaylanması istemiyle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlık Divanına gelen Mehmet Onur 
Miman isminde bir anarşistin dosyası, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde yapılan öneri üzerine tekrar 
mahkemeye iade edildi. Bu, hepimizin beraber yaşa
dığı bir olay. 

Şimdi sormak istiyorum : Bu tasarı kanunlaştığı tak
dirde; yani yasa yürürlüğe girdiği takdirde, eğer buna 
benzer olaylar, yani buna benzer istemler söz konu
su olur ise, o zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
millet adına kullandığı bağımsız iradesini, doğrudan 
doğruya siyasî alternatifin hâkimiyetine sokmadan ne 
şekilde kullanacaktır? 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
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ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın Başkan, evvela Sayın Kuşhan konuyu ya 
yanlış biliyor veyahut da hatırında yanlış kalmış. 

Mehmet Onur Miman'ın dosyası mahkemeye de
ğil, Adalet Komisyonuna geri gönderilmiştir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Hiç fark etmez. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Çok fark vardır; biraz hukuk karıştırırsanız 
aradaki farkı öğrenmiş olursunuz. 

BAŞKAN —' Lütfen efendim, lütfen... 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Türkiye Büyük Millet Meclisinin ne yolda ka
rar vereceğini Adalet Bakanı olarak veya milletvekili 
olarak ben, tayin ve takdir yetkisinde değilim; bu, Yü
ce Meclisin iradesine tabidir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Bu soruya komis

yon cevap versin. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Komisyona sorduk, 
komisyon hangi gerekçeyle geriye istedi?.. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DIZ-
DAROĞLU (Antalya) — Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Genel Kurulu tarafından, bir daha görüşülmek 
üzere muhterem oylarınızla komisyonumuza iade edil
miştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Hayır, sizin oyları

nızla, sizin isteğinizle gitti o. Günahı ne idi? 
BAŞKAN — Lütfen Sayın Kuşhan... 
Buyurun Sayın Elgin. 
ALÎ İHSAN ELGİN (tçel) — Sayın Başkan, iş

kence neticesi Bingöl'de öldürüldüğü iddia edilen ve 
karakolun yanına gömülen Öğretmen Sıddık Bilgin'in 
de cesedini affedip, ailesine teslim etmeyi ve otopsi 
yaptırmayı düşünüyor musunuz? Bir cesedin affı... 

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

din) — Sayın Başkan, soru konumuzla ilgili değildir. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Taşdemir, buyurun efendim. 
İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Sayın Başkan, 

haklarında ölüm cezası kesinleşmiş olan mahkûmla
rın, cezalarının infazında kamu yararının olup olma- '; 
dığının tespitinde sanıkların siyasal eğilimlerinin di- ' 
şmda kullanılabilecek objektif kıstaslar nelerdir; bun- I 
lan sayabilir misiniz? Birinci sorum bu. .-
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ikincisi; askerî ceza ve tutukevleri yöneticileri, si
vil cezaevleri yöneticileri gibi infaz kurumlarından ge
len insanlar mıdır? Eğer değiller ise, askerî cezaevle
rinde tutuklu ve mahkûmların ıslahtan ziyade zaptu
rapt altına alınma eğilimlerinin hakim olduğu inan
cında mısınız? Eğer bu inançta iseniz, askerî ve sivil 
cezaevleri yönetimleri arasındaki dengesizliğin gide
rilmesi yönünde ne gibi tedbirlerin alınmasını öngör
mektesiniz? Bu sanıkların şartla salıverilmesi konusun
daki yankıları neler olabilecektir, çözümleriniz ne
lerdir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Kesinleşmiş idam hükmünün infazındaki kıs
tas, Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesidir. 

Arkadaşımızın ikinci sualine cevap veriyorum. Ev
vela şunu belirteyim: Askerî cezaevi yoktur, tutuk -
evleridir bunlar. Askerî tutukevlerinde bulunup da 
hüküm giyenler, sivil cezaevlerine nakledilirler. As
kerî tutukevlerinde yatanların, tutuklu olanların, si
vil cezaevlerindeki hükümlülerden daha garantili bir 
durumu vardır; haklarındaki disiplin cezaları, hâkim 
kararıyla verilebilmektedir. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Onun için mi 
ölüyorlar Sayın Bakan? 

BAŞKAN — Sayın Korkmaz, buyurun efendim. 
NURİ KORKMAZ (Adana) — Sayın Başkan, ko

misyonda yapılan çalışmalar esnasında, Sayın Bakanın 
da belirttikleri gibi, iyi hali tespit edilen kişilerin şart
la salıverilmesinde en önemli hususlardan bir tanesi 
de, cezaevleri ve tutukevleri tüzüğünde yapılacak de
ğişikliklerdir. İyi hal tespitinde bu tüzüğün büyük öne
mi bulunmaktadır. 

Sayın Bakanın Yüce Meclis huzurunda cevaplan
dırmasını istediğim husus şudur: İyi hal tespitindeki 
değişikliğin (ki, tüzükte değişiklik yapacaklarını Sayın 
Bakan ifade etmişlerdir) ana hatlarını açıklamaları 
mümkün müdür? 

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

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Bu kanun Yüce Meclisin tasvibine mazhar 
olursa, gayet tabiî ki, çıkacak olan bu kanuna muvazi 
olarak cezaların infazıyla ilgili tüzükte değişiklikler 
yapılacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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TÜLAY ÖNEY (istanbul) — Sayın Başkan, hiç
bir soruya cevap alamadık. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş önergeler 
vardır; bu önergeleri veriliş ve aykırılık sırasına göre 
okutacağım. 

Önergeleri önce veriliş sırasına göre okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 410 sıra sayılı Yasa Tasarısı
nın- 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasındaki; «Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tarafından ölüm cezalarının ye
rine getirilmemesine karar verilenler 30 yıllarını» iba
resinin; «Ölüm cezasına hükümlüler bu cezalarını 30 
yıl ağır hapis cezası olarak çekerler» şeklinde değiş
tirilmesini arz ve talep ederiz. 

Saygılarımızla. 

Seyfi Oktay Hasan Altay 
Ankara Samsun 

Yılmaz Demir Salim Erel 
Bilecik Konya 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

Seyfi Oktay 
Ankara 

Edip özgenç 
tçel 

Hasan Altay 
Samsun 

Isa Vardal 
Zonguldak 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 410 sıra sayılı ve 647 sayılı 

Cezaların infazı Hakkındaki Kanunun 19 uncu mad
desinin birinci fıkrası aşağıda yazılı olduğu biçimde 
değiştirilmesini arz ve öneririz. 

Madde 1. — «Türkiye Büyük Millet Meclisi tara
fından ölüm cezalarının yerine getirilmemesine karar 
verilenler 30 yıllarını; müebbet hapis cezasına hüküm
lüler 20 yıllarını; diğer şahsî hürriyeti bağlayıcı ceza
lara mahkûm edilmiş olanlar hükümlülük süresinin 
1/3'ni; çekmiş olupta tüzüğe göre iyi halli hükümlü 
niteliğinde bulundukları takdirde, talepleri olmasa dahi 
şartla salıverilirler.» 

Mehmet Sait Erol 
Hakkâri 

Rıza Tekin 
Siirt 

Tevfik Güneş 
Kırşehir 

Lezgin önal 
Hakkâri 

Mehmet Kafkaslıgil 
istanbul 

S. Hüsamettin Konuksever 
Edirne 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 410 sıra nolu 647 sayılı Cezala

rın infazı Hakkında Yasanın 19 uncu maddesinin de
ğiştirilmesine ilişkin yasa tasarısının 1 inci maddesin

deki «iyi halli hükümlü niteliğinde bulundukları tak
dirde» ibaresinin kaldırılmasını arz ve teklif ederiz. 

Yılmaz Demir 
Bilecik 

ibrahim Taşdemir 
Ağrı 

Paşa Sarıoğlu 
Ağrı 

H. Avni Güler 
istanbul 

Seyfi Oktay 
Ankara 

Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 410 sıra sayılı yasa tekli

finin 1 inci maddesine aşağıda belirtilen hükmün dör
düncü fıkra olarak ilave edilmesini saygılarımızla arz 
ve teklif ederiz. 

Türk Ceza Kanununun 173/3 maddesinde belirti
len genel gözetim cezası ile cezalandırılmış bulunan 
hükümlülerin cezalan bu kanun hükümlerine tabi ola
rak indirimden istifade ederek iş bu cezalan kendi 
çevre ve ikametgâhlarında kalmak suretiyle çekerler. 

BAŞKAN — Aykırılık sırasına göre okutup, işle
me koyacağım. 

Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol ve arka
daşlarının önergesi: 

«19 uncu maddesinin birinci fıkrası, aşağıda oldu
ğu biçimde değiştirilmesini arz ve öneririz. 

Madde 1. — «Türkiye Büyük Millet Meclisi ta
rafından ölüm cezalarının yerine getirilmemesine ka
rar verilenler 30 yıllarını; müebbet hapis cezasına hü
kümlüler 20 yıllarını; diğer şahsî hürriyeti bağlayıcı 
cezalara mahkûm edilmiş olanlar, hükümlülük süre
sinin 1/3'ni; çekmiş olupta tüzüğe göre iyi halli hü
kümlü niteliğinde bulundukları takdirde, talepleri ol
masa dahi şartla salıverilirler.» 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALÎ DÎZ-
DAROĞLU (Antalya) — Katılmıyoruz. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — önerge sahibi konuşmak istiyorlar 
mı? 

MEHMET SAtT EROL (Hakkâri) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET SAİT EROL (Hakkâri) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; bilindiği üzere bu af ya
sası, çıkacak denile denile bütün kamuoyunun nabzın
da ve kalbinde yer almış bulunuyordu. Bugün görü
şülmekte olan 647 sayılı İnfaz Yasasının 1 inci mad
desinde belirtilen 1/2 nispeti bu duruma göre çok az 
bulunmaktadır. 

İdam demek, bir daha dünyaya gelmemek üzere, 
beş on dakika içinde insan hayatına son vermek de
mektir. Cezaların en ağırıdır. Bu yasa ile getirilen in
faz sisteminde, istisnaî hükümler yer almaktadır; ya
ni Anayasamızın 14 üncü maddesinde belirtilen ve 87 
inci madde ile af dışı bırakılan suçlardan dolayı mah
kûm edilenleri de kapsamaktadır. Suçlu olan her kişi, 
kanun önünde cezasını çekmelidir, ona bir diyeceği
miz yoktur. Ancak, idam cezaları hiçbir zaman cay
dırıcı olmamıştır, aksine, taraflar arasındaki husumet 
daha da şiddetlenmiştir. 

Bu nedenlerle, idamlık mahkûmları da kapsamına 
alan bu yasayı şahsen benimser ve takdir ederim; ne
tice itibariyle af yerini tutan bir yasa tasarısı olmuş
tur. Ancak, dediğim gibi, bir daha dünyaya gelmemek 
üzere hayatına son verilecek olan idamlıklara bu im
tiyazlar getirilirken, hürriyeti bağlayıcı ceza almış adi 
mahkûmlar için getirilen 1/2'lik şartla salıverme sü
resi yeterli değildir. Hürriyeti bağlayıcı ceza almış hü
kümlülerin, cezalarının 1/3'ünü çekmiş olmaları halin
de, maddede yazılı şartlara bağlı olarak salıverilme
lerinin, eşitlik ilkelerine ve adalete uygun olacağı kanı
sındayım. 

Tasarı bu şekilde yasalaştığı takdirde, kamuoyu
nun nabzında ve kalbinde beklenilen af yasası yerini 
almış olacaktır. 

Sayın hükümet ve komisyonun önergeye bu açı
dan bakarak katılacakları inancıyla, yüce kurulun tak
dirlerine arz eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erol. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz azalmıştır. 

Anavatan Grup Başkanvekilliğinin Başkanlığa yazıl
mış bir önerisi var, okuyorum : «Görüşmekte olduğu
muz kanun tasarısı çok kısadır. Tasarının bitimine ka
dar çalışma süresinin uzatılmasını saygılarla arz ede
rim» diyorlar. 
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| BAŞKAN — Bu öneriyi oylarınıza sunuyorum... 
PAŞA SARIÖĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, bu 

okunan önerinin aleyhinde söz istiyorum. t 

BAŞKAN — Efendim, zamanımız dolmuştur, onun 
için şu anda süreyi uzatmaya mecburum. (SHP sıra
larından «Oylayamazsınız Sayın Başkan» sesleri) 

SALİM EREL (Konya) — Sürenin bitimine daha 
2 dakika var Sayın Başkan. 

PAŞA SARIÖĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, öne
rinin aleyhinde söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, zamanımızı uzatalım, 
siz yine konuşun. (SHP sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — O zaman öneri
nin aleyhinde konuşmanın bir anlamı kalmaz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Anavatan Grup Başkanvekilliğinin 
önerisini oylayacağım efendim. (SHP sıralarından «Ol
maz Sayın Başkan, oylayamazsınız» sesleri) 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, öne
rinin aleyhinde söz istiyorum, bana söz vermek zo
rundasınız. 

BAŞKAN — Süremiz bitiyor Sayın Sarıoğlu, bu
na bir çare bulalım, lütfen bir dakika müsaade edin... 

Efendim, usul meselesini halledinceye kadar süre
nin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Sarıoğlu. 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Tüzükte böyle 

bir madde var mı Sayın Başkan? 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım; üzülerek beyan edeyim ki, bu Meclis
te hiçbir zaman ne usule, ne standartlara, ne de gele
neklere uygun bir müzakere tarzı görmek mümkün 
değildir. 

Değerli arkadaşlarım, önemli bir tasarıyı görüşü
yoruz. Bu tasarı üzerinde burada değerli arkadaşla
rımızın fikirlerini aldık, dinledik. 

Sayın Anavatan Grubuna mensup arkadaşlarımız 
ve yöneticileri bir şey tutturmuşlar ve bu bir âdet ha
line gelmeye başladı; bir tasarı süresi içerisinde ne ko
misyonlarda gerektiği şekilde müzakere edilir, ne öner
geler dikkate alınır, ne sayın bakan bunlara doğru 
dürüst cevap verir; fakat bitirmek... (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER (İs
tanbul) — İş bitiriyoruz, iş.., 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, burada önemli olan bitirmek değildir, önemli 
olan, sizlerle beraber görüş bildiren muhalefetin ve 

47 — 



T. B. M. M. B : 77 

diğer arkadaşların görüşlerinin dikkate alınarak süz
geçten geçirilip doğrunun ortaya çıkarılmasıdır. 

Şimdi, buna bugüne kadar riayet edilmedi ve dai
ma bir zorlama var. Zorlama ne zaman var? Zorlama 
başka zaman yok; komisyonları çalıştırmazsınız, Ge
nel Kurula gelinmez; fakat bu gibi kritik hallerde, çok 
önemli konularda zorlama yapıyorsunuz, bitirelim 
diye. (ANAP sıralarından «Bitirmeyelim mi, ne ya
palım o zaman?» sesleri) Biz salonu terk ederiz, siz 
bitirirsiniz o zaman; ama eğer bunu müzakere ede
ceksek, burada bu kadar milletvekili vardır, o zaman 
yarına erteleyelim. Eğer bu kararı alacaksanız biz de 
terk ederiz o zaman. (ANAP sıralarından gürültüler) 

LEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (İstanbul) — Ha-
pishanedekiler 1 saat evvel çıkmak istiyorlar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
KADİR NARİN (Diyarbakır) — Ben de söz isti

yorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - - Aleyhte mi efendim? 
KADİR NARİN (Diyarbakır) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. (ANAP ve SHP sıraların

dan gürültüler) Lütfen efendim, lütfen... 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; önergeyi bir tarafa itersek, usul
süzlüğün büyüğünü Meclis Başkanımız yapıyor. 

Meclis Başkanlığımıza intikal eden bir önerge var. 
O önergenin lehinde, aleyhinde ikişer arkadaşım söz 
isterler, sözleri bittikten sonra önergenin oylaması ya
pılır. Önerge Meclis Başkanlığına intikal ediyor; Mec
lis Başkanı süre uzatımı yapıyor. Bunu neye istinaden 
yapıyor acaba? Onu sormak isterim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN - - Teşekkür ederim. 
Efendim, süremiz bitmiştir. Konuşabilmemiz için, 

burada sizin usul müzakerenizi açabilmemiz için, sü
reyi uzatmamız lazım. (SHP sıralarından gürültüler) 

İSA VARDAL (Zonguldak) — önerge nerede Sa
yın Başkan, önerge yok. 

M. SEYFt OKTAY (Ankara) — O önergeyi oy-
layamazsınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lehinde konuşmak isteyen var mı 
efendim? (SHP sıralarından gürültüler, ANAP sırala
rından «Yok, yok» sesleri) 

İSA VARDAL (Zonguldak) — önerge nerede Sa
yın Başkan, önerge nerede? 

BAŞKAN — Burada efendim. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Okumadınız ki 

önergeyi. 
BAŞKAN — Okudum efendim, dinlemediniz. 
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Lehinde konuşmak isteyen var mı efendim? (ANAP 
sıralarından «Yok, yok» sesleri, SHP sıralarından 
«Aleyhte» sesleri) Aleyhte konuşuldu efendim, iki ki
şi konuştu aleyhinde... 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Oylayamazsınız 
Sayın Başkan, önergeyi oylayamazsınız. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
\ «Bitmekte olan iş» maddesini okur musunuz Yüce 

Meclise? Bitmekte olan iş ne demektir, lütfen okur 
musunuz? Yüce Meclis aydınlansın; lütfen Başkanım, 
lütfen efendim. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Resen bunu ko
yamazsınız, İçtüzüğü ihlal etmiş olursunuz. 

BAŞKAN •--• Ben resen koymuyorum, bir önerge 
var, oyluyorum efendim; Yüce Meclisin takdirine kal
mış bir iş efendim. (SHP sıralarından «Oylayamaz
sınız» sesleri) 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Önergeyi oyla
yamazsınız. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — «Bitmekte olan 
iş»i lütfen okur musunuz. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, önerge 

üzerinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, lehte, aleyhte ikişer arka

daşa söz verebiliyorum. İki arkadaşımız aleyhte söz 
aldılar; üzerinde olmaz efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — «Bitmekte olan 
iş» ne demektir Sayın Başkan? Lütfen ilgili maddeyi 
okur musunuz; aydınlanmak istiyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, verilmiş bir önerge var, 
önerge hakkında usulî müzakere... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Hangi maddeye 
göre?.. 

BAŞKAN •-- Önerge hakkında usulî müzakere aç
tık. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Hangi maddeye 
göre? 

BAŞKAN — Aleyhinde iki konuşma oldu. 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Bu önerge İçtü

züğün değiştirilmesiyle ilgilidir. 
BAŞKAN — Önergeyi oyluyorum efendim. (SHP 

sıralarından «Oylayamazsınız Sayın Başkan» sesleri, 
gürültüler) 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Hangi maddeye 
göre oyluyorsunuz? 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... (SHP sıralarından sıra ka
paklarına vurmalar, gürültüler) Etmeyenler... Önerge 
kabul edilmiştir; süre, kanun tasarısı üzerindeki mü-
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zakerelerin bitimine kadar devam edecektir. (SHP 
sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

HÜSEYÎN AVNİ GÜLER (İstanbul) — Sayın 
Başkan, tarafsız değilsiniz. 

BAŞKAN — önergeleri okutmaya devam ediyo
ruz efendim. (SHP sıralarından sıra kapaklarına vur
malar, gürültüler) 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Derebeylik gibi 
idare ediyorsunuz burayı; burası çiftlik değil. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Mec
lis Başkanlık Divanının davranışı üzerinde söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, söz veremem efen
dim. (SHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gü
rültüler) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Tarafsızlığınızı yi
tirdiğiniz kanaatindeyim, söz vermek mecburiyetinde
siniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Size söz veremem efendim; bitti 
efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Tutumunuzla ilgili 
konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Tutumumda bir şey yok efendim. 
(SHP sıralarından sürekli sıra kapaklarına vurmalar, 
gürültüler) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Söz istiyorum; ıs
rar ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim ısrar ederseniz; ben tutu
mumda bir usulsüzlük görmüyorum. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Onu ben biliyorum, 
siz takdir edemezsiniz, müsaade edin. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, Sayın Kuşhan'ı 
işitemiyorum, lütfen müsaade edin, arkadaşı duyamı
yorum. 

Sayın Kuşhan ne istiyorsunuz, buyurun efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Uygulamakta oldu

ğunuz usul hakkında söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, ben usulsüzlük görmüyo
rum, eğer ısrar ederseniz, onu da oylarım. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Usulsüzlük yapıyor
sunuz Sayın Başkan, oylamanız uygun değil efendim. 

BAŞKAN — Usulsüzlük yapıp yapmadığımı oy
larım efendim, istiyorsanız (SHP sıralarından «Oyla-
yamazsıhız» sesleri, gürültüler) Ben usulsüzlük yap
mıyorum efendim; usulsüzlük yapıp yapmadığımı oy
larım. (SHP sıralarından gürültüler) 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
oylama usulsüzdür, inat etmeyin. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Kuşhan'ın, Başkan
lığın usulsüzlük yaptığı hakkında iddiası var ve ısrarlı. 
(SHP sıralarından «Kimi kime şikâyet ediyorsunuz?» 
sesleri, gürültüler) Başkanlık usulsüzlük yapmadığı 
kanaatindedir; bunu oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. (SHP sıra
larından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

önergeyi okutmaya devam ediyorum efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Cesaretiniz varsa ba
na söz verin lütfen. Uygun davrandığınızı söylüyor
sunuz; bana söz verin lütfen. (Gürültüler) Her şey 
parmak kaldırmakla bitmez. 

BAŞKAN — Seyfi Oktay ve arkadaşlarının öner
gesini okutuyorum. 

Görüşülmekte olan 410 sıra sayılı Yasa Tasarısı
nın 1 inci maddesinin... (SHP sıralarından sıra kapak
larına vurmalar) 

BAŞKAN — Müzakereleri ihlal etmeyelim efen
dim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Yarın tarih sizi yar
gılayacak Sayın Başkan. 

BAŞKAN. — Lütfen oturun... (SHP sıralarından 
sıra kapaklarına vurmalar) 

...birinci fıkrasındaki; 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ölüm 

cezalarının yerine getirilmesine karar verilenler 30 
yıllarını» ibaresinin; «ölüm cezasına hükümlüler bu 
cezalarını 30 yıl ağır hapis cezası olarak çekerler» şek
linde değiştirilmesini arz ve talep ederiz. (SHP sıra
larından sıra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DİZ-
DAROĞLU (Antalya)) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 

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

BAŞKAN — Sayın Oktay, konuşmak ister misi
niz? 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Tasdemir 
konuşacaklar efendim. 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Meclisi usulsüz 
idare ediyorsunuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. Tüzüğün dışına 
çıkmıyoruz. 
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VEC1H1 ATAKLI (Şanlıurfa) — Kendi bildiği-
nizce idare ediyorsunuz. Saat geçti, önergeyi oylaya-
mazsınız. 

BAŞKAN — Lütfen... 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Henüz 1 inci 

maddesi görüşülmekte olan iş bitmekte olan iş mi? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Taşdemir. 
VECİHÎ ATAKLI (Şanlıurfa) — Daha işin ba

şındayız, sanki sonuna gelmiş gibi oyladınız. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, usul

süzlük yapıyorsunuz. (SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Buyurun sayın hatip, buyurun efen
dim. 

Devam edin efendim. 
İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri;.. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Vaktiniz doldu, 
tamam, inin (!) 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Devamla) — Değerli 
milletvekilleri, hükümet tasarıyla, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından ölüm cezalarının yerine ge
tirilmemesine karar verilenler hakkında bir düzenle
me getirmiş bulunmaktadır. Bizim vermiş olduğumuz 
önergede, sadece ölüm cezalarının yerine getirilmesi 
kararlaştırılanlar değil; fakat bütün ölüm cezaları için 
bir düzenleme öngörülmektedir. 

Bundan amacımız, ölüm cezalarının yerine getiri
lip getirilmemesi konusunda, gerek komisyonda ve 
gerekse yüce kurulda karar verilirken, kamu yararı
nın herhangi objektif bir kıstasının olmadığı ve sanık
ların, özellikle idam hükümlülerinin siyasal eğilimle
rine göre hüküm verildiği ve bu itibarla da Meclis 
çoğunluğu, komisyon çoğunluğu hangi siyasal eğilim
de ise, o siyasal eğilimdeki hükümlüler hakkındaki 
infazın yerine getirilmeyeceği; aksi görüşte olan hü
kümlülerin de infazının yerine getirileceği şeklinde 
çok yanlış bir uygulamanın var olmasını engellemek
tir. 

Şimdi burada, ölüm cezaları konusunda arkadaş
larımız görüşlerini dile getirdiler. Ben de kişisel ola
rak konuşurken bu konudaki görüşlerimi arz ettim. 
Zaman zaman konuşmacı arkadaşların, sayın bakanın 
ve diğer arkadaşların temas ettikleri bir konuda, daha 
doğrusu, Adalet Komisyonunca ölüm cezasının infa
zında kamu yararı bulunmadığı mülahazasıyla dosya
sı yüce kurulunuza getirilen Mehmet Onur Miman 
hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. (ANAP sıra
larından «önerge ile ne alakası var?» sesleri) 
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BAŞKAN — Sayın Taşdemir, bunun önergeyle 
ne ilişkisi var? Lütfen önerge üzerinde konuşun. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Devamla) — Sayın 
Başkanım, arkadaşlanm tahammül ederlerse Önerge 
ile irtibatını açıklayacağım, müsaade buyurun efen
dim. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — öner
ge ile ne alakası var bunun? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsaade 
buyurun efendim; lütfen... 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Devamla) — Değerli. 
arkadaşlarım, müsaade buyurursanız izah edeceğim. 
Eğer önergemle alakası yoksa takdir yine sizlerindir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Adalet Ko
misyonunda söz konusu hükümlünün dosyası görü
şülürken, dosyanın raportörü bendim. Bu dosyada, 
söz konusu hükümlünün ölüm cezasının yerine getiril
mesinde kamu yararı olmadığı konusunda rapor ve
ren kişi benim; o bakımdan alakası vardır ve öner
gemi izah etmek için de kısaca dokunmak istiyorum, 
müsaade buyurun. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Ne münasebet? Öner
geyle ne alakası var, istismar etmeyin. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Müdahale etmeye
lim, hatibi dinleyelim efendim. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Devamla) — istismar 
değildir; istismar sizin yaptığınızdır. Sayın Başkanın 
uyarılarına rağmen yerinizden laf atmanız Sayın Baş
kanın müsamahasını istismar etmektir. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Siz laf atmıyor mu
sunuz yani? 

