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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 
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Vekillik etmderinin uygun görüldüğü
ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal 
ve 42 arkadaşının, talih oyunları işletme
lerimin neden olduğu olumsuzlukları ve 
Türk toplumunu kumar alışkanlığından 
uzaklaştırmak (için alınacak tedbirleri tes
pit etmek 'amacıyla Meclis araştırması 
açıılımasına ilişkin önergesi (10/22) Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu; Meclis 'araş
tırması önergesinin gündemde yerini ala
cağı ve öngörüşmesıiniin sırasında yapıla
cağı açıklandı. 

İzmir Milletvekili Birgen Keleş ve 39 
arkadaşının, yüksek faizin ekonomik, ma-

Tasarı 
1. — Cumhurbaşkanlığı Genel Sekre

terliği Teşkilat Kanununun 4 üncü Mad
desinin Değiştirilmesi ile Başbakanlık 
Teşkilatı Hakkında Klanım Hükmünde Ka
rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı (1/437) (Plan ve 
Bütçe Komisyonunla) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 4.5.1988) 

Teklif 
1. — Kırşehir Milletvekili Gökhan 

Maraş ile Kastamonu Milletvekili Murat 
Başesgioğlu'nun; 1136 Sayılı Avukatlık 
Kanununun Bazı 'Maddelerinde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

lî ve toplumsal erklileri konusunda Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesinin 
(10/13) öngörüşmeleri yapıldı ve Meclis 
araştırması açılması reddedildi. 

Kars Milletvekili Mahmut Alınak ve 
12 arkadaşının, tutuklu ve hükümlülere 
cezaevlerinde yapıldığı iddia, olunan hak
sız ve insanlık dışı uygulamalar konusun
da Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/14) üzerinde bir süre görü
şüldü. 

4 Mayıs 1988 Çarşamba günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 
19.00'da son verildi. 

(2/62) (Adalet Komisyonunla) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 3.5.1988) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Manisa Milletvekili Hasan Zen-

gin'in, bir dergide yer alan DELTA Deri 
Giyim Sanayi A. Ş. ile ilgili iddialara 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/94) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 2.5.1988) 

Yazılı Soru önergesi 
1. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 

Altıner^in, Türkiye Demir ve Çelik tşlet-
melerince farklı fiyatlarla ihraç bağlan
tısı yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/148) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 2.5.1988) 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
İstanbul Kırklareli 

Mustafa Sarıgül Cemal özbilen 

n. — GELEN KÂĞITLAR 
4.5.1988 Çarşamba 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Ba^kanvekili Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Cemal özbilen (Kırklareli), Mümtaz Özkök (Sakarya) 
• « > — - ^ y ^ ı -»" 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 64 üncü Birleşimini 'açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

'BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. 

(Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'e ka
dar yoklama yapıldı) 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMA
LAR 

1. — Ankara Milletvekili Hüseyin 
Barlas Doğu'nun Guatemala'nın Başken
ti Guatemala City'de yapılan 79 uncu 
Parlamentolar arası Birlik Konferansına 
ilişkin açıklaması 

BAŞKAN — Parlaımentalararası Bir
lik Türk Gırubu Başkamı Sayın Barlas 
Doğu, 11 -17 Nisan tarihleri arasında Gua
temala'da. yapılan 79 uncu Parlamento-
'lararası Birilik Konferansı hakkında Mec
lislimize bilgi vermek isteriler; kendilerine 
gündem dışı söz veriyomum. 

Buyurunuz Sayın Doğu. 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Anka
ra) — Sayın Başkanım, Yüce Parlamen
tomuzun çok değerli üyelerii; 11-17 Nisan 
tarihleri arasımda, Guatemala'nın başken -
ti Guatemala City'de aktedilen Faria-
mantolaraıriası Birlik Toplantısından, 
Türk Grubu döndü. Bu konuda, Paria-
roentolararası Birlik kuralılarına uyarak, 
siz Yüce Heyete bilgi arz etme durumun -

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız 
vardır, görüşmelere 'başlıyoruz. 

dayım, bu nedenle huzurlarınızı işgal edi
yorum. 

Muhterem milletvekilleri, Parlamento
lar anası Binlik, hepinlizin bildiği gibi, dün
yada parlamentosu olan 108 ülkenin müş
tereken yaptığı 'bir genel kuruldur, bir 
dünya meclisidir. İşte, bu kez 79 uncu 
ilkbahar toplantısı Guatemala'nın 'başken
ti Guatemala City'de yapıldı. Bu toplan
tıya 108 ülke katıldı ve 1 300'den fazla 
milletvekili, senatöır; yani parlamenter bu 
toplantıyı izledi. 

Bu toplantıya katılan Türk grubunu 
sizlere arz etmek istiyorum : Sayın Albay-
rak, Sayın Eırgüder, Sayın Şimşek, Sayın 
Göğüsger, Sayın Akyol, Sayın Kumbaıra-
ctbaşı, Sayın Çeiliker'den oluşan Türk 
grubu bu Faırlamentolararası Bıirlik Top
lantısında sizler adnna görüş bildirmişler 
ve sizlerin temsilciliğinizi yapmışlardır. 

Parlamentolararası Birliği teşkil ©den 
özel gruplar vardır; sizlere kısa bilgi ola
rak arz etmek istiyorum. Bu bilgiler, Ku
zey ülkeleri (Nordikler), Asya ülkeleri 

IV. — BAŞKANUĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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grupları, Arap ülkeleri grupları, Afrika 
ülkeleri grupları, İslam milletvekilleri: 
grupları ve «12 Artı» dediğimiz Batı ül
keleri gruplarıdır. 

Muhterem miMetvdkillerii, yine hafıza
larınıza müracaat ediyorum; 1986 sene
sinde sizleri temsilen iştirak ederek, İstan
bul'da kurduğumuz Müslüman Ülkeler 
Parlamenterleri Birliği, çalışmalarına, 'bu 
grup içerisinde yoğun bir biçimde devam 
etmektedir. Bu cümleden olanak, 12 Ni
san Sallı günü, İslam milletvekilleri top
lantısı, yine Guatemala'da ak'tedilmiş ve 
bu toplantıda, Filistin'in içerisinde bulun
duğu zor şartlar, bu konuda islam mil-
letveküilerıinin yapması gereken, yapabil
mesi gereken konular ağırlıklı tartışılmış
tır. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — «İs
lam milletveklili» ne demek Sayın Doğu? 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (De
vamla) — «islam milletvekilleri», İslam 
ülkelerini temsillen bu toplantıya katılan 
milletvekilleri anlamını taşır Sayın Baya-
zıt. 

12 Artı Grubu hakkında kısa bilgi ver
mek istiyorum : 'Pariıamentoilararası Birlik 
içerisinde en etkin grup, Batılı ulusları 
temsil eden, milletvekil'lerinıin grubudur. 
1980 Harekâtından sonra Türkiye'nin bu 
gruptaki üyeliği düşürülmüştür. 1983'te 
tekrar parlamenter demokrasiyi yaşama
ya başlayan ülkemiz, anında müracaat et
miş; fakat, Avrupalı sosyalist milletvekil-
lerin engellemeleriyle, ,1988'e kadar 'bu 12 
Artı Grubuna dahil olamamıştır. İşte bu 
defa, gururla ifade etmek lisfliyorum, 6 
Nisanda Washington,da yapılan 12 Artı 
Grubu Toplantısında, Avrupalı sosyalist
lerin dahi Türkiye lehine oy ku'lılanmala-
ırıyla, bizim üyeliğimiz yenliden kabul edil
miş, Batılı parlamenterlerin Türk Parla
mentosunu, Türk parlamenter demokrasi-

sinii kabul ettikleri kesin bir şekilde orta
ya konulmuştur. 

Bu arada, oy oranlarını dile getirmek 
istiyorum : Türkiye'nin lehinde 29, 'aley
hinde 6, çekimser 2 olmak üz&ıe, büyük 
bir oy çokluğuyla, Türk Parlamenter de
mokrasisi Batı'da 12 Artı Grubuna dahil 
olarak, tescil edilmiştir. 

Merak edenler vardır diye söylüyo
rum; aleyhimize oy kullananlar : Kıbrıs 
Rum Yönetimi, Yunan milletvekilleri ve 
2 İrlandalı milletvekilinden ibarettir.(SHP 
sıralanndan «Daha fazla» sesleri) Daha 
fazla değil efendim; sayı bu kadardır. 

Türk parlamenterlerinin, demokratik 
'anlayış içerisinde, demokratik yelpazede 
siyasal görüşleri ne olursa olsun, gururla 
ifade etmek istiyorum ki, yurt dışındaki 
görüntüleri çelik hir yumruk gibi olmuş
tur ve özde yüce ulusun menfaatlerini 
korumak üzere görev almış Türk millet
vekilleri, bir yumruk gibi tek bir ağızdan 
konuşmuş ve tek 'bir görüntü vermişler
dir. 

Bu arada, 'burada, 12 Artı Grubuna 
yenliden girişimizde etkili olan unsurları 
sıralamadan ve kendilerini alkışlarınıza 
sunmadan geçemeyeceğim. Bugüne kadar, 
1983'ten bu yama, dış görevde çalışan tüm 
parlamenter arkadaşlarım, Dışişleri Ba
kanlığının yüce temsilcileri; 1984'ten bu 
yana görev yana Parlamentolararası Bir
lik Temsilcileri, Türk Grubunun şerefli 
temsilcileri, yaptıkları ciddî çalışmalarla 
ve kişillikleriyle kendilerini Batılı arka
daşlarına kabul ettirmişlerdir. 

Arkadaşlarıımızın 'bu grupta, bu 79 
uncu toplantıda, genellikle söz aldıkları 
gündem maddelerini bilgilerinize ana baş
lıklarıyla kısaca arz ediyorum efendim. 

Nükleer ve konvansiyonell silahların 
azaltılması ve 'dünya 'barışına yardımcı 
olmak üzere parlamenterlerin katkıları 
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konusunda Türk milletvekilleri söz al-
mışıiardır. 

Çevire sorunları, doğanın ve kültür 
varlıklarının korunmasında dünyada par
lamenterlerin katkısı konusunda Türk 
milletvekilleri söz almışlardır. Özelikle 
bu maddede; altını çizerek belirtmek is
tiyorum, bir görüntüyü değiştiren ve çok 
büyük alkış alan Türk grubunun yakla
şımından söz etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, bugüne kadar 
benzeri toplantılarda Türk ımület vekiller i, 
daima, komşularıyla olan olumlu olum
suz diyaloglarını dile getirirler ve kendi 
bölgelerindeki sıkıntılardan söz ederlerdi; 
bu kez, ülkemizin sahip olduğu engin kül
tür zenginliğinden, paleolitik-neaütik 
çağdan bu yana, Anadolu Yarımadasın
da katmanlar şeklinde birikmıiş olan çok 
çeşitli kültürlerin, kültür hazinelerinin var
lığından ve dünyada bir eşi daha buluna
mayan böyle farklı kültür birleşimlerinin 
sentezinin Türk Ulusu tarafından korun
duğunun ifadesi, gerçekten çok büyük il
gi toplamıştır. 

Değerli milletvekilleri, dünyada farklı 
bölgelerdeki siyasal gelişmeler ve bu ko
nularda parlamenterlerin görüşleri ba
bından; keza, Bulgaristan'daki hâlâ zor
la eritme politikasına tabi tutulan Türk-
Islam unsurunun haklarının savunulması
na da gayret edilmiş ve bu dönemde 'bu 
konuda Belgrad'da aktolunan dışişleri 
bakanları seviyesindeki protokola rağmen, 
henüz 'bir iyileşmemin görülmediği, görül
mediği müddetçe de uluslararası forada 
mutlaka bu kanunun dile getirileceği; İs
lam Ülkeleri Konferansı raporları ve Bir
leşmiş Milletler özel temsilcileri: raporları 
dile getirilmiştir. 

Muhterem nuHletvekilleri, Parlamento-
lararası Birlikte bazı komisyonlar vardır. 
Bu komisyonların en önemllisi ve en etki

lisi, eski parlamenter haklarını savunan 
özel komitedir. Bu komisyonda, 1980 
sonrasından bugüne kadar dört büyük 
dosya açılmıştır. Bildiğiniz gibi, bu dos
yalar; MSP davası, MHP davası, DİSK 
davası ve Barış Davası idi, Grubumuzun 
ilgili komisyonla yaptığı çok yakın çalış
maların neticesinde, dosyalarım üçü ta
mamen kapanmış olup, sadece eskli mil
letvekillerinden Erol Saraçoğlu'na ait 
dosya, önümüzdeki celsede kapatılmak 
üzere, elde tutulmuştur. Tahmin ediyoruz 
ki, Sayın Saraçoğlu'nun önümüzdeki gün
lerde nihayete erecek davasından sonra, 
o dosya da, Türkiye aleyhine, küçük 
dahi olsa, bir nokta olmaktan tamamen 
uzaklaşacaktır ve bu konuda sizler adına, 
Türk Grubu, gayet tabiî, ilgili komisyon
la yaptığı yakın çalışmadan ötürü ciddî 
teşekkür almıştır. 

Değerli milletvekilleri, grup çalışma
larımız, ülkemizin aleyhine olabilecek ka
rar suretlerini engellemek şeklinde de de
vam etmektedir ve edecektir. Bu cümle
den olarak sizleri enforme etmek istedi
ğim önemli bir konu var. Bu senenin ilk 
aylarında Yunan Meclis Başkanı, 10 Yu
nanlı milletvekiline bir görev verdi; bu 
görev, Doğu Akdeniz'de bir barış konfe
ransı ihdası idi ; sözün gelişi bir barış 
konferansı... Amacı, doğrudan dolğruya 
Kıbrıs Adasında, Kıbrıs üzerinde ulus
lararası bir konferans yapıp, bu konfe
ransa, Sovyetler Birliği dahil, çok ulusu 
karıştırmak ve beklediğimiz, olması gere
ken, Ada'daki ikili anlaşma ve barışa ta
mamen nifak sokarak, işi çıkmaza götür
mektir. ,Bu konuda Türk Grubunun çok 
ciddî çalışmaları ve açıklamalarıyla, yap
tığımız kulis faaliyetleriyle, konseyin bu 
konuda aldığı karar, sadece «Bilgi alındı» 
şeklinde olmuş ve dosya kaldırılmıştır. 
Aksi takdirde, Parlamentolaraırası Birlikte 
Türkiye'yi zor duruma getirecek, «Doğu 
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Akdeniz'de Barış» diye yeni bir madde, 
yeni bir konferans dile getirtilecektir. 

Değerli milletvekilleri, bu ana başlık
larını verdiğim çalışmalarımıza, Paria-
mentolararası Birlik Türk Grubunun Gu
atemala öncesi ve Guatemala çalışmaları 
sırasında büyük yardımları dokunan, baş
ta Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlı
ğına, çevre sorunlarından sorumlu Dev
let Bakanlığına, Kültür ve Turizm Ba
kanlığına, huzurlarınızda bir kez daha 
teşekkür ediyorum, beni dinlediğiniz için 
sizlere de sonsuz saygılarımı arz ediyo
rum efendim. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Badas. 

2. — Bingöl Milletvekili llhami Bini-
ci'nin, PKK ve yasa dışı örgütlerin Bingöl 
ili çevresindeki faaliyetleri ve bu yöreden 
yapılan göç konusuna ilişkin gündem dışı 
konuşması ve İçişleri Bakanı Mustafa Ka-
lemli'nin cevabı 

BAŞKAN — Bingöl Milletvekili ll
hami Binici, PKK ve yasadışı örgütlerin 
Bingöl İli çevresindeki faaliyetleri ve göç 
konusunda Genel Kurula 'bilgi arz etmek 
istemektedir; bu itibarla kendisine gündem 
dışı söz veriyorum; buyursunlar. 

İLHAMİ BİNİCİ (Bingöl) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclislin saygıdeğer millet
vekilleri;; hepinizi saygıyla selamlarım. 

İktidarın, «Çağ atladık» dediği bir za
manda çağdışı bırakılmış Bingöl İllimiz
de, onbeş yirmi gün zarfında cereyan 
eden birtakım olayları sergileyeceğim, son
ra da bu konudaki (görüşlerimi arz ede
ceğim. 

Bingöl'ün Kjİğı Kazası, altmışsekiz 
yıllık bir ilçe merkezidir. Aynı zamanda, 
bu kaza, altıyüz senelik maziye sahip, 
eski medenıiyetlerin beşiği olan bir yerle
şim merkezidir; ama, bu kadar uzun süre 
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bir yerleşim merkezi olmasına rağmen, 
Bingöl'de kışın yollar açılamamakta, za
ten karayolu olarak adlandırılan yol da 
bulunmamaktadır. 150 kilometrelik bir 
yolda, arabayla gitmek suretiyle ancak 
4,5 saatte kaza merkezine ulaşmış olu
yoruz. 

Yine bu kazaya, yol, su, elektrik hiz
metleri tam anlamıyla gitmiş değildir; ya
ni devlet, altıyüz senelik yerleşim merkezi 
olan bu bölgeye -altmışsekiz senedir de 
ilçe merkezidir- altyapı tesislerini bugüne 
kadar götürmemiştir. Siyasî iktidarın 
unuttuğu, devletin ihmal ettiği bu yöre 
halkı, terörün zulmünden, işkenceden bol 
böl nasibini almıştır. 

Sayın milletvekilleri, 16 Nisan 1988 
günü Kiğı İlçe merkezimize 20 kilometre 
uzaklıktaki, «Devlet karayolu» olarak ad
landırılan; fakat, aslı olmayan bu yolun 
üstündeki bir Bilekkaya Köyümüzde gün
düz gözü ile 55 kişilik silahlı bir grup; 
roketatar, uçaksavar ve diğer otomatik si
lahlarla donatılmış olarak köyün etrafını 
sarıyor, önce, köylüyü köy meydanına 
topluyor, t>ir hüviyet kontrolü yapıyor, 
arkasından da silah aramasına geçiyor ve 
daha sonra köy okul müdürünü çağırarak, 
okulu ateşe veriyorlar, arkasından sağlık 
ocağını ateşe veriyorlar ve daha sonra da, 
orada bulunan orman muhafaza memu
runun silahını, köy muhtarının mühürünü, 
telsizini, telefonunu alıyorlar ve köylüye 
de birtakım nasihatlarda bulunuyorlar; 
okulu tatil ettiriyorlar, okul öğretmenle
rine de «Bundan sonra artık burada öğ
retmenlik yapmayacaksınız, bırakıp evle
rinize gideceksiniz. Aksi takdirde, daha 
önce »bir başka köyde, Altın Hüseyin Kö
yünde öldürdüğümüz öğretmenler gibi si
zi de öldüreceğiz» diyorlar, okulu da ta
tile sokarak ayrılıyorlar. Hemen akabin
de Güneşli Köyüne gidiyorlar, aynı ope-
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rasyonu orada tatbik ©diyorlar. Yine, 
birkaç saat sonra Zeynelli Köyüne gidi
yorlar, Zeynelli Köyünde de ortaokulu, 
ilkokulu yakıyorlar; oradaki daktilo ma
kinesine varıncaya kadar alıp, ayrılıyor
lar. 