BAŞKAN — Devam edin efendim, devam edin 
siz. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Devamla) — Sayın Baş-. 
kan, değerli milletvekilleri; Adalet Komisyonu ve Yü
ce Meclisin idamlara ilişkin son üç yıllık uygulamala
rında benim gördüğüm ve tespit ettiğim şey şudur... 

F. REZAN ŞAHÎNKAYA (Ankara) — Ne alaka
sı var? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Devamla) — Komisyon
da bulunan siyasî tutuklulara ilişkin dosyalar, hepi
nizin bildiği gibi, kabarık dosyalardır; bunların cilt
ler ve klasörler tutan hacimleri vardır ve bu dosyalar 
maalesef hiçbirimiz tarafından okunmayan dosyalar
dır. Eğer bugün bir milletvekili çıkıp da, herhangi bir 
kişiye ait dosyayı ben okudum ve okuduğum şekliy
le kavradım, inancım doğrultusunda karar verdim 
diyorsa, ben sözlerimi ve önergemi geri alacağım; fa-



T. B. M. M. B : 77 11 . 3 . 1986 0 : 1 

kat iddia ediyorum ki, hiçbir arkadaşımız bu dosya
ları okumamakta, komisyondan gelen rapoorlar doğ
rultusunda otomatiğe bağlanmış bir biçimde el kaldı
rıp, el indirmektedir. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ENGİN CANSIZOĞLU (Zonguldak) — Allah 

belânı versin. 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Başkan, çok 

müsamaha ediyorsunuz. 
İBRAHİM TAŞDEMİR (Devamla) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; şimdiye kadar, benim arz 
ettiğim gibi, komisyondan bir tek idam dosyası dön
müştür ve bu dosyanın hükümlüsü, Nevşehir CHP 
11 Başkanı Zeki Tekiner'i öldüren eski MHP eğilimli, 
Ülkü Ocaklı Mehmet Onur Miman'dır. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Uyduruyorsun ban
ları. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 
Başkan, önerge ile ne alakası var, gözünü seveyim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... Sayın öz-
genç, süreniz doldu. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Devamla) — Biz, SHP 
liler olarak, tüm idam dosyalarında sağ sol ayırımı 
yapmadık ve bundan sonra da yapmayacağız. Ayrı
ca, adî suçlularda da bu ayırımı yapmıyoruz; çünkü 
bizim inancımız şudur : İdam cezaları ilkeldir; idam 
cezaları ıslah etme amacına yönelik değildir, idam 
cezaları topluma bir şey kazandırmamaktadır. (SHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bu nedenle, 
bundan sonra da bütün idam cezalarına gerek komis
yonda ve gerekse yüce kurulunuzda ret oyu verece
ğiz; ama ne yazık ki, biz şunu görmekteyiz : Sağ eği
limli sanıklar ve hükümlüler geldiğinde, Anavatanlı 
arkadaşlarımız... 

BAŞKAN — Sayın özgenç, sözünüzü kesmeye 
mecburum, süreniz de dolmuştur; lütfen kürsüyü terk 
ediniz. (SHP sıralarından «Sözünü kesemezsiniz» ses
leri, gürültüler) 

EDİP ÖZGENÇ (İçel) — özgenç değil, Taşdemir 
Sayın Başkan. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Milletvekili konu
şurken sözünü kesemezsiniz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim... 

İBRAHİM TAŞDEMtR (Devamla) — Bizim 
inancımız şudur : Komisyonda, gelen dosyalarda hü
kümlülerin siyasî eğilimlerine göre karar verilmekte
dir. Burada kamu yararı değil, siyaset gözetilmekte

dir ve hukuk, siyasete mahkûm edilmektedir. Bu 
inançla, önergemizin kabul edilmesini saygıyla arz 
ediyorum. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, önergeyi oyluyoruz... 
M. SEYF1 OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 

İçtüzüğün 64 üncü maddesine göre söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, önergeyi oylayalım, sonra 

konuşalım. (SHP sıralarından gürültüler) 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

VECIH1 ATAKLI (Şanlıurfa) — Odlubittiye ge
tiriyorsunuz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Oktay, maruzatınız 
nedir? 

M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Tutumunuzla 
ilgili efendim. Müsaade ederseniz, kürsüden konuşa
yım. 

BAŞKAN — Lütfen yerinizden konuşun. 
M. SEYF1 OKTAY (Ankara) — Müsaade eder

seniz... 
BAŞKAN — Usulsüzlük nedir efendim? Yeriniz

den konuşun. 
M. SEYFt OKTAY (Ankara) — 56 ncı madde, 

«Zorunlu hallerde, o birleşim için geçerli olmak kay
dıyla ve sona ermek üzere olan işlerin tamamlanması 
amacıyla oturumun uzatılmasına Genel Kurulca ka
rar verilebilir» diyor. Sona ermek üzere olan... 

BAŞKAN — Sayın Oktay, buna karar verdik efen
dim. 

M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Müsaade buyu
run efendim, tutumunuzla ilgili efendim. 

BAŞKAN — Ona karar verilmiştir efendim. 
M. SEYFt OKTAY (Ankara) — 64 üncü madde

ye göre söz istiyorum efendim, müsaade buyurun, 
kürsüden konuşayım. 

BAŞKAN — Efendim, usulsüzlük yoktur, oyla
dık, kabul edildi. 

M. SEYFt OKTAY (Ankara) — O size göre efen
dim, bize göre usulsüzlük var, yanlı tutumunuz var. 

BAŞKAN — Efendim lütfen, Genel Kurulun... 

M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Anavatan Gru
bundan gelen bütün önergeleri oylamak mecburiyetin
de misiniz efendim? Anavatan Grubundan, Anayasa
nın bir maddesinin değiştirilmesini isteyen bir önerge 
gelse, oylayacak mısınız? 
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BAŞKAN — Sayın Oktay, usulsüzlük yapmadığı
ma dair Genel Kurul bir karar vermiştir; lütfen efen
dim, bitmiştir bu konu. 

M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Diğer üyelere 
gösterdiğiniz toleransı, son konuşmacı arkadaşımıza 
göstermediniz. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutacağım, lütfen 
efendim... 

Sayın milletvekilleri, bir konu var : Eskişehir Mil
letvekili Sayın Nuri Üzel ve arkadaşları, 1 inci mad
de hakkında bir değişiklik önergesi gönderdiler. Bu 
önergeyi maalesef işleme koyamayacağım. Nedeni de 
şu : önergelerin tümünü okutmuştuk; aykırılık sıra
sına göre okuturken gelmiştir, o bakımdan işleme ko
yamıyorum. 

Arz ederim. 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 

bana söz vermemek suretiyle yine yanlış bir uygula
mada bulunuyorsunuz. 

VECİHI ATAKLI (Şanlıurfa) — Burada zorba
lıkla iş gördürüyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Devam edin efendim. 
Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir ve arkadaşları

nın önergesi : 
Görüşülmekte olan 410 sıra No. lu, 647 sayılı Ce

zaların İnfazı Hakkında Yasanın... 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 
tahmin ediyorum milletvekillerine saygısızlık yapı
yorsunuz. Size itimadımız sıfıra indi. 

BAŞKAN — Lütfen oturun efendim, müzakere
leri ihlal ediyorsunuz, lütfen efendim... 

Devam edin lütfen. 

/. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'e kınama 
cezası verilmesi. 

BAŞKAN — Efendim, sayın üye, Başkanlığı say
gısızlıkla itham etmiştir; ağır bir suçlamadır. Kendi
sine, bu saygısızlığından dolayı kınama cevası veriyo
rum. 

...19 uncu maddesinin değiştirilmesine ilişkin yasa 
tasarısının 1 inci maddesindeki «İyi halli hükümlü ni
teliğinde bulundukları takdirde» ibaresinin kaldırıl
masını arz ederiz.» 

BAŞKAN — Efendim, komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DtZ-

DAROĞLU (Antalya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önerge sahibi, buyurun efendim. 
Sayın Demir, lütfen önerge üzerinde konuşun 

efendim. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, 

herhalde siz yasayı götürü almışsınız, teşekkür ede
rim. (SHP sıralarından alkışlar) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 
Başkan, bu laf size; bize değil. 

BAŞKAN — Sayın Demir, lütfen konuşmalarını
za dikkat edin efendim. 

MEHMET DELİCEOĞLU (Adıyaman) — Say
gılı olun biraz", saygılı olun, (Gürültüler) 

YILMAZ DEMİR (Devamla) — önce saygısız
lığı Sayın Başkan yaptı, ondan sonra ben yapmışım; 
kabul ediyorum. (ANAP sıralarından gürültüler) 

MEHMET DELİCEOĞLU (Adıyaman) — Say
gısız sensin. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 
Başkan, bu laf da size. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurur musu
nuz (ANAP sıralarından gürültüler.) 

ALİ İHSAN ELGİN (içel) — Kimse konuşma
sın o zaman. 

KÂZIM İPEK (Amasya) — Oylamaya koy, oyla
maya. 

BAŞKAN — Cezayı da oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

VII. — DİSİPLİN CEZALARI 

— 52 — 
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V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE K( 

1. — 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Ka
nunun 19 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkra
ları ile Türk Ceza Kanununun 304 üncü Maddesi
nin (III) üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/744). 
(S. Sayısı : 410) (Devam) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Demir (SHP sırala
rından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Savunmasını alın. 
Kınama cezalarını da götürü vereceksiniz anlaşılan. 

YILMAZ DEMİR (Devamla) — Sayın Başkan, 
aritmetiksel olarak oylarınızla beni cezalandırabilirsi
niz; ama bu yüce kürsüden sesimi kesemezsiniz. 

Teşekkür ederim. 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 

yüce Meclisi, ANAP Grubunun toplantısı haline dö
nüştürüyorsunuz. 

YILMAZ DEMİR (Devamla) — Şimdi, öner-
gemdeki iyi hal nedenlerini açıklamak istiyorum : 
Yargı, Türk Milletine aittir, yargı değerli milletve
kili arkadaşlarıma aittir; iyi halse soyut bir olgu
dur ve bu olgudan hareketle... (ANAP sıralarından 
«Türkçe öğren» sesleri) 

Türkçeyi önce siz öğrenin. 
Sayın Başkan, tekrar ediyorum; çünkü arkadaşla

rımız konuyu anlamadı. 
MEHMET DELİCEOĞLU (Adıyaman) — Ana

yasa diliyle konuş da anlayalım. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 

YILMAZ DEMİR (Devamla) — İyi hal soyut 
bir olgudur ve yargı erkinin yetkilerinin bu olgudan 
hareketle; eski adıyla gardiyanlar, yeni adıyla da in
faz memurları tarafından 'kullanılacağı yargısında ve 
savındayız. Kısaca yetki, yargı erkinin ve yargıcındır, 
koşullar ne olursa olsun bu yetki gardiyanlara devre
dilemez. 

Değerli arkadaşlarım, yargı erki üzerinde hükü
met etkili olamaz. Bu kaygımız ve bu endişemiz ne
deniyle önergemin kabulünü rica eder, taraflı da ol
sanız size saygılarımı sunarım Sayın Başkanım. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, ver

diğiniz kınama cezasıyla ilgili olarak İçtüzüğün 139 
uncu maddesi gereğince söz istiyorum. 
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İSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

BAŞKAN — Efendim ben cezayı o maddeye gö
re değil, İçtüzüğün 136 ncı maddesine göre verdim. 

Lütfen oturun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, bana 

söz vermek zorundasınız. Verdiğiniz kınama cezası 
İçtüzüğe uygun değil. 

BAŞKAN — Lütfen oturun Sayın Kuşhan. 
Başkanlığa saygısızlık var, hakaret var, onun için 

ceza verdim. Lütfen oturun. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — İçtüzüğe bakın efen

dim; İçtüzük elimde, lütfen bana söz veriniz. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... İçtüzük benim de 

elimde. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Arkadaşımıza verdi

ğiniz kınama cezası uygun değildir, lütfen bana söz 
verin efendim. 

BAŞKAN — Kendisini müdafaa eder efendim; siz 
buyurun oturun. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, cesa
retiniz varsa söz verin. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Oturun efend'm. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Milletin sesi kesile

mez, İçtüzüğü rasgele uygulayamazsınız. 
BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, 139 
uncu madde sarihtir, lütfen bana söz veriniz. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

ÖZDEMİR PEHLİVANOĞLU (İzmir) — Millet
vekilinin vekili olmaz, kendisi konuşsun. 

BAŞKAN — Efendim, sayın üye isterse savunma
sını kendisi yapar, siz niye müdahale ediyorsunuz? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, mü
saade edin açıklayayım. 

BAŞKAN — Avukatı mısınız efendim? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, mü

saade ederseniz açıklayalım, yine son söz sizin olsun; 
ama bana müsaade ediniz. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Demir kürsüde idi, 
müdafaasını yapabilirdi. 

Lütfen oturun efendim. 
. ÖMER KUŞHAN (Kars) — Müsaade edin... 

BAŞKAN — Söz vermiyorum efendim, lütfen 
oturun. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
" ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, oku-

tamazsınız, okutamazsınız... 
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BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. f 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — İçtüzüğün 139 uncu 

maddesine göre, bana söz vermeniz gerekir. 
BAŞKAN — Sayın Kuşhan, müzakereleri ihlal 

ediyorsunuz efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, yetki

niz vardır, beni dışarı atabilirsiniz; lütfen yetkinizi kul
lanınız. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, müsaade eder 
misiniz efendim? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, bu İç
tüzüğü size çiğnettirmeyeceğiz. Müsaade ediniz, ko
nuşalım. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen oturun efen
dim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, bana 
müsaade etmelisiniz; İçtüzüğü ihlal ediyorsunuz. ! 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, .oturunuz. t 
Okumaya devam edin efendim. 

Ankara Milletvekili Seyfi Oktay ve arkadaşlarının j 
önergesi: I 

Görüşmekte olduğumuz 410 sıra sayılı Yasa Tek- ( 

lifinin 1 inci maddesine aşağıda belirtilen hükmün 
dördüncü fıkra olarak ilave edilmesini saygılarımızla 
arz ve teklif ederiz. I 

Türk Ceza Kanununun 170/3 maddesinde belirti- I 
len genel gözetim cezası ile cezalandırılmış bulunan 
hükümlülerin cezaları, bu kanun hükümlerine tabi 
olarak indirimden istifade ederek iş bu cezaları, kendi 
çevre ve ikametgâhlarında kalmak suretiyle çekerler. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ D1Z-

DAROĞLU (Antalya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılmıyoruz. I 
BAŞKAN — önerge sahiplerinden açıklama iste- I 

yen var mı? I 
EDtP ÖZGENÇ (İçel) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Edip Bey. 

EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekili arkadaşllarım; oldukça gergin geçmekte I 
olan bir Genel Kurul toplantısı olduğunu sanıyorum. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — O 
s'ize göre, slize göre; bize göre bir şey yok. (ANAP 
sıralarından gülüşmeler) 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Neşeniz yerindeyse 
mesele yok efendim. • l 
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ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Şu çocuk, çok ter
biyeli çocuk; lütfen susun. 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — -Muhterem arka
daşlarım, az evvel Sayın İbrahim Taşdemir konşur-
larken, Sayın Başkan devamlı olarak «Edip özgenç, 
sözünüzü kesiyorum, Sayın özgenç, sözünüzü kesi
yorum» şeklinde müdahalede bulundular. Yerimden 
ne kadar müdahale ettiysem de olmadı. Burada Sa
yın Başkanın bu konuya dikkatlerini özellikle çökmek 
istiyorum. 

İkindi konu, «Edip Bey» diye hitap ediyorlar, bil
miyorum Meclis konuşma adabında veya kuralında 
bu tür bir konuşma veya hitap şekli var mıdır? Sayın 
Başkan beni bağışlasınlar; ama olmadığını düşünüyo
rum. 

Üçüncü olarak, yine özür dileyerek söylüyorum, 
az evvelki konuşmamda Sayın Başbakanımızı şu veya 
bu şekilde tehevvüre sevk edecek bir düşünce içerisin
de değildim; ama... 

BAŞKAN — Sayın özgenç, konuşmanızı lütfen 
önergeniz üzerinde yapar mısınız? 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — önergeme geçe
ceğim efendim. 

Yarii, istediğiniz doğrultuda konuşma yaparsam 
olur mu, 'bilemiyorum? '(ANAP sıralarından 'gürültü
ler) 

Efendim, İzmir il başkanı bir de sayın vali; haydi 
sayın vali için bir şey demiyorum; ama anladığım 
kadarıyla yüoe Yargıtayın Başkanlığını tedvir etme 
durumunda olan bir kişinin, bir zatın, protokol ku
ralları dairesinde hareket etmesü icap ettiği inancın
dayım. 

BAŞKAN — Sayın özgenç, önergeniz üzerinde ko
nuşur musunuz efendim? 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Efendim, bunu sa
dece yargıya olan sevgim ve saygım yüzünden söylü
yorum. Elbettek'i Başbakanımız bu kişilerle görüşe
cektir, düzenleyecekleri, idare edecekleri konular var
dır; ama her şeyin bir usulü, yöntemi vardır. Onun 
için o konuşmayı yaptım. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sen aday mısın, 
aday mısın? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, önerge üzerinde ko
nuşun. 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Sayın arkadaşlar, 
şimdi önergem üzerinde -lütfen beni dinlemek lütfun-
da bulunursanız- bir hususu izah etmek istiyorum. 

Şimdi efendim, Türk Ceza Kanununun 173 üncü 
maddesi ve bunun da üçüncü fıkrası var. Hukukçu 
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olan arkadaşlarımız bilir; ben kısa bir hatırlatma açı- | 
sıradan arz etmek istiyorum. O kanunun üçüncü fık- I 
rasında diyor ki : «Birinci babda yazılı cürümler için I 
hükmolunacak ağır hapis cezalarına tertip edilen ce- I 
za müddetimin üçte birinden aşağı ve o müddeti geç- I 
memek üzere tayin olunacak bir mıntıkada ikametle, I 
emniyeti umumiye nezareti altına alınmak cezası da I 
ilave olunur.» I 

Şimdi, bu cezanın bir diğer ismi -o suça ilave ola- I 
rak- genel gözetim cezası olarak ifade ediliyor. I 

Şimdi, muhterem arkadaşlar, bilindiği gibi, bu I 
maddeyle genel gözetim cezası verilmekte ve hüküm- I 
Kiler tıpkı sürgün cezası gibi uzak bir ile gönderilerek I 
orada yaşamaya mecbur tutulmaktadır. Ülkemizde I 
bugün binlerce hükümlü bu ceza ile tecziye edilmiş I 
ve infazı için devamlı olarak resmî işlem yapılmak- I 
tadır. O kadar kli, emniyet müdürleri, cumhuriyet I 
savcıları, hâkimler bundan gına getirmiş vaziyette- I 
ler. Hatırlarsanız, Şubat 1985 yılında değerli basını- I 
mızdan bir dergide, değerli bir hukukçunun yazmış I 
olduğu bir makale bir haber üzerine binlerce hüküm- I 
lü gönderildiği illerden -bu ceza ile gönderildiği âl- I 
terden- evlerine dönmüşlerdir. Zira, bu yazı yayınlan- I 
madan önce, şartla salıverilen bütün hükümlüler der- I 
hal gözetim cezalarının infazı için kararda belirtilen I 
vilayete gönderiliyordu. Hukukçuların ifadesine göre. I 
Türk Ceza Kanununun 42 nci maddesine göre asıl I 
ceza bitmeden gözetim cezasının başlamayacağı be- I 
l'irti'hmş olmakla, bu ifade tarzı Yargıtayca da kabul I 
edilerek bu konuda infazlar durdurulmuştur. I 

Ayrıca, şartla salıverme ile asıl cezanın bitimi ara- I 
sındaki sürenin gözetim cezasından mahsubunu yap- I 
mak gerekir. Bu husus Yargıtay tarafından dahi ka- I 
bul edilmiş;,ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı I 
bu konuya itiraz etmiş olduğu için, şu anda Hukuk I 
Genel Kuruluna sevk edilmiştir. 647 sayılı İnfaz Ka- I 
nunu, nasıl sürgün cezasını kaldırmışsa, bu cezayı da I 
aynı şekilde kaldırmamız gerekir; çünkü, o kadar I 
korkunç bir ceza düşünülemez. Bu cezaya mahkûm I 
olmuş yüzlerce genç; suçlu olıup olmadığı tam ola- I 
rak saptanamayan - ve asıl suçlulukları henüz daha I 
saptanamamış bulunan kişiler dışarıda gezerken - şu I 
veya bu şekilde cezalandırdığımız yüzlerce genç kız I 
çocuğu, 'bu gençler, Burdur, Çankırı, Afyon ve baş- I 
fcaca uzak Merde yaşamlarını nasıl sürdürecekler?. I 

BAŞKAN — Sayın özgenç, süreniz doldu; lütfen I 
toparlayın efendim. I 

EDİP ÖZGENÇ {Devamla) — (Sayın Başkan, 
çok önemli bir konuya değiniyorum, lütuf buyurun, I 
müdahale eteneyim. I 
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İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Bizim için 
önemi yoik. 

ENGİN CANSIZOĞLU (Zonguldak) — Bu suç
ları işlerken, sana bana mı sordular?. 

(BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
Toparlayın sayın hatip. 

EDÜP ÖZGENÇ (Devamla) — Kaldı ki, bu ço
cuklar, tahliye edildikleri günden, asıl cezalarının bi-
üirmine kadar istedikleri yerde diledikleri. şekilde kala
bilmekte, ıbu süre içinde sakınca görüimemek'te; ama 
ısıt ceza bittikten sonra hükümlü kimse, gözetim ce-
-lasını çekmek için, kararda belirtilen vilayete gönde-
rJlmektedir. Örneğin; 5 yıl ağır hapis ile tecziye edil
miş, bulunan bir sanık, mevcut İnfaz Yasasına göre, 
32 ay yatmakta ve bundan sonra şartla salıverillmek-
tedir. İşte bu şartla salıverme ile geriye kalan 28 ayın 
bitimunden sonra, gözetim cezası infaz edilmektedir; 
vani sanık 28 ay istediği yerde kalmakta, bunda hiç
bir sakınca görülmemekte, ancak 28 ay gibi uzun bir 
küreden sonra, bu kere gözetim cezası infaz edilmek 
'ötenmektedir. Hükümlü, tahliye edlildiğinde şüphesiz 
ki bir işe girmekte, evine, çevresine ve ailesine alış
makta; kısacası tamamen ıslah olmuş iken, tekrar o 
kişileri geri bir ortama götürmek gibi tehlikeli bir 
sonuç doğmaktadır. 

Bu kanunun vaz edilmesindeki neden, ıslah unsu-
m değil mlidir?. Islah olma durumunda bulunan bir 
kişiyi, tekrar şu tehlikeli duruma sokmak, suçluyu 
tekrar yaratmak demektir. 

Onun için muhterem arkadaşlarım, gelin bu ko
nuya değer verelim ve birlikte bu hususun düzeltil
mesi ve vermiş olduğum önergenin değerlendirilme
si cihetine - istirham ediyorum - gidelim. İnsanlık 
dışı, Ortaçağ cezası olan bu cezanın halen devam et
mesi bir yüz karasıdır. Bu cezanın, özellikle genç 
'cız ve kadınlarımız için ne kadar korkunç olduğu 
•ıkdir edilmelidir. Bu tasarı kanunlaşıp yürürlüğe gir
diği zaman, yine binlerce hükümlü bu ceza ile kar-
"i karşıya kalmaya devam edecekt;r. Bu insanlar, git-
iklerii yerlerde iş bulamamakta, otel parası ödeyeme
mekte, sokaklarda ve kahvehanelerde perişan olmak
tadırlar. Bu tip cezalandırılmış kişilere kimse iş ver-
med'ği giibi, onüarın barınmaları için evlerini dahi ki
raya vermemekte, o yörede sakıncalı bir kişi olarak 
görülmekte ve horlanmaktadırlar. Arkadaşlar, ıslahın 
gayesi bu mudur; suçlu yaratmak mıdır?. 

BAŞKAN — Sayın özgenç, konuşma sürenizi çok 
aştınız; lütfen, artık bitirin efendim. 
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EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Muhterem arka
daşlar, bu tehlikeli sonuç dolayısıyla, biz kendi elli
mizde suçlu yarattığımız için, -tatbikatta görüyoruz-
devamlı olarak firarlar olmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın özgenç, toparlayın efendlim. 
EDİİP ÖZGENÇ (Devamla) — Şu anda Türkiye' 

nin her yerinde 'bu yara vardır. Emniyet görevlileri 
ve cumhuriyet savcıları bu durum karşısında buınal-
ımışlardır. Ben bunu bir sosyal yara olarak mültalaa 
ödüyorum. Bu kişiler sağcı da olabilir, solcu da ola
bilir; ama gelin, yeni suçlular yaratmamak için lüt
fen bu düşüncelerime ve tdkllifime katılın; böylelikle 
bu güzel önergeyi, yaşayan hukukumuza kazandırmış 
olalım. 

Hepinize saygılar sunarım. (SIHP sıralarından! al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özgenç. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 

Etoevenler... önerge kabul edilmemiştir. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, yazılı 

müracaatım var efendim. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

müsaade ederseniz önergem hakkında küçük bir ikaz
da bulunmak istiyorum. 

önergemizi verdiğimiz esnada, önergelerin okun
maları henüz bitmemişti Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bitmişti efendim,. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — önergeler okun

maya devam ediyordu., 
BAŞKAN — Sayın Üzel, önergelerin ikinci iş

lemlerime geçmiştik; yoksa önergenizi neden işleme 
koymayalım; koyarız. 

M. NURİ ÜZEL '(Eskişehir) — Sayın Başkan, 
verdiğimiz önerge, 'birbirini nakzedecek, önlü arkalı 
olabilecek şekilde de değildir. 

vn. — DISIPLIN 

2. >— Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'a uyarı ce
zası uygulaması. 

BAŞKAN — İçtüzüğün 133 üncü maddesinin ikin
ci fıkrası «Sükûnetii ve çalışma düzenini bozmak» şek
lindedir. Bu fıkraya göre sîze ilk defa uyarma ceza
sı veriyorum. 

Buyurun yerinize oturun. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, bana 
uyarma cezası değil, Mecl'Men çıkarma cezası da ver
seniz, ben yine de söz istiyorum. İçtüzük açıktır. 

BAŞKAN — Sayın Üzel, burada usuDsüzlüfc yok 
efendim. Siz önergenizi verdiğiniz zaman, önergelerin 
birinci defa okunmaları (bitmişti, ikindi defa; yani ay
kırılık durumlarına göre okunuyordu, onun için iş
leme koymadık. Özür dilerim, mümkün değildi efen
dim. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, ka
bul ediyorum; ancak, verdiğimiz önergenin aykırılık
la hiçbir ilişkisi olmayacak iki madde üzerinde... 