Yine aynı grup - ki, kendisine «PKK» 
diye isim veriyor - yine gündüz gözüyle 
Kiğı merkezinin çok yakınında olan Kal-
kanlı Köyüne gidiyor. O sırada da, sayın 
ilgililerimizin kışın unuttuğu, şu son gün
lerde lütfedip de açmak istediği yolda, 
devlete ait bir dozer çalışıyor, bir de kam
yon... Hem kamyonu, hem de dozeri ate
şe vermek suretiyle yakıyorlar ve YSE 
ilgililerine de, «Sizin işinize son verdik, 
çıkın evinize gidin, bundan böyle buranın 
yollarını biz açacağız» diyorlar. Olay, 
Kiğı'ya bağlı beş altı köyde bu şekilde 
devam ediyor. 

İşin enteresan yanı, bu olayın gündüz 
gözüyle devam etmesi ve bu olaylar de
vam ederken devletin istihbarat birimleri
nin, güvenlik birimlerinin hiçbir bilgi ala
maması ve bilgi alıp da köylerin yardımı
na gidememesi. Bu operasyonlar, halkın 
üzerinde sekiz saat sürüyor. Bugün ise, 
bu bölgedeki halk tedirgin, bu bölgedeki 
halk göçe hazırlanıyor; öğretmenler, ge
nellikle okulları terk etmek zjorunda ka
lıyorlar. Şu anda, Bingöl İlinin Kiğı İlçe
sinde 16 ilkokul, güvenlik açısından (gü
venlik sağlanamadığı için) tatil edilmiş 
durumda. Yani, devlet, bu zorba grupla 
başa çıkamayacağını anlayınca, . oradaki 
okulları tatil ediyor. 

Saygıdeğer milletvekilleri, diyeceksiniz 
'ki, «Bu köylüler, neden devlet güçlerine 
veya jandarmaya haber veremediler?» Bi
raz sonra buna da değineceğim. 

Konuşmamın başında da arz ettiğim 
gibi, hiçbir köyün yolu kışın açılmadığı 
gibi, şu anda da Kiğı merkezimize bağlı 
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hiçbir köyün yolu çalışmıyor. Telefonlar 
da elektrik sistemi de zaman zaman çalı
şıyor. Genellikle, kış altı ay sürüyor; elekt
rik sistemi, bu zaman zarfında, bir iki 
ay, o da belirli günlerde çalışıyor, ondan 
sonra kapanıyor. Köylü, genellikle gü
venlik güçlerini yanında göremiyor, ilçe 
merkezine uğrayamıyor... 

BAŞKAN — Susalım efendim, lütfen. 
Arkadaşımız «çok enteresan şeyler anla
tıyor, dinlemiyorsunuz. (İSHP sıralarından 
«BraVo» sesleri, alkışlar) 

İLHAMI B1Nİ1Cİ (Devamla) — Halk, 
yavaş yavaş göç etmeye başlıyor; arazi
sini bırakmak suretiyle, evindeki eşya
larını bırakmak suretiyle büyük şehirle
re göç etmeyi düşünüyor. Ben orada bu
lunduğum sırada 7 öğretmen gelmişti, 
yanlarına Çoluk çocuklarını almışlardı; 
otobüslere bindiler, memleketlerine dön
düler, «Eşyalarımızı da bilahara buradan 
al'dırırız» dediler. 

Saygıdeğer milletvekilleri, devlet gü
cünden bahsediyoruz; devlet, göreve gön
derdiği memurunun can güvenliğini sağ
layamıyor. Devlet, kendi vatandaşı olan 
köylünün can ve mal emniyetini sağlaya
mıyor ve ondan sonra da diyoruz ki, dev
let gücü vardır. 

Yine, 8 saat gündüz gözüyle bir ope
rasyon devam ediyor, her köyde jandar
ma istihbarat teşkilatına ait birtakım kişi
ler olmasına rağmen, jandarmanın haberi 
olmuyor; ancak ertesi gün saat 16.00 su
larında jandarma köylere gelebiliyor; o 
zaman, gelip, köylüyü ziyaret ediyor, 
«Geçmiş olsun» diyor; ilgili istihbaratı 
yaptıktan sonra çekip gidiyor. 

Bu 55 kişilik grup, bu şartlar içinde 
bizim kafalarımızda birtakım istifham
lar uyandırmaktadır. Gerçekten yasa dışı 
bir terör grubu mudur; yoksa, devletin 
birtakım kuvvetlerinin, bilerek meydanı 
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boş 'bıraktığı, ihmal ettiği bir grup mudur 
veya kayırdığı bir grup mudur? İster is
temez, bu, bizim kafamızın içinde birta
kım düşünceler, sorular meydana geti
riyor. Gerçekten, bunlar, kendilerini ad
landırdıkları gibi bir terör grubuysa, o 
zaman, devlet, okulları tatil etmekle res
men 'bu terör grubuna taviz vermiş olu
yor; yani, Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
bu tavizi resmen vermiş oluyor. Yok, eğer 
değilse, o zaman, demek ki, bizim kafa
mızın içindeki birtakım istifhamların bir 
doğruluk kaynağı vardır; işte o 'doğruluk 
kaynağını da, biraz sonra anlatacağım bir
takım olaylardan sonra önünüze sergileye
ceğim. 

BAŞKAN — Sayın Binici, yalnız, sü
reniz dolmuştur efendim. 

ÎLHAMU BİNİCİ (Devamla) — Sa
yın Başkan, önemli bir konu olduğundan 
biraz izninizi rica edeceğim. 

Devlet her halükârda, bu terör gru
bunun adı ne olursa olsun, kimlerden te
şekkül ederse etsin, okullarını açmak ve 
bu çocukları okutmak zorundadır. Okul
ları tatil etmekle, köylüyü göçe zorlamak
la hiçbir zaman 'bir çözüm yolu getirmemiş 
olacaktır. Nitekim, cumhuriyetin kurulu
şundan bu yana, bu bölgede devletin ve 
jandarmanın baskısı hiçbir zaman bir çö
züm getirmediği gibi, devletin, bu politi
kasını da bundan sonra değiştirmesinde, 
kesinlikle, halkımızın ve milletimizin bü
yük bir yararı olacaktır. Haliyle, «Devlet, 
burada uyguladığı politikayı değiştirsin» 
derken, «Yolu götürsün, eğitime önem 
versin, ulaşıma gerekli özeni göstersin, 
elektrik götürsün ve vatandaşın, devletin 
yanında yer alabilmesini temin için, kar
nını doyurabilecek, çocuklarını çalıştıra
bilecek birtakım işyerleri, fabrikalar aç
sın; 'bu bölgede bir kalkinma planı uygu-
laisın; ancak bu şekilde devlet vatandaşını 
yanına alabilir» diyoruz. 

Saygıdeğer parlamenterler, işin bir di
ğer ilginç yönü de, bu olayların, SHP'ye 
oy vermiş köylerde cereyan etmesidir. 

ADÎ TOPÇUOĞLU {Kahramanmaraş) 
— Nihayet oraya geldiniz. 

İLHAMI BİNİCİ (Devamla) — Evet, 
evet, maalesef. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen 
dinleyelim. Bir 'bilginiz var mı? Arkadaş 
anlatıyor, ilgili arkadaş da gerekli cevabı 
verecektir. , 

ÎLHAMÜ BİNİCİ (Devamla) - Yine 
bir diğer konu da, sayın bakanlarımızın 
çok iyi bildikleri gibi, «Yedisu Bölgesi» 
diye bir bölgemiz vardır... 

BAŞKAN — Sayın Binici, metinden 
okursanız, sürenizi aşmazsınız. 

İLHAMİ BİNİCİ (Devamla) — Me
tinden okuyacağım ve özetleyeceğim Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Metinden okuyunuz, sü
renizi de aşmayınız. 

İLHAMI BİNİCİ (Devamla) — Ye
disu Bölgesi 22 yerleşim bölgesi olan bir 
'bölgemizd'ir ve 6 aydan beri yolu açılma
dığı gibi, kışın birtakım zorba grupların 
baskısı altında, yazın da jandarmayla ku
cak kucağadır bu bölge halkı; yani, böl
ge halkı, bir taraftan da hedef olarak gös
terilmiştir. Göçe zorlanmaktadır, baskı 
altındadır ve bu bölge halkı, şu anda da 
birtakım gruplara hedef olarak gösteril
miş durumdadır. 

Ben, Sayın Bakanıma hava alanında 
raJstlamıştım; Yedisu Bölgesinin yolunun 
açılması konusunda kendisine istirhamda 
bulunmuştum, Sayın Bakanımın verdiği 
cevap şuydu: «4 metre kar yağıyor; be
nim o karı kaldırıp, o yolu açabilecek va
sıtam yok.» Oysaki bugün, ilkbahar olma
sı nedeniyle, karlar erimiş, ama yol hâlâ 
açılmamıştır; çünkü, devlet oraya kara
yolunu götürmemiştir. Burası heyelan böl-
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gesidir. Bu 22 köyün halkı, 'bir paket Bil-
lis sigarasını, kışın 1 000 liradan içmiştir, 
çayı ve şekeri ilaç olarak aramıştır. İşte 
bu yüzdendir ki, «Devlet, vatandaşına sa
hip çıkmalı, buraya mutlaka altyapı tesis
lerini götürmelidir» diyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Binici, lütfen to
parlayınız efendim. 

İLHAMI BİNİCİ (Devamla) To
parlıyorum efendim. 

Saygıdeğer milletvekilleri, daha başka 
olaylar da var orada cereyan eden olaylar 
da var; ancak, yol gitmediği, elektrik git
mediği için, vatandaş, kendi kaderine terk 
edilmiş vaziyette yaşamaktadır. Bu kade
rin orta çizgisi de baskıdır, zulümdür, iş
kencedir. Hangi grup olursa olsun, hangi 
ad altında olursa olsun, bu yöredeki hal
ka baskı vardır, işkence vardır, zulüm var
dır; bundan başka hiçbir şey verilmemiş
tir >bu halka. 

BAŞKAN — Sayın "Binici, bunların 
hepsini söylediniz efendim. 

İLHAMI BİNİCİ (Devamla) — Bir 
diğer ilginç nokta da, bütün eylemlerin, 
genellikle SHP'li köylere yönelmiş olma
sıdır. Bu durum, çok ciddî kuşkuları aklı
mıza getirmektedir; kuşkularımızı dağıta
cak olan yer Türkiye Büyük Millet Mec
lisidir. 

Saygıdeğer arkadaşlarım, bu nedenle, 
biz, bu canlı örneklere, bütün milletve
kili arkadaşlarımızın katılacağı bir gizli 
oturumda, devletin politikasını da önyargı
sız bir şekilde tartışmak suretiyle bir çö
züm yolu getirmek istiyoruz. Eğer, lüt
feder, ileride bu konu Meclisimize geldiği 
zaman üzerinde özenle durursanız, size 
minnettarlığımı kendi 'bölge halkım adı
na, Bingöl halkı adına iletiyorum efen
dim, 

Saygılarımla huzurunuzdan ayrılıyo
rum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 

KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Baş
kan, çak değerli 'milletvekilleri; Bingöl 
Milletvekili Sayın 'İlihaımü Binici'nin gün
dem dışı olarak yaptığı konuşıma çerçe
vesinde Yüce 'Meclise 'bilgi vermek üze
re huzurlarıınızdayıım. 

Sayın İlhamı Binici, bugün Yüce 
'Metilisin kürsüsüne getirdiği hu konuyla 
ilgili daha önce de", eğer yanılmıyor
sam 28 Nisan tarihinde bir basın toplan
tısı yapmışlardı ve o hasın toplantısında 
da, hemen hemen, burada yaptığı ko
nuşmanın aynıyla, olayları aynı çerçeve
de dile getirmişlerdi. Bu nedenle, aynı 
gün, İlin Valisinden ve Olağanüstü Hal 
'Bölge Valisinden bilgi talep ettim. Bana 
gelen bilgiler muvacehesinde, olayın oluş 
şeklini 'bir defa da ben Yüce Meclise 
arz etmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, 16.4.1988 Cu
martesi günü, 25 ilâ 30 kişilik bir si
lahlı grup, saat 17 sularında Bingöl İh 
Kiğı İlçesi Güneşlik Köyüne gelerek, 
iilkokulun masa ve sandalyelerini dışarıya 
çıkararak yakmışlarıdır. Bu köyden sonra, 
2 kilometre uzağındaki Zeynelli Köyü
ne! geçerek, bu köydeki, hu defa orta
okul ve ilkokulun masa, sandalye ve 
sıralarını dışarıya çıkararak tahrip et
mişler ve yakmışlardır. Saat 19.50 sıra
larında Bileklkaya Köyüne geçerek, Ki
ğı - Karakocan yoluna barikat kurup, 
kahvede topladıkları vatandaşlara ken
di propagandalarını yapmışlar, bu sıra
da yoldan geçmekte olan ve Karako-
çan'a yaralı götüren Kiğı Sosyal Yar
dımlaşma ve Dayanışma Vakfına ait 
12 AF 20,1 plakalı ambulansı durdur
muşlar, icerisindekileri indirmişler ve 
ambulansı ateşe vermişlerdir. Bilekkaya 
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Köyünden ayrılmadan önce, köy muhta
rının haılkbandı telsizimi ve köyde görev-
iü orman muhafaza memurunun taban
casını gasp etmişler, bu arada köyün 
sağlıkevinin camlarını da ikırmışlardır. 

Olaylar haber alınır alınmaz, bölge
ye, polis özel harekât ve jandarma tim
leri sevk edilmiştir. Yapılan takipten bir 
netice elde edilememiş; fakat, operas
yon sürdürülmüş, 18.4.1988 günü saat 
18.00 sıralarında, operasyon (bölgesinden 
uzak, Kaılfeanlı Köyüne giden aynı grup 
teröristler, burada da Köy Hizmetlerine 
ait 1 dozer ve 1 kamyonu tahrip etmiş
ler, ateşe vermişlerdir^ Bu dozer, çalışır 
vaziyette 11 merkezine ıgelımiş ve halen 
i merkezinde çalışır durumdadır. Bu 
arada, şoförde bulunan 1 adet telsizi de 
gasp etmişlerdir. 

Bölgede operasyonlar devam ederken, 
25.4.1988 günü Tunceli İli Nazimiye İl
çesi Yukarıdoluca Köyüne yakın Gölet 
mezrası civarında, saat 17.30 sıraların
da güvenlik kuvvetleri, daha önce bahset
tiğimiz eylemleri yapan grupla çatışma
ya girmiş, terörist grup uzun süreli çatış
maya girmeden, kaçma ve arazide kay
bolma yolunu tercih etmiş, bu arada ça
tışma sırasında teröristlerden l'i ölü 
olarak; 4 sırt çantası, 2 tüfek bomba
sı, 1 elektrikli fünye, 1 G-3 uzun nam
lulu silah, 1 adet daha önce Kiğı İlçe
sinde Kalfcanlı Köyünde Köy Hizmet
leri personelinden gasp edilen ASELSAN 
marka telsiz lüte birlikte ele geçirilmiş
tir. Bu bölgede operasyonlar halen de 
devam etmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, olayı bir 
kere de ben anlattım. Ufak tefek fark
lar olmasına rağmen, olaym cereyan ediş 
şekli, sayın milletvelkilinin Yüce Mec
lise ifade ettiği şekliyle ve benim ifade 
ettiğim şekliyle bu çerçevededir; ama, 

olayın bu cereyan ediş şeklinin dışında 
bu kürsüden baza iddialarda bulunul
muştur, o iddialarla ilgili olan görüşle
rimi de arz etmek 'istiyorum. 

(Doğrudur, 600 yıllık Kiğı İlçesinde 
standart ibir yol ağı mevcut değildir. Bu 
sebeple, Anavatan İktidarı bu ihtiyacı 
hissettiğÜnden, bir taraftan Karakocan' 
dan, diğer taraftan Sancak'tan, diğer ta
raftan da Adaklı'dan Kiğı İlçesinin yol 
problemini halledecek şekilde bütün yol 
yapma işlemlerine başlamıştır ve halen 
de devam etmektedir., Bu, yalnız yolda 
mı böyledir, Kiğı İlçesi için ve Doğuda
ki 'diğer yerleşim bölgelerimiz için?... 
Hayır, yalnız, yolda değil, okulda da, 
elektrikte de, suda da, telefonda da aynı 
işlem vardır. Aynı şekilde, partimizin 
programına da aldığımız Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu meselesine fevkalade 
önem verdiğimizden, bu bölgelerde özel
likle bu altyapı tesislerinin süratle ya
pılması için elimizdeki 'bütün imkân
ları seferber ediyoruz. Bunda hemfiki
riz.; Tabiî, ülkemizin, yılların birikimi
ne uğrayan, yıllardır ihmal edilmiş bir 
altyapı sorunu vardır. Dikkat edilirse, 
biz, Hükümet olarak buna fevkalade 
önem verdik ve birinci planda bunu ele 
aldık; altyapı tesislerini götürmeye ça
lışıyoruz. Bu altyapı tesislerinin yanın
da, vatandaşımızın en çok üzerinde dur
duğu, eğitim, sağlık meselelerine de önem 
veriyoruz ve bu önem verdiğimiz ölçüde 
de, ıbu bölgelerde okulların, sağlık ocak
larının yapımına da hız veriyoruz. 

Şimdi, ıbu faaliyet devam ederken, 
bu faaliyetlerin sonucunun ülke yararı
na olduğunu görenler, bölge halkının 
menfaatına olduğunu tespit edenler, bu 
çemberi kırmaya çalışmaktadırlar; yapıl
mak istenen budur. Bugün silahlı grup
ların, adı ne olursa olsun, eyleme yöne-

— 369 — 



T. B. M. M. B : 64 

lık hareketlerinde kendilerine hedef ola
rak seçtikleri noktalardan. bir tanesi eği
tim müe&sesderiımiz, bir tanesi sağlık 
müesseselerimizdir; bir üçüncüsü de, bu 
altyapı hizmetlerini götüren gruplardır, 
DSİ gibi, TEK gibi. Dikkat edilirse, sa
yın milletvekili de burada verdiği bilgi
lerde, bu gruplara yönelik tecavüzlerden 
bahsettiler. 

Yalnız, yanıldıkları veya benim işti
rak etmediğim bir nokta var. Bugün, 
Kiğı İlçesinin bütün köylerinde eğitim, 
her türlü güvenlik önlemleri alınarak 
sürdürülmektedir, tatil edilmiş değildir. 
Sayın milletvekilinin bölgeyi gezdiği gün
lerde yaptığı tespit şundan kaynaklan
maktadır: Üç günlük bir süre için, Kiğı 
İlçesinin bütün köylerinin öğretmenleri, 
millî eğitim müdürlüğünde bir seminer 
için il merkezine davet edilmiş, bu semi
ner nedeniyle üç günlük bir boşluk doğ
muştur. Onun dışında, şu anda eğitimde 
bir kesinti yoktur; bu bir. 

İkincisi; iştirak etmediğim bir hu
sus, sayın milletvekili bu kürsüden dedi
ler ki: «Bu ^eylemler, SHP'ye oy vermiş 
köylere yöneliktir.» 

Şiddetle reddediyorum. Bir ıtek ör
nek vermek isterim; Zeynelli Köyün
de - ibiraz önce telefonla bilgi aldım; 
çünkü, basın toplantısında da geçiyor
du aynı hususlar - SHP'ye verilen oylar
la diğer partilere verilen oyları toplat
tım; SHP'nin aldığı oydan daha faz
la diğer partilerin aldığı oylar, vatandaş
ların diğer partilere verdiği oylar. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Tabiî olur; diğer dört tanesini toplarsa-
nız. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Karşılıklı mı 
konuşacağız Sayın Bayazıt? Yüce Mec
lise bilgi veriyorum., 
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NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Uyarı yapıyor; yapsın mı?, 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ • (Devamla) — Uyarıyı Baş
kan yapar bana efendim; Sayın Bayazıt' 
m yapmasına gerek yok, o görev Sayın 
Başkanın. 

M. TURAN BAYAZrr (İzmir) — 
Sayın Balkan, dört partiyi toplarsanız, 
tabiî ki bir partiyi geçer. Aptal mıyız 
ıbız? 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Onun için, 
şimdi, o vatandaşları, o köyün vatanda
şı kabul etmeyeceksiniz, «Bu köyde otu
ran SHP'Ü vatandaşlar var, onlar bize 
oy verdi; onun için de bu köylere baskı 
yapılıyor» diyeceksiniz... Böyle bir id
diayı bu kürsüye getirmek, abesle işti
galdir, başka bir şey değildir. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

'İkincisi; sayın milletvekilleri, bu olay
ları bu şekilde kürsüye getirmekten, ne 
devlet, ne de millet bir fayda görmez. 
'Bakınız, daha önce de bu şekilde bu id
dialar bu kürsüye getirildi; hatta bu yön
de, XVII. Dönemde gizli oturum da ya
pıldı. Bunun dışında, olağanüstü hal böl
gesindeki olağanüstü halin uzatılması ve
silesiyle Yüce Meclisin huzuruna geldiği
mizde biz bu konuda gayet açık bilgi veri
yoruz, Ayrıca, siyasî partilerin sayın tem
silcileri bu kürsüye çıkıp, bu konularda 
gerektiği şekilde açık seçik görüşlerini bil
diriyorlar; yani, bu konulan enine boyu
na konuşuyoruz. Şimdi sonuca bakalım : 
Sayın milletvekilimiz haklı olarak, hem 
'basın toplantısında, hem de bu kürsüde 
konuyu gündeme getirmiştir; bu kendi 
takdiridir, bu konuda (bir eleştiri yapmam 
mümkün değildir; buna saygı duyarım; 
ama, sonuçta ne oldu?.. Sayın milletveki
limiz konuyu getirdiler, ben de cevap ver-
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tiim. Sonuçta ne oldu biliyor musunuz?.. 
Stanuçta, bu silahlı terör grubunun rek
lamını yaptık biz. Yaptığımız iş budur, 
sonuçta olan budur. Çünkü, bu konuşma
lar bir iki gün sonra yalbancı basında ge
rektiği şekilde, daha doğrusu onların iste
diği şekilde akislerini bulacaktır; onların 
istediği de budur. Dikkat edilirse, ben, 
ib'u reklamdan kaçınmak için, burada bu 
terörist grupların ismini dalhi anmıyorum. 
Çünkü onların istettikleri bu; konuyu 
Meclis 'kürsüsüne getirmek, konuyu ga
zete 'sütunlarına getirmek ve devamlı gün
cemde tutmak. İşte, bu yanlışlığı yapıyo
ruz Yüce Meclisin sayın üyeleri. Bunun 
altını çizmek istiyorum ve bundan bir fay
da ummamız mümkün değildir. Başka ala
cağımız tedbirler varsa, onları hep birlik
te alırız, burada tartışmasını yaparız; on
dan çekinmiyoruz, ondan .kaçınmıyoruz 
da, Ama, burada ikide birde konuyu, böy
le birtakım küçük olaylar nedeniyle gün
deme getirip, onların reklamını yapmak
tan kaçınalım; onu söylüyorum. Ve şu
na emin olunuz sayın milletvekilleri, dev
letin güvenlik güçleri görevinin başında 
'her gün ve her saat bu terörist ve -bölücü 
gruplarla mücadele etmektedirler; saat 
mefhumu yoktur, gece - gündüz mefhumu 
yoktur; her saat bu terörist gruplarla en 
iyi şekilde ve gerektiği şekilde mücadele 
etmektedirler; bundan hiç şüpheniz ol
masın. Bu konuda bir eksiğimiz varsa, sa
yın milletvekillerimiz bizimle de konuşabi
lirler; ille de kürsüye getirmeye gerek 
yok. 

Sayın milletvekilimiz teşrif eder gelir, 
«Böyle >bir şey gördüm, böyle bir eksik
lik gördüm, bunu İçişleri Bakanı olarak 
size söylüyorum» der, biz de kendisine 
gerekli bilgiyi veririz; tatmin olmazsa ge
lir burada tartışırız; ama bu olayların ge
lişmesinde bunların hiçbirisi yapılmıyor, 
bu yolların hiçbirisi denenmiyor, lüzum

suz yere bu kürsüyü işgal ediyoruz ve lü
zumsuz. yere bunların reklamını yapıyo
ruz. 

Bundan kaçınmamızı bir kere daha 
tavsiye ediyor, Yüce Meclise engin say
gılar sunuyorum. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

1LHAMİ BİNİCİ (Bingöl) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakanımız konuşurken bu 
olayda bir yasa dışı örgütün reklamını 
yaptığımı söylediler. Lütfen, o sözüne ce
vap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Zatı âliniz için söyleme
di efendim, genelde söylüyor. 

İLHAM! BİNİCİ (Bingöl) — Ben rek
lam yapmadım, ben Türkiye'de olan ger
çekleri dile getirdim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Zatı 
âliniz için ithamda bulunmuyor; bunun 
tenkidini yapıyor efendim. 

İLHAMI BİNİCİ (Bingöl) — Sayın 
Başkan, yüce kürsüyü lüzumsuz işgal et
tiğimi söyledi. Ben bir parlamenterim, Sa
yın Bakan bu kelimeyi kullanamaz efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, onun takdiri 
Genel Kurula aittir; Sayın Bakanın söy
lediği sözlerin takdiri Genel Kurula ve 
Türk efkârıumumiyesine aittir. Bu beyan
ları takdir edecektir, zatı âlinizin konuş
masını da takdir edecektir. 

Bu itibarla, ortada sataşma ve açıklık 
getirilecek bir husus yoktur. 

3. .— Ankara Milletvekili Beşer Bay-
dar'ın, 1987 - 1988 Türkiye Profesyonel 
futbol liglerine ilişkin gündem dışı konuş
ması. 

BAŞKAN — Ankara Milletvekili Sa
yın Beşer Baydar, spor konusunda gün
dem dışı söz istemişlerdir. Kendilerine bu 
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vesileyle söz veriyorum; buyurun. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BEŞER BAYDAR (Ankara) — Sa
yın Başkan, sayın üyeler; 1987 - 1988 pro
fesyonel futbol liginden düşmenin kaldı
rılmasıyla ilgili kişisel görüşlerimi belirt
mek için söz almış bulunuyorum. Bu ve
sileyle, Yüce Meclisin değerli üyelerini 
saygıyla selamlarım. 

Sayın üyeler, çağdaş aydının, bilim 
adamının, ciddî, onurlu devlet adamının 
görevi, pazara kadar değil, mezara ka
dardır; ama, ülkemizin talihsiz sayılacak 
mevcut iktidarı, çok konuda olduğu gibi, 
spor konusunda da görevlerinin, anlayış
larının pazara kadar olduğunu ortaya koy
muştur. 

Hatırlanacağı gi'bi, 6 Eylül 1987'de ya
pılan siyasî yasaklarla ilgili referandum 
öncesinde, Sayın Özal ve Partisi ANAP, 
oy almak için her şey meşrudur; ne ya
salar, ne devlet onuru, ne ulusal konular, 
ne de toplumsal gelenekler, hiçbir şey, oy 
almanın önünde değil anlayışı ile, hiçe 
saymıştır. 

Bunların yanında, barışa hizmet et
mek asıl amacı olan kardeşlik ve dayanış
ma duygularının pekiştirilmesinde büyük 
önemi olan spora hile katmıştır. Asıl ama
cından saptırıldığı gibi, kulüplerimizi bir
birine düşürüp; kabiliyet, beceri ve çalış
ma ile etkinliğini sürdüren ve seyir zevki 
veren bu faaliyet, oy alma uğruna siya
sî peşkeş unsuru durumunda bırakılmış
tır. 

Referandum ve arkasından yapılan 
erken genel seçimde istediği yönde oy ala
bilmek için Kocaelispor ile Bursaspor, 
düştükleri ikinci ligden birinci lige alın
mışlardır. Hem de ne zaman?.. Her iki 
ligde maçlar başladıktan sonra. Bu iki 
şehir takımımız, ikinci ligde, biri Bartın-
spor, diğeri de Aydınsporla resmî maç 

oynadıktan sonra birinci lige alınmışlar
dır. 

Bunları söylerken - bu iki güzide şehir 
takımının 'birinci ligde oynamasını ben de 
candan isterim ve istiyorum da - mesele, 
bu iki takımımızın birinci ligde oynaması 
değil, buradaki asıl önemli sorun, spora 
hile karıştırılmaisıdır. Kaldı k'i, geçen yıl 
Ağustos ayının son haftasında lig statüsü 
hazırlanmış ve bu statüye göre «Birinci 
ligden üç takım düşecek» ön kararı ile 
lig başlamıştır; yeni lig başlamadan önce, 
doğal olara'k, statü belirlenmiştir. Daha 
sonra, Kocaelispor ile Bursaspor birinci 
lige alınınca, ligdeki takım sayısı 20'ye 
çıkarılmış, o günlerde zamanlaması ba
kımından uygun olmayan yeni bir statü 
ile 4 takımın düşeceği yeniden belirtilmiş
tir. Halbuki, statü, bir sezon önce hazır
lanır; oysa hazırlanan statü, resmî maç
lar oynandıktan sonra çıkarılmıştır. Do-/ 
layısıyla, bu lig gayri meşrudur. Bu lig, 
stad anarşisi yaratır, 'ki, yaratmıştır. Bu 
lig, spor sevgisini azaltmıştır. Bu lig, böl
geleri ve şehirleri birbirine küskün eder. 
Bunlara mahal vermemek, sporsever iz
leyici ve seyircilerin üzerindeki stresin 
kalkması için, hu yıl ligden düşme kaldı
rılmalıdır. 

Sayın Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanı Hasan Celâl Güzel, radyo, tele
vizyon ve basın aracılığı ile «Her kulüp 
başının çaresine halksın. Bu yıl düşme 
kalkmayacaktır. Spora, siyasîlerin elini 
sokması kadar maksatlı bir şey yoktur» 
gerekçeleriyle, millî takımın daha rahat 
daha geniş zamanda çalışmalarını yapması 
iç'in ligin az takımla oynanmasının zorun
lu olduğunu, bu durumun h'içbir Batı ül-
kesin'de bizde olduğu gibi olmadığını be
lirttiler. Bu, doğru bir teşhistir, aynen 
katılıyorum. Ancak, burada akla, biri si
yasî, diğeri teknik açıklama gerektiren 
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iki soru geliyor. Birincisi; spora hangi si
yasîler el uzatmıştır; birinci ligdeki takım 
sayısının 20 olmasına neden olan ve bu 
rakamı çoğaltan siyasî el, kimin elidir? 
Sayın Bakanın, sanırım bu konuda bir 
bildiği var ki, geçen gün televizyondaki 
spor saatinde böyle bir cümle kullandı. 
Bunu açıklamalıdır. 

ikinci husus, yukarıdaki gerekçeler 
ışığında ligin 16 takıma düşürülmesi hu
susudur. Mevcut bu statüyle alınmış ve 
uygulanmış kararlar ile 'bunu kısa süre
de yapamazsınız; zira, ligden 4 takım 
düşüyor, 3 takım çıkıyor, 1 yılda ancak 
bir takım azalıyor; buna göre de, ligin 
16 takıma düşmesi için 3 yıl gerekiyor. 
Demek ki, bu da bir çözüm değil. Do
layısıyla, bu nedenlerin gerekçeleri de 
çok ciddî olmaktan çıkmaktadır. Kaldı 
ki, bu yıl ligden takımlar düşürülmezse, 
önümüzdeki sezon yoğun bir lig olabilir; 
ama varılmak istenen sonuca da, yani az 
takımlı lige bir sezon sonunda varılmış 
olur. Bu konuda spor basınında ayrıntılı 
alternatifler önerilmiştir. 

Sayın üyeler, sosyal, siyasal ve spor 
terbiyemde haksız olarak bir yere varıl
mayacağının inancını taşırım. Ligden dü
şen takımların düşürülmesinin önlenme
sini de içime sindiremiyorum; ancak, baş
ta Sayın Başbakan ve diğer yetkililer spo
ra hile karıştırmışlardır, lig tahrip edil-' 
mistir. Bu tahribatın kötü etkisini ortadan 
kaldırmak, ligi gayri meşru olmaktan kur
tarmak için, bu yıl düşme kaldırılmalı, 
,'bu yanlışlıklar giderilmeli ve siyasîler spo
ra el ve dil uzatmamalidırlar. Zira spor, 
üretimin kökünde yatan en önemli unsur
dur; bunu tahrip etmeyelim. Zaten, genç
lerimizin yeşilliklerine göz dikiyorlar; ön
ce parsel parsel ayırıyorlar, sonra kat kat 
satıyorlar. Bu kafayla, yakın bir gele
cekte oyun bile oynayacak yer kalmaya

cak. Şov, perde perde devam ediyor; ak
törler aynı, sergiledikleri oyunlar yer yer 
değişiyor; ama sonuç, gemisini yürüten 
kaptan... Bakalım, bu oyunların final'i na
sıl olacak? 

Benim, yani muhalefetin bu konuyu 
dile getirmesi belki de yanlış olacaktır; 
zira, bu konuyu Özal'ın yakın çevresi dile 
getirmiş olsaydı, mesele iki çift söz ile 
halledilirdi; ama Özal'ın yakın çevresi
nin spor seyir defterine baktığımız zaman, 
ne Ankara'nın Gençlerbirliği var, ne de 
işçi kardeşlerimizin, Özal'ın zamları kar
şısında biftek gibi yayılmış, yer altında 
çalışan, zaten az olan ücretlerinin kesin
tileriyle yaşayan Zonguldakspor var. Özal' 
in yakın çevresinin spor seyir defterinde 
- bir gazete haberi alıntısıyla bakarsak -
Bayan Özal, «'Ben Beşiktaşlıyım, kocam 
Fenerbahçeli, oğlum Galatasay'ı, kızım 
da Tra'bzonsp'or'u tutar» demektedir. Kı
sacası, parsellenmiş, çok taraflı büyük ku
lüpler var. Bu da ayrı bir istismar konu
su. 

Sayın üyeler, yanlışlığı düzeltmek, yan-
lışsız ve ödünsüz bir spor statüsü oluş
turmak için, bu yıl düşme kaldırılmalı
dır. Her ne kadar ligler bitmedi ise de, 
muhtemelen, işçi kentimizin simgesi olan 
Zonguldakspor, geçen yıl maçlar başla
dıktan sonra lige alman Köcaelispor, Ka-
radenizin kültürünü diğer illere taşıyan Ri-
zespor ve başkentimiz;]n Gençlerb'irliği'nin 
kritik durumları nedeniyle, üzerlerindeki 
gerilimi kaldırmak ve sporseverlerin bir 
dileği olarak, bu yılki düşmenin kaldı
rılmasını sağlamak ve sporu gerçek ama
cından uzaklaştıran kişi, kurum, parti ve 
siyasîlere de sportmence bir uyarının, şim
diki durum ve sporumuzun geleceği için 
yararlı olacağı inancıyla, Yüce Meclise 
saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışr 
lar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Gündeme geçiyoruz. 
B) ÇEŞİTLİ İ$LER 
1. — Cumhurbaşkanlığının 1987 Malî 

Yılı Kesinhesabına İlişkin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu Raporu (3/464) (S. Sayısı : 
48) (1) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu
nun, İçtüzüğün 156 ncı maddesine göre 
verilmiş, 48 sıra sayılı raporu vardır, oku
tup, bilgilerinize sunacağım: 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhurbaşkanlığı 1987 Malî Yılı Ke-

sinhesaplarını ihtiva eden bu cetvellerin 
içindekiler incelenerek, kayıt defterine 
uygun olduğu anlaşılmış olup, içtüzüğü
müzün 156 ncı maddesi gereğince Genel 
Kurula arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hilmi Biçer 

Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
Başkanı 

ve Komisyon Üyeleri 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş

tur. 
C) TEZKERELER VE ÖNERGE

LER 

1. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü
tüncü ve 15 arkadaşının, 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun Bazı Hükümlerinin 
Değiştirilmesine ve Bazı Hükümlerinin 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
tekliflerinin İçtüzüğün 38 inci maddesi 
gereğince doğrudan doğruya gündeme 
alınmasına ilişkin önergesi (4126) 

'BA$KAN — İçtüzüğün 38 inci mad-
dfeisiine göre verilmiş, doğrudan doğruya 

(1) 48 Sıra Sayılı Basmayazı tutana
ğa eklidir. 
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gündeme alınma önergesi vardır, okutup, 
onayınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
'Başkanlığına 

15 arkadaşıınla birlikte 16.2.1988 ta
rihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığına sunduğumuz 193 Sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun Bazı Hükümlerinin 
Değiştirilmesine ve Bazı Hükümlerinin 
Yürürlükten Kaldırılmasına NDair Kanun 
Teklifimiz, 23.2.1988 tarihinde 2/23 esas 
numarası ile Plan ve Bütçe Komisyonu
na havale olunmuştur. Plan ve Bütçe Ko
misyonu İçtüzükte belirtilen süre içerisin
de teklifimizi gündemine alıp görüşmedi
ğinden, İçtüzüğün 38 inci maddesi gere
ğince doğrudan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurul gündemine alınma
sı hususunu saygılarımla arz ederim. 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) — Söz 
İstiyorum Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Bferidim, önerge üzerin
de söz istedikleri takdirde iki lehte, iki 
aleyhte söz vereceğim... 

Sayın Tütüncü, Sayın Gürcan Ersin 
lehte söz istemişlerdir. 

[Buyurun Sayın Tütüncü. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) — Sa

yın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyele
ri; sözlerime başlarken, hepinizi en derin 
saygıyla selamlıyorum. 

Yasa teklifimizin konusu, tarımda uy
gulanan Stopaj Vergisinin kaldırılmasıdır. 
Teklifin içeriğine girmeden önce bir ko
nuya değinerek, genel bir değerlendirme 
yapmak istiyorum. Yasa teklifimizi Yüce 
Meclis Başkanlığına verişimizin ikinci ya 
da üçüncü günü, Hükümet, stopaj vergi 
oranlarının düşürüldüğünü açıkladı. Bu
nu biz önce yasa teklifimizin etkisini 
azaltmaya yönelik bir taktiğe bağladık; 
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ancak, hemen ertesi günü tarımsal kredi 
faizlerinin artırıldığı açıklandı. 