BAŞKAN — Sayın Üzel, anladım efendim, aykı
rılıkla falan ilgisi yok; sadece önerge zamanında ve
rilemediği için önergeyi işleme koyamadık.! 

M. NURÎ ÜZEL (Eskişehir) — Önergeler bitme
di Sayın Başkan. 

Kaldı kli önergemizle, kanunun, iki hükmü üze
ninde önemli bir açıklama getirmek istiyoruz. Sayın 
Başkan. Uygulama açısından da böyledir, lütfen dik
kate alkarnasını rica ederiz. 

(BAŞKAN —• 1 indi maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kalbul edenler... Etmeyenler... 1 inci madde 
kalbul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutacağım : 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, yazı

lı müracaatım var, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, oturumun, sonuna doğ

ru cevap vereceğim, 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, uy-

gulaımaklta olduğunuz yöntem geçersiz, söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, müzakereleri ihlal 
ediyorsunuz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, ben 
müzakereleri ihlal etmiyorum. 

EZALARI (Devam) 

BAŞKAN — ıSayın Kuşhan, lütfen efendim, sü-
kûne'tü ve çalışma düzenini bozuyorsunuz; size uyar
ma cezası da verdim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Ben yönetim tarzını 
bozmuyorum Sayın Başkan, zatıâlinlizin hatalarını dü
zeltmeye çalışıyorum. 

BAŞKAN — içtüzükte hüküm açıktır, bakın 
Mecllis çalışmalarını ihlal ediyorsunuz efendim, 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, İçtü
zük bendede var. Varsa cesaretiniz, bana söz veriniz; 
yazılı müracaatım da var. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, 
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VL — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE l 

1. — 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Ka
nununun 19 uncu Maddesinin Birinci ve \lkinci Fık
raları \ile Türk Ceza Kanununun 304 üncü Madde
sinin (III) üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (11744), 
(S. Sayısı : 410) (Devam) 

'BAŞKAN — 2 noi maddeyi okutuyoruin : 
lMADDE'2. — Türk Ceza Kanununun 304 üncü 

maddesinin (III) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde 
degiştiriirntiştir. 

«III - Haklarında bu madde hükmü uygulanan
lardan, Türküye Bülyüik Millet MecliM tarafından 
ölüm Cezalarının yerine getirilmemesine karar veri
lenler 36 yıllarını, müebbet ağır hapse mahkûm edil
miş olanl'ar 26 yıllarını, diğer şahsî hürriyeti bağla
yıcı cezaya mahkûm edilmiş bulunanlar cezalarının 
3/4'nü iyi halle geçirmedikçe şartla saliver&ieden 
istifade edemezler.» 

BAŞKAN — Madde üzerimde konuşmak isteyen 
var mı?. 

Sayın Rıfat Bayazüt; buyurun- efendini. 
M. SEYFI OKTAY (Ankara) — önergemiz var; 

işleme neden koymuyorsunuz, Sayın Başkan?. 
BAŞKAN — Efendüm, 56 ncı madde hakkındaki 

görüşlerinizi oyladık, Genel Kurul karar verdi; bu 
önergenizi tekrar işleme koyamam efendim, 

û\l ıSEYFll OKTAY (Ankara) — Efendim, yanlış 
'bir uygulama devalm ediyor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim; lütfen Meclisi ihlal 
etmeyin. 

Müzakerelere devam ediyoruz. 
M. SEYFt OKTAY (Ankara) — içtüzüğü ihlal 

ediyorsunuz Sayın Başkan; size bu cezayı küm vere
cek?. 

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

Başkan, muhterem mlletveküieri; tasarımın tümü hak
kında biraz evvel yaptığım konuşmam sırasında, af 
konusunu ve aynı zamanda ölüm cezalarının infazına 
karar verilmemesi halimde ne olacağını etraflıca dile 
getirmiştim. Bunlar ölünceye kadar cezaevlerinde 
(kalır dedik; fakat Genel Kurulun kararıyla bu öne
rimiz, bu maddede kalbul edilmedi. 

Şartla salıverilme hükümlerinden yararlananlara 
daha sionra yapılacak birçok işlemler vardır. 

IMuhterem arkadaşlar, cezaevi kapısına bırakılan 
hükümlü, toplumun içerisinde bir boşlukta kalmak-

[OMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devanı) 

i tadu\ Gönül ister ki, cezaların infazından sonraki 
korumaya ait Ibazı tedbirler akısın. Danışma Mec
lisi zamanında, o günün hükümeti böyle bir tedbiri 
getirmişti ve bu tedbir Danışma Meclisinden de geç
mişti. Hükümlü, cezaevinden tahliye edildiği andan 
itibaren, kendisine toplum sahip çıkıyordu; eğer kişi 
berberise ona bir iş bulunuyordu, bakkal veya ma-
navsa, Halk Bankasından kredi sağlanıyordu, çiftçi 
ise Ziraat Bankasından kredi sağlanıyordu; cezaevi-
nün döner sermayesinden otele yerleştirilmesi sağla
narak, bunlar sokağa atılmıyordu, toplumda başıboş 
duruma, tekrar suç 'İşleyecek duruma getiriilmiyor-
larldı. Yani daha evvel bu şekilde bir düzenleme ge
tirilmişti. Hükümetimizden temennimiz, İnfaz Ya
sasında bu değişiklik yapıldıktan sonra, bu konuyu 
yine ele alarak, bu husustaki bir tasarıyı bir an ev
vel Meclise sunması, komisyonlardan geçirmesi ve 

| Genel Kurulda görüşüldükten sonra kanun'laşürılma-
I ısını sağlamasıdır. 

Adalet Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi sırasın
da sayın bakan buna burada temas ettiler ve «Ya
kında böyle bir kanun tasarısını da getireceğiz» dedi
ler; fakat İnfaz Yasasanda yapılacak değişiklikle il
gili tasanda bu husus getirilmediği gibi, bu konunun 

I uzayacağını da tahmin ediyorum. Gönül isterdi ki bu 
konu uzamasın; hiç değilse bir ay içerisinde bu kanun 
tasarısı da getirilsin ve şartla salıverilen) kişiler top
luma hayırlı birer evlat olarak kazandırıılisın. Yok
sa, bu kişiler bu şekilde sokağa saluverildi mi, üç 
ıgün sonra suç işleyip tekrar cezaevine girer. Geçmiş
te biz af kanunlarını uygularken bunun örneklerini 
gördük; cezaevinden tahliye edilen bazı kişiler, kış 
mevsimi geldiğinde üç ay kalmak maksadıyla bir 
suç daha işfeyerek cezaevine girmişlerdir. Biz böyle 

I 'bir hale sebebiyet vermeyelim. 

I Muhterem arkadaşlarım, demin arz ettim; ko-
I misyonda bekleyen af kanunu teklifleri kapsamına, 
I günün icaplarına göre bu husus da alınsın; her sem; 

bir af konusu sakız gibi ağızlarda Çiğnenmesin ve 
bu memlekette, her dönemde, her İktidar değiştiğin
de, «Avrupa ve Amerika gibi medenî memleketlerde 
olduğu şekilde af yapacağız» diye, mahkûmlarla, ümit 
verilmesin artık. Onlar ümitlendiği gibi, mağdur
lar da perişan olmaktadır. Nitekim, geçmiş zaman-

I larda, af kanunlarından yararlanıp dışarı çıkanlar, 
I hasımları tarafından, mğdurları tarafından öldü-
I rülmüş ve öldürülenler de kan davasından dolayı 
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mahkûm olmuşlardır. Bunlara azamî derecede dik
kat etmek lazımdır. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bayazıt. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?... 
İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Grup adına 

söz istiyorum elendim. 
BAŞKAN — SHP Grubu adına Sayın İbrahim 

Taşdemir; buyurun efendim. 
iSHP GRUBU ADINA İBRAHİM TAŞDEMİR 

(Ağrı) — Sayın Başkan, değerin* milletvekilleri; 2 
mci maddede, «Haklarında bu madde hükmü uygu
lananlardan, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafın
dan ölüm cezalarının yerine getirilmemesine karar 
verilenler 3'6 yıllarını, müebbet ağır hapse mahkûm 
edilmiş olanlar 26 yıllarını, diğer şallısı hürriyeti 
bağlayıcı cezaya malhkûm edilmiş 'bulunanlar ceza
larının 3/4'ünü iyi halle geçirmedikçe şartla salıver
meden istifade edemezler» hükmü .getirilmektedir. 
Bu duruma göre, şartla salıvermeden istifade etme 
durumunda olanlar, öncelikle, öngörülen cezanın ka
nunda belirtilen miktarını iyi halle geçirmek duru-
mundadırlıar., 

iBu durum karşısında, iyi faalin ne olup olimadı-
ğını tartışmak ve iyi hale karar verme konusunda 
objektif davranilıp davrianılamayacağını tespit et
mek gerekmektedir. 

Biraz önce, tasarının geneli üzerinde sayın ba
kanı bilgi verirken, «cezaevlerinde bulunan komisyon
lar vasıtasıyla, sanıkların iyi halli olup o'lmadıkları-
ntn tespit edilmesi gerekeceğini ve cezaevlerinde uy
gulanan cezaların en hafifinden başlamak suretiyle, 
en ağırına doğru belirli 'bir kademe içerisinde uy
gulanabileceğini» belirtmişlerdi. Bu uygulamanın ob
jektif bir kıstasının bulunmadığını biz daha önce de 
belirttik. Bunlar, özellikle askerî ve sivil» cezaevlerin
de tamamıyla ayrı ayrı sonuçlar doğuran uygulama
lardır ve objektif bir kıstası yoktur. 

Bumun dışında, faepiniz hatırlayacaksınız, dalha 
önce Yüce Meclisin onayı ile Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda yapılan bir değişikliğe göre, ce
zaevlerinde, acil hallerde, özellikle cezaevi müdür
leri ve infaz kurumunda görevli memurlar tarafın
dan verilen kararlar, hâkimin onayına sunulmadan 
önce kendileri taraifmdan uygulanmakta ve büa'hara 
da faâkimin onayına sunulmaktadır. 

Eğer, acil faallerde, cezaevindeki yöneticiler bu 
şekilde kararlar alıp hâkimin onayına sunuyorlarsa, 
hâkimin bu durumda karar verme inisiyatifi fauiun-
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j mayacâk ve doğal olarak yargıç, cezaevi yöneticile-
I rinoe kendisine getirilen kararı tasd?k etme durumun-
I da kalacak; böylece bir yargılama organı durumun -
I da çıkartılıp cezaevi yöneticilerince alınan kararın 
I tasdik mercii haline getirilecektir. Bu durum karşısın

da bunun, keyfî sonuçlar doğuracağı kaçınılmazdır. 
I Bu konuda önergemiz vardır ve önergemizde bu 
I şartım kaldırılmasını talep etmekteyiz, önergemiz gö-
I rüşülürken de, görüşlerimizi ayrıca 'belirteceğiz. 

Bu itibarla maddenin 'bu sakilde geçmesine kar
şıyız. 

I Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

I ıBuyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar-
4in) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; anla-

I dığım kadarıyla arkadaşımız, bir hususu göz ardı et-
I mek gayreti içinde; o da, »iyi halli olma unsurudur. 
I Kanun, iyi halli olma esası üzerine inşa edilmiş, 

tedvin edilmiş; oysa bunu kaldırmaya kalkışıyoruz. 
I İyi hali tespit eden kuruluşu şu veya bu şekilde ten-
I küt edebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz; tüzük ile geti-
I rilm'iş bir kuruldur ve biraz evvel arkadaşımızın sor-
I duğu suale verdiğim cevapta da belirttiğim gibi, 

buna paralel olarak tüzükte gerekli değişikliği yapa-
I rız.j Evvela bunu vurgulayayım. 

I Bir hususu daha dikkatlerinize arz etmek istiyo-
I rum: Gardiyanın iki dudağının arasında kaldığı id-
I dia ediliyor; böyle bir şey söz konusu değildir. Tü-
I zlülk önümde, zamanınızı almak istemiyorum: Savcı-
I nın dalhi bu karara itiraz hakkı vardır; kanun hük-
I müne göre tahliye, şartta tabiiye hâkim kararıyla 
I olur. 
I Bir rakam vereceğim size muhterem arkadaşla-
I rım; eğer bu kanun bugün yürürlüğe girse idi, An-
I karaMak'i çocuk islalhevi ve yarı açık cezaevinde bu-
I lunan 359 hükümlünün 290'ı tahliye... 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — İki sene 
I önce çıkarsaydınız?... 

ıBAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De

vamla) — 290'ı tahliye edilecek idi. (SHP sıraların
dan gürültüler) Yüzde 19 küsur. 

YILMAZ DEMİR ıflBilecik) — Siz beklettiniz 
I bunu. 

ADALET »BAKANI M. NECAT ELDEM (De-
I vamla) — Bunun vebalim; gecikmesinin vebalini 
I yükleniyor musunuz sayın ana muhalefet? ('SHP sıra-
I larından gürültüler) Ama inşallah çıkaracağız. 
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Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — 

Aynı teklifi iki sene önce reddeden siz değil misi
niz? 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Aynı 
teklifi reddeden siz değil misimiz? 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Efendim madde üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Efendim yeni bir madde teklifi ile «ilgili ki öner

ge var; ikisini de ayrı ayrı okutup onayınıza suna
cağım. 

ÖMER KUŞHAN (Karis) — Sayın Başkan, ye
ni maddeyi okumaya geçmeden evvel, zatı âlinize ya
zılı olarak gönderdiğim. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... Sayın Kuşhan, 
söz veremeyeceğim efendim; ifade etüim bunu ve size 
bir uyarma cezası da verdim. Cezaya itiraz ediyor
sanız oturum sonunda size... 

ÖMER KUŞHAN "(Kars) — Şeref belgesi ola
rak taşıyacağım bu cezayı Sayın Başkan. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — LiMen oturun efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) - - Ben, içtüzüğe da
yanarak, yaptığınız uygulamamın uygun olmadığı ka
naatindeyim. Layüısel değilsiniz siz... 

BAŞKAN — Efendim, yaptığım uygulama İçtü
züğe uygundur; uygun olduğunu da Genel Kurul 
tasdik etmiştir. 

Lütfen efendim, oturun. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Ben iddia ediyorum; 

ya bu toplantıdan beni dışarıya çıkarırsınız veya ba
na milletvekilliği hakkımı kullanma imkânını verir
siniz. 

BAŞKAN — Efendim uyarma cezası için müda
faa istiyorsanız... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, lüt
fen konuşma imkânı verin. 

IBAŞKAN — Sayın Kuşhan beni dinlemiyorsu
nuz; lütfen 'beni dinleyin. Verdiğim cezaya bir iti
razınız varsa, oturumun sonunda size söz hakkı ve
receğim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Evet, itirazım 
var; oturumun sonunda değil, şimdi istiyorum. 

ıBAŞKAN — öyle ise, lütfen 134 üncü madde
yi okuyun; 134 üncü madde diyor ki, «Uyarma ce
zası alan milletvekili kendisini savunmak için söz 
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isterse, bu üyeye oturumun veya birleşimin sonun
da söz verilir.» 

Tamam mı efendim? 
Buyurun oturun. 
önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük M'illet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısına aşağıdaki 

maddenin 3 üncü madde alarak ilavesini arz ve tek
lif ederiz. 

Pertev Aşçıoğlü Leyla Yeniay Köseoğlu 
Zonguldak İstanbul 

Mustafa Kemal Toga'y Fuat öztekin 
İsparta Bolü 

Ahmet Yılmaz Recep Kaya 
Giresun Bilecik 

«Madde 3. — 647 sayılı Kanuna 2148 sayılı Ka
nunla ilave edilen ek 2 nci maddeye aşağıdaki fıkra
lar eklenmiştir. 

Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkûm 
olanlar hakkında da, müşahedeye tabi tutulma ve 
açık ve yarı açık müesseselere ayrılma şartları aran
maksızın bu madde hükümleri uygulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ölüm 
cezalarının yerine getirilmemesine karar verilenler 
hakkında, bu maddedeki indirim hükümleri uygulan
maz. 

Gerekçe: 
1. Bugünkü mevzuata göre 6 ay ve daha az sü

reli hürriyeti bağlayıcı cezalar kısa süreli hürriyeti 
bağlayıcı ceza olarak tarif edilmekte olup, bunlar 
hakkında şartla salıverilme hükmü uygulandığı halde 
ayda 6 günlük indirimden yararlanmaları mümkün 
olamamaktadır. Böyle bir uygulama, 6 aya mahkûm 
olan ile 7 veya 8 aya mahkûm olan arasında ceza
evinde kalınacak süre bakımından eşitsizlik yarat
maktadır. 

Şöyle ki, görüşülmekte olan tasarıya göre 6 aya 
mahkûm bir kişi cezaevinde 3 ay, yani 90 gün kala
caktır. 7 aya mahkûm olan kimse ise ayda 6 günden 
de yararlandığı için 87 gün yatacaktır. Bu süre 8 aya 
hükümlü olan bir kimse için de 96 gündür. İşte 6 
ay ve daha az süreli cezalara hükümlü olanların da 
ayda 6 günlük indirimden yararlanabilmeleri için 
teklifimizin birinci fıkrası getirilmiştir. Tabiîdir ki, 
bunlarda şartla salıverilmeden istifade edebilmek için 
nasıl ki iyi halli olma şartını taşımak zorunda ise
ler, ayda 6 gün indiriminden yararlanabilmek için 
iyi halli olma şartını taşımaları gerekir. 
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2. Tekliflimizle getirilen ikinci fıkra ise, hakla
rındaki ölüm cezalarının yerine getirilmemesine Tür
kiye Büyük Millet Meclisince karar verilenlerle ilgi
lidir. Görüşülmekte olan tasarı, mevzuatımızda bu
lunmayan yeni bir hüküm getirmekte ve bunların, 
müebbet ağır hapse hükümlü olanlardan farklı ola
rak normal hallerde 30 yıl, firar ve ayaklanma hal
lerinde 36 yıl cezaevinde kalmalarını öngörmektedir. 
Bunların esasen mahkûm oldukları ceza ölüm cezası 
olduğundan, ayrıca ayda 6 günlük ceza indiriminden 
yararlanmalarının uygun olmayacağı düşüncesiyle 
sözkonusu teklif hazırlanmıştır. 

BAŞKAN — Bu teklife Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALÎ DIZ-

DAROĞLU (Antalya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Efendim önergeyi oylarınıza sunu

yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

EROL AĞAGÎL (Kırklareli) — Sayın Başkan, 
bitmek üzere olan bir kanuna bu girer mi? Komis
yonda görüşülmemiş yeni bir madde getiriyorsunuz. 

BAŞKAN — Hayır efendim, o ekti; yeni madde 
şimdi geliyor. 

Buyurun. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 410 sıra sayılı Kanun Tasa
rısına 2 nci maddeden sonra 3 üncü madde olarak 
aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ede
riz. 

Edip Özgenç Ayhan Fırat 
İçel Malatya 

Isa Vardal Hasan Altay 
Zonguldak Samsun 

Seyfi Oktay 
Ankara 

Madde 3. — İşbu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten evvel işlenmiş suçlara münhasır olmak üzere 
kanunun kabulünden evvel infaz edilmiş cezalarla, 
bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra infaz edi
lecek cezaların ferî ve tamamlayıcı cezalar ile ceza 
hükümlülüklerinin sonuçları ortadan kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALI D1Z-
DAROĞLU (Aritalya) — Katılmıyoruz. 

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

BAŞKAN — önerge sahibi söz istiyor mu efen
dim? 

EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Evet istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; öncelikle öğrenmek istiyorum : Şimdi, 
Türk Ceza Kanununun getirmiş olduğu bazı hüküm
ler var; aslî ceza verilirken, beraberinde getirilen ferî 
cezalar da var. 

Az evvel yapmış olduğum konuşmada misal ola
rak vermiş olduğum bir konuyu tekrar gündeme ge-
tiriyormuşum gibi bir durum oluyor, ama, bağışla
yın; bu konuyu arz etmeden geçmek mümkün ol
madığı için tekraren arz etmek istiyorum. 

Türk Ceza Kanununun 173 üncü maddesinin son 
fıkrasında yazılı kanun hükmüyle ilgili olarak elim
de 1966 yılında vazedilmiş bir içtihadı birleştirme ka
rarı var: Bir mıntıkada ikametle emniyeti umumiye 
nezareti altına alınmak cezasının, sürgün cezası ni
teliğinde olmadığına; asıl cezaya tabi ve onun za
rurî neticesini teşkil eden bir emniyet tedbirinden 
ibaret bulunduğuna ilişkin bir karar... 

Şimdi, biz bu tasarı metnini inceledik, bu konu
ya ilişkin açıklayıcı ve doyurucu bir hükme rastla
madık. Bu tasarının sevk edilmesindeki gaye, gerek
çesinde de belirtildiği gibi, ıslahı temin etmek. Islah 
derken, bu konuda tatbik edilmiş, bu konuya uygun 
olarak hüküm giymiş olan kişilerin, bu kanundan 
istifade edip etmeyeceğini de açık olarak tespit et
memiz icap eder. İşte onun için bu teklifi sundum. 
Eğer bu teklifi sunmazsak, verilmiş olan yüzlerce 
ceza var ve üstelik bizi bir açıdan memnun eden ko
nulardan bir tanesi bu yasa tasarısı sunulurken, sağcı 
ve solcu ayırımı yapılmadan, sağa veya sola birta
kım ayrıcalıklar getirilmeden hazırlanan bir tasarı 
olduğu imajı verilmekte idi; ama ortada bir de va
kıa var; sayın bakan yanlış düşündüğümü ifade eder
lerse, kabul edebilirim. Bunu bir soru olarak da arz 
edecektim. 

Şimdi, bu hükmü kabul etmezsek, o zaman 173 
üncü maddenin son fıkrasında belirtilmiş olan ve bin
lerce kişiyi ilgilendiren, genel gözetim altına alınmış 
olan kişilerin durumunu tamamen açıkta bırakmış 
oluyoruz. Halbuki bu önergeyi kabul edersek, veril
miş olan bu genel gözetim altında bulundurma ce
zası eğer ferî bir ceza ise, o zaman bu yasadan da 
istifade etmesi lazım; ama yasa şeklini, bu teklifi 
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kabul etmeden değerlendirmeye tabi tutarsak, kabul 
etmezsek, o zaman fevkalade büyük bir hata ya
pıldığı ve genel gözetim cezası diye tatbik edilen bir 
cezanın, hiçbir suretle değerlendirmeye tabi tutul
madan geçiştirildiği sonucu çıkacaktır ki, kanaatime 
göre bu, kanunun çıkarılmasındaki gayeye ters dü
şüyor. 

Onun için bu teklifin kabul edilmesini yüce he
yetten istirham ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özgenç. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Geçici maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihe kadar geçen süreler için, 647 sayılı Ce
zaların tnfazı Hakkında Kanunun şartla salıverilme
ye dair 19 uncu maddesi ile Türk Ceza Kanununun 
304 üncü maddesinin (III) numaralı fıkrası ve 647 
sayılı Kanunun indirimle ilgili Ek 2 nci maddesi hü
kümlerinin tatbikinde; 

a) İyi halli olma şartı aranmaz. 
b) 647 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin son 

fıkrası hükmüyle Ek 2 nci maddesinin son fıkrası 
hükmü uygulanmaz. 

Ancak, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte du
rumları, 647 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin son 
fıkrasına girenlerden; derhal şartla salıverilmesi ge
rekenler ile şartla salıverilmelerine 9 aydan az süre 
kalmış olanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren 9 ay süre ile denemeye tabi tutulurlar. 
Bu deneme süresi içinde tüzüğe göre iyi halli olduk
ları tespit edilenlerden; firar veya firara teşebbüs et
miş olanlar 647 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 
ikinci fıkrasına, cezaevi idaresine karşı ayaklanma 
suçundan mahkûm edilmiş olanlar Türk Ceza Ka
nununun 304 üncü maddesinin (III) numaralı fıkra
sına, diğerleri ise 647 sayılı Kanunun 19 uncu mad
desinin birinci fıkrasına göre şartla salıverilme ve 
647 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesine göre indirim 
hükümlerinden yararlanırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi 4 üncü madde olarak okutuyo
rum : 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi 5 inci madde olarak okutuyo
rum : 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarıya eklediğimiz 3 üncü madde muvacehesin

de, tasarının başlığının değişmesi hususunda bir öner
ge var, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısına eklenen yeni 

3 üncü madde nedeniyle tasarının başlığının «647 
Sayılı Cezaların tnfazı Hakkında Kanunun 19 uncu 
Maddesinin Birinci ve ikinci Fıkraları ile Türk Ceza 
Kanununun 304 üncü Maddesinin III üncü Fıkrası
nın Değiştirilmesine ve 647 Sayılı Kanunun Ek 2 nci 
Maddesine İki Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı» şeklinde değiştirilmesini hükümet adına arz ve 
teklif ederim. 

M. Necat Eldem 
Adalet Bakanı 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMtSYONU BAŞKANI ALt DIZ-

DAROĞLU (Antalya) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümetin zaten kendi önergesi... 
önerge üzerinde konuşmak isteyen var mı? Yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
Efendim, oyunun rengini belirtmek isteyen sayın 

üye olarak aleyhte Sayın Coşkun Bayram. 
Lehte var mı efendim? 
COŞKUN BAYRAM (Adana) — Efendim, ben . 

söz hakkımı Sayın Genel Başkanıma bırakıyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürkan. (SHP sıra

larından alkışlar) 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; önce Meclisin ve Mec
lis komisyonlarının çalışma ciddiyeti üzerinde dur
mak istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 6 Ka
sım seçimlerini müteakip açıldıktan sonra... (ANAP 
sıralarından «Kanunun aleyhinde, Meclisin aleyhin
de değil» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, lütfen kanunun aley
hinde efendim. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Ka
nunun aleyhinde konuşuyorum efendim. (ANAP sı
ralarından «Oyunun rengini belli et» sesleri) 
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Oyumun rengini belli etmek için konuşuyorum. 
HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Ankara) — «Mec

lisin çalışma ciddiyeti» olmaz efendim. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Mec

lisin ve komisyonların çalışma ciddiyeti üzerinde dur
mak istiyorum. Büyük Millet Meclisi açıldıktan son
ra, Adana Milletvekili Sayın Cüneyt Canver ve o za
manki Halkçı Parti milletvekilleri bugünkü yasaya 
çok benzer bir yasa teklifini Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sundular ve o zaman bu yasayı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi huzurunda savunan komisyon, 
aynen şunları yazdı... 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — Rengi ne olacak, 
rengi? 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale etmeyin. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Ba

kınız, infaz Yasasında değişiklik yapılmasıyla ilgili 
yasa teklifimizin reddi ile ilgili olarak komisyon ra
poru şöyle diyor: «Cezalarda yapılması gereken bu 
indirim, bir af niteliğindedir.» Bizim o tarihteki ya
sa teklifimiz ve bugün sizin biraz sonra parmakları
nızı kaldırarak kabul edeceğiniz yasa teklifi için «Af 
niteliğindedir» diyor. 

AHMET EKlCl (Kütahya) — Kabul etmiyor 
musunuz? 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Ko
misyon, «Teklif kanunlaştığı takdirde, bu yeni hü
küm bütün mahkûmiyetlere uygulanacağından, Ana
yasanın 14 üncü ve 87 nci maddelerindeki açık hü
kümlere rağmen, dolaylı yolla tüm suçlara belli oran
da af getirmiş olmaktadır. Af kanunları, bir defada 
hükmünü icra edip ortadan kalktığı halde bu hüküm, 

. devamlılık arz eden dolaylı bir af kanunu niteliğini 
taşıyacaktır ve Anayasa dolaylı olarak ihlal edilecek
tir» diyor ve bu komisyon, bugün aynı yasa teklifi
ni savunuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Ku
rulu, bu ölçüde ciddiye alınmazlık yapılamaz. Tür
kiye Büyük Millet Meclisi adına çalışan bir komis
yon, bu ölçüde ciddiyetsizlik gösterme hakkına sahip 
değildir. (SHP sıralarından alkışlar) 

Şimdi Sayın Başbakan, «Bu bir af değildir; örtü
lü filan bir af da değildir, bu hiç af değildir» di
yor. Ben de şimdi soruyorum : Aftan niçin bu kadar 
korkuyorsunuz? 

ENVER ÖZCAN (Tokat) — Korkarlar onlar... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Ay

rıca, niçin ANAP iktidarının çoğunluğunu oluştur
duğu bir komisyon, aynı teklife «Aftır» diyor da; 
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Sayın Başbakan Türkiye Büyük Millet Meclisi Ge
nel Kurulunda bilgi verirken, nerelere mesaj vermek 
için acaba, «Bu bir af değildir» diye vurgulamak ih
tiyacını hissediyor?.. (SHP sıralarından alkışlar) 

Şimdi açık söylüyorum: Biz aftan yanayız. 
AHMET EKİCİ (Kütahya) — 1982 Anayasası 

var Türkiye'de. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Biz af

tan yanayız. 12 Eylülü getiren koşullarda toplum 
olarak hepimizin suçu vardır, toplum olarak her bi
rimiz üstümüze düşen görevi yerine getirmemişizdir, 
diyoruz ve istiyoruz ki... 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — Başta siz... 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — İsti
yoruz ki, toplum adına Türkiye Büyük Millet Mec
lisi bağışlayıcılık güdüsünü ve bağışlayıcılık hakkını 
kullansın ve 12 Eylül öncesi koşullarında koruyama
dığı evlatlarını, dış odakların aleti olmaktan koruya
madığı çocuklarını, binbir tane mihrakın emrine bırak-' 
tığı çocuklarını hiç değilse affedebilme hakkaniyeti
ni göstersin; aftan niçin korkuyorsunuz?.. (SHP sıra
larından, «Bravo» sesleri, alkışlar; ANAP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Şimdi, 

bu yasaya karşıyız. 
Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Mec

lisi Genel Kurulu şu sorunun cevabını gönül rahat
lığıyla vermek mecburiyetindedir : Şu anda 70 - 80 ta
ne idam hükmü Türkiye Büyük Millet. Meclisi Ge
nel Kuruluna inecek noktadır... (ANAP sıralarından, 
«Pazarlık yok» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen... 

AYDIN GÜVEN'GÜRKAN (Devamla) — Şu 
anda mahkemelerde kesinleşmiş ya da kesinleşme saf
hasına gelmiş idam kararlarının toplamı, sanıyorum 
450 - 500'dür ve halen idamla yargılananları da bu
nun üstüne katarsak, bu yüce Meclis, 800 tane insa
nın ölüm ya da yaşam hakkı konusunda oy kulla
nacaktır. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Bizle iyi 
geçinin de, düşünürüz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — 

Şimdi size soruyorum': Uygar bir toplum, Türkiye 
Büyük Millet Meclisini 800 tane idam kararı üzerin
de, 800 kişinin yaşam hakkı üzerinde müzakereye 
zorlayamaz. Bu, uygarlığa yakışmaz ve yarın 800 
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tane insanın yaşamı üzerinde oy kullanırken, 700 
tane, 600 tane, 500 tane insanın yaşamı hakkında oy 
kullanırken hangi bilgiye sahip olacaksınız, hangi 
dosyayı tetkik etmiş olacaksınız? 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DlNÇERLER 
(İstanbul) — öldürülenler ne olacak? 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — İnsan

ların hayatını bu ölçüde ucuza saydığımız sürece, in
sanların hayatına bu ölçüde kayıtsız olduğumuz sü
rece ve idam kararlan karşısında bu ölçüde Türki
ye Büyük Millet Meclisi kayıtsızlığını sürdürdüğü sü
rece, dünyanın hiçbir yerinde uygar bir toplum mua
melesi görmezsiniz. (SHP sıralarından, «Bravo» ses
leri, alkışlar; ANAP sıralarından gürültüler) 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — 5 000 nereye gitti?.. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Geli

niz... 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — 400 

- 500 tane insanın idamı konusunda oy kullanmayı 
sizler de istemiyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, lütfen toparlayın 
efendim. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Bu 
sizlerin vicdanını da rahatsız edecek. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Allah 
kahretsin seni. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Ama 
bir şey istiyorsunuz; «Acaba bu 400 - 500 tanenin 
içinden, ideolojik nedenlerle çekip alabileceğimiz bir
kaç kişi bulunabilir mi?» diye bu hakkı kendinizde 
mahfuz tutmak istiyorsunuz. (SHP sıralarından al
kışlar, ANAP sıralarından gürültüler) 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DlNÇERLER 
(İstanbul) — Yargıya saygı yok. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Gürkan, toparlayınız 
efendim; zamanınız dolmuştur. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Peki 
efendim, toparlıyorum. 

Bu ağır sorumluluğu, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin yüce milletvekillerinin omuzuna yüklemek çok 
büyük bir haksızlıktır. (ANAP sıralarından gürültü
ler) Bu yasa ile bu sorunun çözülmüş olması lazım
dı. Sayın Başbakanın, «güya» diye bahsettiği tasarı
mızda biz, siz yüce milletvekillerine şunu sunduk: 
Gelin sağcı - solcu ayrımı yapmaksızın, gelin dosya
lar üzerinde hiçbir ayrım yapmaksızın, gelin bu 
idam cezalarını müebbete çevirelim, dedik. 
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ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Göster
melik teklifti o. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Ni

çin reddettiniz ve niçin böyle bir teklifin adı «güya» 
oluyor?.. «800 tane insanın yaşamı üzerinde ben oy 
kullanmak istemiyorum, ben bunu bağışlıyorum» di
yen bir teklife, «güya teklif» demek, aslında güya in
sanlık demektir. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri ve 
alkışlar; ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, lütfen efendim. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Biz 

af istiyoruz. Biz eğer... 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Bir gün de güzel 

şeyler söyle. 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Bu si

nir niye acaba? 
BAŞKAN — Lütfen efendim. 
Sayın Gürkan, lütfen efendim, süreniz doldu. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Bitiri

yorum efendim. 
Biz af istiyoruz. Eğer, 12 Eylül öncesinin koşul

larında ağır görevler yapanlar ve ağır hatalar işle
yenler, örneğin; çalışma yaşamının son derece radi
kal bir akış almasına, işçilerle işverenlerin karşı kar
şıya gelmesine neden olanlar, işveren sendikalarının 
başında bulunanlar eğer bugün Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanı olmak hakkını elde ediyorlarsa, DİSK'e 
de af gereklidir. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri ve 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Başbakan. (ANAP sıralarından sü

rekli alkışlar) 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (istanbul) — Me

rak etmeyin, ben sinirli konuşacak değilim, hiçbir za
man da sinirlenmem", gayet yumuşak ve tatlı tatlı ko
nuşacağım. (SHP sıralarından gürültüler) 

VECIH1 ATAKLI (Urfa) — Hata insanlarda olur 
Sayın Başbakan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kanunun lehin-
deyiz. Sebep gayet açıktır: Biz, birçok geri ülkede 
olduğu gibi, Türkiye'de artık af meselesinin kapan
masını istiyoruz; geri ülke değildir Türkiye. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri; SHP sıralarından gürül
tüler) 

Bugün birçok Batı ülkesinden memleketimize, «Af 
veriniz» diye gelmişlerdir. Kendilerine sorduk: «Sizin 
memleketinizde af var mı?» 

63 — 
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ALI İHSAN ELGİN (tçel) — işkence yok on
larda. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Düşün
ce suçu var mı? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Hiç
birinde af yoktur. 

ALI İHSAN ELGİN (tçel) — işkence de yok
tur ama... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Hiç
birinde af yoktur. Bu sizin özlemini duyduğunuz af, 
sadece geri ülkelerdedir. (SHP sıralarından gürültü
ler) 

YUSUF ZIYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Kanunlarında var. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — De
mokrasinin olmadığı ülkelerde, padişahlar tahta çıkar, 
o zaman cülus bedeli olarak bir af verirler; diktatör 
değişir, yeni bir af getirirler. Türkiye demokratik bir 
ülkedir ve bundan sonra inşallah af vesaire de olma
yacaktır. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

ENVER ÖZCAN (Tokat) — Biz, sizi bile affe
deceğiz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — ikin
cisi : Bir konunun üzerinde de duralım. Eğer bugün, 
söylediğiniz gibi, herhangi bir şekilde Millet Meclisi
nin yetkisinde olan af getirilmiş olsa idi - faraziye -
bu af dengeli olmazdı; çünkü Anayasada öyle bir 
hüküm var ki... 

KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — De
ğiştirin. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — O 
hükme göre mahkemelerimizin verdiği - inceleme ya
pılmıştır - bir ölüm hadisesinde, o hükme giren esas
ta karar verilmiştir; yani 14 üncü maddedir. Gene 
aynı benzer bir hadisede, normal bir cinayet hükmü 
verilmiştir; yani birisi affa girer, diğeri giremez. Böy
le bir affa gittiğiniz zaman, bu af dengeli olmaz; onu 
da siz gayet iyi biliyorsunuz. 

MAHMUT KARABULUT (Sivas) — Bunlara iyi
lik yaramaz. 

M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Teklifimizde bu
nu dengeledik Sayın Başbakan. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Hayır hayır, dengelemediniz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Biz 

kesin olarak, bu memlekette bir daha af getirilme
mesini, hatta hatta, ileri Batı ülkelerinde olduğu gibi, 
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin idamları tasdik et
me hükmünün olmaması lazımdır. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ENVER ÖZCAN (Tokat) — idamı kaldıracak 
mısınız Sayın Başbakan? Hodri meydan... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Ve 
inşallah, ekseriyeti aldığımız zaman Anayasayı değiş
tirir Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu yetkisini kal
dırırız. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

ALI İHSAN ELGİN (tçel) — Anayasayı delemez-
siniz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
idamların yapılıp yapılmaması hususu ayrı bir hü
kümdür. Bu Anayasa sarih, aynen şöyle söylüyor : 
Hiçbir kanunla Millet Meclisine Anayasanın verdi
ği bu hükmü geri alamazsınız, Anayasayı değiştir
meden. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Getirin, 
biz değiştiririz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
«Millet Meclisinin görev ve yetkileri: Mahkemeler
ce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getiril
mesine karar vermek...» Yani, netice itibariyle, bu
rada her idam hükmü oylanacaktır. Yerine getiril
mesine karar verilmezse; yani yerine getirilmemesi
ne karar verilirse, o vakit bu kanundaki hükme uy
gun olarak 36 seneye, müebbet hapse mahkûm edil
miş olacaktır; hadise o kadar. 

Şimdi burada sayın anamuhalefet partisi başka
nı konuşurken, memleketimizdeki hadiseleri unutmuş 
gibi konuşuyor; «400 tane idam dosyası var» diyor. 
Ben sorayım, 5 bin kişi öldü, bu 5 bin kişiyi öldü
renlerin çoğu bunlardı; acaba hiç düşünmüyor mu
yuz? (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar), 

KADlR NARIN (Diyarbakır) — Başkasına mal 
etmeyin, yönetimde siz vardınız. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
' Devam edin Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Memlekette inşallah sulh ve sükûn temin edilmiştir, 
sulh ve sükûn devam edecektir. 

ENVER ÖZCAN (Tokat) — Böyle devam etme
yecek ama... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Ümit ediyorum ki, şu getirdiğimiz tasarı, kanunlaş
tığı zaman memleketimizde çok daha modern bir 
anlayış getirilmiş olacaktır. 

Getirdiğimiz nedir?.. 
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ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Hep kandırıyor
sunuz. 

BAJŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeye
lim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Gayet basit; 30 gün tutuklu ise, 12 gün içeride kala
cak, 18 gün dışarda. Hatta şimdiye kadar iyi hali 
olmamış olanlar da bir defaya mahsus olmak üzere 
affediliyor. 

SALİM EREL (Konya) — Hani af yoktu?.. (SHP 
sıralarından alkışlar). 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Af değil, sadece disiplin cezaları affediliyor, iyi ha
li; af değil o. 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Yarın televiz
yonda «af» diyeceksiniz. 

SALlM EREL (Konya) — Söylediklerinize inan
mıyorsunuz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Disiplin cezaları affediliyor, sadece o. 

Bakın söyleyeyim: 30 yıl hüküm giymiş bir kim
se bu hesaba göre... 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — 12 yıl. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
12 yıl; yok hayır. Yüzde 40'ı içeride kalıyor; demek 
ki, 12 yıl içeride kalıyor, cezasının gerisini dışarıda 
çekiyor; ama eğer bir hata yaparsa, bir başka suç 
işlerse, o dışarıda geçirdiklerini de tekrar içeride ge
çirmeye başlıyor. 

ENVER ÖZCAN (Tokat) — Dünyası bitiyor. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Bu bir nevi, iyi halinin devam etmesi için, başının 
üzerinde olan bir Demokles'in kılıcıdır. İnsanları bu 
şekilde, yine Adalet Bakanlığımızın yaptığı istatistik
lere göre de, şartla salıverme halinde, geriye dönüş 
hemen hemen yoktur. 

Ümit ederim ki, Avrupa Konseyinin yaptığı in
celemeler de, esas meselenin bu şekilde halledileceği 
merkezindedir; yani insanları çok fazla içeride bu
lundurmanın bir faydası yoktur. Onları dışarı çıka
rır, dışarıda terbiye edersiniz. Yanlış iş yaparlarsa 
da tekrar içeriye alırsınız. O tehdit altında da her
halde insanlarımız daha iyi yola gireceklerdir. 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Dışarı çıksa iş 
bulacak mı? 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Tarafsız Baş
kan, kaç dakika oldu? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Şimdi ben sıkıntıyı anlıyorum. Bu getirdiğimiz tasa
rı kanunlaşacak... 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Kaç ay yürürlük
te kalacak Sayın Başbakan?.. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Memlekette, sizlerin de çok iyi bildiğiniz gibi, bizim 
getirdiğimiz teklif; yani Anavatan İktidarının getir
diği teklif kamuoyu tarafından kabul görmüştür. 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Sizin değil, Cü
neyt Canver'in teklifi o. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Esas sinirlilik buradan geliyor. 

Bırakınız, «Cüneyt'in» falan demeyiniz, Anava
tan İktidarının teklifi ve burada kanunlaştığı zaman 
da, Millet Meclisinin eseri olacak. Rica ederim, siz
ler de müspet rey veriniz. 

Teşekkür ediyorum. (ANAP sıralarından alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümünü oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ta
sarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 

Hayırlı ve uğurlu olsun. 

VII. — DİSİPLİN CEZALARI (Devam) 

2. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'a uyarı ce
zası uygulaması (Devam) 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan uyarı cezası üzerine 
kendisini müdafaa edecektir. 

Buyurun Sayın Kuşhan. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin bir milletvekilinin ko
nuşmasına saygı göstermek nezaketini gösteren sayın 
üyeleri;... 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efendim, 
hatibi dinleyelim... Sayın milletvekilleri rica ediyorum, 
lütfen oturup dinleyelim efendim. Birleşim kapan
mamıştır. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Siz gidince ba
kın neler konuşacağız. 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Onlar parmak
larını kaldırıp görevlerini yaptılar. 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Sayın Başkan 
siz de gidin. 

— « — 
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BAŞKAN — Devam edin Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Türkiye Büyük 

Millet Meclisi üyesi olarak intisap ettiğim ve üyesi 
bulunmaktan devamlı surette iftihar ettiğim Türkiye 
Büyük Millet Meclisine geldiğim- günden bugüne ka
dar devamlı surette, bana İçtüzüğün verdiği imkânla
rın boyutları çerçevesinde kaldım ve Anayasanın ve 
yasaların bana yüklemiş olduğu görevleri, hepinizin 
veya yapmak isteyen birçoklarınızın olduğu gibi, 
noksansız şekliyle yapmaya çalıştım sayın milletve
killeri. Ancak, bugüne kadar Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurulunda zaman zaman cezalandırıl
mayı gerektiren davranışların çok mukaddes bir giri
şim olduğu kanaatına vardığım için, İçtüzüğün çok 
açık hükümlerine rağmen, gerektiği yerde milletvekil
liğinin bana yüklemiş olduğu, milletimin bana ver
miş olduğu sorumluluğun idraki içerisinde hareket 
etmek mecburiyetini duydum. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde konuşan bir milletvekilinin konuşmasını, oyla
rıyla, parmaklarıyla her şeyi halledecek grubun mev
cudiyeti halinde de, mevcut olmaması halinde de, 
tutanaklara geçmesi suretiyle tarihe derç etmek müm
kündür. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, ben şu anda o görevi ifa 
ediyorum... 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 
(İstanbul) —Size biz yeteriz. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın Başkanım 
bana uyarı cezası vermek ihtiyacını duydular; saygı 
duyuyorum Başkanlık Divanının vermiş olduğu bu 
karara. Sayın Başkanlık Divanını şu anda işgal eden, 
kendisine kişisel olarak çok saygı duyduğum Meclis 
Başkanvekilinin vermiş olduğu bu kararı işgal etti
ği makamda bulunduğu sırada vermesine rağmen, 
saygı duyuyorum kendilerine. Yalnız sayın milletve
killeri, milletvekili olarak şunu iddia ediyorum; hak
sızdır. Bana verdiği uyarı cezasının gerekçesinde, 
bir milletvekili arkadaşıma verdiği kınama cezası
nın, yasa, Anayasa ve özellikle İçtüzük çerçevesinde 
uygun olmadığını iddia ettiğim ve kendisinden bu ko
nuyu açıklama ihtiyacını duyduğumun ısrarı ile ken
disine duyurulması sonucunda verildi. 

'Ben arzu ederdim ki, bir milletvekiline zamanı 
geldiğinde; yani müdahale ettiğinde bu imkân veril
miş olsaydı. Yalnız Türkiye Büyük Millet Meclisin
de çok kötü bir teamül gelişti, dilim titriyor bunu 
sıöylerken; ama söylemek mecburiyetindeyim; her şey 
zamanında olması gerekir; çünkü eyyamı geçtikten 
sonra, edilmiş olan sözün, ortaya konulmuş olan 
gerçeğini; elbetteki tutanaklarda, elbetteki tarihte, 
elbetteki gelecek nesiller, üzerinde etkisi olacaktır; 
ama bugün kişilerin kendisine şöyle bir silkinerek gel
mesini sağlayıcı etkisi olmayacaktır. O yüzden üz
günüm. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Başkanımın bana ver
diği uyarı cezası haksızdır ve kaldırmasını öneriyo
rum. Müsaade ederseniz nedenini izah edeyim: De
ğerli milletvekili arkadaşım Yılmaz Demir'e verdiği 
kınama cezasında Sayın Başkanın müstenidatı 136 ncı 
maddedir. Halbuki, hepimiz beraber yaşadık, 136 ncı 
madde çerçevesinde, arkadaşımın hareketlerinde ceza
yı gerektiren bir hal yoktu ve dolayısıyla benim 
cezamın kaldırılmasını, mukaddes oylarınıza sunma
sını teklif ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Kuşhan'ın cezasını 
kaldırıyorum; kendisine teşekkür ederim. (SHP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Efendim, gündemimizde bugün için görüşülecek 
başka konu kalmamıştır. 

10/11 esas numaralı Meclis araştırması önergesi 
üzerindeki ön görüşmeleri yapmak; 411 sıra sayısı ile 
basılıp, 10.3.1986 Pazartesi günü dağıtılan ve aynı 
gün Gelen Kâğıtlarda da yayınlanan 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında 
Kanunun 7 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun teklifini ve gündeme alınması kabul edilen 412 
sıra sayılı, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri 
Hakkındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yetki Kanunu Tasarısını görüşmek için 12 
Mart 1986 Çarşamba günü saat 15.00'de toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.25 

- 66 — 



T. B. M. M. B: 77 11 , 3 5 1985 O: 1 

V, — SORULAR VI 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki ta
dilat sırasında meydana gelen ölüm olayının nedenine 
ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un 
yazılı cevabı (7/821) 

Türkiye Büyüt Millet Meclisi Başkanlığına 
tAşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlanımasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. An'kara Terminalinde OAŞOT) emanet 
yerlinin onarım ve tadilatı sırasında 'bodruma düşüp 
ölen bir âmâ kişinin ölüm nedeni soruşturulmuş 
mudur?. 

Soru 2, Bu ik'işıilye 'kaldırıldığı hastaneden ölüm 
sebeH olarak ne şekilde (bir rapor verimli şit'ir?. 

Soru 3. Bu olaydan Bakanlığınızın bliflgisi olmuş-
ımMur?. Olmuş ise ne yapılmıştır?. İhmal sebebi sap
lanmış mıdır? 

ıSoru 4. 'Bu ölen kişimin ölümü sebebi 'ile ihmali 
görülenlerin, bü şahsın geride 'kalanlarına tazminat 
vermesi sağlanamaz mı?. 

T.C. 
içişleri Bakanlığı 7.3.1986 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Güvenlik 

Şube : Sen. Faa. Top. 
01 (B-2) 091030 

Konu : Erzurum MM'ettveklilıi Hilmi ^ 1 ^ ^ ^ ^ ' 
nun önergesi. 

Türtkîye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
ilgi : TBMM Genel Sekreterliğinin 7.2.1986 ta^ 

rilh ve 7/821 -5201 /20121 sayılı yazıları. 
Erzurum M'Metivek'if İSaym Hiılmi Nalbah'toğîu ta

rafından Bakanlığıma yöneltilen soru önergesiyle öl
düğü iddia ©dilen Doğan Coşkun Mimli şahıs ile ilgili 
olarak hazırlanan bilgiler aşağıda açıklanmıştır. 

11.1.1986 günü saat 20.30 sıralarında Ankara Şe
hirlerarası otobüs terminali (AŞOT) içerisinde bulu
nan eski emanet teslim yerinde meydana gelen oîavda, 
terminal içerislinde seyyar satıcılık yapan, Ankara İli 
Kaledik İlçesi nüfusuna kayıldı Kaya oğlu 1961 do-

CEVAPLAR (Devam) 

I ğuimlu Doğan Coşkun adlı âmâ şahıs tahimlinen 2.50 -
3 metre kadar yükseklikten düşerek yaralanmıştır. 

YaraÜiı şahıs olayı müteakip Hızır servisi aracılığı 
ile Numune Hastanesine kaldırılmış, yapılan ilk tıbbî 
müdahalede hayatî tehlikesinin bulunduğuna dair ge
çildi doktor raporunun verilmesi üzerine durum Ter
minal Föllîs Karakolu görevlilerince Ankara - Yeni
mahalle Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Turan özay-
soy'a bMirilımıiş, görevli savcı olaya resen eli koymuş
tur. 

Olay akşamı mağdurun şuuru kapalı olduğundan 
ifadesi alınaroamış, 12.1.1986 tarihinde alınan ifade
sinde ise, gözleri görmediği için önündeki 'boşluktan 
aşağıya 'düştüğünü, olayda bir kasıt olmadığını ve kaza 
ile meydana geldiğini ifade dtmiştir. 

Mağdur Doğan Coşkun ölimemliş olup, halen An
kara Numune Hastanesi Beyin Cerrahisi Bölümü 304 
numaralı odanın 2 nai yatağında 'tedavisi sürdürül
mektedir. 

Kazaen meydana gelen olaya Terminal Polis Ka
rakolu kayıtlarına 1986-C/13 sayısı verilerek işlem ya
pılmış, oîavda ihmali olduğu tahmin edilen emanet 
yerinin eski sahibi ile (AŞOT) Müdürlüğü yetkililerinin 
'ifadelerine başvurulmuş, hazırlanan soruşturma evra
kı 20.1.1986 günü Yenimahalle Cumhuriyet Savcılığı
na teslito edilmiştir. 

»Sonuç olarak, iddia edildiği gibi, âmâ DoSan Coş
kun ölmemi'Ştir. Ayrıca, olayla ilgili olarak gereken 
kanunî soruşturmalar tamamlanarak adlî meraline 
tevdi olunmuştur. 

Arz ederim. 
Yİdırım Akbulut 

I İçişleri Bakanı 

I 2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, yasa 
I dışı örgüt üyesi olduğu ileri sürülen bir öğretmenin 
I ölümüyle ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin so

rusu ve içişleri Bakam Yıldırım Akbulut'un yazılı 
cevabı (7/825) 

Türkiye Büyük MİMet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Gayın Yıldırım 

Akbulut tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla talep ederim. 

Cüneyt Canver 
Adana 

Ailesi tarafından; kaçma süsü verilerek, görevli 
bir tini tarafından kurşuna d'iz'ıMiğü ileri sürüden «'İlk
okul öğrötmenli» Sıdldık Bilgin'in ölümü hakkında 
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yapağınız açıklamada «Sıddık 'Bilgin'in yasa dışı örgüt 
üyesi olduğunu, örgüte ait bir sığmağın yerini göster-
m'eye giderken kaçmaya teşebbüs ettiğini, dur ihta
rına uymadığını, açılan ateş sonucu ölürken «Yaşa
sın P.KlK. zafer 'bizimdir» slbganı atmaya devam et
tiği ni, cesedin ise ailesi almadığı liçin karakolun yanı
na eömülldüğünü ileri sürmektesiniz. 