BAŞKAN — Sayın Tütüncü, bir daki
kanızı rica edeceğim. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) — Bu
yurun efendim. 

•BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 
•ben hiçbir dönemde, konuşmacının, bu 
Kadar ayakta gezinerek dinlenildiğini gör
medim. Cidden, Meclisimize yakışmıyor, 
samimî söylüyorum. 

Devam ediniz efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, 'bu tarafa bakarak söylemeyin, 
çünkü bu taraf oturuyor, siz ANAP'lı-
îara söyleyin. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Size 
söz düşmedi. 

Devam edin efendim. 

ENtS TÜTÜNCÜ (Devamla) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan. 

Evet, hükümetin tarımda alınan sto
paj vergi oranlarını düşürdüğünü ilan et
tiğinin hemen ertesi günü, tarımsal kredi 
faizlerinin artırılmış olduğu açıklandı ve 
böylece, bizim yanıldığımız da ortaya 
çıktı. Meğerse, asri taktik konusu, kredi 
faiz oranlarının yükseltilmesinin, olumsuz 
etkisini azaltmakmış. Öyle bir durum ol
du ki, bir gün önce, çiftçiye çay kaşı
ğıyla bilr şeyler verildi, ertesi günü kep
çeyle alındı. Hükümetin bu manevrasını, 
yüce halkımızın takdirlerine sunuyorum. 

Halkımız artık iyice anlamaktadır ki, 
Özal iktidarı, kendisine hiçbir şekilde 
yar olmayacaktır. Çünkü, özellikle Türk 
çiftçisi, Özal iktidarında, terk edilmiş ol
masının perişanlığını ve bunun tüm acı 
sonuçlarını her geçen gün daha fazla tat
maktadır. 

Oysa, Özal, iktidar olmadan önce ne
ler demişti, bir anımsayalım lütfen. Beş 
yıldan bu yana Sayın Özal iktidarda. Ne

ler dedi, neler vaat ederek iktidar oldu? 
Enflasyonu ve hayat pahalılığını mı dur
durdu? Çiftçinin taban fiyatlarını, çiftçi
nin alın terini kurtaracak şekilde mi ver
di? Gübre, mazot, tarım ilacını, çiftçinin 
alım gücüne uygun fiyatlarla mı sattırdı? 
Yoksa, kredi faizi oranlarını mı düşür
dü? Sahi, ne yaptı Özal iktidarı? işçi 
ücretleriyle, memur maaşlarına, dul ve 
yetim aylıklarına, gerçekten insan onu
runu kurtaracak şekilde artışlar mı yap
tı? Bu zamlar karşısında, gerçekten, her 
geçen gün, hayat pahalılığı altında inim 
inim inleyen dar ve sabit gelirli sayısı 
milyonları bulan kitlçnin yaşam düzeyle
rini mî yükseltti? Esnaf ve sanatkârın 
kredi sorununu mu çözdü? Esnaf ve sa
natkârın ve diğer tüm çalışanların vergi 
yükünü mü azalttı? Esnaf ve sanatkârın, 
her geçen gün boşalan raflarının tekrar 
doldurulmasını mı sağladı? İşsizliğe çare 
mi buldu, sağlık sorununu mu çözdü, 
eğitimde fırsat eşitliğini sağlayarak eğitim 
sorununu mu hafifletti?.. Özal iktidarı
nın yapamadıkları, saymakla bitmez. 

BAŞKAN — Sayın Tütüncü daha 
konunuza gelmediniz efendim. Neden 
dolayı, kanun teklifinizi Genel Kurula 
doğrudan indirmek istiyorsunuz? 

ENÎS TÜTÜNCÜ (Devamla) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan. Genel bir 
değerlendirme yapmak istiyorum; çünkü, 
Sayın Başkanım, Özal iktidarı 292 mil
letvekili! gücüne dayanarak, gündemi sap
tayarak, sürekli olarak olayları Türk hal
kının gözü önünden saptırmaktadır. Eğer 
izin verirseniz, ben, genel değerlendirmem 
çerçevesinde bu konulara da biraz deği
neyim. Çünkü, gündem dışı konuşmalar
da... 

BAŞKAN — Sayın Tütüncü, bunları 
bütçe konuşmaları esnasında veyahut da 
başka bir esnada rahatlıkla söyleyebilir-
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siniz. Bugünkü konumuz, teklifinizin ne
den dolayı Meclîs gündemine doğrudan 
doğruya alınması lüzumuna dairdir, siz 
ona işaret edin. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan, 

Aslında, Sayın Başkan, affınıza sığı
narak şunu ifade etmek durumundayım 
ki, bir muhalefet milletvekilinin bu kür
süden özgür konuşması karşısında biraz 
daha esnek olasınız diye bekliyordum; 
ancak, tutumunuz karşısında, gerçekten 
üzüntülerimi ifade etmek istiyorum. 

BAŞKAN — O üzüntü, İçtüzüğe bağ
lı bir hadisedir; siz, üzüntülerinizi İçtü
züğe bildirin. 

BNlS TÜTÜNCÜ (Devamla) — Sa
yın Başkan, burada gündem dışı konuş
malarda ne kadar toleranslı olduğunuzu 
gördüm. Ancak, konu, Anavatan iktida
rının olayları saptırması konusuna gelin
ce, biz bu kürsüden, bu Yüce Meclis ça
tısı altında. Anavatan iktidarının neler 
vaat edip, neler yaptıklarını, neler yapa
madıklarını haykırmaya başlayınca, her 
nedense, hem Başkanlık Divanı kürsü
sünden, hem de Anavatan sıralarından 
birt?kım protestolar yükseliyor. 

Konuya geçiyorum efendim. 
İSMET TAVGAÇ (Bursa) — Dema

goji yapma! 
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; aslın
da, Anavatan iktidarının yapamadıkları 
çok; başka bir zamanda Anavatan ikti
darının neleri yapamadıklarını, neleri 
yaptıklarını anlatacağım. Yaptıkları var... 
Neler yaptıklarını biliyorsunuz. Zam ya
pıldı. vergi alındı, yaşam çekilmez hale 
getirildi. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, eğer, Sayın Baş
kan bana izin vermiş olsaydı, sizleri ger
çekten, ama gerçekten tatmin edecek ve 

bana daha fazla inanacağınızı düşündü
ğüm birtakım açıklamalarda bulunabilir
dim. 

Değerli arkadaşlarım, aslında getir
miş olduğumuz yasa teklifimizin bir kül
feti yoktur. Yani, şu anda Türkiye'de
ki vergi kaçağı dikkate alındığında, sto
pajın kaldı niması ile - halk deyimi! ile 
söylersek - meydana gelecek ahım şahım 
bir külfet yoktur; ama, bu yasa teklifi
mizin anlamı ve değeri işe çok büyük
tür. Çünkü, çiftçimizin böyle bir mesaja 
ihtiyacı vardır. Gerçekten, çiftçimiz öy
le perişan bir durumda ki... Örneğin, ben 
Trakya'dan geliyorum; Trakya'da buğ
day üreticisi hakikaten ağlıyor. Süne za
rarlısı âdeta bir kara bulut ya da bir 
yağmur gibi denize ve kentlerin çevre
sine iniyor artık. Hükümet, «9 milyar li
ranın 5 milyar lirasını süne zararlısı ile 
mücadeleye ayırdım» diyor ve o kadar... 
Uygulama yetersiz, herkes şaşkın. Trak
ya çiftçisini çok büyük bir süne felaketi 
bekliyor. Bir fırsat var elimizde; terk 
edilmişliğin ıstıralbını çeken bu insanlara 
sahip çıkıldığını gösterecek bir fırsat... 
Ben, gelin hep birlikte bu fırsatı değer
lendirelim diyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
yasa teklifimiz üç açıdan önemlidir. Bi
rinci olarak; teklif, gelir dağılımını dü
zeltici politikalara geçilmekte olduğunun 
güze1 bir örneğini oluşturmaktadır. Biz 
hep biliyoruz ki, bir yandan enflasyon ve 
hayat pahalılığı, diğer yandan da işsiz
lik, gelir dağılımını endişe verici boyut
larda bozmuştur ve bozmaya devam et
mektedir. 1988 yılı beklentilerine göre, 
tarımda çalışan 9,5 milyona yakın insan, 
miliî geliriln yalnızca yüzde 16 - 17'sini 
paylaşır durumda kalacaktır. Bu, devle
tin resmî istatistiklerinden alınmış olan 
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bir rakamdır. Oysa, daha yedi - sekiz yıl 
önce, yaklaşık aynı sayıda çiftçi, millî 
gelirin yüzde 23'ünü paylaşmaktaydılar. 
1987 yıh sonuna göre tarımda kişi başı
na düşen ulusal gelir - dikkatinizi çek
mek istiyorum - Türkiye ortalamasının 
üçte birinden de daha azına inmiş durum
dadır. Verdiğim bu iki örnek, tarımda gö
reli yoksulluğun («nispî fakirlik» dediği
miz göreli yoksulluğun) bu olayın nasıl 
hüzün verici bir düzeyde olduğunu açık
ça göstermektedir. 

Öte yandan, tarımın bir ekonomik 
sektör olarak sürekli biçimde ihmal edil
mesi, önümüzdeki yıllardaki ekonomik 
kalkınmaya da şimdiden ipotek koyacak 
bir duruma gelmiştir. Üretim gücü düş
mektedir. 1987 yılındaki ithalat ve ihra
cat rakamlarından size bir iki örnek ver
mek istiyorum. Özellikle ihracatı savu
nan Anavatan iktidarına karşı bu tablo
yu altını çizerek, değerli milletvekilleri: 
sizlerin gözlerinizin önüne sermek istiyo
rum; çok vahim bir durumdur. 

BAŞKAN — Sayın Tütüncü, süreniz 
10 dakikaydı geçti; toparlayınız efen
dim. 

ENÎS TÜTÜNCÜ (Devamla) — Te
şekkür ederim efendim. 

1987 yılında tarım ürünleri ihracatın
da bir gerileme var. Oysa, 1987 yılında 
tarım ürünleri ithalatında bir patlama 
olmuştur, 'bir önceki yıla göre ,yüzde 71 
dolayında bir patlama olmuştur ve ilk 
defa tarım ürünleri ithalatı 800 milyon 
dolara yaklaşan bir düzeye çıkmıştır. 

Bu durumda, ben şu soruyu haklı ola
rak sormak durumundayım : Acaba, 
Türkiye'de tarıma dayalı sanayi de üre
tim için dışa bağımlı hale mi gelmekte
dir? Eğer gerçekten durum buysa, eğer 
bu 1987 yılındaki ithalat gerçekleşmesi, 
geçici, arızî bir durum değilse, gerçekten, 

ama gerçekten tarımın terk edilmiş olma
sının. önümüzdeki yıllarda Türkiye'deki 
ekonomik kalkınmaya çok ciddî sorun
lar, çok ciddî sınırlamalar getireceğini 
belirtmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
yasa teklifimiz, ikinci olarak, Türk ver
gi sistemini, dünyanın hiçbir ülkesinde 
olmayan, vergi tekniğine aykırı bir uy-
gua'madan kurtarmak açısından da önem
lidir. Gerçekten stopaj, vergilemede bir 
ön vergidir; yani nihaî beyana bağlı ola
rak yapılan bir ön kesintidir. Oysa, ta
rımdaki stopaj ise, nihaî bir vergileme
dir. Stopaj uygulaması, bu açıdan vergi 
tekniğine ters bir olaydır ve Türk vergi 
sistemine nasıl girmişse girmiş; ama ben 
öyle sanıyorum ki, bir yanlışlık sonucu 
olarak girmiştir. Ayrıca, Gelir Vergisi
nin adalet ilkelerine ters düşen bir du
rumu da ortaya çıkmaktadır. Türk tarı
mında özellikle küçük ve orta büyük
lükteki çiftçilerimizde, şu anda vergi öde
me gücü kalmamıştır. Ayrıca, inceleye
bildiğimiz kadarıyla, dünyanın hemen 
hemen hiçbir ülkesinde böyle bir vergi
lemeye de rastlayamadık. Bu nedenle 
hükümetin, stopaj vergisi tutkusundan 
bir an önce vazgeçilmesini diliyoruz. 

Sayın Başkan, müsamahanıza sığına
rak, yasa teklifimizin üçüncü gerekçesini 
de sizlere sunmak istiyorum. 

Yasa teklifimiz, son olarak, Türkiye' 
de vergi kaçırma yollarından birinin ka
patılması bakımından önemlidir. Stopaj 
Vergisi, uygulamada, vergi toplama bir 
yana, sanki vergi kaçırmayı hızlandıran 
bir işleve bürünmüştür. Bilindiği gibi, 
tarım ürünü satıldığında, tüccar bir alış 
belgesi düzenlemek zorundadır ve buna, 
müstahsil makbuzu denilmektedir. An
cak, tüccarın bir bölümü bunu yapmıyor; 

— 377 — 



T. B. M. M. B : 64 4 . 5 . 1988 O : 1 

böylece, hem stopaj vergisi kaçırılıyor, 
hem de tarım ürününün satışı belgeye 
bağlanmamış oluyor. Bu durumda piya
saya belgesiz giren ürün, piyasada belge
siz dolaşabiliyor; örneğin pamuk, işlen
dikten sonra kumaş olarak da belgesiz 
şekilde piyasada gezebiliyor. Burada, hal
kaları giderek büyüyen zincirleme bir 
verg( kaçırma olayı söz konusudur. Öte 
yandan, tüccarların satışlarını gizlemesi
nin güç olduğu.bazı satış şekilleri de var
dır. Örneğin ihracat olayı bunlardan bi
ridir. Stopajsız alınan ürünün ihracatı 
söz konusu olunca, ilgili malın sonradan 
belgeye bağlanması gereği ortaya çıkmak
tadır. Bu durumda ise araya hayalî bir 
ticaret erba'bı sokulmakta, alışlar sanki 
bu kişiden yapılıyormuş gibi sahte fatu
ralarla yürütülmektedir, ihraç edilen 
ürünier, bilindiği gibi, katma değer indi
riminden de yararlanmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
böylece, sahte fatura yoluyla, kimi za
man, alış bedeli, olduğundan da yüksek 
gösterilmekte ve bu yolla da, ileride öde
necek Gelir veya Kurumlar Vergisinin 
de azaltılması yolları da açılmaktadır. 
Yani. emin olunuz, âdeta bir taşla iki 
ya da üç kuş vurulmak istenmekte ve ge
nellikle de vurulmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Tütüncü, lütfen 
toparlayınız, hayli zaman geçti. 

ENÎS TÜTÜNCÜ (Devamla) — To
parlıyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Gerçek sürenizin iki 
misline yaklaşıyorsunuz. 

ENÎS TÜTÜNCÜ (Devamla) — Ha
yır efendim. 

BAŞKAN — Baştaki ikazım da bunu 
bild-ğim içindi. 

ENtS TÜTÜNCÜ (Devamla) — Te
şekkür ederim. Topluyorum Sayın Baş

kanım. Çok küçük bir bölümü daha su
nup toplayacağım. 

Değerli arkadaşlarım, belge düzenine 
uyan tüccar ile, resmî alıcı kuruluşlar, 
vergi kaçıran kişilerin haksız rekabetine 
de maruz kalıyorlar. Çünkü, vergi kaçı
ran tüccar, kaçırmayana göre ürüne da
ha fazla fiyat vererek ürün toplamada 
avantajlı duruma geçmektedir. Tarımda 
stopaj uygulaması kalktıktan sonra müs
tahsil makbuzunun alınmayacağı gibi 
bir endişeye de kapılmaya gerek yoktur. 
Öyle özendirici önlemler alınabilir ki, 
eskisinden daha da yaygın olarak müs
tahsil makbuzunun kesilmesi sağlanabilir; 
yeter ki, murat edilsin, yeter ki çiftçiye 
sahip çıkılmak istensin. Özendirici bir 
önlem misali vererek sözlerimi bitirece
ğim 

'Örneğin, müstahsil, makbuzu ibraz 
eden çiftçüye, vereceği doktor veya ilaç 
parasından belli oranda indirim sağlana
bilir ya da çiftçinin okula giden çocuk
larının defter, kitap, kalem gibi kırtasi
ye (giderlerinden belli ölçüde muafiyet 
sağlanabilir. 

Sayın Başkan, değerli .milletvekilleri; 
arz etmeye çalıştığım gibi, bu yasa tek
lifi, Yüce Meclisin, içinde bulunduğu
muz koşularda, anlamını, değerini ye
niden ön plana çıkaracak bir tekliftir. 
Böyle ıbir teklifin muhalefetten gelmiş 
olması, beni, Anavatanlı sayın rnllet-
veikillerinin olaya daha çok sahip çıka
cağı inancına götürmektedir. 

Bu düşünceyle sözlerime son verir
ken hepinize en derin saygılarımı sunu
yorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gürcan Ersin, 
buyurun. 

Sayın Ersin, süreniz 10 dakikadır 
efendim. 
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GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — 
Sayın Balkan, sayın milletvekilleri; 
Sayın Enis Tütüncü'nün, stopaj vergi
sinin kaldırılmasıyla ilgili verdiği yasa 
teklifi son derece yerinde bir teklif
tir; çünkü daha işin başında (kârda veya 
zararda olduğumuz belli olmadan- alınan 
bu vergi, haksızlıkları da beraberlinde 
getirmektedir. 

'Bilindiği gibi, vergi (kârdan alınır.. 
Eğer o işletmenin sene sonundaki bilan
çosunda kâr görülürse, elbette ki bunun 
bir kısmı devlete vergi olarak verilecek
tir; ama burada olay çok değişiktir. Da
ha kârda mı zararda mı olduğunuz belli 
olmadan bu vergi peşin olarak kesilmek
tedir. 

'Ben, bilhassa Kırklareli yöresinde ba
zı olaylar yaşadım. Geçen sene kış şart
larının çok ağır igeçmesi sonucu, orada
ki çiftçimizin ürettiği ürün ıbüyük bir 
kayba uğramış, köylümüz normal şart
larda 300 - 400 kilo ürün alırken, geçen 
sene 100 kilo civarında ürün almış. Çift
çimiz kaldırdığı ibu ürünü ofise götü
rüyor, siz bu çiftçimizden vergi alıyor
sunuz. Zaten büyük zarar etmiştir, al-' 
dığınız bu yüzde 7 Stopaj Vergisiyle bu 
çiftçimizin zararını bir kat daha artır
mış olmaktasınız. 

Sayın milletvekilleri, onun için bu Sto
paj Vergisi son derece haksız bir vergi
dir. Kaldı ki, Hükümet çiftçimizden 
pek çok yolla, değişik türde ve büyük 
miktarlarda vergiler almaktadır, Hükü
met bunu en fazla enflasyon yoluyla sağ
lamaktadır. 