1. Sıddık Bilgin, ölümünden önce hangi illktokul-
•c'ia görevli idi?. Bu göreve ne zaiman atanmıştır?. 
Atanması sırasında örgüt üyeliği istihbarat güçlerirnliz 
tarafından 'billlirum ŷor muydu?., örgüt üyesi olduğu 
ne zaman ve ne şekilde öğrenildi?, öğretmenin slicli-
lirodb yasa dışı örgüt Üyesi olduğuna ilişklin veya 'baş
ka 'bir suçtan dolayı herhangi bir kayıt var mıdır?. 

(2. İSıdldik 'Bilgin'in ölümü ite ısionuçlanan (bu ope
rasyonlar için emri İklim vermiştir?. Operasyonu yü-
rütüğü iteri sürülen yüzbaşı kliimdir?. Halen nerede 
görevlidir?. 

3. Anılan bu görevli Muğla'da ırza geçme dava
sının da sanığı mıdır?. 

4. Sainığı ise, ömre Muğla'da ırza geçtiği daıha 
sonra başka 'bir sanığı kurşuna dizdiği ileri sürüülen 
'bu yüzbaşı, 'bu tüp işler iç.'in mi görevlendirilmiştir?. 
Böyle is© 'bundan sonraki görev bölgesini açıklar mı
sınız?. Ya da anılan görevli hakkında suç duyurusun
da 'bulunacak mısınız?. 

5. Maktulün cesedinin, köy mezarlığına değilde, 
karakolun yanıina neden gömüldüğünü açıklar misi
niz?. 

6. Kaçmaya çalışırken, açılan ateş sonucu öldü-
rüllıen maktulün yere düşerken, «Zafer (bizimdir» diye 
•bağırdığını öğrendiğinize göre, maktule saplaman kur
şun sayısını da açıklar mısınız . 

7. 8 inci Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı
nın bu olay ile ilgili açıklaması ile sizin açıklamanız 
arasındaki derin farkın kaynağı nedir?. 

Bakanlığınız yaptığı açıklamada, Sıddık Bilgin'in 
mensubu olduğu örgütün kullandığı bir sığınağı gös
termeye giderken kaçmaya çalıştığını ve dur ihtarına 
uymadığını beUıirtımekte oysa 8 inci Kolordu Komu
tanlığı 'üs© «'Bölgede yapılan bir taramada eşkiya Sıd
dık Bilgin'in dur ihtarına uymayarak kaçarken vurul
duğunu» açıklamaktadır. Ik! farklı açıklamanın sebe-
'bi, Davîetin istihbarat güçlerinin birbMınden haber
siz çalışılması midir?. 

I T.C. 
| İçişleri Bakanlığı 7.3.1986 

Jandarma Genel Konıuitanıliğı 
İSTH : 7504,3-26-86/Em. Ve 

Asyş. Ş. (Şikâyet) 
Konu : Yazılı soru önergesi, 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
tügi : TJB.M.'M. Başkanlığının 7 Şubat 1986 gün 

ve 7/825-5206/20126 sayılı yazısı. 
I Bingöl - Genç ilçesinde ittir operasyon sırasında 
| öldürülen Sıddık Bilgin hakkında, Aldana Milletvekili 
i Cüneyt Oanver tarafından yazılı ol'arak cevaplanldı-

rılıması isteğiyle verilip ilgi yazıyla Bakanlığımıza in
tikali' ettirilen soru önergesi 'incelenmiş ve aşağıda mad
deler hailinde açıklanmıştır. 

I 1. Sıddık Bilgin ölümünden önce Bingöl - Genç 
I İlçesi Dedebağ Köyü İlkokulunda görevli olup, bu 

görüve 30.l'l .1983 tarlihinde 'başlamıştır. 
29 Ağustos 1985 tarihinde kendiliğinden teslim 

j olan bir bölücü çete mensubunun İfadesinden, bir 
! çok kişi ile birlikte Sıddık Bilgin'in dle örgüt m'en'sulbu 
I olduğu anla silmiştir. Operasyon tarihline kadar Sıd-

dılk Bilgin'in örgütsel ilişkiye açık 'olduğu duyumları 
I alınmasına rağmen, suç isnat edecek 'bilgiler olmama

sı nedeniyle yakalanmamış, operasyonda yakalanan 
(2) çete mensubunun ifadelerinden de bölgede terö
rist gruplara çeşitli yardımlar yaptığı tespit edildiğlin-
den Genç İllçesinlde yakalanmıştır. 

2. Operasyon emri (Sıkıyönetimi Komutanlığınca 
verilirmiş, J. Kd. Yzb. Ali Şahin komutasında (2) su
bay, (6) astsubay, (80) erbaş ve er ile Genç İlçesi Sağ
lık Ocağı tabibinden oluşan bir kuvvetle yapılmıştır. 

J. Kd. Yzb. Ali Şahin hailen Bingöl - ti Merkez 
Jandarma Bölük Komutanı olarak 'görevlidir. 

3. Muğla'dak'i ırza geçme olayı ile ilgili davanın 
sanığı J. Kd. Yzlb. Ali Şahin olmayıp, J. Onıb. En
ver Keskinoğluldür. 

4. Muğla'd'aki olayla ilgili dava adlî makamlarca 
yürütülmektedir. Sıddık Billgin'in öldürülmesi olayıy
la ilgili tahkikat Synt. Askerî Savcılığınca yapılmış 
vs kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir., 

5. Sıddık 'Bi'ligin'in cesedi, amcası Gıyasetûin B'il-
gin%ı. teslim almak istememesi üzerine mahallinde 
heyetçe 'bir rapor tanzim edilerek karakolun bahçesi 
dışında uygun İttir yere açılan mezara defnedilmişt'ir. 

6. iCesette; l'i başta, 4'ü sırtta, l'i bacakta olmak 
j üzere (6) adet kurşun yarası saptanmıştır. 
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7. İçişleri Bafoanlığı ve 8 inci Kolordu veı Sıkı
yönetim Komutanlığının olayla ilgili açıklamaları ara
sında farklılık'bulunmamaktadır. 

Arz ederim. 
fişleri Bakanı 

Yıldırım Akbuflut 

3. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
futbol hakemlerinin lig maçlarındaki kural hataları
nın önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emir-
oğlu'nun yazılı cevabı (7/843) 

Türkiye Büyük MUtet Mecliisii Başkanlığınla 
AşağıdaM somlarımın 'M'illlî Eğicim Gençik ve 

Spor Balkanı Sayın Metin EmÜroğlu tarafından yazı
lı olarak cevaplandırıHmasına aracdiğınızı arz ederim. 

(Saygılarımla. 
Muzaffer Yıldırım' 

Kayseri 

216 Öcalk 1986 Pazar günü Kaiyseri'de oynanan Kay-
serJspor - Fenerbahçe maçını bizzat seyrettim, Göz-
lerimlin önünde maçın (hakemli Sadık Oeda affedilmez 
biir kural hatası ile Feneırbahçeye »ikinci golü sağla
mış, oldu. 

Hadîse şöyle oldu; top dışarı çakmıştı, hakem De
da, Kayserİspor Ikaîedi'sli .Aidnan'a sarı kart göstermek 
üzere 'kaleye doğru gfi'dîyördu, sırtı taç atılacak tara
fa dönüktü. >(Kaysetfisporlü futbolcular sarı karta iti
raz ©diyorlardı.) Hakem tarafından oyunu başlatma 
işareti verilmeden Penerbahçelıi futbolcular hakemin 
sıırltı dönük san k)art .göstermısye giderken oyunu haş
latıp 2 nc'i 'gollerini attılar. Hakemin işaretli olmadan 
başlatılan oyunda affedülmez bir kural hatası vardır. 
Bu durum 15 bin seyircinin gözleri önünde yaratıl-
dığıriian Kayserisporlü taraftarları sükût-u hayale 
uğranmıştır. 'Seyircisinin soğukkanlılığı ve bilinci dav
ranması sonucunda bir hadis© de çıkmamıştır. 

'Bu durum karşısındia; 

il. Bazı hakemlerin bazı takımlar lehimde maçlar
da burada olduğu gibi hatalar yapması, % maçların
da huzur ve ıgüven ortamını bozucu oliaıylara sebebiyet 
verebileceğinden ibu hususta ne gibi önlemler aldınız 
veya almayı düşünüyorsunuz?. 

2. Kayserisporun göz göre göre gaspedülen bir 
puanının hesabını kim verecektir?. Kural hatasının 
TRT1d'e)ki fiilimden seyredilip saptanması halinde ma
çın tekrarı düşünülmekte midir?. 
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T.C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 'Spor 

Bakanlığı 10.3.1986 
Beden Terbiyesi 

Genel Müdürlüğü 
FulJbol Federasyonu 

Başkanlığı 
Dairesi : 'Hakem İşleri Mjd. 
Sayı : O8-10.0-'86/2O8-l«05 
Konu : Kayserİspor - Fenerbahçe müsabakası Hk. 

Türkiye (Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
•fiği : 7 Şubat 1986 tarih ve 7/843 ve 5248/20298 

sayılı yazılarına. 
1. Futbol Hakem Gözlemci, Temsilci ve il'giili ku

ruluşlar ha'kkmdıaJki yönetmeliğe göre her müsabaka
ya bir gözlemci görevlendirilmekte ve müsabaka sı-
rasında'toi tüm olaylar ve hakemlin oyun yönetimi ile 
İîgiiiii bilgiler gözlemci raporlarında yer almakta olup, 
bu raporlarda herhan'gi bir olumsuz husus belirtildiği 
takdirde bunun telafisi, tekrarlanmaması ya da cezaî 
'karşılığının verilmesi içlin gereklli işlemler badema 
yaputagelmektedliır. 

2. ıttgi yazılarında konu edilen maçın gözlemci 
raporunun tetkikinde İse oyun içinde kural hatası ya
pıldığına dair 'bir ifaJdle bulunmaldığı ve gözlemcinin 
hakemlin yöneüiımli hakkında tam puan olan 90 puan 
takdir dtfciği anlaşılmış olup, bu nedenle maçın ne'tiice-
si üzerinde bir tasarrufa gidilmesi veya tekrarlanması 
söz konusu olimamaktadır., 

Bilgilerinize arz ederim. 
ISaygılarımla. 

Metün Em'iroğiu 
Müî Eğitfım Genellik 

ve (Spor Bakanı 

4. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan. HastürkJj 

ün, İskenderun Demir Çelik Fabrikalarındaki yolsuz
luk iddiasına Miskin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı Ahmet Karaevli'nin yazılı cevabı (7/852) 

Türkiye Büyük Mîllet McctHisi Başkanlığına 
Aşağıdaki 'soru önergemin Sayın Başbakan ta

rafından yazılı olarak yanıtlanması ve gereğine mü-
sadeılerinizli arz ederim. 

Yılmaz Hastüdc 
İstanbul 

1. Tercüman gazetesinin 3)1.1.,1986 tarihli nüsha
sında yayınlanan Isdemilr'de mütyarlık yolsuzluk adlı 
haberde adı 'geçen İskenderun Delmıiır Çelik Fabrika
ları yöneticileri hakkında Devleti zarara uğrattıkları 
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içiin yasal işlem yapılmış mıdır?. Yapıilmamış ise, ge
rekli yasal işl'ernlıeri yapmayı düşünür müsünüz?. 

2. Pason üretim yapan firma ile îsdem'ir arasın
daki sözleşmenin tek taraflı fesflui mümkün müdür?. 
Miümkü'n ilse böylesi ibüyüfc zarara rağmen neden fesih 
yoluna gidilmemişdir?. 

3. Fason üretilen malların EM - TRANİS Dış 
Ticaret A,Ş. Firmasına (maliyet 'bedelinin altında sa
tılışı ile ilgili protokolün' feshi düşünülmekte mlidir?. 
Bugüne kadar ortaya çıkan zararların herhangi fo'ir 
şekilde tazmini mümkün müdür?. 

4. BM - TRA'NS Dış Ticaret A.Ş.'n'in sahipleri 
ile 'bugüne kadar yaptığı çalışmalar hakkında bilgi 
verebilir mli'Sİniz?. 

T.C 
Devlet Bakanlığı 7.2.1986 

Sayı : 08.68/00535 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türküye Büyük Millet Mecl'isi Başkanlığına 
î'lgİ : a) T.B.M.M. Başkanlığının 7.2.1986 gün 

ve 7/852-5267/20360 sayılı yazısı, 
>b) Başbakanlığın 12.2.1986 gün ve 18/106-1334/ 

01446 sayılı yazısı, 
îstaribul Milfefivelklii Yılmaz Hasrürk'ün Sayın 

Başbakanımıza tevcih ettiği ve ilgi (1b) yazı ekinde 
Bakanlığıma intikal ettirilen fsdemür ve BM - EX-
PORT Dış Ticaret A.Ş. ile ilgili yazılı soru önerge
si tarafımdan cevaplandırılmış olup, önergeye ait ce-
valbî not ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize 'arz ederim. 
Ahmet Karaevffi 
Devlet (Bakanı 

İstanbul Milletvekili Yılmaz Hastürk'ün tsdemir ve 
EM - EXPORT Dış Tcaret A.Ş. ile tllglili Yazılı Soru 

önergesine Ait Not : 

Tercüman Gazetesinin 31.1.1986 tarihli nüshasın
da yayınlanan yazıda belirtilen hususlar Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulunun temennisi doğrultu
sunda Balkanlığımca 'bütünüyle incelenmesi ve gerek
tiğinde soroşturulması için Başlbakanlık Teftiş Kuru
luna intikal ettirilmiş olup, henüz inceleme safhasın
dadır. İnceleme sonucunda gerekli işlemler yapılacak
tır. 
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İşlem sonucundan tarafınıza ayrıca bilgi verilecek
tir. 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkari 
in, İl Özel İdareleri Fonunun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam Yıl
dırım Akbulut'un yazılı cevabı (7/858) 

Türkiye Büyük Millet Meeltai Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Yıl

dırım Aikbutfut tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılması için gereğini saygılarıımla arz ederim. 

Doç. Dr. Türkân T. Aırıkan 
Edirne 

'Soru 1. «11 özel İdareleri Fonu» nda 1984 yılın
da toplanan kaynakların tutarları ayrı ayrı nedıir . 

a) Varsa, 1983'den devredilen 'bakliye, 
'b) Genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamın

dan il özel idarelerine ayrılan payın % 20'si, 
c) iDiğer gelirler, 
d) Bu Fona diğer fonlardan aktarma yapılmış

sa, tutarları ve fonların adları. 

Soru 2. Bu fondan 1984 yılında il özel idarele
rine yapılan yardımlarla ilgili harcamaların tutarları 
ayrı ayrı nedir?. 

a) Tarımla ilgili yatırımlar, 
b) Kültür ve turizme yönel'ik yatanlar ve hiz

metler, 
c) Anonim şirketlere iştirakler, 
d) Eğitim teslisleri ve benzeri harcamalar, 
e) Fa'kür öğrenciler için yurt yapımı, onarımı, 

tefrişli ve işletilmesi harcamaları, 

f) Hizmet 'binaları ile lojman satın alma, yaptır
ma bedelleri, 

g) Düşikünlerevi harcamaları, 

h) M ve ilçe belediye hudutları dışında spor te
sisleri yaptırılmasu 

i) Diğer harcamalar, 
j) Bu fondan diğer fonlara aktarma yapılmış

sa, tutarları ve fonların adları. 

Soru 3. Bu fondan, 1984 yılında hangi 'Merin 
Özel idarelerine ne tutarlarda yardım yapılmıştır?. 

Soru 4. Soru 1, 2, ve 3'deki 'bilgiler 1985 yılı 
için nedir?. 
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T.C. J 
İçişleri Bakanlığı 7,3.1986 
Mahallî İdareler 

Geneıl Müdürlüğü 
Şb. Md. : AFK-ARGE-571 

(86)/90157 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 7.2.1986 gün ve TBMM Gin. 0k. Kan. ve 

Kar. Md. 7/858-5274/20376 sayılı yazı. 
Ecfrne Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan' 

m «îl özel İdareleri Fonu'nun 1984 - 1985 Yıllan Ge
lir ve Giderlerine İlişkin Yazılı Soru önergesi» ne ve
rilen cevabın bir örneği ilişikte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
İçişleri Bakamı 

Yıldırım Akbulut 

Sayın Türkân Turgut Arıkan 
Edirne Milletvekili 

İl özel İdareleri Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve güderlerine ilişlkin yazılı soru önergenizde yer 
alan Konular Bakanlığımda incelettÜf itmiştir. 

1. tÖ özel İdareleri Fonumda 1984 - 1985 yılla
rımda ton'lanan kakmakların tutarları; 

a> 1983 ve 1984'den devredilen bakiye 788 313 386 
ve 640 992 770. 

t>) Genel Bütçe Vergi Gel'irlerfi Tahsilat topla
mından ti özel İdarelerine avrılan payın % 20'si, 
4 62.8 372 000 ve 7 609 470 000 TL. 

c) Diğer gelirler başlığı altında herhlanıgS bir ge
lir toplanmamıştır. 

d) Bu fona diğer fonlardan herhangi bir aktar
ma yapılmamıştır. 

2. Bu fondan 1984 - 1985 vılarında 11 Özel İda
relerine yapılan yardımlarla ilgili harcamaların tutar
ları; 

a) Tarımla ilgü yatırımlar, 600 436 998 ve 
392 500 000 TL. 

ıb) Küftür ve turizme yönelik yatırımlar, 
1 090 255 618 ve 1 897 000 000 TL. 

c) Anonim şirketlere (iştirakler, 1 522 000 000 ve 
1 400 100 000 TL. 

d) Eğitim teslisleri ve benzeri yatırımlar, 
219 000 000 ve 1 138 000 000 TL. 

e) Fakir öğrendiler için yurt yapımı, 269 000 000 
ve 295 000 000 TL. 

f) Hizmet binaları ve lojman. • yatırımları, 
559 000 000 ve 1 238 000 000 TL. 
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g) Düştoünlerevii için herhangi bir harcama ya
pılmamıştır. , 

•h) Spor tesisleri için 1985 yılında 63 000 000 
TÎL. harcama yapılmıştır. 

d) Diğer harcamalar, 516 000 000 ve 018 000 000 
TL. 

j) Bu fondan diğer fonlara aktarma yapılma
mıştır. 

3. H Özel İdareleri Fonundan 1984 ve 1985 yılı 
içinde İl özel İdarelerine, yapılan yardıımılar ilişik 
(Ek - I) listededir. 

Bilgilerimizi rica edenim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakanı 

Ek : 1 
11 Özel İdareleri Ortak Fonundan 1984 ve 1985 

Yıllarında 11 özel İdarelerine Yapılan Yardımlar 

İ l i 1984 Yılı 1985 Yılı 

01 Adana 
02 Adıyaman 
03 Afyon 
04 Ağrı 
05 Amasya 
06 Ankara 
07 Antalya 
08 Artvin 
09 Aydın 
10 Balıkesir 
11 Bilecik 
12 Bingöl 
13 Bitlis 
14 Bolu 
15 Burdur 
16 Bursa 
17 Çanakkale 
18 Çankırı 
19 Çorum 
20 Denizli 
21 Diyarbakır 
22 Edirne 
23 Elazığ 
24 Erzincan 
25 Erzurum 
26 Eskişehir 
27 Gaziantep 
28 Giresun 

115 000 000 
104 077 570 
101 370 000 
51 311 895 

115 929 000 
110 000 000 
105 000 000 

9 000 000 
40 000 000 
88 000 000 

113 168 000 
105 000 000 
40 000 000 

115 000 000 
115 000 000 
48 000 000 
40 000 000 

128 000 000 
— 

162 000 000 
130 000 000 
108 000 000 

— 
100 000 000 
30 000 000 

100 000 000 
70 000 000 

—. 

175 000 000 
100 000 000 
63 000 000 

160 000 000 
83 000 000 

210 030 000 
60 000 000 
50 000 030 

100 000 000 
35 000 000 
59 000 000 

110 OD0 000 
100 000 000 
113 000 000 
110 000 000 
90 000 030 

120 000 000 
170 000 000 
10 000 000 

182 000 000 
50 000 000 

175 000 000 
110 000 000 
155 000 000 
60 000 000 

118 000 000 
154 000 000 
110 000 000 
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i l i 1984 Yılı 1985 Yılı 

29 Gümüşhane 
30 Hakkâri 
31 Hatay 
32 İsparta 
33 İçel 
34 İstanbul 
35 tzmir 
36 Kars 
37 Kastamonu 
38 Kayseri 
39 Kırklareli 
40 Kırşehir 
41 Kocaeli 
42 Konya 
43 Kütahya 
44 Malatya 
45 Manisa 
46 Kahramanmaraş 
47 Mardin 
48 Muğla 
49 Muş 
50 Nevşehir 
51 Niğde 
52 Ordu 
53 Rize 
54 Sakarya 
55 Samsun 
56 Siirt 
57 Sinop 
58 Sivas 
59 Tekirdağ 
60 Tokat 
61 Trabzon 
62 Tunceli 
63 Şanlıurfa 
64 Uşak 
65 Van 
66 Yozgat 
67 Zonguldak 

70 000 000 
144 000 000 

_ 
110 000 000 
65 000 000 

100 000 000 
147 366 153 
44 140 000 
90 000 '000 

145 000 000 
25 000 000 

— 
— 

115 000 000 
23 000 000 

148 000 000 
8.5 000 000 
20 000 000 
30 000 000 

103 000 000 
41 330 531 
35 000 000 

105 000 000 
177 000 000 

— 
125 000 000 
55 000 000 
80 000 000 
30 000 000 
54 009 467 
20 000 000 

100 000 000 
10 000 000 
70 000 000 
25 000 000 
75 000 000 

— 
20 000 000 
45 000 000 

125 000 000 
128 000 000 
73 000 000 
75 000 000 

138 000 000 
50 000 000 

109 000 000 
117 000 000 
135 000 000 
200 000 000 

10 000 000 
170 000 000 
40 000 000 
83 000 000 
80 0O0 000 

210 000 000 
110 000 000 
110 000 000 
78 000 000 

123 000 000 
105 O00 000 

87 500 000 
130 000 000 
65 000 000 
95 000 000 

160 000 000 
70 000 000 

150 000 0O0 
100 000 000 

85 000 000 
80 000 000 

140 000 000 
40 000 000 

109 000 000 
53 000 000 
70 000 000 

178 600 000 
60 000 000 
67 500 000 

TOPLAM 4 775 692 616 7 041 600 000 
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6. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, karakollara intikal eden olaylara ve sonuçlarına 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un 
yazılı cevabı (7/883) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Sayın İçişleri Bakanı 

tarafından yazılı olarak yanıtlanması ve gereğini arz 
ederim. 

6 . 2 . 1986 
Yılmaz Hastürk 

istanbul 
1. 23-24 Ocak 1986 tarihlerinde İstanbul'da 

duvarlara bilinmeyen kişilerce yazı yazılmış mıdır? 
Yazılmış ise metnini açıklar mısınız? 

2. Yazılmış ise, bu yazılar polisler tarafından si
linmiş midir? 

3. 1986 yılı içinde adî hırsızlık ve bunun dışında 
kalan hırsızlık ve diğer Türk Ceza Kanununa göre 
suç niteliğinde karakollara intikal eden olay sayısı 
ile bunların değerlendirilmeleri sonucu elde olunan 
bilgiler hakkında açıklama yapar mısınız? 

4. 1984 - 1985 yılının 1 ve 2 nci aylarındaki ay
nı nitelikte vakalarda emniyetçe yürütülen soruştur
ma sayısı ve yeri hakkında bilgi verir misiniz? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 7 . 3 . 1986 
Daire : Güvenlik 

Şube : Sen. Faa. Top. 01. 
(B-2) - 091031 

Konu : İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Genel Sekreterliğinin 11.2.1986 ta

rih ve 7/883-53O8/205O1 sayılı yazıları. 
İstanbul Milletvekili Sayın Yılmaz İhsan Hastürk' 

ün Bakanlığıma yönelttiği soru önergesinde belirti
len hususlar ile ilgili bilgiler aşağı çıkarılmıştır. 

1. 24 Ocak 1986 günü Eyüp ilçesinde Demirka-
pı Ciciöz yolu, Ferhatpaşa Caddesindeki duvarlara 
kırmızı boya ile «TKP 65 yaşında» ibaresi yazılmış
tır. 
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2. Binalara ve umumî yerlere yazı yazmak, re
sim yapmak ve afiş yapıştırmak gibi eylemlerin ya
pılmasını önlemek diğer taraftan da yazılmış yazılar
la yapıştırılmış afişlerin uzun süre teşhirine meydan 
vermemek ve suçun devamını önlemek ve engellemek 
bakımından yazılar polis nezaretinde sildirilmiştir. 

3. 1986 yılı içinde adî hırsızlık ve bunun dışın
da kalan hırsızlık ve diğer Türk Ceza Kanununa gö
re suç niteliğinde karakollara intikal eden olay sayı
sı aşağı çıkarılmıştır. 

20 300 olayda, faili bilinen 11 747, faili meçhul 
1 822, yakalanan 19 869 ve firar eden 431 kişidir. 

4. 1984 - 1985 yıllarının 1 ve 2 nci aylarındaki 
aynı nitelikteki vakalarda, 1984 Ocak ayında; 

19 180 olayda, faili bilinen 11 224, faili meçhul 
1 796, yakalanan 18 760 ve firar eden 420 kişidir. 

1984 Şubat ayında; 
19 055 olayda, faili bilinen 11 364, faili meçhul 

1 662, yakalanan 18 572 ve firar eden 483 kişidir. 
1985 Ocak ayında, 

18 674 olayda, faili bilinen 11 377, faili meçhul 
1 711, yakalanan 18 340 ve firar eden 334 kişidir. 

1985 Şubat ayında, 
17 668 olayda, faili bilinen 10 743, faili meçhul 

1 623, yakalanan 17 302 ve firar eden 366 kişidir. 
İstatistik rakamların tetkikinde; 1986 ocak ayın

da işlenen suçlarda, 1984 ocak ayma göre % 05, 
1985 yılı ocak ayına göre % 04 bir azalma olduğu 
tespit edilmiştir. 

Arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakanı 
7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, memurlara yapılan sosyal yardımlar için bütün 
kamu kuruluşları arasında standardizasyon sağlanma
sına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Abdullah Tenekeci'nin yazdı cevabı (7/892) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazı

lı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica ede
rim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
Soru 1. Bazı Devlet ve kamu kuruluşları ile ban

ka ve fabrikaların servis arabaları olduğu halde, ser
vis arabaları olmayan Devlet ve kamu kuruluşları 
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memurları ile öğretmenlere taşıt gideri olarak bir 
yardım yapılamaz mı? 