Bildiğiniz gibi, dört - beş seneden 
beri özal Hükümeti enflasyon hedefini 
yüzde 20 - 25 civarında gösterip, taban 
fiyatları da buna göre saptamıştır, yani 
taban fiyatlarına yüzde 20 dola
yında artışlar getirmiştir; ama he

pimiz yaşadık; bu seneler içinde Tür-
küye*de enflasyon hiçbir zaman yüzde 
20lerde kalmamış, yüzde 40'larda, yüz
de 501erde seyretmiştir; bu yolla çiftçi
mizden ıbüyük oranda vergi alınmıştır. 
Sayın Genel Başkanımın ifade ettiği gibi, 
bu ıbir emmebasma tulumbadır, çiftçimiz
den alınmış ve başka yerlere bu imkân
lar kaydırılmıştır. 

Hükümet tarafından bu sene de enf
lasyonun yüzde 33 civarında olacağı söy
lenmiştir; ama daha şimdiden yüzde 
30'ların üzerine çıkmıştır enflasyon. Yüz
de 33'lük 'bir artışla verilen destekleme 
fiyatı bugün tamamen önemini kaybet
miştir. Hükümetin de kabul ettiği gibi, 
enflasyon yüzde 70 civarında olup, bu 
sene de, eğer bu fiyatlar değiştirilmez, 
tespit edilen taban fiyatlar sabit kalır
sa, bu yolla da, çiftçilerim'izinden büyük 
miktarda kaynak, başka taraflara kaydı
rılacaktır.; 

özal hükümetleri döneminde devletin 
tarıma yaptığı destek son derece azal
tılmıştır. Bilhassa ülkemizde çiftçileri
mizin yüzde 90'ı, küçük ve orta ölçekli 
çiftçilerden oluşmakta ve devlet desteği
ne bu çiftçilerimiz Ibüyülk ihtiyaç duy
maktadırlar. Bu desteğin kaldırılması, 
Türk çiftçisini büyük zorlukların içine 
itmiştir. 

Dünyanın her tarafında, çiftçi, büyük 
oranda destelenmektedir; Amerika'da 
dahi Amerikan çiftçisi ıbüyük oranda 
destelenmektedir. AmıeSrika, kendi çift
çisine, geçen sene 190 milyar dolar ci
varında destek sağlamıştır. 

Hayvancılığımız, son aylarda devle
tin desteğini çekmesi sonucu büyük 
zararlara uğramıştır. Bilhassa seçimlerden -
sonra yem fiyatlarının çok hızlı bir şe
kilde artış (göstermesi sonucu 'bu yola 
çiftçimizden büyük kaynak aktarımları 
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Saklanmış, Ziırat ;Bnksının üç-dört aydan 
beni yem 'iadelerimi ve süt farklarını ver
memiş olması, çiftçimizi daha da güç du-
ırumda 'bırakmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Toprak Mahsul
leri Ofisinin alımları Türk çiftçisini son 
•derece yakındanı ilgilendiırmektedıiır. Ge
çen sene bilhassa Trakya civarında ahım 
merkezleri farklı fiyatlar uygulamışlardır. 
Çiftçi, malını biçmiş, ofise götürmüş, 85 
lira bir fiyat verilmiş; ama, arkasından, 
çocuğu aynı tarladan malını getirmiş ve 
90 lira civarında fıiyat verilmiştir. Başka 
mlir merkeze gidilmiş, apayrı bir fiyatla 
karşı karşıya kalmış, başka bir ile git
miş, daha değişik bir fiyatla karşı ikarşı-
ya kalmıştır. Bu yolla da Türk çiftçisin
den büyük oranda kaynak başka taraf
lara kaydırılmıştır. 

Geçen sene eksperlerin hızlı alım yap-
mıaması sonucu, çiftçi mecburen malını 
ucuz fiyatla bazı kişilere devretmek zo
runda kalmıştır. Bilhassa ıbazı eksperler 
-genel olarak söylemiyorum- ANAP'ın 
önde gelenleriyle liş'bliriiği içine girmişler 
ve çiftçimize ucuz fiyat vererek, onu, bu 
kişilere malım teslim ettirmek zorunda 
bırakmışlar ve o malı ucuz fiyatla alan 
ANAP'ın bazı önde gelenleri baş fiyat
la malını ofise teslim etmiştir. Bu acı 
olaylar geçen sene -genel olarak söyle
miyorum- bazı yerlerde yaşanmıştır ve o 
zaman basında buma çok geniş yer veril
miştir 

Değerli arkadaşlarım, taban fiyatının 
altında alım yapılmıştır. 102 lira taban fi
yatı tespit edilmiştir ama -sayın bakanın 
da ifade ettiği gibi- Türkiye'de genel ola
rak buğdaya uygulanan fiyat 96 lira ci
varında olmuştur. Hemen hemen istopaj 
vergisine yakın bir kaynak devlet tara
fından -çiftçinin hakkı olan bir kaynak-
gasp edilmiştir; stopaj vergisinin yanında 

4 . 5 . 1988 O : 1 

bu para da maalesef çJiftçiırnizden alın
mıştır. 

Trakya'da geçen sene bilhassa süne ba
hane edilmiş ve yüzde 30'a varan fiyat 
indirimine rastlanmıştır. 102 lira taban 
fiyat tespit edilmiş olmasına rağmen, 
80-85 liradan Türk çiftçisinin alın teri, 
emeği maalesef gasp edilmiştir. Bu süne 
olayı bir afettir; burada çiftçinin en ufak 
bir ikusuru yoktur. Bu, devlet tarafından 
mücadele edilip, yok edilmesi gereken bir 
hastalık olmasına rağmen, maalesef bu
nun cezası Türk çiftçisine çektirilmiştir, 

BAŞKAN — Sayın Ersin, toparlayınız 
efendilim. 

GÜRCAN ERSİN (Devamla) — Ürün 
bedellerinin taksitle ödenmesi, ayrı bir 
zorluğu beraberinde getirmiştir. Sadece 
geçen sene seçim olduğu için, ürün be
delleri peşin ödenmiş; ama, bundan ev
velki yıllarda bu ödemeler taksitle ya
pılmıştır. Türk çiftçisi bu yolla büyük za
rarlara uğratılmıştır. Bu sene de, ürün 
bedellerimin yine taksitle verileceği yo
lunda bazı söylentiler vardır. Bu, çiftçi
mizi, son derece endişelendirmektedir; ha
yat pahalılığından, enflasyondan yılan 
köylümüze eğer bu da reva görülürse, bü
yük bir haksızlık yapılmış olacaktır. 

Geçen sene, bitkisel yağ açığımız or
taya çıkmıştır. Bunun en büyük nedeni, 
tespit edilen destekleme fiyatının -bilhas
sa ayçiçeğine tespit edilen destekleme fi
yatının- yanlışlığından kaynaklanmıştır. 
Eğer, iyi bir inceleme yapılmış olsaydı, 
ayçiçeğine gerçek değeri verilmiş olsaydı, 
Türk çiftçisi -bilhassa Trakya çiftçisi- 'bu 
ekimden uzaklaşmayacak ve büzler de 
milyonlarca lira dövizi dışarıya vermeye
cektik. Onun için -bugünler bu taban fi
yatların açıklanması gereken günlerdir-. 
ayçiçeğine verilecek fıiyat, mutlak suret
te buğdayın üç misli olmalıdır. Eğer, bu 
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baz kabul edilir ve böyle bir fiyat uygu
lanırsa, görülecektir ıkli, bir dahalki sene 
Türk çiftçisi ayçiçeğini daha fazla eke
cek ve dolayısıyla kendi ihtiyacımızı 
karşılayacak seviyeye geleceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerime son 
vermeden önce, bu teklifin verildiği ta
rihte, Hükümet, stopaj vergisini yüzde 
7'den yüzde 4'e indirdi; bunu memnuni
yetle karşıladığımı ifade etmek istiyorum; 
ama, bir gün sonra bir olay yaşandı ki, 
Ziraat Bankası kredi faizleri 10 puan 
yükseltildi. Yani, bir yerde kaşıkla veril
di, bir yerde de kepçeyle geri alındı. Zi
raat Bankasının kredi faizleri son derece 
yüksektir ve çiftçimizin ödeyemeyeceği 
bir noktadadır. Geçen seneki -faizlerle 
'biriken- Ziraat Bankası borçlarını dahi 
Türk çiftçisi ödeyememiştir. Sayın Ba
kanın Komisyonda verdiği rakamı bura
da size açıklıyorum; geçen sene >bir mil
yona yakın çiftçi, Ziraat Bankasına bor
cunu ödeyememiştir. Yüzde 29 faiz... 

BAŞKAN — Sayım Ersin, toparlayı
nız efendim. 

GÜRCAN ERSİN (Devamla) — Bi
tiyor efendim. 

Bu sene faizler yüzde 30 oranında 
artmıştır. Bu faiz yükünün altında Türk 
çiftçisinin kalkmasına imkân yoktur ve 
göreceksiniz, eğer tedbir alınmazsa 1988 
yılı sonunda Ziraat Bankasına 'borcunu 
ödeyemeyen çiftçi sayısı 2 milyona yak
laşacaktır. Bu da, tüm çiftçilerin yüzde 
60'ı demektir. 

Değerli arkadaşlarım, çiftçimiz zor 
durumdadır. Çiftçimizi rahatlatacak olan 
bu Yasa teklifini gündeme almanız her 
yönüyle faydalı olacaktır. Zaten bu yüzde 
4 stopajın kalkması hükümete, devlete bü
yük bir yük getirmeyecektir. Tahmin edi
yorum 'devlete 200 milyar lira dolayında 
bir yük getirecektir. Bu önemli bir rakam' 
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değildir. Zaten, komisyonda bu konu 
gündeme geldiğinde, Anavatan Partisi 
milletvekilleri de 'bunu bu şekilde ifade 
etmişlerdir. Bu 'büyük ıbir rakam değildir. 
Yanlış bir uygulamadır; bunun kaldırıl
ması her yönüyle faydalı olacaktır. 

Hepinize teşekkür ederim efendim, 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Aleyhte, Komisyon Baş
kanı Sayın Kemal Akkaya; buyurun. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; Tekirdağ Milletvekili Sayın Enis 
Tütüncü ve 15 arkadaşının, 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerinin 
Kaldırılmasıyla İlgili Kanun Teklifi Ko
misyonumuza 2.3.1988 tarihinde gelmiş
tir. Bilindiği üzere, Komisyonumuz önce 
geçici hütçe kanunu tasarısı görüşmeleri
ni sürdürmüştür, müteakiben konsolide 
bütçe kanunu tasarısı görüşmelerini de
vam ettirmiş ve Genel Kurulda da bu ça
lışmalara katılmıştır. Şu anda, Komisyo
numuzda, geçen dönemden intikal eden 
kanun hükmündeki kararnameler, teklif 
ve tasarıtarla birlikte 151 kanun teklif ve 
tasarısı bulunmaktadır. Bunları belli hir 
takvim içinde görüşmeye almış durum
dayız. Bu Kanun teklifi de hu takvim 
içinde Plan ve Bütçe Komisyonumuzdaı 
görüşülecektir. Plan ve Bütçe Komisyo
numuzda görüşülmeden Genel Kurula 
intikalinde uygunluk hulmuyoruz. 

Görüşlerimi arz ederim. 
Saygılarımla. (ANAP sıralarından al

kışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

Gündemin «Seçim» kısmına geçiyo
ruz. 
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V. — SEÇİMLER 

1. — Tarım, Orman ve Köyişleri Ko
misyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

-BAŞKAN — Tarım, Orman ve Köy
işleri Komisyonunda açılk bulunan üye
lik içlin, Anavatan Partisi Grubunca, Adı
yaman Milletvekili Sayın Zeynel Aslan 
aday 'gösterilmiştir. 

1. — 743 sayılı Türk Kanunu Mede
nisinin Bazı Maddelerinin ve 818 sayılı 
Borçlar Kanununun 49 uncu Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/392) (S. 
Sayısı : 25) (1) 

BAŞKAN — Birimdi sıradaki, 743 sa
yılı Türk Kanunu Medenîsinin Bazı Mad-
deleriinin ve 818 sayılı Borçlar Kanunu
nun 49 uncu Maddesinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısının görüşmelerine 
başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerimi al
mışlarıdır. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sa
yın Başkam, önergeler geldiyse lütfetse-
niz de incelesek. 

BAŞKAN — iki önerge vardır; biri 
Sosyaldemokrat Halkçı Partiden, diğeri 
de Doğru Yol Partisinden gelmiştir. Ar
zu ederseniz gönderelim. 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — ik
tidarın verdiği önerge varsa, onları iste
miştim. 

BAŞKAN — Komisyon raporunun 
okunup okunmamasını oylarınıza sunuyo
rum : Okunmasını kabul edenler... Et-

(1) 25 S. Sayılı Basmayan tutanağa 
eklidir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.: 

Gündemin, «Kanun Tasarı ve Teki 
lideriyle Komisyonlardan Gelen Diğer, 
İşler» kısmına geçiyoruz. 

meyenler.,. Komisyon raporunun ökunma-
>sı kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzenindeki müzakere
lere geçiyoruz. 

Tasarının tümü üzerimde, Anavatan 
Partisi Grubu adına, Sayın Mehmet 
Onur; buyurum efendim. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADİNA MEHMET 
ONUR (Kahramanmaıraş) — Sayım Baş
kan, Yüce Mıecli'sin sayın üyeleri; ma
lum olduğu lüzerıe, Türk Kanunu Medenî
sinin birinci kitabında, şahsım hukukuma 
dair hükümler yer almaktadır. Bu hüküm
ler arasında şahsiyet haklarıma tecavüzü 
düzenleyen 24 üncü madde, «şahsî memfa-
atlarında haksız tecavüzle uğrayan Ikimse 
hâkimden tecavüzün men'inıi talep edebi
lir» hükmünü muhtevidir. 

Mıaddede şahsiyet haklarının himaye
sini kimim kime karşı, hangi şartlar al
tında isteyebileceği ve zarar görenin ne 
gibi haklara sahip 'bulunduğu hususları 
mevcut olmadığından, mehaz İsviçre Me
denî Kanununda bu hususlara açıklık ge
tirmek amacıyla 1 Temmuz ,1985 tarihin
de yürürlüğe giren bir kanunla değişik
lik yapılmış ve bu maddeye bazı madde
ler eklemmiştlir. Şahsiyet haklarının hima
ye prenslibi 24 üncü maddede, dava hak-

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 
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lam 24/a, ihtiyatî tedbirler de 24/b mad
desinde düzenlenmiştir, işte İsviçre'deki 
bu değişikliğe paralel olarak Yüce Mec
lise sunulan bu tasarı ile Türk Kanunu 
Medenîsinin 24 üncü maddesinde de de
ğişiklik yapılarak 24/a ve 24/b madde
leri ilave edilmiştir. 

Bilindiği üzere çok genel 'anlamda ki
şilik hakkı, kişisel varlıklar üzerinde söz 
konusu olan, şahsa bağlı mutlak bir hak
tır, Yaşam, sağlık, özgürlükler, şeref ve 
haysiyet, özel yaşam, isim, resi'ım, his ya
şamı gibi kişisel varlıklar üzerindeki hak
lar kişilik hakkını ifade eder. 

Medenî Kanunumuzun 24 üncü mad
desinde, kişisel varlıkların karşılığı olarak 
«şahsî menfaatlar» tabiri kullanılmış, fa
kat buna nelerin girdiği belirtilmemiştir. 
Buna sebep de, kişiseli varlıklarım tek tek 
tespit ediilmeleriindeki güçlüktür. Gerçek
ten (kişisel varlıkların sayıları ve bunlara 
saldırı şekilleri zamana, teknik gelişme
lere ve günün gereksinmelerine göre de
ğişmektedir. Kişisel varlıklar maddî; ya
ni vücut tanrılığı, sağlık gibi olduğu ka
dar, manevî varlıkları da; yani şeref, hay
siyet, özel yaşam, resim, isim gibi şeyleri 
kapsar. 

Kişilik hakkı mal varlığı değil, kişi
sel varlık; yanj: şahıs varlığı üzerindeki 
haklardandır. Bu haklar kişiye bağlı olup, 
ondan ayrı olarak düşünülemez. Bu ne
denle, doğumla birlikte herhangi bir ka
zandırıcı işleme gerek olmadan kendili
ğinden kazanılır ve ölümle birlikte sona 
ererler. IŞahsa bağlı haklardan olup, baş
kalarına devredilemezler. 

Kişilik hakları, hukıiksal bir işlem 
nedeniyle ihlal edilebileceği gibi, haksız 
bir fiille de ihlal edilebilir. Medenî Ka
nunun 23 üncü madldesi, kişilik hakla
rının hukuksal bir işlemle ihlalini, 24 ün
cü madıdesi ise, haksız bir fiille ihlalini 
düzenlemektedi r. 

Kişilik halklarının haksız bir fiille ih
lali, maddî bir fiile dayanabileceği gibi, 
'söz, yazı ve belge gibi maddî olmayan 
bir fiile de dayanabilir. Maldidî bir fiille 
(kişilik halklarının ihlali öMürme, mü
essir fiil gilbi saldırıda bulunan kişinin 
(fiilî bir saMirıisma dayanır. Böyle bir 
isaldın sıonucunda kişinin maldidî, kişisel 
varlıkları, yani belden tanrılığı, sıhhat gi
bi konuları ihlal edilebileceği gilb'i, mad
dî olmayan kişisel varlıkları da ihlal 
edilebilir. Maddî olmayan bir fiille ki
şilik haklarının ihlali ise, yazı veya bel
gelerle kişisel varlıklara salfdırılmiası ha
linde söz konusu olabilir. Kişisel var
lıkların ihlali daha çok madldî olmayan 
saldırılara dayanır. Böyle bir saldırı, ki
şinin şeref, hıayis'ilyet vjaya özel yaşamını 
tılal eden bir söz söylemek:, bir yazı 
yazimak veya bazı belgeleri açıklamak 
şeklinde .olabilir. Radyo, televizyon gibi 
kitle iletişim araçları ile kişilik hakla
rına saldırı söze, basın yoluyla kişilik 
ihaikîar'ına saldırı ise yazıya dayanan sal
dırı şeklidir. 

Kişisel halklar gerek kamu hukuku, 
gerek özel hukuk kuralları ile geniş bir 
sekilide korunmalktaldır. Kişilik halklarını 
(koruyan kamu hukuku kurallarının ba-
şınlda uluslararası hukuk kuralları gelir. 
Avrupa İnsan Hakları Södeşmsi, İnsan 
Halkları Evrensel Beyannamesi', Cenevre 
Sözleşmesi gibi sözleşmeler bu türden
dir. 

lAnayasamii2İda kişilik haklarını koru-
'yan önemli hukuk kuralları yer almak-
'taldır. Sayın milletvekilleri, bunlar ara
sında herkesin, kişiliğine bağlı dokunul
maz, devredilmez ve vazgeçilmez temel 
hak ve özgürlüklerine sahip olduğu, her
kesin yaşama, madldî ve manevî varlığını 
geliştirme ftalkkının bulunduğu, özel ya
şamın gizliliğine dokunulmayacağı, her-
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'keşlin, düşünce, bilim ve sanat özgürlü
ğüne sialhiıp olduğu, basın özgürlüğünün 
Ibaşkalarının şöhret ve haklarının özel ve 
aitle hayatlarının korunması amacıyla si
niri addırılalbileoeği, kişilerin şeref ve hay
siyetlerine dokunan ve gerçek dışı olan 
yayınlara karşı cevap ve düzeltme hak
ikinin bulunduğu belirtilen hükümler ara
sındadır. 

Kliış'ilîk halkları, Ceza Kanunu tara
fından da korunımalkltadır. Bu kanunda, 
Ibu konuda meşru müildaifalaya, iş ve ça
lışıma hürriyetlerine, konut dokunulmaz
lığı aleyhine cürümlere ait hükümler, ha
karet ve slövime dürümlerline ilişkin hü-
ıkümler ve benzeri hü'kürnler sayılabilir. 

KÜşilik halkları, batsın yoluyla saldı
rılara karşı dla, 51680 sayılı Balsın Kanu
nunda 'korunmuştur. Bu konudaki cezaî 
müeyyideler hukuken sorumliu kimseleri 
tespit eden hükümler, cevap ve düzelt
me haklarına ait hükümler olarak gös
terilebilir. 

ıŞahıis halkları, özel hulku'k kuralla
rıyla en etkin bir şekilde Türk-fsıvliçre 
Ihıikulk sistemlerinde korunmaktadır. Bu 
hukuk sistemlerinde kfiş'ililk hakları hem 
Medenî Kanun -madde 23, 24- hem de 
Ulorçlar Kanunu -madde 49- tarafından 
igenei bir şekilde korunmuştur. 

İşte, kişilik halklarının himayesini dü
zenleyen Türk Kanunu Medenîsinin 24 
üncü maddesine bu halkların himayesi
nin daha iyi ve düzenli b/ir biçimde ko-
runımasını sağlamak amacıyla yeni hü
kümler getirlilımliş bulunmaktadır. 

Sayın milldtlvelk'iU'erıi, 24 üncü mad
dede şahsiyet halklarının himayesini kim
lerin iıs'teydhiteceği, hukuka aıyikırı teca
vüzlerin neler olduğu, şahsiyet halklarına 
tecavüzlerin neler olduğu 24/a madde
sinde şahsiyet halkları tecavüze uğrayan
ların hangi davayı açabileceği, 24/ib mad

desinde de şahsiyet hakları ihlal edile
nin talep edebileceği ihtiyatî tedbirlerin 
neler olduğu düzenlenmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, bilindiği üze
re 743 sayılı Türk Medenî Kanununun 
yürürlük tarihi olan 4 Ekim 1926 tarihin
den bu yana Aile Hukuku kitabındaki 
(boşanmaya dair hükümlerde bir deği
şiklik yapılmamış, o tarihten bu yana 
tioplumıdakİL sosyolojik değişime ve geliş
meler iıse, bugün huzurlarınıza getirilen 
tasarı ile bu hususta gerekli düzenleme 
yapılmasını zorunlu kılmış, Türlk Ka
nunu Medenîsinin imtizaçsızlık sebebiy
le .boşanma hliilk'üımleriini düzenleyen 134 
üncü maddesinde değişiklik yaprllmış bu
lunmaktadır. Malum ollduğu üzere, Türk 
Kanunu Medenîsine göre boşanma se
bepleri zina, cama kast, pek fena mua
meleler, cürüm ve haysiyetsizlik, terk, ı 
dimağ hastalığı ve imtizaçsızlıkltır. 

(Boşanma ile ilgili istatistiklere göz 
attığıımızda, açılan boşanma davaların
da geçimsizlik birinci sırada, terk ikin
ci sırada, zina üçHincü sırada, cana kast, 
pek fena muameleler, akıl hastalığı gilbi 
diğer sebepler dördüncü sırada yer al
maktadır. « 

Boranıma, erkeklerde en çok 25 - 34, 
kadınlarda da 20 - 29 yaşları arasında 
vuku bulmaktadır. Boşanan Çiftçilerin 
yüzde 51'iriin kentlerde oturduğu tespit 
edilmiştir. Boşananların yüzde 45'i ço-
suk'suz aileleridir; çocuk sayısının artma
sı ile boşanma oranı da düşmektedir. 

Yukarıda arz edilen istatistikî bilgi
lerden de anlaşılacağı üzere, bugün Tür-
Ikiyelde açılan boşanma davalarının yüz
de 88'ini, geçilmisiz'llik sejbelbine dayanan 
Iboşanma davaları teşkil etmektedir. An-
calk, bu davaların açılialbilmesinin temel 
şartı olan daha ziyade kusurlu ollmamak, 
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evlilik müessesesinde tarafların hangisi
nin daha ziyade kusurlu olduğunun tes
pitinin zorluğu davaların uzun süre so-

• nuçîanım'amaisına söbdb'iyet vermektedir. 
'Evlilik birliğinin devamında eşler yönün
den h'içibir fayda kalmamiasına rağmen, 
daha ziyade kusurlu eşin dava açma 
hakkı bulunmadığınd'an, bu tür evlilik-
ler fiilen sıon bulmakta, hukuken yıllar
ca devam etmekte; bu da eşlere yarar
dan ziyade zarar sağlamaktadır. 

tfşite, 134 üncü maddede yapılan de-
tğişülkllilk ille, bazı şartladın tahakkuku ha-
liride, daha Riyalde kusurlu eşe de boşan
ma davası açabilme imkânı sağlanmış 
(bulunmaktadır. 

ISayın milletvekilleri, aynı maiddede 
diğer değişiklik ile de rızaya dayalı bo-
şanıma hükümleri gdt'irillmiştfiır. Evlilik bir
liğinin en az 1 yıl sürmüş olması, eşle
rin birlikte başvurması -veya bir eşin 
/başvurusunu diğerinin kalbul e'tlmiesi, bo
şanmanın malî sonuçları ile çocukların 
^durumu hususlarımda taraflarca kabul 
«ditecek düizenlemen'in mahkemece de 
Ikalbul eldlitaıeısi faalimde, hâlkübı bbşan-
ıma'ya karar verebilecektir. 

Yine, bu madde ile daha önce bo
şanma -davası açılijp reddedİlikten sonra 
üç yıl ayrı kalan ve bu sürede aralarındla 
müşterek hayat yenMen kurulamayan 
eşlerin de hoşanalbillmelerine imkân sağ-
lanimıştır. 

B'oşanımadaki hükümlere paralel ola
rak nafakaya dair hükümlerde de değişik 
lik yapılmış, boşanma sonunda yoksul
luğa düşecek eşe diğerinden süresiz na-
fialka bağlanabileceğine dair yeni hüküm 
getirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, diğer taraftan 
bazı hallerde kendisine yoksulluk nafa
kası bağlanan eş haysiyetsiz bir hayat 
sürmekte ise, bu eşin haysiyetsiz hayat 
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sürmesi durumu da ona bağlanan nafa
kanın kesilmesi sebeplerinden biri ola
rak Tasarıda hüküm altına alınmış bu-
lurtmialktialdır. Ayrıca, nafakanın kesilme 
ısejbeplerine taraflardan birinin ölmesi 
hali de ilave edilmiştir. 

Tasarıdaki bir diğer değişiklik de 
Türk Kanunu Madenîsinin 29 uncu mad
desine eklenen fıkra ile, cinsiyet değişik
liklerinin nülfuıs siciline tesciline imkân 
sağlanmasıdır. Medeni Kanunun 35 inci 
ımaldldesii .Hükmüne göre «(Hâkimin hük
mü olımladıkça ahvali şahsiye sicilinin 
hiçbir kaydı tashih edilemez» denmiş. 
Nüfus Kanununun 46 ncı maddesi de 
kayıt düzeltme davalarının ne şekilde açı
lacağını hülkme bağlamıştır. Yasal yön
den Cinsiyet kaydının düzeltilmesine hiç
bir engel bulunmadığı halde, mahkeme
lerce bu yönde verilen kararlar Yargı-
ıtayca kabule şayan görülmemiş, bu ne
denle uygulamada aksaklıklar meydana 
ıgellmiiştir. 29 uncu maddeye yeni eklenen 
fıkra ile konuya açıklık getirilmiş, do
ğumdan sonra meydana gelen cinsiyet 
değişikliğinin sağlık kurulu raploru ile 
belgelendirilmesi hallinde,, dava açılarak, 
Ibü hususun nüfus siciline tescili mümkün 
kılınmıştır. 

Türk Kanunu Medenîsinin 94 üncü 
(maddesinde yapılan değişiklik ile de, 
gaipliğine hükimlolunan kişinin eşi, ayrı
ca evliliğin feshi davası açmasına gerek 
Iklallmakisızın, nülfuıs idaresine müracaat 
ile evliliğin feshinin tescilini talep ede-
tbilecektir. 

Tasları ile 818 sayılı Borçlar Kanu
nunun 49 uncu maddesinde de değişik
lik yapıllma!k)ta)dır. Halen yürürlükte bu
lunan 49 uncu maddedeki manevî zara
ra hükmedilebilhıe şartı olan «Hatanın 
hususî ağırlığı» şartı metinden çıkarılmış, 
Manevî tazminata hülkmeidilmesinide na-
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Zara alınması gereken faktörler, Yargı
tay içtJilhatları muvacehesinde maddenin 
ikinci fıkrasında düzlenlen'mıişftir. 

ISaıyın milletvekilleri, yukarıda arz ve 
izah olunduğu üzere, tasarlıyla getirilen 
iyenilikler uygulanmada tereddütleri gide
recek ve düzenlemelerle ilgili davaların 
daha kıısa sürede sonuçlanmasını sağla-
yaeakltrr. 

ISözleriime son verirken, tasarının ha
yırlı olmasını diler, beni dinlemek lüt-
tfunda bulunduğunuz için hepinize te
şekkür dder, saıyigılarınıı sunarını. (lATSItAP 
sıralarından alkışlar)! 

'BAŞKAN — Teşekkür öderiz Sayın 
Onur. 

Sosyaldemıoikrat Hallkçı FartÜ Grubu 
adına, Sayın Aytdkin Klotfil; buyurun 
eifenldim, 

SHP GRUBU ADINA AYTEKjtN 
KOTÎL (İstanbul) — Sayın Başkan, çok 
değerli milletivdkilleri; 743 sayılı Türk 
Kanunu MedenMhiin Bazı Maldldelerlinin 
<ve 818 sayılı Borçlar Kanununun 49 un
cu, M)addesinlin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ile ilfgjili, Stosyalldemıok-
rat HaHkiçı Parti Grulbu adına görüşle-
rilmizi bilgülerliriize sunacağım. 

Görüşülmekte olan kanun tasarısıy
la illgili düşünceleriimi'zi açıklamadan ön
ele, ANAP iktidarının sürekli uyguladığı 
Ityir aldatmacayı, gerçeği saklama takti-
ğlinii dile getirmek istiyorum. 

ANAP İktidarı gerçek amıacını ka-
ımuöyundan ve dikkatlerden kaçıralbil-
mek için, ilik bakışjta herkesin pdkfi di-
lydbilledeğli gerekçeler yaratmakta ve hak
lı gübi glörünen bu gerekçelerin arkasına 
saklanarak, esas amacını gerçdkleştir-
mektedÜr. 

Geçmiş uygulatmalarda bunun pek çok 
örnekleriini glörnllüş bulunuyoruz, özel
likle ekonomik konulanda ANAP'ın bu 
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tür uygulamaları sık sık görülmüştür ve 
ıgörül'mektedir. Elklonomi adına, piyasa 
ekonomisi adına, ihracatı artırma adına, 
Ibinfiakıim kararnamelerle, yasal düzenle
melerle baızı klişi ve kuruluşlara özel 
çıkarlar sağlanmaktadır. Gerçekte, ka
muoyuna, ekonomiyi gelliştinmelk, büyüt
mek, ihracatı artırmak gilbi gösterü'len 
idüşüncenin arkasında, beli kişi ve ku
ruluşların korunması gerçeği yatmakta
dır. Bunu 'bazı örneklerle dile getirmek 
istiyorum ki, çok çarpıcı birçok örne
ğini sizler de bilmektesiniz. 

Geçen yıl çıkarılan bir kararnamey
le pamuk ihracatında özel prim veril
mesi kararlaştırılmış, buna dayanılarak 
Türkiye'nin pamukları ihraç eldillmliş, bu
nun sonucu, birkaç kişi milyarlara ka
vuşmuş, Türk piyasası pamuksuz kal
mış; aynı kişiler, dışarıdan daha kalite
siz pamukları ithal .ederek, pamuk fi
yatlarının yükselmesine neden olmuştur 
ve bu kişilerin yeniden, milyarları elde 
etmelerine imkân verilmiştir. Bu işlem-
'ler, kamuoyuna, İhracatı artırmak ve li-
Iberal ekonioimin'in hir gereği olarak gös
terilmiştir, 

Yine, bunun .gibi, örlgütsıüz köylünün 
ürünlerini ithal ederek, fiyatları kontrol 
altına alma gerdkçesi ortaya atılmış, et, 
ıpeynir, süt gibi gıda maddeleri ithal edil-
ımüş, (belli firmalar milyarları kazanmış; 
ama, bunun yanında köylü, perişanlığa 
sürüklenmiştir. Aynı uygulamayı, daya
nıklı tüketim maddelerinde ve otomotiv 
sanayiinde gösterime cesaretini bulama
mışlarıdır. 

Bunun, bjir başka çok tipik örneğini 
arz etmdk istiyorum : ts'üanlbul Boğaziçi'
ni ve BoğaiiçJinin yeşilliklerini korumak 
amacıyla bir yasa çıkarılmış. Bu yasa, 
Anayasa Malhkemesi tarafından iptal 
edilmiş, iptöal karaırının Resmî Gazetede 
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yayırnlanıma'sı, 4 .ay 5 gün geciiiktfciriilmiş, 
ıbu süre içimde, boğazaçinideki bütün ye-
ışil alanlara ve korulara plan değişikliği 
ly&piaralk, BoğazfıçÜmin tahrip edilmesine 
ıse-be-biiyet veri'llmjî tir. Bu suretle, Boğaz-
içini koruyacağız adı altında, Boğazıç'i 
Itahriıp öditoiş ve Bogaziçinde, arsaları, 
koruları olan blir'tafcıim kişiler, milyarlara 
ve yapılan bir hes'alba göre, 5 trilyon li
ra gelir artışına kavuşmuşlardır. 

(Bu anlayışın bir örneğini de bu ya
sa tasarısında görmekteyiz. Kişi hak ve 
özgürlüklerini koruma aldı alıtırida bu 
yasa tasarısıyla basına yeni sınırlama
lar, yenli birtakımı cezalar getirilmek iıs-
ıfienmdklbeidir. (JSOP sıra'Darından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bu kanun tasa
rısıyla, Türk hukukunun temel ilki ya
sası olan Medenî Kanunun ve Borçlar 
Kanununun bazı maidldeleri değiştirilmek 
(istenmektedir. 60 yılldan beri yürürlükte 
'bulunan bu kanunların elbette ki bazı 
m'aldldelerîinıin değiştirilmesi zorunlu du
ruma gelmiştir. Nitekim, uzun yıllardan 
(beri <bü kanunlar üzerinde çalışmalar ya
pılmakta, çeşitli değ%ikKk tasarıları ha
zırlanmış bulunımalk'tiadır. 

iBu değişiklik taısarılarının tamamının 
(biriden Meclise sunulması haliride kanun
ların büyüklüğü karşısında MecMs ve 
kbmtisyon gündemlerinin tıkanması ger
çeğini kalbul ediyoruz; ama bu kanun
ların «Aile hulkulku», «Şahsın hukuku», 
«Aynî haklar» gibi bölümleri vardır. Bu 
kanunlarla ilgili değişıilkTik'lerin bölümler 
hlalinlde Meclse getirilımesj, bir bütünlük 
'içinde müzlakere eldilmes'ini komisyonda 
defaatle dile getirmiş olmamıza rağmen, 
bu görüşümüze itibar edilmemiştir. 

iBurada amaç, aile hukukunun bazı 
maddelerinin ideğ'işItliriDmfâsi yanında, Me
denî Kanunun 24 üncü ve Borçlar Ka
nununun 49 uncu maddesini değiştirmek 

suretiyle basına yeni sınırlamalar, yeni 
Ibirtalkım baskılar getirtmek olmakltaldır. 

Aile hukukyyla illg'ilı değis'ikllik tek
siflerine karşı herhangi bir itirazımız yok

tur. Hilen sona erm'iş olan a'ileleri hu
kuken yaşaHmalkita hiçlbir toplumsal ya
rar görmüyoruz; ama Medenî Kanunun 
24 üncü, Borçlar Kanununun 49 uncu 
ımaMdes'iyle ilgili olaralk verilmiş deği-
ştikTik tieklffleri üzerinide söyleyecek çok 
'sözlerimiz varldır. 

ISayın Başkan, değerli miille'tVekilleri; 
ANİAP iktidarı, Parlamentodaki aritttıe-
t!ik çoğunluğuna daıyanarak her istedliği-
tti yapabileceğini sanmakta, kenidliisinden 
Ibaşka dıeimolkraitilk güçlerin ve anayasal 
kurumların varlığını kalbul etlmemefcte-
Idir. 

HAYRETTİN EUMAS (İstanbul) — 
ISize yakışmıyor bunları söylemek; baş
kaları söylesin... 

AYmElKİN KOIltL (Devamla) — 
ıBen, doğruları söylüyorum. ANAP, ken-
ıdiısini ilktlidarın mütlalk sahilbi olaralk gör-
midkte, iktlJdarını /başka güçlerlje paylaş
mayı, iktidarının demokratik sınırlarının 
Ibülunduğu gerçeğinli ilse içine sinld'ireme-
mdk'tödir. Demdkrasiileriie mütlalk iktiıdar 
/yoktur. ANAP'm bu noktaya gelmesiini 
yürekten diliyoruz. Bundan, demokrasi 
'aidına kıvanç duyacağız. 

İMedenî Kanunun 24 ve Borçlar Ka
nunun 49 uncu maddeleriyle i'llgili ola
ralk yapılmak istenfilen değişiikülklerin; 
basının, halber vermek, eleştiirmdk, yo
rumlamak görevlini ve halkın bilgi edin
mek, öğrenmek hakkını büyük ölçüde 
engelleyeceği, gerçek haberlerin dahi suç
lanmam, önlenmesi ıveya durdurulması 
sonucunu yaratacağı düşüncesünkieyuz. 
Tİüm demdkratJilk ülkelerde ve Anayasa-
mızlda, basının kamusal bir görev yaptı
ğı, halkın billgli alimak, öğrenmek hakkı-
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mı sağlayacak ıbir fonksiyonu olduğu ka-
ibul adıitaıdktedir. Siyasal iktidarlar basın 
özgürlüğünün gerçekten işlerlik kazan-
imasını sağlayacak önlemleri atmialk zo
rundadırlar. Bu nddenlle, siyasal iktidar
ların basına sımır getlirmeisii esasen söz 
ktonulsu oteımaz, ollmaması ıgerekir. 