Soru 2. Bazı Devlet ve kamu kuruluşları ile ban
ka ve fabrikalarda, hatta belediyelerde memurlara 
giyecek kumaş veya yapılı elbise, giyecek bazı eşya 
verildiği halde, bu gibi giyim eşyası verilmeyen me
murlara ve öğretmenlere de bu gibi giyecek yardımı 
yapılamaz mı? 

Soru 3. Yukarıki soru konusunda Devlet daire
leri arasında bir standardizasyon sağlamayı (sosyal 
hak eşitliği bakımından) uygun bulur musunuz? 

Soru 4. Devlet bir çok kurum ve kuruluşlarında 
çalışan memurlarına lojman yaptırıp veriyor. Henüz 
lojman yaptıramadığı memurlarına lojman yaptırıp 
verinceye kadar bu gibi lojmandan mahrum memur
larına kira giderini karşılayacak bir ödentide (sosyal 
yardım parası) bulunamaz mı? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 7 . 3 . 1986 

Sayı : 06-02.1/0204 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun «ka

mu görevlilerine lojman, taşıt ve giyecek yardımı ya
pılması» konusundaki yazılı soru önergesine Sayın 
Başbakan adına verilen cevabımızın metninden 2 ör
nek ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Abdullah Tenekeci 

I Devlet Bakanı 

I Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun «Ka
mu Görevlilerine Lojman, Taşıt ve Giyecek Yardımı 
Yapıtmas» Konusundaki Yazılı Soru Önergesine ce
vabımız. 

I Soru 1. Bazı Devlet ve kamu kuruluşları ile ban
ka ve fabrikaların servis arabaları olduğu halde, ser-

I vis arabaları olmayan Devlet ve kamu kuruluşları me
murları ile öğretmenlere taşıt gideri olarak bir yar-

I dım yapılamaz mı? 
I Cevap 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun

da, bütün Devlet memurlarını kapsayacak şekilde ve 
I genel bir denge içerisinde aslî ve sürekli kamu hiz

metlerinde istihdam edilen memurlara yapılacak her 
türlü ödemelerden; 

a) 36, 43 ve 154 üncü maddesiyle, aylıkların, 
I b) 43 üncü maddesiyle uygulanacak ek gösterge

lerin, 
| c) 192-213 üncü maddesiyle sosyal yardımların, 
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d) 1327 sayılı Kanunla da zam ve tazminatların. 
Ne şekilde tespit edileceği, bu tespitler yapılırken 

hangi şart ve kriterlerin, hizmet yerlerinde ne gibi 
özelliklerin esas alınacağı öngörülmüş ve 1970 yılın
dan bu yana da yine genel bir denge içerisinde bu hü
kümler uygulanagelmiştir. 

Bu sebeple mevcut hükümler çerçevesinde Devlet 
memurlarına ve dolayısıyla öğretmenlere taşıt gideri 
olarak bir yardım yapılması mümkün değildir. 

Soru 2. Bazı devlet ve kamu kuruluşları ile ban
ka ve fabrikalarda, hatta belediyelerde memurlara gi
yecek kumaş veya yapılı elbise, giyecek bazı eşya ve
rildiği halde, bu gibi giyim eşyası verilmeyen memur
lara ve öğretmenlere de bu gibi yardım yapılamaz mı? 

Cevap 2. Yine 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 211 inci maddesi hükümlerine göre, uygula
maya konulan ve devlet memurları yanında aylık ve 
sosyal haklarını mezkûr kanuna göre almakta olan 
diğer kamu personeline yapılacak giyecek yardımı 
hakkındaki «Devlet Memurları Giyecek Yardımı Yö
netmeliği» nde hangi hizmet ve işyerlerinde istihdam 
edilen memurlara ne gibi giyeceklerin verileceği ve 
bunların kullanma süreleri tespit edilmiştir. Diğer bir 
ifadeyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının tümü
nü kapsayacak şekilde çalışılan yerin iklim ve coğrafî 
şartlarına göre, görevin ifası sırasında kullanılması ge
reken giyim eşyalarından hangilerinin hangi görevleri 
yapanlara verileceği, bunların kullanma süreleri de be
lirtilmek suretiyle genel bir denge içerisinde düzenle-
nilmiştir. Uygulama da bu esaslar dahilinde sürdürül
mektedir. Bu uygulamanın kapsamının geliştirilmesi 
yeni birtakım dengesizliklerin doğmasına sebep ola
bilecektir. Kaldı ki bugünkü mevzuat içinde uygulama
nın genişletilmesi de mümkün görülmemektedir. 

Soru 3. Yukarıki soru konusunda devlet daire
leri arasında bir standardizasyon sağlamayı (sosyal 
hak eşitliği bakımından) uygun bulur musunuz? 

Cevap 3. Aylık zam ve tazminatlarla birlikte di
ğer sosyal haklar itibariyle yapılan ödemeler bakı
mından kamu kurum ve kuruluşları arasında bir den
ge mevcut bulunmaktadır. Yapılan çalışmalarla bu 
denge ve standardizasyonun korunmasına çalışılmak
tadır. 

Soru 4. Devlet birçok kurum ve kuruluşlarında 
çalışan memurlarına lojman yaptırıp Veriyor. Henüz 
lojman yaptıramadığı memurlarına lojman yaptırıp 
verinceye kadar bu gibi lojmandan mahrum memur
larına kira giderini karşılayacak bir ödentide (sosyal 
yardım parası) bulunamaz mı? 
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Cevap 4. Yukarıdaki sorular sebebiyle temas 
edildiği üzere, devlet memurlarına yapılan sosyal ve 
malî yardımların tamamı 657 sayılı Kanunun ilgili 
maddeleri gereğbce uygulanmaktadır. Kaldı ki, be
lirli şartların tahakkuku halinde, isteyen devlet me
murlarına konut edinmesi maksadıyla özel şartlar 
dahilinde kredi verilmesi de düzenlenmiştir. Diğer ta
raftan lojman verilmeyen ve dolayısıyla kira veren 
memura «sosyal yardım parası» verilmesine amir bir 
hüküm de bulunmadığından, bu ad altında bir yar
dım yapılması da mümkün değildir. 

Ancak; memurlar ve diğer kamu görevlilerinin ma
lî ve sosyal haklarında iyileştirme yapılması konu
sunda Yüce Meclisinizden alınan yetkiye dayanılarak, 
kanun hükmünde kararnameler çıkartılmak suretiyle 
bir ıslahat hareketine girişilecektir. 

Abdullah Tenekeci 
Devlet Bakanı 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, standardizasyon çalışmalarına ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Ca
hit Aral'ın yazılı cevabı (7/907) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica ede
rim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
1. Türk Standartlar Enstitüsünce yıllık takvimler 

için bir ölçü standardizasyonu yapılıp sonuçlandırıl
mış mıdır? 

2. Kitap, kâğıtlar, zarflar, gazete ve mecmualar, 
dergiler ve faturaların da standartlaştırma çalışması 
sonuçlandırılmış mıdır? 

T.C 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığn 

Basın ve Halikla tilkiler /10 . 3 . 1986 
Müşavirliği 

Sayı : 5/1MM-92 
Konu : Soru önatfgesıi 

Türkiye :Bü!yük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel 

Müdürlüğünün 1 '8.2., 19816 tarih ve K. K. Gn. Md. 
18/106/11453/011620 sayılı yazısı. 

Erzurum MilMvekiılli Hilmi Nalbantoğlu'nun, Sa
yın Barbakanımıza yönelttiği ancalk tarafımdan ce-
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vaplandırıirnası istenen yazılı soru önergesinin ce
vabı ilişikte takdim edilmiştir. 

BidıgilerkıM ve gereğini arz ederim. 
H. Cahit Aral 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Erzurum MüleüvelkMi Hilmi Nalbantoğlu'nun ya
zılı sorularına cevaplarımız. 

Soru 1. Türk Standartlar Enstitüsünce yiıllik tak
vimler için bir ölçü standardizasyonu yapılıp sonuç
landırılmış mıdır? 

Soru 2. Kitap, kâğıtlar, zarflar, gazete ve mec-
muailar, dergiler ve 'faturaların da standartlaştırma 
çalışması sonuçlandırılmış mıdır? 

Cevap 1. Kâğıt israfının önüne geçilmesi ama
cıyla 'kâğıtla ilgili her türlü ürünün standartlaştırıl
ması çalışmalarına başlanmıştır. Yıllık takvimler için 
de çalışmalar devam etmektedir. 

Cevap 2. D. M .O. Ikanaltyla piyasaya arz edilen 
kâğıttan mamul bütün ürünlerin defter, okul ikamesi, 
takdirname, teşdkikürname, bordro, sağlık karnesi 
taslakları hazırlanmış ve ilgili kuruluşlara mütalaası 
alınmak üzere (gönderilmiştir. Diğerleri için de ça
lışmalara devam edilmektedir. 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, GÎMA A.Ş.'ndeki özel sektör paylarına ilişkin 
sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Ca
hit Aral'ın cevabı (7/913) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı 
arz ve rica ederim. 

Saygılarımla., 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

iSoru 1. GÎMA A.Ş.'nin özel sektör ortakların
dan (iştirakçilerinden). 

a) Osmanlı Bankasının 
b) Holant TSE Bank. 
c) Üni Nu 
d) Demirban'k 
e) •Uluslararası Em. T. Ban

kası 

% 00.06.00 payı 
i% 00.02.50 payı 
•% 00.00.50 payı 
% 00.02.00 payı 

.% 00.02.60 payı 

Kamu sektörü pay sahiplerince aldırılıp bu özel 
sektörler GÎMA iştirakçiliğinden çıkartılamaz mı? 

Soru 2. GÎMA A. Şirketinin başka illerde de 
•satış şubeleri açtırılamaz mı? 

T.C, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 10 . 3 . 1984 

IBasın ve Halkla İlişkileri 
Müşavirliği 

Sayı : 5/MM-90 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : 12.2.19ı8<6 tarih ve 7/913/5350/2O6O7 sayılı 

yazınız. 
Erzurum Milletvekilli Hilmi Nalbantoğlu'nun, 

GÎMA A. Ş.'ndeki Özel sektör paylarına ilişkin ya
zılı soru önergesinin cevabı ilişikte takdim edilmiş
tir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
H. Cahit Aral 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun yazılı 

sorularına cevaplarımız. 
Soru 1. GÎMA A.Ş.'nin özel sektör ortaklarından 

(İştirakçilerinden). 
a) Osmanlı Bankasının % 00.06.00 payı 
b) Holant TSE Bank. % 00.02.50 payı 
c) Uni Nu % 00.00.50 payı 
d) Demirbank % 00.02.00 payı 
e) Uluslararası Em. T. Bankası % 00.02.60 payı 
Kamu sektörü pay sahiplerince aldırılıp bu özel 

sektörler GÎMA iştirakçiliğinden çıkartılamaz mı? 
Soru 2. GÎMA A. Şirketinin başka illerde de sa

tış şubeleri açtırılamaz mı? 
Cevap 1. Bakanlığımızın GÎMA ile doğrudan bir 

bağlantısı bulunmamaktadır. GÎMA 233 Sayılı K.H.K. 
de belirtilen teşebbüs ve bağlı ortaklıklardan da değil
dir. Ancak 233 sayılı K.H.K. ye göre faaliyet göste
ren bir kısım kuruluşların (T.C. Zirâat Bankası, Sü-
merbank, Et ve Balık Kurumu, Toprak Mahsulleri 
Ofisi, Halk Bankası, T. Şeker Fabrikaları A.Ş., Ana
dolu Bankası) İştiraki durumundadır. Bu kuruluşlar
dan Bakanlığımız ile ilgili olan Halk Bankası 150 000 
TL., T. Şeker Fabrikaları A.Ş. de 100 000.— TL. ile 
GtMA'ya ortaktır. 

Bakanlığımızın GÎMA ile ilgili gözetim ilişkisi, 
Bakanlığımıza bağlı 9 tarım satış kooperatifleri birli
ğinin toplam 971 430 000.— TL. ile GİMA'ya ortak 
bulunmasındandır. 

Kısa adı GÎMA olan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri 
Anonim Şirketi'nin bugün için toplam 29 ortağı bu
lunmaktadır. (Ek: 1) 
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Ortaklardan 11'i kamu sektörü, 18'i özel sektör 
kuruluşlarıdır. 

Şirketin sermaye kompozisyonuna bakıldığında, 
100 milyonun üzerinde iştirak payı bulunan ortak sa
yısının 10,50 ila 100 milyon lira arasında iştirak payı 
bulunan ortak sayısının 2,1 ila 50 milyon lira arasın
da iştirak payı bulunan ortak sayısının 5 olduğu, buna 
karşılık GİMA'ya 1 milyon liranın altında hisse ile 
ortak olan kuruluş sayısının 12'yi bulduğu anlaşılmak
tadır. 

T.C. Ziraat Bankasının 456 248 000.— Liralık his
sesine karşılık MIGROS Türk Ticaret A.Ş. nin his
sesi yalnızca 75 000.— Liradır. (Bu ortaklık ile MÎG-
ROS'un aynı hizmeti yapan GlMA'nın her türlü işini 
yakından takip imkânı bulması dikkat çekicidir) Ser
mayesi 2 milyar lira olan ve 29 ortağı bulunan GİMA'-
da, 12 ortağın toplam sermayesinin 4 185 000.— lira
ya ancak erişmesinin sermaye yapısının daha müteca
nis hale getirilmesini gerektirdiği açıktır. 

Kanaatimizce GlMA'nın sermaye kompozisyonu
nun ıslah edilmesi için soru önergesinde belirtilen 5 
özel kuruluş da dahil, hissesi 1 milyon liranın altında
ki toplam 12 ortağın durumunun beraber ele alınması 
gereklidir. 

Nitekim GİMA Genel Müdürlüğü bir süredir bu 
konudaki çalışmalarını sürdürmektedir. Özellikle is
tanbul Belediyesi ile son zamanlarda yürütülen müşte
rek çalışma sebebiyle, küçük hisselerin istanbul Be

lediyesine devri hususunda bir prensip mutabakatı da 
sağlanmıştır. Konunun, GlMA'nın Mart ayı sonların
da yapılacak olan genel kurul toplantısını takiben ar
zu edilen sonuca ulaşılacağını ümit etmekteyiz. 

Cevap 2. GlMA'nın ileriye dönük programı, her 
il ve hatta nüfusu yoğun ilçelerde, mutlaka bir ma
ğaza açmaktır. 

GlMA'nın bugün 16 il ve 1 ilçede toplam 47 ma
ğazası bulunmaktadır, istanbul'da çok yakın zaman
da açılacak 3 mağaza ile bu sayı 50'ye varacaktır. 

»Şirketin yönetim kurulunca alman bir kararına gö
re, Erzurum, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, isken
derun, Antalya, Bursa ve İzmir'de öncelikle birer ma
ğaza açılması planlanmıştır. 

GlMA'nın bir özel sektör anlayışı içerisinde kârlı 
ve verimli çalışma mecburiyetinin bulunması, yeni ma
ğazaların açılmasında bu esasa uyulmasını gerektir
mektedir. Buna rağmen, zarar etmekte olan bazı ma
ğazaların kapatılması yerine, verimliliğe yönelik ted
birlerle hizmeti devam ettirme tercih edilmektedir. Bir 
süredir yeni atılımlar peşinde olan GIMA, bilhassa is
tanbul'da arka arkaya açtığı mağazalarla bu kalabalık 
şehrimizde tüketiciye geniş ölçüde hizmet götürme im
kânına kavuşmuştur. Faaliyet gösterdikleri bölgelerde 
fiyat bakımından bir denge unsuru olan GIMA mağa
zalarının yaygınlaştırılmasının tüketici lehine olacağı 
düşünülmekte ve idarî ve malî konularda Şirkete des
tek olunmaya çalışılmaktadır. 
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GlMA T. A. Ş. Sermaye Dağılımı 
ORTAĞIN ADI 

1 — KAMU SEKTÖRÜ 
1 — T.C. Ziraat Bankası 
2 — Sümerbank 
3 — Et ve Balık Kurumu 
4 — Toprak Mahsulleri Ofisi 
5 — İstanbul Belediyesi 

10 
11 

Anadolu Bankası 
Halk Bankası 
T. Şeker Fb. A.Ş. 
Devlet Üretme Çift. 
Denizcilik Bankası 
Ankara Belediyesi 

Toplam 
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HİSSE ORANI 
(TL.) 

22.81.24 
J 2.50.00 

• 09.31.89 
05.15.62 
00.10.00 

00.01.00 
00.00.75 
00.00.50 
00.02.50 
00.02.50 
00.04.25 

50.00.25 

HİSSE TUTARI 
(TL.) 

456 248 000.— 
250 000 000.— 
186 378 000.— 
103 124 000.— 
2 000 000.— 

200 000.— 
150 000.— 
100 000.— 
500 000.— 
500 000.— 
850 000.— 

1 000 050 000.— 

11 — ÖZEL SEKTÖR 

1 — Çukurova Pamuk T.S.K.B. 
2 — T. Vakıflar Bankası 
3 — îzmir Pamuk T.S.K.B. 
4 — izmir Üzüm T.S.K.B. 
5 — İzmir İncir T.S.K.B. 
6 — İzmir Z. Yağı T.S.K.B. 
7 — Giresun Fındık T.S.K.B. 

8 — Marmara Zeytin T.S.K.B. 
9 — Antalya Pamuk T.S.K.B. 

10 — Bursa Koza T.S.K.B. 
— 11 — Osmanlı Bankası 

12 — Yapı ve Kredi Bankası E. Sn. V. 
13 — Demirbank 
14 — Migros Türk Tic. A.Ş. 
15 — T. İş Bankası 
16 — T. Ticaret Bankası A.Ş. 
17 — Uluslararası End. Tic. Bank. 
18 — Tarım Kredi Koop. Emek S. V. 

Toplam 

Genel Toplam 

12.07.84 
00.91.92 
07.31.88 
05.65.20 
05.65.20 
05.65.20 
05.75.52 

02.65.63 
03.43.75 
00.36.93 
00.03.00 

00.01.25 
00.01.00 
00.00.38 
00.30.00 
00.11.25 
00.01.30 
00.02.50 

241 
18 
146 
113 
113 
113 
115 
53 
68 
7 

568 000. 
385 000. 
376 000. 
040 000. 
040 000. 
040 000. 
104 000. 

126 000. 
750 000. 
386 000. 
600 000. 

250 000. 
200 000. 
75 000. 

6 000 000. 
2 250 000. 

260 000. 
500 000. 

49.99.75 

100.00.00 

999 950 000.-

2 000 000 000.— 
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GtMA MAĞAZALARI 
Bulunduğu Yer Adedi 

Ankara 15 
İstanbul 14 (17 olacak) 
Adana 2 
Elâzığ • 2 
Zonguldak 2 
Van 1 
Bingöl 1 
Tunceli ' 1 
Mersin 1 
Konya 1 
Samsun 1 
Sinop 1 
Bolu 1 
Eskişehir 1 
Karabük 1 
izmit 1 
Kırıkkale 1 

Toplam 47 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'na ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Mükerrem Taşçıoglu'nun yazılı cevabı 
(7/916) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Barbakan tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica ede
rim. 

(Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu' 
nun halihazırda idare kurulu ve Başkanı kimlerdir? 

'Soru 2. Kurumun 'halihazırda asıl üyeleri ile şe
ref üyeliklerini ihraz edenler kimlerdir? 

'Soru 3. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu
nun triptik müsaadesi ve çıkış karnesinden 1985 yı
lında yaptığı muamele adetleri ile karşılığında aldığı 
para toplamları ne kadardır? 

'Soru 4. Bu paralardan 'Maliye ve Gümrük Ba
kanlığına ödediği triptik payı ile ödediği kurumlar 
vergisi miktarı ve arta kalan para miktarı ne kadar
dır? 

Soru 5. Bu Kurum, 1985 yılında; Türkiye'nin 
turistik yerlerinin tanıtılması 'için ne gibi yayınlar 

hazırlamış, hangi sanat eserlerinin onarılmasını sağ
lamış, ne gibi konferanslar vermiştir? Bu işler için 
kaç TL.'sı sarf etmiştir? Yıllık toplantı yapıyorsa bu 
toplaritısı Yönetim Kurulu raporunun bir sureti gön
derilebilir mi? 

Soru 6. Bu Kurumun (Derneğin) 1985 yılı için
de içişleri Bakanlığınca veya Maliye ve Gümrük Ba
kanlığınca denetlemesi yapılmış mıdır? 

Soru 7. Bu Kurumun triptik ve kamet görevini 
ve bundan topladığı alıntıyı Turizm Bankası A. Ş.'ne 
devretmeyi sağlayacak kanun değişikliği neden ya
pılmıyor? (2634 sayılı Yasa yinelenemez mi?) 

T. C. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 10.3.1986 

Sayı : 525 
Konu : Erzurum Milletvekili 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 

soru önergesi. 

T.B.M.M. Başkanlığına 
ilgi : a) Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkan

lığının 12.2.1986 'gün ve Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanlığının 7/916-5'3(53-20610 sayılı yazınız. 

b) 'Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel 
'Müdürlüğünün 18.2.1986 gün ve 106-1450/01^17 sa
yılı yazısı. 

Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel 'Müdür
lüğünün ilgi (b)'de anılan yazıları ile tarafımdan ce
vaplandırılmak üzere Bakanlığıma intikâl ettirilen, 
Erzurum 'Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
«Türkiye Turing ve Otomobil Kurumuyla» ilgili so
ru önergesi cevabı ilişikte sunulmuş'tur. 

Bilgilerine arz ederim. 
'Mükerrem Taşçıoğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 

1. — Türkiye Turing Otomobil Kurumunun Baş
kanı ': 

'Prof. Kemal Kutlu 
Türkiye Turing Otomobil Kurumunun İdare Ku

rulu r 
ISadi Sağnak »(Başkanvekili) 
Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu (Başkanve-

kili) 
Prof. Nadir Yayla i(Üye) 
Av. Yaşar Önol (Üye) 

(1) Soru cevabına ekli çalışma raporu yayımla-
namamış olup, (7/916) esas numaralı dosyasındadır. 
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AV. Kemal Anıl (Üye) 
Em. Kor. Gen. Faruk Güventürk (Üye) 
Prof. Metin 'Sözen i(Üye) 
Av. 'Nazım Oikay (üye) 
Muzaffer îrdem (Üye) 
Prof. Dr. Yıldızhan Yayla '(Üye) 
2. Türkiye Turing Ofiomıo'bil Kurumunun Şeref 

Üyeleri : 
Mahmut Nedim Gündüzalp 
Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay 
Dr. Mükerrem Sarol 
Kâzım Taşkent 
Nejat Eczacıbaşı 
Prof. Muk'bil Gökdoğan 
Veh'bi Koç 
Prof. Dr. Ekrem Akurgal 
Y. Müh. Cahide Tamer 
özer Türk 
Prof. Dr. İlhan Akın 
Prof. Sevim Görgün 
Prof. Dr. Vakur Versan 
Prdf. Selçuk Özçelik 

3. T. T. O. K.'nun Triptik müsaadesi ve çıkış 
'karnesinden 1985 yılında yaptığı muamele adetleri ile 
karşılığında aldığı para toplamı : 

Adet TL. 

1986 yılı 2 No. Triptik 
1985 yılı 1 No. Triptik 
1985 yılı Karne 
1985 yılı Ehliyet 

TOPLAM 

176 024 
1 043 

99 l'5'l1 

30 44'8 

306 666 

1 949 083 142 
16 320 000' 

1 489 746 400 
. 45 525 000 

3 500 674 542 

4. Maliye ve Gümrük 'Bakanlığına ödediği 'trip
tik payı ile ödediği kurumlar 'vergisi 
kalan para miktarı: 

Gelir : 
Gider : 

Personel ve tüm işletm 
Gümrük riski 
Triptik Payı 
Kurumlar Vergisi 

e gider. 

miktarı ve atta 

3 500 674 542 

1 048 000 000 
175 000 000 
649 «60 332 

1 050 000 000 

2 922 860 332 
Fark :' 

'2. Türk Evi/Turkish House (Prof. Dr. Önder 
Küçükerman) 

3. The Hrktorical Development and Local Ad-
ministration and Urfoanism in Turkey. (Osman Nuri 
Ergin) 

4. Hidiv'ler ve Çulbuklu Kasrı (Çelik Gülersoy) 
5. Hbtel d'Angleterre (Çelik Gülersoy) 
•6. Reklâmlar ve 'Biz ı(Çel'ik Gülersoy) 
7. Sistematik Türkiye Turizm İşletmeciliği (Bib

liyografyası, 1929 - 1984 '(Bülent Ağaoğlu) 
8. îstan'bul şehir plânı 
9. Türkiye karaoylları haritası 

10. Reşit Saffet Ataibinen 'Bi'bliyografyası Doç. 
(Dr. 'Mahmut Şakiroğlu) 

11. Kariye panorama kartları 
12. Turimg Dergisi, Sayı : 72/351 ve 73/352 
Kurumun onarılmasını sağladığı sanat eserleri : 

3. 
4. 
5. 

mesi 

1. Kariye çevre düzenlemesi : 
2. Soğukçeşme sokağı düzenlemesi 

Hıdiv Kasrı çevre düzenlemesi : 
Yıldız Parkı 'giderleri : 
Emirgan Parkı çevre düzenle-

'(Kuruma kalan para miktarı 577 814 210 
5. Kurumun 1985 yılı yayın listesi : 
1. Yorumlu İstanbul Kütüğü '(Rakım Ziyaoğlu) 

6. Çamlıca çevre düzenlemesi : 
7. Vakıflar İdaresine ait Abdur-

rahman-ı Sami' Tekkesi ona
rımı : 

8. Vakıflar İdaresine ait Naziki 
Tekkesi onarımı : 

9. Arkeolojik Araştırma giderleri 

TOPLAM 

160 000 '000 
151 000 000 
60 000 000 
48 000 000 

10 000 000 

8 500 000 

35 000 000 

87 000 000 
500 000 

560 000 000 

6. Kurumun 1985 yılı İçerisinde geçirdiği denet
lemeler : 

Kurum 1985 malî yılı içerisinde 'Maliye ve Güm
rük Bakanlığı müfettişlerinden Ekrem Sancak ve Su
at Kaynar tarafından değişik tarihlerde denetleme
lere ta'bı tutulmuştur. 

Ayrıca 1982 yılında dört 'Bakanlık tarafından 
'(Maliye, Gümrük, Sosyal Güvenlik ve İçişleri (Bakan
lığı) denetlemelere ta'bı tutulmuştur. Herbir evrak 
üzerinde yapılan malî ve idarî incelemeler sonucun
da Kurum lehine olumlu rapor verilmiştir. 

Not : 1. Kurumun asıl üye listesi 
2. 1985 yılı çalışma raporu ektedir. 
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7. Batıdaki uluslararası sistem 19 uncu Y.Y. so
nundan !bu yana karayolu taşımacılığını ve ulaşımı 
iki ana temele yerleştirmiştir. 

Taşıtların yapımı, yedek parçaları, yakıtları ve si
gorta işleri, ticarî kuruluşlara bıraki'lmıştır. 

Taşıtlara sınır geçişlerinde gerekli 'belgelerin veril
mesi ise, her ülken'in millî ve 'amatör mahiyetteki bir 
derneği olan, Turing Otomobi l Kurumlar ına bırakıl
mıştır. 

IBu sistemin içinde hiçbir istisna yoktur. 
II. Cihan savaşından sonra demir perde ülkeleri 

dahi s'istemi devletten ayırarak, özel kulüpler vasıtasıy
la Turing ve Otomobil Kulüpleri zincirini devam et
tirmiştir. 'Bu sistem Türkiye de 'geçmişte bir kanunla 
Turizm (Bakanlığına devredilmiş, fakat olumsuz yön
leri görüldüğünden tekrar kuruma geri verilmiştir. 

T. T. O. K. Üye Listesi 
37 Ord . 'Prof. Ekrem Akurgal 
4T Prof. Dr . İ lhan Akın 

5. IProf. Oktay Aslamapa 
'8 Gümüştekin Atabinen 
9 'Dr. Hayr i Murat Eyberk 

îil' Fazlı Ay verdi 
78 Enver Abiral 

İ'IS Ekrem Amaç 
122 Vedat Alpaslan 
1124' Sdâhattin Akel ^ 
125 İlhan Arakon' 
130 Asil Mukbil Atakam 
136 Mehmet Emin Alkyol 
188 Şevki Aktunalı 
2T3 Kemal Altınel 
224 Celal Ataer 
'235 İsmail Akıgün 
3! 1 '3 Samim Avunduk 
JV6 Av. Nurettin M. Altuğ 
322 Dr. Kamuran Atakan 
339 Y. 'Mim. 'Nurettin M. Altınay 
378 Semih Arpaf 
399 'Prof. Aydın Aybay 
407 'Burhan Arpad 
410 Prof. Fahrettin Ardan 
423 Dr. .Haluk Abbasoğlu 
428 AV. Gündüz Aybay 
440 Necmi Anada!' 
442 Sümer Atas'oy 
452 Necmiye Altuğ 
454 Nuşin Asgari 

456 Süha Arın 
457. irfan Arat 
476 Meral Ayberk 
483 «Muzaffer Arda 
487 Av. Kemal Anıl 
511 Atilla Aybay 
513 İM. Hadi Altay 
515 Em. Alb. Muhlis Aksan 
517 'M. Cemâlettin Atasoy 
543 Cavit Avcı 
544 'Serap Aykoç 
548 Yurdaer Altıntaş 
563 tsmet Aka 
586 Güven Arsebük 
591 'M. Aydın Arıcan 
607 Dr. Pbil Ara Al tun 
613 'Fikret Aktekin 

621' 'Mim. Teoman Akkemik 
'634 Av. Refet Agerol 
640 Necla Altmok 
^645 İlhan Akşit 
652 İnci Ataç 
'663 Savaş Ayberk 
664 Fazıl Aganoğlu 
665 Doç. Dr . Emine Ağar 
666 Prof. Dr . Rona Aybay 
667 Doç . Dr . Ülkü Azrak 
711' 'Bülent Ağaoğlu 
712 Ziya Metin Akçalı 
713 Mim. H . Alp Akman 
714 Prof. Dr . Yalçın Aköz 

715 Me'hmet Azam Aksonlu 
716 Ayçan Atabay 
717 Y. Mim. »Ülkü Altınoluk " 
718 IProf. Dlr. înş. Y. 'Müh. Tevfik Seno Arda 
719 İBeyzar Atasun 
737 Elk. Müh. Araş Apak 
756 Döç. Dr. M. Orhan Altan 
757 Nihal Apak 
758 G. Nur Atabay 

- 759 Y. Mim. Zeynep Aygen 
771 M a h m u t Aydın 
772 O n u r AydıneH 

1'6 Prof. Enver IBerkmen 
111 Enver Başkaya 
151' Semiralı IBilbaşar 
162 Yük. Mü'h. İhsan 'Berent 
234! Dr . Yük. M ü h . Zekai Bayer 
248 B a m d i 'Boytorun 
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262 
294 
327 
328 
364 
374 
432 
453 
463 
593 
574 
580 
580 
606 
618 
629 
638 
647 
668 
669 
670 
720 
721' 
722 
78'8 
755 
773 
796 
797 
798 
801 
193 
2!1Ö 

329 
362 
373 
408 
436 
496 
507 
557 
566 
'567 
584 
590 
628 
659 
6711 
672 
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Kemal (Başar 
Tank Bütten 
Av. Ercüment Berker 
Av. Esat Berk&an 
Ertan Birol 
Altan Bakay 
Recep Biletler 
Av. Lü'tfi Barık 
Hayim Benlbasat 
Sümer Bayfbur 
Ahmet Şükrü Bil'gin 
önder Birgi 
Eküp Besen 
Prof. Or. Yük. Müh. 'Ni'gar Bayazıt 
SeSlmin Başak 
Sabahattin Batur 
Dr. Kutsi Bosut 
Nezih Başjgelen 
ŞiVezat Başkaya 
Dr. Faruk Bayülkem 
Prof. Dr. Hasan Boduroğlu 
Doç. Afife Batur 
Prof. Dr. Reşat Ba-ykal 
Mete Buharlı 
Cüneyt Baygün 
Prof. Tulü Baytin 
Prof. Dr. Fuat Yavuz Bor 
Hüseyin Başusta 
Sinan Ceylân 
Turgut Kaya 
Emin Osman Bafcıgil 
Adnan Çeîikoğiu 
Fikri Çıpa' 
Satvet Çiftçi 
Hasan Fuıaıt Çelehioğlu 
Niyazi Çelik 
Ertuğrul Ceylan 
Kayhan Çağlayan 
Prof. Kazım Çeçen 
Tahsin Çelik 
Nurten Çeldbioglu: 
Vural Cinemre 
Adnan Çakıroğlü 
Remzi Çe'tindağ 
M. Bülent Coşkun 
Haluk Çatırlı 
İM. Erern Salıkoğlu 
Yük. 'Mü!h. Mim. Bülent Çetinor 
Av. Mustafa Çokkoğlu 

11 . 3 

673 
723 
724 
797 
21 
99 

109 
158 
159 
221 
237 
285 
315 
338 
349 
379 
387 
409 
419 
424 
472 
525 
549 
604 
605 
'646 
650 
674 
675 
676 
677 
725 
726 
760 
774 
25 
26 

138 
156 
202 
212 
239 
247 
281' 
297 
341 
346 
382 
394 
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Prof. Dr. Mehmet Çubuk 
İsmail Cem İpekçi 
Dr. Behlül Coşan 
Sinan Ceylan 
Selma Devres 
Necati Dolunay 
Adnan Döler 
Melih Durusan 
Cahit Duru 
Yeda 'Bensiyon Demkşulam 
İhsan Demirkaya 
Prof. Hilmi Deren 
Selim Dırvana 
Vehap Dino 
Kemal Doğançalı 
Semih Durusan 
Kamil Dürüst 
Ziya Doyran 
Veysel Doribaz 
M. Ali Dinçol 
Mithat Doğan 
Süha Dağdeviren 
Haşmet Deren 
Prof. Dr. Mehmet Refik Duru 
Doç. Dr. Yıldız 'Demiriz 
Gönül Doğal 
Cengiz Diker 
Y. Mim. Günhan Danışman 
Cemal Dirik 
Prof. Dr. Birsen Doruk 
Afif S. Duruçay 
Prof. Niyazi Duman 
Mustafa Dural 
Necdet Dedeoğkı 
M. Sinan Döler 
Nejat Ferit Eczacibaşı 
Prof. Dr. Semavi Eyice 
Metin Ergin 
SJnasİ Hakkı Erel' 
Rahmi Eriş 
TeVf ik Ercan 
Kamran Evrenas 
Selahaittin Erentürk 
Nami Aldo Elâgöz 
Ekrem Esmen 
Mengü Ertel 
Erdoğan Edman 
Y. Müh. A. Alp Esmen 
Ahmet Güngör Ençer 
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415 Özer Esen 
467 Osman Eldemir 
473' Ferit Epiıkmen 
488 (Haluk Ekin 
505 Ziyad Ebüzziya 
519 Solmaz EMemir 
523 Yılmaz Erdivanlı 
545 M u a l a Edgü 
592 Ümit Eruysal 
602 Prof. Dr. Afif Erzen 
611' Reşit Ercin 
631 Y. Müh. Yılmaz Erg'üvenç 
642 Saim Eraslan 
656 Prof. Dr. Müriir Ekonomi 
678 ilhan Eksen 
1679 Prof. Dr. Selçuk Erez 
•680 Semra Erkan 
706 Erol Erk 
727 'Doç. Dr. M. Asuman Eğrilbozoğlu 
728 Oktay Ekşi 
729 Esni Engin 
730 Orhan Erdivanlı 
731 Mdhmet IBahri Ersene 
732 Dr. Y, Mim. Cengiz Eruzun 
733 Prof. Dr. Güngör Evren 
762 T. Cenani Ercan 
763 Av. Rüştü Esin 
775 Prof. Gazanfer Erim 
802 Ziya Eralp 
640 Kenan Fışkıner 

14 Mehmet Nedim GündüzaSp 
17 Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay 
30 M u k M Gökdoğan 
41' Prof. Sevim Görgün 
33 Çelik Gülersoy 
36 Em. Kor. Gen. Faruk Gü'ventürk 
95 Burhan Güngör 

168 Erdinç Gençdur 
236 Yavuz Görey 
240 Veysel Gökhan 
283 Prof. Dr. öze r Göçmen 
301' Sırrı Gültekin1 

307 Feyaz Gür 
388 iBülent Güzel 
406 M'etin Güngör 
444 Y. Müh. Reha Günay 
489 Cavit Gürooak 
504 Doç. Sait Güran 
541' Edibe Güneyer 

552 Nerrnin Gençdur 
555 lider Günen 
558 Prof. Asaf Gürihan 
573 Doç. Ergun Gedizoğlu 
5 77 M. Savaş Güvezne 
585 Orhan Saik Gökyay 
593 Em. Kap. İhsan Gürkan 
615 Ersen Gürsel 
637 Prof. Muhteşem Giray 
649 Oğuz Yüksel Gülçur 
653 Ercüment Günoy 
657 Yaşar Güngör 
681 Y. Müh. Dr. ismail Ergun Göknel 
682 Yurdagün Gülümser 
683 Meliha Gürocak 
734 Em »Prof. İsmail SaMh Gözen 
735 Y. Müh. Prof. BaMun Nazmi Gürmen 
764 trdesel Göğüs 
765 K. Akın Güvendik 
776 Doç. Dr. Haluk Gerçek 
777 Nejat Gündoğdu 
778 Zehra Güngör 
780 Alâattin Gürtuma 
793 Dr. Ahmet Gücükoğlu 
794 Yüksel Güzel i 
4V8 Heine Hans Heinriing 
632 Av. Nejat Hamlacı'başı 
736 tş. Müh. Zeyya't ıHatiöbğlu 
309 Mehmet Ali Işığıgür 
354 ismail ilker 
455 Ülkü Izmiriigü 
475 Ali Tuncay inal 
498 Prof. Mehmet tnan 
518 Fikret Ins&i 
553' Nuriye İlgaz 
598 Prof. Cemi İlgaz 
620 Necati tnoeoğlu 
66i H. Muzaffer İrdem 
707 Y. Müh. H. Yüksel îkincioğulları 
781' Lütfullah Irdem 
31 Vehlbi Koç 
39 Ali Karsan 
40 'tvon Karsan 
44 Daniş Koper 
47 Prof. Kemal Kutlu 
89 Vâlâ Kurtiz 

120 Can Kerametli 
128 Prof. Dr. Eyüp Kömürcüoglu 
137 Rahmi Koç 
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139 Şefik Kavur 
145 Prof. Nurullah Kunter 
232 Ra'bi Koral 
250 Haluk Karamanoğlu 
272 Ali Kaçel 
'273 Prof. Necip Kocayusufpaşaoglu 
274 önder Küçükermıan 
298 Prof. Doğan Kuhan 
330 Y/Müh. Mim. Alpaslan Koyunlu 
297 Macit Karaca 
368 Ercüment Karacan 
384 Prof. Dr. Enis Kadıoğlu 
421 Hayrettin Karaca 
426 Muzaffer Kendik 
43 8 Ezel Kendik 
'447 Kenan Koeatürk 
485 AVraham Koronel 
494 Hasan Kangal 
497 Prof. Vahit Kumbasar 
502 Prof. Nuri Karacan 
527 Erdoğan Koksal 
556 Suat Kes ili 
565 İlhan Kayan 
572 Ömer Kutlu 
596 Prof. Ferruh Kocataşkın 
603 Prof. Mustafa Kalaç 
622 Ali Kuçay 
624 Av. L. Ersin Lokmanhekim 
641 Dr. Selâhattin Karaöğlu 
684 Hidayet Karagül 
685 Hemoçin Koeatürk 
686 Karolin Koronel 
739 Prof. Kemal Kafalı 
740 Gündağ Kayabğlu 
741' Prof. Dır. Fikret Keskinel 
766 Engin Kökçü 
782 Gülten Kazgan 
783' Nazif Kocayusufpaşaoglu 
784 Selim Haşin Kocayusufpaşaoglu 
52 Asım Mutlu 

160 ll'hami Masar 
198 Burhanettin Martı 
214 M. Şe'hsuvar Menemencioğlu 
217 Varujan Margosyan 
243 Erdinç Menkü 
380 Ertuğrul Menteşe 
461' Mim. Aytaç Manço 
564 Halat Müftüoğlu 
578 Barış Mater 

687 Tekin Mollaoğlu 
43' Prof. Selçuk özçelik 

178 Gökalp Öker 
199 Canip Orhun 
206 Mustafa özatoy 
259 Selâlhattin Orhon 
277 Cemâle'ttin Öner 
284 Gündoğdu özgen 
312 Av. Yaşar Önol 
333 Nejat Olcay 
350 Doğan Cumhur Özoğul 
356 Prof. Dr. ismail özaslan 
398 Mustafa Nazmi Okay 
400 Av. Cengiz özhil'gin 
429 AV. Bedii Omay 
451 Sümer Özkök 
460 îbrahim Oray 
465 Ali Nihat Ömeroğlu 
474 Biçen Orak 
477 Metin özdönmez 
491 E. Org. Doğan özgeçmen 
509 Fahrettin öztaş 
520 Şevket Omay 
530 Y. Müh. Tuğrul Oğuz 
532 Ziya Nejat Özerhan 
537 E. Jülide Oğuz 
560 Kemal özden 
575 Süreyya Sa'bii özel 
588 Ethem Koray Onan 
595 Prof. Dr. Muzaffer Özkaya 
597 Prof. Dr. M. Yaşar Özemir 
608 E. Vali Arif Özgen 
623 Yük. Mim. İlhan öz 
626 Dr. Müh. Aktan Okan 
636 E. Kur. Al. Arif Öztürk 
654 Elk. Y. Müh. Murad önol 
662 Mehmet Muhsin ökmen 
688 Cumhur Onur 
689 Prof. Dr. Günay özmen 
708 Ünal Ovalı 
742 Prof. Kaşif Onaran 
743 Hilmi Orhay 
744 End. Müh. Ayşe Güden Önol 
745 Hâkim Coşkun özaydın 
746 Sema özkural 
761 Doç. Güven Öztaş 
767 A. Teoman Orherk 
768 Sedef öğe 
769 Doç. Dr. Carikut örmeci 
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779 İM. Mithat Olcay 
785 Gönül Odu 
92 Fetihi Pozantı 

325 Av. Ali 'Pulat 
464 Prof. Dr. Resalet Pamay 
581 Alpay Pasinli 
601 Prof. Dr. Adnan Pekman 
630 Ahmet Galip Pozantı 
690 Ahmet Parman 
747 Y. Mim. Mustafa Pehlivanoğl u 
799 Talât Parman 
318 Mehmet Rado 
20 Mükerrem Sarol 
57 Şermin Sirel1 

90 Hadi Sağnak 
106 Tevfik Senger 
121 Av. Nezihi Sanal 
141 Selâmi Salepç'iüğlü 
147 Edvar Siva 
169 Reşat Sarıoğuİları 
177 Sıtkı Salıtf 
238 Orhan Safa 
244 MeMika Sarıoğuİları 
253 Hamit Vaeit Sözer 
258 Kenan Solu 
271 Ruhi Sarıalp 
288 Emin Seyrek 
361 Prof. Dr. Metin Sözen. 
413 Y. Mim. Müh. Edvard Şakaryan 
414 Kâmran Serbes 
435 Sait Şermet 
441 Ali Baki Şallı 
459 Altan Sanal 
480 Merih Sunol 
492 A. Muzaffer Sezgin 
503 Rona Serozan 
516 Y. MÜh. Afilf S. Şinik 
528 Şinasi Selen 
534 îbrah'im Hakkı Şupcun 
542 Cihat Soyhan 
547 Gürol Sözen 
551 Kemal Soydan 
559 Abdullah Sarı 
561' Erdoğan S. Şuhıibi 
562 Muzaffer Sudalı 
568 Doç. A. İlhan Sütaş 
570 Mehmet Y. Mete Sümer 
571' Mehmet A. Sayraç 
609 Zeynep Sözen 

610 Samiye Sağnak 
617 Yıldız Sey 
619 Zeki Sönmez 
625 Doç. Dr. Ümit M. Serdaroglu 
648! Prof. Selçuk Somer 
691' Prof. Dr. İnal Seçkin 
692 Cemal Sel 
693 Prof. £>r. 'Şazi Sirel 
694 Betül Sözen 
696 Prof. Esat Suher 
710 Gündüz Serdengeçti 
748 Yavuz Selim Şen 
770 Av. Tülin Şiiper 
786 AV. Taner Saka 
788 Yurdun Söğütlüğü 
789 Şeref Sükas 
790 Hilmi Şener 

21 Kâzım Taşkent 
37 Cahide Tamer 
39 özer Türk 
61 Gültekin Taneri 
65 Vedat Nedim Tör 
82 Prof. Cah'it Tanyol 
91 Memduh Teze! 

157 Y. Mim. Müh. Cafer Tanığ 
187 Yılmaz Suat Tarhan 
215 Erdoğan V. Tarihay 
220 İlhan Türkay 
233 Ahmet Tollu 
241 Mehmet Turaç 
287 'Burhane'ttin Te'kdağ 
293 Y. M. Çağla Tokçan 
295 Ömer Yüksel Titanoğlu 
300 Prof. Dr. Ergun Toğrol 
310 Taha Toros 
311 Şarık Tara 
323 Y. Mim. Leylâ A. Tutfgttt 
365 Nezahat Tapınç 
372 Ruhi Turfan 
411 Kemal Taran 
433 Yılmaz Türkeri 
445 Y. Mim. Dr. Mete Tapan 
446 M. İhsan Tunay 
449 Emre Taşöz 
450 Sinan Tezol 
469 Aydın Türer 
478 Ergun Taneri 
499 Prof. Dr. Tank Turnaya 
512 Dr. Ahmet Özoan Türe 
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514 Nuri Turan 
522 tnoi Tunay 
531 Ayşe Müeddep Taviloğlu 
538 Zefi Taviloğlu 
550 Eser Teker 
554 ıBetül Tural 
569 Tahsin Tokgöz 
576 Ahmet Recai Tüzel 
582 Osman Taneri 
587 A. Bilgin Turnalı 
|014 Fikri Tansuğ 
627 M. Orhan Tokmakoğlu 
644 Dr. Mim. Taner Tarhan 
655 Tevfiık Turan 
698 Dr. Savaş Taşkent 
699 Tuncer Tezel 
700 Muhsin Tokgöz 
701 Op. Dr. Hayati Tolun 
749 Elk. Müh. Melih Terazi 
750 Müh. Halil Torolsan 
791' A. Hamdi Tomhak 
800 Ahmet Tamtekin 

35 Ord. Prof. Süheyl Ünver 
69 Prof. Faruk Umar 

266 Y. M . Turhan Uyaroğlu 
<267 Harika Uyaroğlu 
305 Remzi Argon Ülker 
352 Kemal Utku 
358 Ünar Üzmen 
360 Reşat Umur 
363 Yıldırım Uçan 
385 Dr. Acar Uzgiden 
395 AV. Reşit Ülker 
402 Selâhattin Üzel 
468 AV. Bülent Ünaltuna N 

583' Nedim Üsdiken 
612 M. Irfanüllkü 
651 Muammer Ülker 
403' AV. Besime Thomas Üçpınar 

42 Prof. Vakur Versan 
393 Aziz Versan 
439 Erol Vuruşkan 

83 Bedii Yazıcı 
173 Orhan Yüce 
205 Mustafa Vacit Yalman 
260 Jale Yasan 
282 Prof. Dr. Nadir Yayla 
303' Av. Necmi Yücel 
355 Doç. Dr. Ömer F. Yörükoğlu 
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3'67 Prof. Dr . A. Selçuk Yalçın 
389 Emel Yamaner 
390 Erdem Yücel 
405 Y. M. M. Erdoğan Yalkm 
434 Enis Yaşar 
448 Erol Yalçınkaya 
466 1 Müh. Azmi A. Yetkin 
508 Naim Zeki Yamaner 
52U1 Y. Müh. Safa Yamaçoğuz 
633 AV. Dr. Necdet Yelmer 
639 İzzettin Yalçın 
702 Prof. Dr. Yıldızhan Yayla 
703' Y. Mim. Ali Atillâ Yücel 
704 Y. Müh . Bülent Lemi Yüngül 
709 Deniz Yiğit 
751 Dr . Vedat Yeğinsu 
753 Gülten Yeteroğlu 
792 Bahattin Yardımcı 
96 Rakım Ziyaoğlu 

167 Erdoğan Zorlu 
705 Teoman Zmgil 
754 Dr . I. Reha Zeyheker 
795 Bilge Zaibçı 

11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu! 
nun, Türk Hava Yollarında çalışırken iş akdi feshe
dilen bir şahsa ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (71941) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafın

dan yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve 
rica ederim. 

Saygılanmla. 
Hilmi Nalibantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. T. H. Yollarında çalışırken Sayın Erdo
ğan Akünal yüz kızartıcı 'bir suç olan sahtekârlıktan 
3 üncü Ağır Ceza Mahkemesinde hüküm giymiş mi
dir? 

Soru 2. Bu şahsın hu nedenle T. H. Yollarında 
iş akdi feshedilmiş ve tazminat verilerek işten atıl
mış anıdır? 

Soru 3. Bu şahıs tekrar K. K. T. C. Hava Yol
larında 200 hin lira aylıkla koordinatör olarak ça
lıştırılmaya başlamış mıdır? 

Soru 4. Bu şahsın hu göreve 'getirilmesinde, Yö
netim Kurulu Başkanı ve Enerji ve Talbiî Kaynak
lar Bakanlığı Müsteşarının 'bir •etkisi olmuş mudur? 
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Soru 5. Geçmişte Ahmet Selçuk'un Ulaştırma 
Bakanlığı Müsiteşan iken, 'o dönemin Genel Müdürü 
Ertuğrül Alper'den, Erdoğan Akünal'ı görevden al
masını istediği doğru mu? Bugünkü yaklaşımı na
sıl izah edilebilir? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 11.3.1986 

Sivil Havacılık Dairesi1 

Başkanlığı 
SHDB : 950/EP-676-9440 

Konu : Soru Önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ÎUGt ••: TBMM Başkanlığının 24 Şubat 1986 gün 

ve Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 7/941 
- 5205/20125 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili 'Sayın Hilmi Nalbantoğl-u 
tarafından Başkanlığınıza yöneltiten ve Millet Mec
lisi İç Tüzüğünün 96 ncı imaddesi gereğince yazılı ola
rak cevaplandırılması gereken sorularına 'ilişkin ce
vaplar hazırlanmış olup, Ek'te sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Bakanı 

Soru i. Tüfk HaVa Yollarında Çalışırken Sayın 
Erdoğan Akünal yüz kızartıcı 'bir suç olan sahtekar
lıktan 3 üncü Ağır Ceza Mahkemesinde hüküm giy
miş midir? 

Cevap 1. Erdoğan Akünal ve diğer 14 Ortaklık 
personeli hakkında «Uçak Mürettebatı Sertifikası» 
(Landing Card) talep ve kutanımı ile ilgili olarak İs
tanbul 3 üncü Ağır Ceza Mahkemesinde açılmış bu
lunan kamu davası sonucunda mahkeme, Erdoğan 
Akünal ve diğer bazı ortaklık personelini önce çeşitli 
para cezalarına çarptırmış, daha sonra bu cezaları 
tescil etmiştir. 1(12.10.1983 gün ve E. 1981/248 K. 
1983/215 sayılı karar) 

Tescil edilmiş olmasına rağmen hu tecziyeyi kabul 
etmeyen Erdoğan Akünal ve diğer personeli karar 
aleyhine Yargıtaya başvurmuşlardır. 

II . 3 â 1986 0 : 1 

Bunun üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 6 ncı 
Ceza Dairesi, 4.3.1985 'gün ve E. 984/8330, K. 1985/ 
fl'647 sayılı kararı ile hükmü bozmuştur. 

Bozma kararından sonra İstanbul 3 üncü Ağır 
Ceza Mahkemesinde yeniden ele alınmış olan dava 
hailen devam etmektedir. 

Bu itibarla Erdoğan Akünal hakkında verilmiş ve 
kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı mevcut değildir. 

Soru 2. Bu şahsın bu nedenle Türk Hava Yol
larında iş akdi feshedilmiş ve tazminat verilerek işten 
atılmış mıdır? 

Cevap 2. Erdoğan Akünal'm ortaklığımızla iliş
kisinin kesilmesi, yukarıda değinilen dava İh ilgili 
olmayıp, adı geçenin hizmet akdi, bu dava ile hiçbir 
ilişkisi olmayan ve kendisi 'gibi daha önce ortaklıkta 
üst düzey 'yöneticisi Olarak ıgörev yapmış diğer 3 ki
şiyle birlikte, '«Kendilerine aktif bir görev verileme
mesi» gerekçesiyle Yönetim Kurulunca bildirimli ola
rak feshedilmiştir. 