ANAP iktidarı, basına dkönfomik en-
Igeller gdtürmjenin yanı sıra, yen'i sınırla
malar da getirımelklteidir. 12 (Bylül ola
ğanüstü dönemli rade getirüllmiş, hepsi san-
ısür niteliği n'dekû sınırlamaları kandırmak
la yükümlü olan siyasî ik'tidarın sayın 
Ibakanı, basına yenli sınır geirjirilımeyeüe-
ğirii söyleyerdk, özlglür basından yana ol-
Idukları sanısını yaranmak istemek'tedir. 
Oysa, siyasî ilkUildarın temel görevli, 12 
(Eylül olağanüstü dönemlinin gdrJirimiş ol
duğu kısıtlamaları kaldırmak ollmıalıdır. 

Sayın milletvekilleri, TRTVi diledi
ği fgiilbi kullanan ANAP iktidarı, basını 
da simkfirmek ve kontrolü altına almak 
istemektedir. TRTlde «İcraatın İçlinden» 
projgriamı yayınHan irken, <basında da «İc
raattın yanında» programları yer alsın 
istemektedir. Batsın özigürlüğünü kısıtla
yıcı, »basını badkı alitınıda tutmayı amaç
layan yasa tasarılarını peşpeşe parla-
mentıoya gdtiirmdk'tddk. Basına kanşı plan
lı ve bilinçli bir yıldırma ve sindirime po
litikası izlen'mdktedir. Kısaca, basından 
ve basın özgürlüğünden rahatsız olmak
tadır ANAP iktidarı. Basını (susturmak, 
(basını tdk seslii yapmak, ilslteıyen sliyasî 
'iktidarların sionu hüsran olmuştur. 

Sayın mliletivdkiierü, Anayasamızın 
29 uncu maıddeısi, «Kanun, haber, dü
şünce ve kanaatlerin serbestçe yayımlian-
imasını enigeîleyici veya zorlaştırıcı siya
sal, elkıono'mlk, malî ve teknik sarflar 
koyamaz» demektedir. ANAP ikfcildarı, 
Ibasına «karşı izlediği politikalarla, aldığı 
kararlar ve çıkarmakta olduğu kanunlar

la, Anayasamızın bu hükmüne aykırı 
hareket etmektedir Düşünce ve kanaat
ler senbetçie yayınlana'madıktan sonra, 
düşlünce özjgürlüğü ne anlam 'iifade eder? 
Düşüncenin oluşturu'limasın'da ve açık-
1 anmasında, basın önemli bür araçtır. Bu 
nedenle, basına getirilen hier kısıtlama, 
düşünce özgürlüğüne ,get!iri:limüş bir kı
sıtlama malMyetıinldedir. 

(Kanun maddeleriyle ilıgiKi geniş açık
lamaları maddelerîin görüşülmesi sırasın-
ıda açıklayacağız; ben sadece birkaç nok
taya değinmdk istiyorum. 

Mddenî Kanunun 24 üncü maddesine 
eklenen dava hakları ve ihtiyatî tedbir
lerle ilgili fıkralar, sansür niteliği taşı
makta, halber vermdk, eleştirmek, yorum
lamak hakkını kaldırmaktadır. Yayını 
önleme ve durdurtma türünden ihtiyatî 
tddlbirler, Anayasamızın 28 indi madlde-
isinldeki «İSanısiür yasaktır» hükmüne ay
kırıdır. Hulkulka aykırılığı halber vermek 
Ihlalklkının sınırlarının aşıldığı, yargıç ka
rarı ıile kesin hükme bağlanmadan yayı
nın Önlenmesi ve durdurulması olanağı 
yaraltaalkla, gerçeikte, hukuka uygun bir 
yayının önlenimesi söz konusu olacaktır. 
iDalha yapılmamış ibür yayının gerçek olup 
olimaldığı, halber verime görevi sınırları 
'içtinide bulunup bulunmadığı nasıl sap
tanacak tecavüzün vukuunun muhakkak 
ollduğu nasıl belirienecektlir? 

Kişilik halklarına zarar vereceği bellli 
oljsa dah'i, haiberin, yorumun, eleştirinin 
ıgerçek olımaisı halinde tecavüz varsayıla-
mayacağına göre, salt k'işffik hakkına 
zarar verir iddiasıyla yayının önlenmedi, 
halber verimek fonksiyonunun yerline ge
tirilmesini önleyecdk ve basın özigürlü
ğünü tahrip edecektir. 

Yayını önleme ve yayını durdurma 
yolları kişilik haklarının korunması ama
cı arkasına saklanarak, yolsuzlukların 
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'kamuoyuna yansumaisını önleyici ıb'ir yön
tem olarak ku'llanı'llalhileoek'tlir. 

(Borçlar Kanununun 49 uncu madde-
«sinlde yapılan değişiklikle, ağır kusur un
suru 'kaldırılıp, yedine, kusursuz sorum
luluk ilkesi benimisenımlektedİr. Bu, ger
çeklere uygun halber yayınlanması ha
linde dafcKi tazminat öidömek sorumlulu
ğunu getirmektedir. Haberin gerçek ol
ması halinde bile, gazete salMlhinlin so-
ruımlu tutulması amaçlanmaktadır. Böyle 
'bir amaç, ıbalsım özgürlüğünü tahrip edi
ci, basının halber verme görelini önle
yici sonuçlar doğurur, demokratik sayasal 
yaşam kavriamı ile bağdaşmaz. 

Sayın rmlletvdkilleri, sözlerlilmi Fran
sız düşünürü Miralbeau'nun basın öz
gürlüğü ile ilgili çok veciz bir cümlesi' 
'ile hitirmdk tetiyoram. «Basın Özgürlüğü 
öyle bir özgürKikltıür ki, onsuz, düğer öz
gürlüklerin hiçibirî yaşayamaz.» 

Sayın rriillellvekileri, tüm özgürlükle-
rimizii koruimalk ve artırmak içlin basın 
özgürlüğüne sahip (çıkmalıyız, saygılı ol
malıyız, 

Hepimize saygılar sunarım. (SHP sı-
ralarınldan alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
M i t 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Abdullah Ulutürk; buyurun. 

DYP GRUBU ADİNA ABDULLAH 
ULUTÜRK (Afyon) — 743 Sayılı Türk 
Medenî Kanununun ve 81'8 Sayılı Borç
lar Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesiyle İlgili Tasarı hakkında 
Doğru Yol Partisinin görüşlerini arz et
meye çalışacağım. Konuşmama başlama
dan önce grubum ve şahsım adına Yüce 
Heyetinizi saygıyla sdamCaran. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
denetleme düşmanlığı, hür basın düşman-
ilığı, her türlü suiistimallerin başlıca teş

vikçisidir. iktidar partisinin bütün hede
fi, denetleme usullerini toptan yok ede
bilmektir. Her nevi suiistimalHerin hesa
bının Büyük Mecliste sorulması devrimin 
kapanması, mıilletçe, soruşturana fikirlileri
nin terk olunarak yolsuzluklardan itham 
altında bulunanların ifiaddlerinin okluğu 
gibi kabul edilmesi tarzında prensipller, ik
tidar partisince, kuracakları nizama te
mel yapıldı mı sanki çok rahat edecekler
dir. O zaman, iktidar başkanının, her tür
lü suiistimal şüphelerini milletin zihnin
den silmek için yalnız kendi fetvasına iti
bar olunması arzusu gerçekleşmiş ola
caktır. Tek taraflı beyanlar ve tecavüz
lerle hakikatlerin gizlenmesi başarılanla -
yaoaktır. Bu eğri yolar ne kadar parlak 
gösteriılirse gösterilsin, miltete hazmettiri-
lemez. 

Bugünkü iktidarın, 'basının tenkitleri
ne ve denetlemesine de hiç tahammülle
ri yoktur. Kendi heveslerine uygun bir 
basın çeşidi yaratmak için harcanan 
emekler de boşunadır. 

Siyasî idareyi baskı rejimine çevir
mek isteyenlerin, basının elini kolunu 
bağlamak yoluyla maksatlarıma erimek te
şebbüsleri, milletçe hem fark edilmekte, 
hem de şiddetle neddedilinektedir. 

Bugünkü iktidara göre, basına bugün
kü hürriyet bile çöktü. Basın rejiminin 
bir tek eksiği varsa, o da daha ağır ted
birlere olan ihtiyaçtır. Milletin okuduğu 
gazeteler, başlıca 'başları ezilecek vaıilık-
lardır. İktidar, bir tarafsız basın fikrini 
bile bu nedenle kavrayamıyor ya ondan 
olacaksın ya benden zihniyetini güdüyor. 

Bu niyet ve arzunun ifadesidir ki, 
yüzde 36 azınlık oyu ile iktidarda kalma
ya çabalayan iktidar partisi, ımiietin se
sini di'le getirmeye çalışan hür basının 
sesini kesmek için yeni önlemler peşine 
düşüyor. 
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Bilindiği üzere, Medenî Kanunumuz 
ve Borçlar Kanunumuz İsviçre'den alın
mış olup, 1926 yılından beri yürürlükte
dir. Tatbikatta aksayan ve ihtiyaçları 
karşılamayan yönleri nedeniyle değişik
likler yapılması hususunda, zaman zaman 
çalışmalar yapılmıştır. Son olarak, uz
manlardan oluşan komisyon bir öntasarı 
hazırlamış ve 21 Aralık 1984'te Adalet 
Bakanlığına bu önfcasanyı sunmuştur; 
Adalet Bakanlığı da, bu öntasarıyı bas
tırıp dağıtmıştır. 

Hukukçular ve kamuoyu, bu tasarının 
tartışıldıktan sonra Meclise şevkini bek
lerken, Hükümet tarafından hazırlanarak 
Meclise sunulan bu tasarı ile karşılaşıl
mıştır. 

Aslında, tasarı Medenî Kanunda 7 
maddeyi, Borçlar Kanununda ise, T mad
deyi ilgilendirmektedir. 

Meclise gelen ve bugün görüşülecek 
olan tasarıda, ön tasarıda bulunmayan 2, 
öntasarıda bulunmakla birlikte farklu şe
kilde kaleme" alınan T madde dikkatleri 
çökmektedir. Uzmanlarca hazırlanan ve 
öntasarıda bulunmayan bu iki maddeden 
birisi basınla, diğeri cinsiyet değişikli
ğiyle ilgilidir. Farklı şekilde kaleme alı
nan diğer madde ise, boşanmayı kolaylaş
tırma niyetiyle konul1muş maddedir. 

Basınla ilgili madde, 24/b numarası 
altında, yargıca, ihtiyatî tedbir yolluyla 
bazı koşullar halinde yayınları önleme 
ve durdurma yetkisi tanımaktadır. 

öncelikle, böyle bir yasa değişikliği
ne niçin ihtiyaç olduğu konusu eleştiri
lebilir. Medenî Kanunun ve Borçlar Ka
nununun bu 7 maddesinin değiştirilme
siyle, tatbikattaki aksaklıklar ve boş
luklar doldurulacak mıdır? 

.Medenî Kanun gibi temel ve ana ka
nunlar, sık sık değişikliklere tahammülü 
olmayan ve kalıcı hükümler içermesi ge

reken kanunlardır. Medenî Kanunumu
zun çok sayıdaki alanlarında değişiklik 
zarureti vardır; bu değişikliklerin gerçek
ten yapılması İsteniyorsa, hükümet tasa
rısında olduğu gibi, birkaç madde ile bu 
amaç gerçekleştirilemez. Ortada, tasarıda 
öngörülen maddelerin geçmesini gerekti
ren ne gibi acil bir durum vardır? 

Nitekim, basın temsilcileriyle (Hükü
met Başkanının ve ilgili bakanların gö
rüşmesinden sonra, yasalaşma çalışmaları 
askıya alınmıştır. 

Türk toplumu, Medenî Kanunla ilgili 
sıkıntılara !62 yıldan beri katlanmıştır ve 
kalıcı ve mantıkin değişiklikler halinde bir 
müddet daha bekleyebilecektir. Kaldı ki, 
basın ve boşanma ile ilgili değişiklik dı
şında, bu tasarıda önemli bir değişiklik 
ve yenilik de getirilmemektedir. Basın ve 
boşanma ile İlgili getirilmek istenilen hü
kümler üzerinde bu nedenle durmak isti
yoruz.-

Anavatan iktidarı, tedricen, öteden be
ri basıma kısıtlamalar getirme çabası içe
risindedir. Muzır Yasasının arkasından, 
yalan haber yasası beklenirken, Medenî 
Kanun değişikliklerine dönük hazırlığın 
arasına sıkıştırılan basın ile ilgili madde 
ne anlama gelmektedir? Şahsiyet hakları 
gibi, çok geniş bir kavramın arkasına 
gizlenerek ve bu kavramdan yola çıka
rak basın özgürlüğünü kısıtlamanın yolu, 
iktidar tarafından, bu tasarıyla Medenî 
Kanunda yapılacak ıdeğiş ikilik vasıtasıyla 
açılmak istenmektedir. Bu değişiklikle ba
sın özgürlüğünü sınırlayarak, «şahsiyet 
haklarına tecavüz» adı altında, her türlü 
yayın durdurulmak istenmektedir. Hiçbir 
yolsuzluğun, hiçbir dosya kapağının açıl-' 
ması istenmemektedir. Açıldığında, yayın 
yapıldığında bunlara karşı gerekçe hazır
dır, «şahsiyet hakkına tecavüz ediyorsu
nuz» denilecektir. 
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Diyelim İki, basında, bir memur veya 
bakan hakkında yolsuzluk, (iddiaları ya
yınlandı. Bu bakan veya memur mahke
meye başvurarak ve tasarıdaki hüküm
lerden yararlanarak, yayınları durdurun 
diyecektir. Daha sonra, söz konusu ya
yının durdurulmasına neden olan dava ile 
•ilgili haberlerin de yayınlanmasını dur
durun ve yasaklayın diyebilecektir ve hiç
bir teminat da göstermeyecektir. 

Duruşma ve dava haberlerinin yayını 
da yasak kapsamına alınmaktadır. Bu 
durumda, basın, görevini nasıl yerine ge
tirecektir? Kamunun haber ailma hakkı 
ve hürriyeti nasıl, sağ'ıamacaktır? Yasal ve 
ekonomik araçlara başvuruliarak gazete
lerin yayın politikalarını etkilemenin yol
ları, demokrasiye aykırı yöntemlerle ba
sının hizaya getirilme hevesini ve çaba
larını taşımaktadır. 'Bu yollara, ancak 
antidemokratik ülkelerde başvurulur. 
öza'l Hükümeti bu uygulamasında bugü
ne kadar başarılı olmuş sayılabilir. 

Kamuoyunda, '«Nazlı Ilıcak köşesinde 
niye yazmıyor; siyasal «İktidarım, Nazlı Ilı-
cak'ın yazılarını kesmesıi içim Tercüman 
Gazetesine baskı yaptığı doğru mudur?» 
diye tartışılıyor. 

Kamu 'bankalarımın, seç'im öncesin
den başlayarak, gittikçe yoğunlaşan bir 
ilan amborgosu içeri sinde, bazı gazetele
re ambargo koyduğu bilinmektedir. Ge
rek gazeteler, örneğin Günaydın Gazete
si ve kamu bankası genel müdürleri bu 
ambargoları doğrulamaktadır. Gazete kâ
ğıtlarına arka arkaya yapılan zamlar da 
bu İddiayı doğrulamaktadır. 

İktidarın, basına tahammülsüzlüğü
mün tipik misalleri olarak sergilediğimiz 
bu örnekilerlte, basımın, TRT haline ge
tirilmek istendiği açıktır. Konuşmayan 
bir toplum, susan bir basım, devlet icraat-

llarmı öve öve bitiremeyen ve beyinleri 
yıkayan bir devlet radyo ve televizyonu... 

Sayın milletvekilleri, bu iktidarım ic
raatında, demokrasiden kaçış vardır; her 
şeyi suç sayarak diktatörlüğe özeniş var
dır. Basına getirilmesi istenen bu değişik
liklerle, basına örtülü sansür getirıillmıek 
istenmektedir. Ceza ile şusturulamayam 
basın, hukuk yolu ile susturu'mıak isten
mekte ve düzenleme yapılmaktadır. 

1982 Anayasasında, zaten, basma ye
teri kadar sınırlamalar getirilmiştir. Ba
sın özgürlüğünün kötüye kullanılması sa
yılan uygulamalara karşı, ayrıntılı sınır
lama hükümleri getirilmiş olup, 1982 
Anayasası bu bakımdan «Matbuat, Ka
nun Dairesinde serbesttir» diyen Osman
lı Kamunu Esasisinden ancak bir adım 
'ileridedir. 

«Basında telafisi mümkün olmayan 
birçok haber çıkmaktadır» diyerek ge-
mıeîleştirıme yapılması, dolayısıyla tüm ba
sına kısıtlama getirilmesi yanlıştır. Basım, 
demokrasinin varlığı ile özdeştir. Siyasî 
partiler, nasıl demokrasimin vazgeçilmez 
unsurları, ise, basın ve hürriyeti die de-
mökas'hvm vazgeçilmez unsurudur. Basın, 
haber verme, denetleme ve kamuoyu 
oluşturma görevlerini yaparken, siyasal 
partiler gibi bir kamu görevi yapmakta
dır. Basın da hukuk düzenime uymakla 
yükümlüdür; ancak, basının görevlerini 
yapmasını engelleyici hukukî düzenleme
ler demokrasi için bir ayıptır. 

Demokratik ülkelerde hürriyetler sis
temi içinde en önemli yeri, düşünce açık
lama hürriyeti alır. Bu hürriyetim, soyut 
olarak tanınması ve anayasalarda yer al
ması bir anlam ifade etmez. Kişilere bu 
hürriyetlerden yararlanabilme imkânları
nın da sağlanması gerekir. Bu çağdaş de
mokratik devlet sisteminin vazgeçilmez 
niteliklerindendir. ©asım hürriyetimi, dü-
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şünoe açıklama hürriyeti kapsamı içinde 
düşünmek gerekir. Çünkü basın, düşün
cenin oluşturulmasında vıe düşüncenin 
açıklanmasında en önemli araçtır. Bu ne
denle basın dördüncü kuvvettir. 

Basım hürriyetinden korkmamak la
zımdır. Fransız siyasetçisi Tiers'in şu söz
lerini anlamlı bulduğum' için Yüoe He
yetinize arz ©diyorum; «Basın hürriyeti 
suiistimal edilebilir. Bundan mahzurlar 
doğar; falkat 'ben, hürriyetin suiistimalin
den doğan mahzunları, hürriyetsizliğin 
suiistimalinden doğan mahzurlara da'ima 
tercih ederim. Bir memleketin namuslu; 
fakat basının hücuml arıyla telvis edilen 
insanlar tarafından idaresini, namussuz; 
fakat, baskı yüzünden kamuya namuslu 
olarak tanıtılan insanlar tarafından idare
sine de yine tercih ederim.» 