Soru 3. Bu ışahıs tekrar K. K. T. C. Hava Yol
larında 200 bin 'lira aylıkla koordinatör olarak çalış
tırılmaya başlanmış mıdır? 

• Cevap 3. Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY), 
nıerkezi Kıbrıs'ta bulunan ve müstakil hükmî şahsi
yeti haiz bir kuruluş olup, personel istihdamı konu
sundaki yetkinin de bu kuruluşa ait bulunduğu kuş
kusuzdur. 

Soru 4. Bu şahsın bu göreve getirilmesinde, yö
netim kurulu başkanı ve Enerji ve Talbiî Kaynaklar 
Bakanlığı müsteşarının bir etkisi olmuş mudur? 

Soru 5. Geçmişte Ahmet Selçuk'un Ulaştırma 
Bakanlığı müsteşarı iken o dönemin Genel Müdürü 
Ertuğrül Alper'den Erdoğan Akünal'ı görevden al
masını istediği doğru mu? Bugünkü yaklaşımı nasıl 
izah edilebilir? 

Cevap 4-5. 4 üncü ve 5 inci sorularda ileri sürü
len hususlar hakkında Bakanlığımız kayitlarında her
hangi bir belgeye rastlanmamıştır. 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

77 NCİ BİRLEŞİM 

11 . 3 . 1986 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Meclis araştırması önergesi (10/11) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GBNHL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — İçel MilılıetvekiM Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) (1) 

2. — içel Milletvelûi Durmuş Fikri Sftglar'm, 
tedavi nedeniyle yaptığı son A.B.D. seyahatine tüiş-
fcftn Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

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

4. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel' 
io, Başbakanlıkta görevli bir müşavir tarafından ya
bancı yayın ajansılarıma poitiilk demeç verildiği id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/544) (1) 

5. — Erzurum Milletvekilli Hilmi Nal^antoğlu' 
mm, danışmanlık için yabancı firmalarla anlaşma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/622) (1) 

(7) İçtüzüğün 96 net maddesi uyarınca sözlü 
soruya çevrilmiştir. 

6. — Hatay MMetveküS Abdurrahman Demdrtaş' 
m, Hatay İM çiftçiteıtinöü Ziraat Bankasma olan borç. 
formın ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi <6/623) (1) 

7. — Kahramanmaraş Mtöfetvekifi Rıfat Bays-
zıt'ın, SiyMİ Pârtier Kanununa aykırı hareket eden
ler hakkında yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan 
söiKi soru önergesi (6/548) 

8. — Konya MMktveltih Saüm Ererin, latan-
bur Büyükşehir BeAedByeaiaia deniz otobüsleri ile ya
pacağı toplu taşımacılığa üigkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/559) 

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

10. — Konya MailetvetoiM Salim Erel'in, Konya, 
Ereğli Şeker Fabrikası yapım çalışmalarına itişinin 
Sanayi v«_ Ticaret Bakanından «özlü toru önergesi 
(6/561) 

İL — Uşak MıltetveMH Yueuf Detınir'in, Uşak 
llü Eşme İlçesine bağlı bazı köylerde tütün ekimine 
izin verilmemesinin nedenine ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

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

13. — Erzurum Milletvekilli Hitotıi Naîbantöğlu' 
nun, İzmir Ticaret ve Sanayi Merkezi yapımının üst-
leniişine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/580) 

14. — Kayseri Milletvekilli Mehmet Üneriin, Üs-
küdar-Eminönü seferini yapan Şehit Kararğlanoğlu 
Vapurundaki intihar olayına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözKi soru önergesi (6/581) 

15. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'ln, 
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 açık hava toplantısında halka «impara
tor» olarak takdim edilmesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/589) 

17. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, banı* 
petrol alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/595) . 

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

19. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdem!İr%ı, Di
yarbakır Cezaevinde meydana gelen ölüm olaylarına 
ilişkin Adalet 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 

20. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Ibazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı • ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri 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 Mile'tvekıili Hasan Altay'ın, Sam
sun İllinde yaptırılan sosyal meskenler âçin Belediye 
Encümenince ek ücret 'kararı atadığı iddiasınla uş
kun 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 Miietvekiili Abdurrahman Necati 
Kara'a'nın, Suriye'de okutulan bir ders kitabına ve 
Suriye sınırlan 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 Üs tünerin, 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) 
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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) 

29. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihİ Ataklı'nın, Sı
kıyönetim Kanunu uyarınca görevlerinden uzaklaş
tırılan kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/611) 

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

31. — Samsun Millet vekili Hasan Altay'ın, Aşağı 
Yeşilırmak Ovası sulama projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru Önergesi 
(6/613) 

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

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

34. — Balıkesir Milletvekilli Davut Abacıgdl'in, Ba
lıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi üze
rinde gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) 

35. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'm, tele
vizyon dizisi olarak çekildikten sonra yakıldığı iddia 
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 hampetrolün 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 önerge'si (6/621) 

39. — Adana Milletvekiii Nuri Körkmaz'ın, 1986 
yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

40. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır İlindeki Türk-İş 7 nci Bölge Yapı Koo-



peratifine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/625) 

41. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan
bul İlindeki vatandaşların su ve su parası sorunla
rına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/626) 

42. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, istan
bul ilindeki bazı belediyelerin semt ve mahalle pa
zarlarını kaldırma kararı aldığı iddiasina ilişkin iç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

1 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Ka
nununun 19 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fık
raları ile Türk Ceza Kanununun 304 üncü Madde
sinin (III) üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/744). 
(S, Sayısı : 410) (Dağıtma tarihi : 7.3.1986) 
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Dönem : 17 Yasama Yılı : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı ; 410 
647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 19 uncu Mad
desinin Birinci ve İkinci Fıkraları ile Türk Ceza Kanununun 
304 üncü Maddesinin III üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 

Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/744) 

T. C. 
Başbakanlık 28.2.1986 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 
18/101-1972/01644 

TÜRKİYE BOYÖK MÎLLET MECLİSİ 'BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı (Bakanlar IKurukınca £6.2.1986 tarihinde karar
laştırılan «647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunen 19 uncu Maddesinin Birinci ive İkinci {Fıkraları üe 
Türk Ceza (Kanununun 304 üncü Maddesinin (İÜ) üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair (Kanun Tasarısı» 
ile gerekçesi fekli olarak gönderilmiştir. ' 

Gereğini arz ederini. 
Turgut özal 

Başbakan 

GEREKÇE 

Cezaların inifazındalki gaye ile işlenen suçlara müeyyide öngören Hükümlerin getiriliş amacı birbirinden 
farklıdır. Bir suça ceza öngörülürken, bir daha o suçun işlenmesinin ve kamu düzeninin bozulmasının ön
lenmesi düşünülür. Dîğer bir ifadeyle caydırıcı olması ön plandadır. Hükmedilmiş bir hürriyeti bağlayıcı ce
zanın infazımda güdülen gaye ise, hem o cezanın yerine getirilmesini sağlamak hem de bu infazın hükümlü 
yönünden eğitici ve istedi edici nftelük taşımasını temin etmektir. 

'Bütün çağdaş infaz sisfemlerin'de hükümlünün ıslahı önde gelen hedeftir. 

Diğer taraftan, yine çağdaş Ceza Hukuku sistemlerinde hürriyeti bağlayıcı cezalarda genellikle hafif
leme görülmekte ve pdk fazla önemi olmayan suçların cezalan para cezasına veya hürriyeti bağlayıcı ceza 
yerine ikame edilecek tedbirlere doğru kaymaktadır. 

Asıl önemli olan, suç işleyen b'ir kimsenin bu davranışının vahametini idrak etmesi ye bir daha suç işle
mekten kaçınması gerektiği, inancına varmasıdır. Bu ise, infaz «aiffaasında uygulanacak ıslah çalışmalarıyla 
gerçekleşir. İşte, ıslahın bu derece önemli sonuçlan görüldüğü içindir kî, ceza infaz kurumlarında kaMığı sü
re içinde ıslah olduğu anlaşılan bir kimsenin bu safhadan sonra artık cezaevinde tutulmasında kamu yaran 
bulunrnaidığı görüşü ağırhk kazanmaktadır. 
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Nitekim, doktrinde de, cezaevinde uzun süre kalacağını bilen bir kimsenin, «uzun süre kalacağıma gö
re ıslâh olsam ne olur, olmasam ne olur» şeklindeki düşünceden .kurtarılmasının icap etttiği, infazdan bir 
sonuç alınabilmesi yani, ıslahın gerçekleştirildb'ümesi için hükümlüde bir ümidin bulunmasının gerektiği ve 
bu nedenle de, infazın iyi hallilik şartıyla, kısa tutulması önerilmektedir. 

Tasarıda bu düşüncelerden hareket edilerek, halen şaftla salıverilme için ceza infaz kurumunda geçiril
mesi gereken 2/3'lük hükümlülük süresi 1/2 olarak, firar edenlerle ve ayaklanma suçumdan mahkûm olan
larla ilgili 4/5'lik süre 3/4 olarak degiştirilmelkte'dir. Bu arada, müebbet ağır hapis cezaları için normal halde 
infazı gereken 24 yıllık süre 20 yıla, firar eden ve cezaevi İdaresine karşı ayaklanma suçundan mahkûm 
olanlarla ilgili 30 yıllık süre 26 yıla indirilmektedir. 

Diğer taraftan, Türk'iye Büyük Millet Meclisince haklarındaki ölüm cezalarının yerine getirilmemesine 
karar verilmiş olanların infaz edilecek cezalarına açıklık getirilmekte ve doğrudan hükmedilen müebbet ağır 
hapisten farklı olduğunu belirtmek suretiyle, şartla salıverilmeden yararlanabilmeleri için 30 yıl süre ile ce
za infaz kurumunda kalmaları şart kılınmaktadır. Bu gibiler firar veya firara teşebbüs ettikleri veya ceza
evi idaresine karşı ayaklanma suçundan mahkûm oldukları takdirde, ceza infaz kurumlarında 3(6 yıl kala
caklardır. 

Yapılan bu değişikliğin yanı sıra, getirilen geçici bir madde ile de, iyi hali hükümlü niteliğini kazana
mamış ve birden ziyade davranışları sebebiyle şartla salıverilme hakkını devamlı olarak kaybetmiş olanlara, 
ıslahın gayesi göz önünde tutularak yeni bir imkân tanınmakta ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önceki süreler için bu menfî durumlarının nazara alınmayacağı 'ifade edilmektedir. 

Bilindiği üzere, şartla salıverilmeden faydalanabilmek için, 647 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin bi
rinci fıkrasında ifade edildiği gibi infaz tüzüğüne göre iyi halli hükümlü olmak şarttır. 

İnfaz tüzüğünün 179 uncu maddesine göre, kınama dışında kalan disiplin cezaları hükümlü hakkında 
iyi hal kararı verilmesine engel teşkil etmektedir. Tüzüğün 1'57 nci maddesinde de disiplin cezalarının kına
ma, ziyaretçi kabulünden mahrumiyet, mektup yazmak ve almaktan mahrumiyet, hücre hapsi ve katıksız ha
pis olduğu ifade edilmiştir. Bu disiplin cezalarından ziyaretçi kabulünden mahrumiyet ile mektup yazmak 
ve almaktan mahrumiyet cezaları 6 ay içinde, hücre hapsi ve katıksız hapis ise 1 yıl içinde, başka disiplin 

cezası almamış olmak şartıyla kaldırılır. 
İşte, kınama hariç bu disiplin cezaları kaldırılmadıkça hükümlü, fyi halli olma vasfını kazanamaz ve 

dolayısıyla da şartla salıverilmeden yararlanamaz. 

'Bunlardan ayrı olarak, 647 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine 17.3.1982 tarih ve 2638 sayılı Kanunla 
eklenen son fıkra uyarınca, tutuklu veya hükümlü iken iki defa firar veya firara teşebbüs etmiş veya Türk 
Ceza Kanununun 304 üncü maddesine göre iki defa cezaevi idaresine karşı ayaklanma suçundan mahkûm 
edilmiş olanlar veya açık veya yarıaçık cezaevlerinden disiplin cezası verilerek iki defa kapalı infaz kurum
larına iade edil'miş olanlar ile kapalı infaz kurumlarında olup da hükümlülük süresi içinde hücre hepsi veya 
katıksız hapis nevinden 4 defa disiplin cezası alimışolanlar, bu disiplin cezaları kaldırılmış olsa bile şartla 
salıverilmeden yararlanamazlar. 

Keza, aynı Kanunun Ek 2 nci maddesinin son fıkrasındaki hüküm nedeniyle de, yarı açık veya açık in
faz kurumlarından. ve yarıaçık ve açık infaz kurumlarına gitmeye hak kazanmış oldukları halde imkânsızlık 
sebebiyle kapalı cezaevinde bulunanlardan bu kurumdan firar edenler, en az iki defa kapalı infaz kurum
larına iade edilenler veya yarıaçık ve açık infaz kurumlarına gitmeye hak kazandıkları halde imkânsızlık 
sebebıYle kapalı kurumlarda bulunanlardan açık ve yarıaçık cezaevinden kapalıya iadeyi gerektirecek ni
telikteki hareketleri sebebiyle daha önce kazandıkları açık ve yarıaçık infaz kurumuna ayrılma hakkını en 
az iki defa kaybedenler, hiç bir sure'tte ayda 6 günlük indirimden istifade edemezler. 

IBU itibarla, getirilen geçici madde ile yukarıda ifade edilen; iyi haHİ olmama, ^tİAsah^rÜnie hakkım 
tamamen fcaybe'time ve ayda 6 günlük indirimden istifade ödememe durumlarını, bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten önceki süreler için dikkate almama ilkesi ıgetirihnek suretiyle, hükümlüler yönünden bir nev'i 
iyileştirme öngörülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 410) 



_ 3 _ . 

Ancak, şartla salıverilme hakkını devamlı olarak kaybetmiş olanların infaz kurumunidaki, 647 sayılı Ka
nunun 19 uncu maddes'Mn son fıkrasında belirtilen davranışları daha ağır nitelikte olduğundan bunların 
yeniden şaftla salıverilme hakkından istifade edebilmeleri, 6 aylık bir deneme süresine tabi tutulmak ve bu 
süre İçinde' iyi halli olduklarının tespiti şartına bağlanmıştır. Tabidir ki, bu 6 aylık deneme süresi uygula-
nurken bihakkın tahliye tarihi aşılmayacaktır. Keza, bu durumda olanlardan, bu Kamımın yürürlüğe girdi
ği tarihte h'enüz şartla salıverilme sürelerini doldurmamış olup da bu sürenin dolmasına 6 aydan az bir za
man kalanların deneme süresi, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlayacaktır. Şartla salıverilme süre
sini doldurmalarına 6 aydan fazla müddeti olanların, 'bu müddetin tamamı içinde iyi halli olmaları gereke
ceği de tabiîdir. 

647 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci ve ikmci fıkralarında gösterilen, şartla .salıverilme nis-
pötleriîrin tayininde, aynı Kanunun üçüncü fıkrası gereğince, bükümlünün tutuktu kaldığı günler de hesaba 
katılır. TütukeVinin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirlerle beMenmiş düzeriin'i bozan tutuklular hakkında 
da Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 3063 sayılı Kanunla değişik 116 ncı maddesi uyarınca, hükümlü
lere uygulanan disiplin cezalarına ve bunların neticelerine dair hükümler tatbik edileceğinden, iyi halliliğe 
karar verilirken tutukluluk süresi içindeki disiplinle aykırı davranışların da göz önünde bulundurulması ge
rekmektedir. tnfaz tüzüğünün 178 inci maddesinde de, iyi hal kararı verilirken tutukluluk süresi içindeki gün
lerin de dikkate alınacağı ifade edilmiştir. Bu itibarla, Tasarının geçici maddesinde Sözlü edilen «Bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen sürelerden» maksat, tutuklulukta ve hükümlülükte geçen süreler
dir. 

Diğer taraftan, 647 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin son fıkrasında 4 defa alınan hücre hapsi ve ka
tıksız 'haps'in neticesinden Söz edilirken bu cezaların 'hükümlülükte alınmış olmasından bahsedilmiş ise de, 
bu hükümden sonra Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 116 ncı maddesinde 3063 sayılı Kanunla yapı
lan değişiklikle, tütukevinin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirlerle belirlenmiş düzenini bozan tutuklular hak
kında, hükümlülere uygulanan dta'iplin cezaları ile buulaon neticelerine dair hükümlerin taltb'ik edileceği be
lirtilmiş olduğundan, 19 uncu maddenin son fıkrası, tutuklu iken alınan hücre hapsi ve katıksız hapis nev' 
inden disiplin cezaları için de uygulama alanı bulunmaktadır. 

Sonuç olarak şunu Söylemek gerekirki; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce infaz kurumunda 
gerek tutuklu olarak kalınan süre içinde gerek hükümlü sıfatıyla kalınan dönemde cereyan eden bütün disip
lin bozucu davranışlar, şartla salıverilme işleminin yapılmasına engel teşkil etmeyecektir. Ancak, yukarıda 
da ifade edildiği gibi, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki durumları 19 uncu maddenin son fık
rasına uyanlar hakkında, 6 aylık bir deneme dönemi uygulanacak, bu deneme süröSi içinde Tüzüğe göre 
iyi halli oldukları tespit edilenler şartla salıverilme ve indirim hükümlerinden yararianacaldkrdır. Bu suret
le, deneme süresine tâbi tutulup da iyi halliliği tespit edilenler hakkında şartla salıverilme hükümleri du
rumlarına göre ayrı ayrı uygulanacaktır. Şöyle ki; firar veya firara teşebbüs etmiş olanlar için 647 sayılı 
Kanunun 19 uncu madldesiriin ikinci fıkrasındaki hüküm, cezaevi idaresine karşı ayaklanma suçundan mah
kûm edilmiş olanlar için Türk Ceza Kanununun 304 üncü maddesinin (III) numaralı fıkrasındaki hüküm, 
disiplin cezası sebebiyle ik'i defa kapalı infaz kurumuna iade edilmiş olanlar ile dört defa katıksız hapis ve 
hücre hapsi almış olanliar için de 647 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki hüküm uy
gulanacaktır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No, : 1/744 

Karar iVo. : 9 

Adalet Komisyonu Raporu 

6 , 3 , 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

647 sayıilı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 19 uncu Maddesiinün Birinci ve İkindi Fıkraliarı ile Türk 
Ceza Kanununun 304 üncü Maddesinin III üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı Adalet 
Balkanı Sayın Necat Elldem'in ve Bakanlık temsilcililerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzda incelıenıip gö
rüşülmüş gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesli kabul edilmiş, maddelere ilişkin kabul ve deği-
şMilkler aşağıda açılklânmıştej 

l1. Tasarının 1 ve 2 nci nnaddeleri aıynıen beniimaenmişıtir. 

2. Tasarının geçici maddesinin ikinci fıkrasındaki 6 aylık süreler 9 aya çıkarılmıştır. 

3. Tasarının 3 ve 4 üncü maddeleri aynen kaibul edilmiştir., 
Tasarının kanunlaşması hainde, getümilen yenli imkânlar nedeni ile derhal şartla tahliye edilecek durum

da hükümlülerin de bulunduğu diıkikaıte alınarak tasarmın İçtüzüğün 53 üncü maddesi uyarınca öncelikle 
Genel Kurul Gündemine allanması Komisyonumuzca ıkıararkştırıllmıştır. 

Raporumuz Genıell Kurulun onayına sunulmak üze:3 saygı ile arz olunur. 

Başkam 
Ali Dizdar oğlu 

Antalya) 

Üye 
Cüneyt Canver 

Adana 
IBazı maddelerine muhalifim.: 

Üye 
Ledin Barlas 

Adana 

Üye 
Mustafa Uğur Ener 

Kütahya 

IBaşkanvekili 
Mehmet Onur 

Kahramanmaraş 

Üye 
İbrahim Taşdemir 

Ağn 
Muhalifim! 

Üye! 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 

Üya 
İhsan Nuri Topkaya 

Orduı 

,Üya 
Mehmet Topaç 

Uşak 

Kâtip 
İbrahim Aydoğan 

İçel 

Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Üye 
Akif Kocaman 

Gümüşhane 

Üye 
Hasan Alt ay 

Samsun 
Bu maddelere karşıyım 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

647 Sayılı Cezalanıl İnfazı Hakkında Kanunun 19 
oncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkraları İle Türk 
Ceza Kanununun 304 üncü Maddesinin (IH) üncü 

Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 647 sayılı Cezalanıl infazı Hak
kında (Kanunun 19 uncu maddesinin birinci ve ikin
di fıkraları aşağıdakıi sekilide değıştirilrndşıtlkı 

«Türîdye Büyük Mlet Meclisi tarafından ölüm 
Cezalarının yerine getirilmemesine karar verilenler 30 
yılanım; müebbet ağır hapis cezasına hükümlüler 20 
yılanını; diğer şahsî hürriyeti bağlayıcı cezalara mah
kûm edilmiş olanlar hükümlülük süresinin 1/2'ni; 
çekmiş ölüp da Tüzüğe ıgöre liyli hali hükümlü ni
teliğinde bulundukları takdirde, talepleri olmasa dahi 
şartla sahveriMrler.» 

«Tutuklu veya hükümlü ilken firar veya firara te
şebbüs etmiş olanların yukarıdaki fıkra hükmünden' 
yararlanabilmeleri içlin, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi tarafından ölüm cezalarının yerine getirilmemesine 
karar verilenlerin 36 yıllarım; müebbet ağır hapiste 
26 yıllarını; diğer şahsî hürriyeti bağlayıcı cezalarda 
ise hükümlülük süresinin 3/4'nü çekmiş olmaları şart
tır.» 

MADDE 2. — Türk Ceza KamuHV.ua 304 üncü 
maddesinlin (III) numaralı fıkrası aşağıdaki sekide 
değiştirilmiştir.! 

«III - Halklarında bu madde hükmü uygulanan
lardan, Türkiye Büyük Mlüet Meclisti tarafından 
ölüm cezalarının yerime getirilmemesine karar veri
lenler 36 yıllarını, müebbet ağır hapse mahkûm edil
miş olanlar 26 yıllarım, diğer şahsî hürriyeti bağla
yıcı cezaya mahkûm edilmiş bullunanlar cezalarının 
3/4'nü tiyi halle geçirmedikçe şartla salıverilmeden 
istifade edemezler.» 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihe kadar geçen süreler için, 647 sayılı Ce
zaların İnfazı Hakkında Kanunun şartla salıverilme
ye dair 19 uncu maddesi ile Türk Ceza Kanununun 
304 üncü maddesinin (III) numaralı fıkrası ve 647 
•sayılı Kanunun indirimle ilgili Ek 2 noi maddesi 
hükümlerinlin tatbikinde; 

a) îyi hali olma şartı aranmaz, 

b) 647 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin son 
fıkrası hükmü ile Ek 2 nci maddesirûı son fıkra
sı hükmü uygulanmaz, 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

647 Saydı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 19 
uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkraları ile Türk 
Ceza Kanununun 304 üncü Maddesinin (III) imdi 

Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1. inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilMşâr. 

'MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmıişâr. 

GEÇİCİ MADDE. — 'Bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihe kadar geçen süreler için, 647 sayılı Ce
zaların İnfazı Hakkında Kanunun şartla saİDveriikne-
ye dair 19 uncu maddesi ile Türk Ceza Kanununun 
304 üncü maddesinin (III) numaralı fıkrası ve 647 
sayılı Kanunun indirimle ilgili Ek 2 ndi maddesi hü
kümlerinin tatbikinde; 

a) İyi halli olma şartı aranmaz. 

b) 647 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin son 
fıkrası hükmü ile Ek 2 nci maddesinin son fıkrası 
hükmü uygulanmaz. 
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Ancak, hu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte du
rumları, 647 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin son 
fıkrasına girenlerden; derhal şartla salıverilmesi ge
rekenler lifle şartla salıverikrıeilerinıe 6 aydan az süre 
kalmış olanlar, 'bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren 6 ay süre ile denemeye tabi tutulurlar. 
Bu 'deneme süresi içinde tüzüğe göre dyıi hali olduk
ları tespit edilenlerden; firar veya firara teşebbüs 
etmiş olanlar 647 saynli Kanunun 19 uncu madde
sinin likıkıoi fıkrasına, cezaevi idaresine karşı ayak
lanma suçundan mahkûm edilmiş olanlar Türk Ce
za Kanununun 304 üncü maddeslinlin (III) numaralı 
fıkrasına, 'diğerleri ise 647 saydı Kanunun 19 uncu 
maddesinin birinci fıkrasına göre şartla salıverilme ve 
647 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesine göre lindirdm 
hükümlerinden yararlanırlar. 

MADDE 3. — IBu Kanun yayımı (tarihinde yü
rürlüğe girer.( 

MADDE 4. — (Bu Kanun hükümlerini! Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Ancalk, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte du
rumları, 647 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin son 
fılkrasına girenlerden; derhal şartla salı verilmesi ge-
reifcenler 'ile şartla salıverilmelerine 9 aydan az siüre 
kalmış 'olanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren 9 ay sıüre ile denemeye 'tabi tutuludan 
Bu deneme süresi içlinde (tüzüğe göre iyi hallA olduk
ları tespit edilenlerden; firar veya firara teşebbüs et
miş olanlar 647 sayılı Kanunun '19 uncu maddesinin 
ikinci fıkrasına, cezaevi idaresine karşı ayaklanma 
suçundan mahkûm edilmiş olanlar Türk- Ceza Ka
nununun 304 üncü maddesinin (III) numaralı fıkra
sına, diğerleri lise 647 sayılı Kanunun 19 uncu mad
desinin birinci fıkrasına ıgöre şartla salıverilme ve 
647 sayılı Kanunun OEk 2 nci maddesine göre indirim 
hükümlerinden yararlanıriar. 

MADDE 3., — Taslarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

'MADDE 4. — Taslarının 4 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştik. 

Devlet Bak. Başbakan Yrd. 
1, K. Erdem 

Devlet Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

İçişleri Bakanı 
Y, Akbulut 

MM Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. Emîroğlu 

Ulaşitırma Bakanı 
V. Atasoy 

Sanayii vıa Ticaret Bakam 
H, C. Aral 

Devlet Bakanı 
K, Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V. Hedef oğlu 

(Bayındırlık ve îskân Bakam 
/. S. Giray 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H,H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
S. N. Türel 

26 . 2 . 1986 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Milî Saıvunıma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Maüye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Sağlık ve Sosiyal Yardım 'Bakanı 
M.\ Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
M. Kalemli 

Kütür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 

»•« »* , . 
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