'Yine, Amerikan Cumhurbaşkanı Jaf-
ferson'a, basın hürriyeti hakkında ne dü
şündüğünü sormuşlar. O dia şu cevabı ver
miştir : «Bana parlamento müessesesi mi, 
'•sıeç'm müessesesi mi, adallet müessesesi 
mi, yoksa basın hürriyeti mi diye sorar
sanız, size basın hürriyetini tercih ediyo
rum diye cevap veririm. Eğer basın hür
riyeti olursa, o memlekette parlaırnento 
da kurulur, adallet de tesis edilir, dürüst 
seçimler de yapılır, suiistimallerle de mü
cadele edilir ve her şey yerine gelir; fa
kat, basın hürriyeti olmayan bir memle
kette bunlar mevcut ölısa dahi;, orada ne 
parlamentonun mevcudiyetinden ne seçim 
hürriyetinden ne de vatandaş halkların
dan bahsetmek mümkündür. Basın hür-
riyetiı olmayan bir memleketteki devlet, 
bir kabile devleti olmaktan ileri gideme
yecektir. Demokratik siyasal yaşam, dü
şünen, bilgi edinen ve bunların ışığında 
siyasal tercihini yapan insanların varlığı 
•ile işlerlik kazanır.» 

Basın, bugün toplumumuzun aynası
dır. Olup bitenleri yazmak, duyurmak, 

alternatif düşünceleri sergilemek, yönetim 
kadroları için de sayısız yarar sağlamak
tadır. Gazetecilerin yazdıkları çizdikleri, 
bu toplumda konuşulan, sözü edilen olay
lardır. Bunların açıklanması bugün için 
sorun yaratsa da, gelecek kuşaklar için 
da ma yol gösterici olacaktır. Basının 
doğruları yazmadığından endişe ediliyor
sa, onların hürriyetsizlikler içinde bulun
duğundan d ir. Haber ailma kaynaklarını 
kurutursanız, engeller çıkarırsanız, araş
tırma, tetkik etme görevlerini yapmaları
nı savsaklarsanız, onları, doğrulan yaz
mamaya siz sevk etmiş oluyorsunuz. Bu
gün, basının üzerine gittiği yüzlerce suiis
timal dosyaları, hayalî .ihracat olayiları 
ancak ve ancak basının gayretli ve çalış
kan tutumlarıyla açığa çıkartabilmekte; 
basın bu ikazlanyla hükümete dahi; ışık 
tutmaktadır. Nitekim, bu olayların hemen 
hepsi doğrulanmıştır. Basın, devlet kud-
retin'n sınırlanması ve hürriyetlerin ko
runması konusunda büyük bir güçtür. 
Bu gücü hafifletmek değil, bu gücü kuv
vetlendirmek hepimizin görevi olmalıdır. 
Zira, basın hürriyeti rejimin de teminatı 
olmaktadır. Şahsiyet halkları arkasına sı-
ğ'inılarak basına getirilmek istenen kısıtla
malarla bir yere varmak mümkün değil
dir. Onun için, böyle bir değişikliğe Doğ
ru1 Yol Partisi olarak karşıyız. 

Tasarıda, boşanma konusunda da de
ğişiklik jıetirilmelktedir. Öncelikle, ülke
mizdeki boşanma endeksleri üzerinde 
durmak İstiyoruz. Türkiye'de boşanmalar, 
Batı ülkelerinden de, komşu ülkelerden 
de azdır. Bunun en önemli nedeni de, 
Türkiye'de dinî ve ailevî bağlar sağlam
dır, halkımız geleneklerine bağlıdır. Ül
kemizde boşanmaların fazla olmadığı, 
genel nüfus içinde onbinde l'e dahi ulaş
madığı bir vakıadır. Meselenin, özellikle 
kantitat:f yönünü ele almak lazımdır; 
Türkiye'de ne oranda boşanma vardır, 
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boşanma hakikaten Türkiye için bir so
run ımudur? «Türkiye'de boşanma zor» 
deniyor, «Türkiye'de boşanma davaları 
senelerce sürüyor» deniyor. 1986 yılında 
18 774 boşanma gerçekleşmiştir. Endeks
lere göre, bu boşanmalardan 647'si 1 ay 
içinde, 6 791 'i 1 lilâ 4 ay içinde, 5 393'ü 
5 ilâ « ay içinde, 2 41'2'si 9 ilâ 12 ay için
de, 1 753'ü 13 illâ 18 ay içinde, 818'i 19 
ilâ 24 ay içinde, 620'si 25 ilâ 35 ay için
de, 340 adedi .de 36 ay içinde neticelen-
ımıiştir. 

55 mıilyoriluk nüfus nazarı itibara alın
dığında, bu rakam çok büyük bir ımeb-
laş teşkil etmemektedir. Bu oran, yine di
ğer ülkelere göre çok azdır ve davalar, 
sızlanıldığı gibi, uzun seneleri de kapsa
mamaktadır. Bir tek kişinin başına gelen 
haksızlığı da, bir tek kişinin ıstırabını da 
hukukun tedavi etmesi Hazım geldiğine 
inanıyoruz; ancak, böyle bir sistemi top
lum hayatında oluşturmak, imkânsız de
necek kadar güçtür. 

Medenî Kanuna yöneltilen eleştirile
rin en önemlileri, boşanma hükümlerini 
hedef almakta, bu hükümlerin boşanmayı 
gereksiz yere güçleştirmesi birçok toplum
sal aksaklıkların sebebi olarak gösteril
mek istenmektedir. Bu görüş, gerçekleri 
abiartmıaktadır. Toplumsal ve ahlaksal 
aksak t «klanın vebalimi IMedenî Kanuna ve 
özel lıikte onun aile hükümlerine yükle
mek, bugün pek revaçta olan kolay ve 
yüzeysel yargılardan doğmaktadır. Bo-
şanamamıaktan şikâyet edenlerin pek ço
ğu kusurllu kişiilerdir. Başkalarıyla yaşa
yanlar, aile sadakatini hiçe sayanlardır. 
Almanya'ya işçi göçü de bu şikâyetleri 
çoğaltmıştır. Eşini, çocuğunu terk eden 
nice kişiler, arkasında bıraktıklarım unut
muşlar, kendilerini sadaıkatlia bekleyen 
yuvalarını, yavrularını, değişik hayat ve 
özlemleri uğruna terk etmişlerdir. Aslın

da, bu kişiler devletin koruması altında
dır. Bu bakımdan, Medenî Yasanın 134 
üncü maddesinde yer ailan esnek kural, 
her gereksinmeyi karşılamaya yeterlidir 
ve bu kuralın Yargıtayca uygulanış tarzı 
da genel çizgileriyle başarılıdır. 

Boşanmayı kolaylaştırmak, henüz eko
nomik bağımsızlığına kavuşmamış kadın
larımız ve çocuklarımız için toplumsal 
açıdan bir ısorun olacaktır. Boşanmış ka
dına toplumumuzda ne gözle bakıldığı 
unutulmamalıdır. Seviyeli ve seciyeli bir 
toplum yaratamadığımız müddetçe, ka
dınlarımız korunmaya muhtaçtır. 

Tasarıdaki hüküm, boşanmaları teşvik 
edecektir. Aile bağlarını zayıflatacak, dev-
!let dulları yaratacak, himayesiz çooukları 
çoğaltacak, toplumda daha büyük yeni 
sorunlar oluşturacaktır. 

Tasarıdaki hükümle, ortak yaşamın 
fiilen sona ermesinin bir boşanma nedeni 
o1 arak kabul edilmesi, yerinde ve ger
çekçi bir çözüm değildir; çünkü, bu çö
züm, Medenî Kanunumuzun genel sis
temine ters düşer. Kusur esasını kabul 
eden Medenî Kanunun ve Usul Yasası
nın diğer hükümlerine aykırı düşer; aksi 
halde, bu sistemi de değiştirmek gerekir. 
Tasarının bu şeklide kanunlaşması ha
ilinde büyük haksızlıklar ortaya çıkacak
tır. 

Yine, tasarı, hükmî çelişkiler yuma
ğıdır. Bir taraftan kusur esasına redde
der görünüyor. Şöyle ki, Medenî Kanu
nun 134 üncü maddesinde yapılmak iste
nen değişiklikle «şiddetli geçimsizliğe da
yanan boşanma davasında, taraflar ileri 
sürmedikçe, hâkim, kusuru kendiliğin
den nazara alamaz» şeklinde bir hüküm 
getiriliyor. Böylece, davacının kusurunun 
daha ağır olduğu yolundaki iddia bir iti
raz değil, bir defi yapılmak 'istenmektedir. 
Bu değişiklik pratik değiHdir. Zira, davalı, 
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boşanma (isteğini kabul etmiyorsa, zaten 
davanın reddini temin içim bazı maddî 
vakalar gösterecek, bu vakalar sabit oldu
ğu takdirde, bunlarım bir kusur teşkil ©dip 
etmediği ve kusurum daha ziyade dava
cıya kabili atıf olup olmadığı hususları 
bir hukukî tavsif meşalesi olduğundan, 
hâkim, kusuru resen nazarı itibara alır 
duruma gıe'ıeoektir. Esasında, kusur duru
munu bertaraf ett'ği söylenen tasarı hük
müyle, 'kusur durumunun muhafaza edil
diği de görülmektedir. 

Taşanının, anlaşmalı boşanmayı ge
tirdiği iddia ©dilmektedir. Hukukçu olan 
sayın milletvekilleri bilirler ki, Medenî 
Kanunun 134 üncü maddesindeki hüküm
le, anlaşmalı boşanmayı sağ'aımak daha 
kolaydır. Nitekim, tatbikatta, anlaşmalı 
boşanmalar, hatta kamuoyunda konuşu
lan bir celsedeki boşanmalar, bu tasarı 
hükmüyle artık mümkün değildir. 

Tasarı hükmü, tatbikatta pek çok hu
kukî boşluk yaratacaktır. Anlaşmalı! bo-
şanıma'arda, bir sene evliliği yürütmeden 
dava açı1amayaoaktır. (Mahkemelerde, ev
lilik kuru'duktan sonra açılan davalarda, 
davalı boşanmayı kabul ederse, mahkeme 
davayı reddedip bir sene sonra gel diye
cektir. 

Davacı: eş, boşanma davasını açıp red
dini sağladıktan sonra, ortak yaşamın fi
ilen sona ermesi esasından yararlanmak 
için üç sene ayrı yaşamayı göze alacak, 
kusur esasından da kurtulabileoefctiır. 

Tasarıdaki «müşterek hayat yeniden 
kurulamamışsa»dan maksat nedir? Kısa 
süreli; birleşme, müşterek hayatın kurul
duğu yönünde mi, kurulmadığı yönümde 
mi değerlendirilecektir? 

Ömür boyu nafakanın kadınlar lehime 
bir denge sağlıaması amacı ile gündeme 
getirildiği anılaşıllsa da, bu uygulama za
man içinde sırf çıkar sağlayıcı ve gelece

ği güvence altına alma amacı taşıyan bir 
kurum halline dönüştürülecektir. 

Bu tasarı hükmüne neresinden bakar
sanız balkınız, kanun maddesi, kötü niye
te prim vermektedir. Omum için, Medenî 
Kanunun 134 üncü madidesi muhafaza 
edilmelidir. 

Tasarının diğer hükümleri ile de bir 
yeniliğin getirilmediği aşikârdır. 

Cinsiyet değişikliği ile iılglli tasarı hük
mü, asalımda Bülent Ersoy içim getirilmiş 
bir hükümdür; ancak, bu hüküm olmadan' 
da tatbikatta cinsiyet değişikliğinim nü
fus sicillerime işlendiğine dair mahkeme 
kanarları vardır. Tasan hükmünün bu ko
nuda yeni bir şey getirdiği de söylene
mez. 

Borçlar Kanununum 49 uncu maiddesi 
de değiştirilirken, ağır kusur ilkesi kaldı
rılıp, kusursuz sorumluluk esası getiril-
.ımekte, basımın mesuliyeti daha da ağırlaş-
tırı'mıaktadır. Kusursuz sorumluluk esası, 
ımıadde metninden çıkarılmalıdır. 

Yüce Heyetinize saygı ile arz eder, 
hepinizi 'hürmetle selamlarım. (DYP ve 
SOP sıra%rındam alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Ali Şahini; buyurun. 

ALÎ ŞAHİN ı(Kahramanımaraş) — 
Sayın Başkam, muhterem milletvekilleri; 
görüşmekte olduğumuz kamum tasarısı ile 
Medenî Kanunumuzun 24 ve 134 üncü 
maddeleriyle, Borçlar Kanunumuzun 44 
üncü maddesinde değişiklik yapılması 
amaçlanmıştır. 

Medenî Kanunun, şahsî halklarım ko
runmasına yönelik '24 üncü maddesi, esas
ta, belirli bir amaca yönelik bir değişik
liği içermektedir. Bu madde, münhasıran' 
basını hedef alan bir ımadde niteliğinde
dir. Esasta, şahsî haklarım ıkorummasıma 
yönelik, Medenî Kanunumuzda, Borçlar 
Kanunumuzda ve Türk Ceza Kamumu-

— 394 — 



T. B. M. M. fi : 64 4 . 5 . 1988 O : İ 

ımuzda hüküm vardır. Yılardan beri bu 
hükümler uygulanmış, şahsî halklar ko
runmuştur. Buradaki amaç, basını ekono
mik balkımdan susturmak, yazdırmamak, 
konuşturmamaktır. 

Demokratik ülkelerde, demokrasinin 
gereği olarak, tarafsız ve hür basının ko
nuşması, yazması gerekir. Yazsın ki, her
kes iyiyi veya kötüyü görsün, ona göre, 
toplum kararını versin. ANAP İktida
rında bu alışkanlık çok kötü boyutlara 
ulaşmaktadır. Sürekli baskılar, esasta, 
kendilerine yarar değil, zarar getirmek
tedir. Son zamanlardaki girişimleriyle 
basını âdeta karşılarına almış görünümü 
vermektder. Bu çıkacak yasa 'ile de Me
denî Kanunun 24 üncü maddesindeki de
ğişiklikle de, basını ekonomik balkımdan 
baskıı altına almayı düşünmektelier. 

Medenî Kanunumuzun 25, 84, '85,126, 
143, 145 ve 305 inci maddelerinde şahsî 
hakları ihlal edilenlere maddî ve manevî 
'tazminat hakiki verilmiştir. Böyle bir 
mağduriyete uğrayan kişinin bu madde-
Jıere başvurmak .suretiyle hakkını alması 
mümkündür. Keza, Borçlar Kanunumu
zun 41, 47, 48 ve 49 uncu maddeleri de 
maddî ve manevî tazminata yönelik hü
kümleri kapsamaktadır. Bugüne kadar 
bunlar uyguliamımıştır. Tecavüz fiilî bir 
suç oluşturuyorsa, eylem bir suç oluşturu
yorsa, Türk Ceza Kanununun 37 ve 38 
inci maddelerinde maddî ve manevî taz
minat isteneceğime dair hüküm konmuş
tur. Bu hüküm'iere başvurmak mümkün 
diken, bunlar tamamen bir tarafa itilmek
te, kanunun «insicamı, devamlılığı kaybet-
tirilırnelk suretiyle özel konular için, özel 
kuruluşlar için bir yasa maddesi düzen
lenmekte ve getirilmektedir. Bunda da, 
«Bu kanun açıklık getirmiyor. İsviçre'de 
bu değişmiştir» demek suretiyle mehaz 
gösterilmektedir. 

Çok kıymetli arkadaşlarım, bu kanun
la ikimler sorumlu olacak? Haksız teca
vüze iştirak eden, haksız tecavüze müsaa
de eden veya tecavüzü destekleyen her
kes davalı durumda olabilecektir. Bunun 
için, söz konusu İkisinin kusurlu olması 
gerekmeyecektir. Basın bir yazı yazdı, 
topyekûn bir millet olarak veya biz parti 
olarak destekliyoruz; hepimiz mi davalı 
olacağız? Böyle bir madde olmaz. Bu 
kadar geniş kapsamlı bir madde buraya 
getirilemez. Buradaki amaç ne? Yazan' 
basını, destekleyeni, gazetenin sahibini ta
mamen ekonomik balkımdan baskı altın
da tutmaktır. 

Ayrıca, bu tecavüzler için tedbirler
den, önlemlerden bahsediliyor. Medenî 
Kanunumuz, Hukuk Muhakemeleri Usu
lü Kanunumuzun 101 ve müteakip mad
deleri, tedbire yönelik hükümler getirmiş
tir. Orada, şahsın ve kişinin haklarına da 
tecavüz vaki olduğu zaman tedbir alına
cağı, hüküm altındadır. Burada ne ya
pılmak isteniyor? Basın herhangi bir ko
nuyu ele aldığında -muhakemesi devam' 
eden bir konuysa- bir tedbirle onun yazı
mını durdurmak, konuşmasını susturmak
tır. Bu ise, tarafsız Türk basınına vuru-
liacak bir darbedir. Bunlara hiçbir su
rette katılmadığımı, yüksek huzurunuzda, 
şahsım adına ifade ediyorum. 

Çok kıymetli arkadaşlarını, yine Hü
kümetlimiz tarafından getirilen, Medenî 
Kanunun 134 üncü maddesindeki boşan
maya ilişiklin hükümlerin de bazı kısımla
rınla katthnadığ'mı ifade etmek istiyorum. 
Medenî Kanunumuzda boşanmaya yöne
lik 6 neden sayılmıştır ': Bunlar zina, ca
na kastetmek, fena muamele, cürüm ve 
haysiyetsiz yaşama, terk, akıl hastalığı 
ve imtizaçsızhk, diğer adıyla geçimsıizllik-
ttr. Burada, konuşmakta olduğumuz mad
de, geçimsizliği kapsayan 134 üncü mad
dedir. 
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Burada, halen mevcut ve meri yasa
mızda, aile hayatının çekilımez hale gel
mesi, yani, aile hayatının devamının im
kânsız hale gelmesi halinde boşanmaya 
cevaz verilmeiktedir; fakat, İkinci fıkra
sında, dava açma hakikinin en az kusurlu 
olan tarafa ait olduğu belıirilenımelktedir; 
ama, uygulamada karı veya kocanın imti
zaçsızlık nedeniyle dava açma hakiki var
dır, ancak hangi tarafın kusurlu olduğu, 
mahkemece deliller toplanıp taraflar din
lendikten sonra, karar verilmesiyle beliır-
Henir. Mahkemenin kararında îise, aile 
hayatının devaırrilılığını imkânsız kılan 
geçimsizi iğin olup olmadığına bakılır. 
Böyle bir imkânsızlık varsa, zaten, mah
keme boşanmaya karar verir. 

Yine, bu tasarıda iıki tarafın anılaşma-
isına dayalı, aniaşımıalı. boşanmaya yönelik 
bir hüküm getirilmiştir. Halen uygula-
ımada, ilki taraf anlaştığı takdirde, bu sa
dece bir boşanma nedeni değildir. Mede
nî 'Kanunda da «Anlaşmaya dayalı bo
şanma olur» diye bir hüküm yoktur; ama, 
hâkimler tarafından, ıiki tarafın anlaşma
sı, taraflar lehine bir delildir. Buna ila
veten, eğer hakikaten aile hayatının de
vamsızlığını gerektirecek neden varsa, 
ciddî bir geçimsizlik ve imtizaçsızlık var
sa, boşanmaya karar verilir, yoksa bo
şanmaya karar verilmez. 

Bu madde ile getirilen, böyle bir an
laşma olması halinde, bir sene ile iki se
ne arasında bir zaman tanınması, esas
ta boşanmayı: kolaylaştınan değil zorlaş
tıran bir gerekçedir. İki taraf anlaşmışsa, 
hakikaten, aille hayatının devamını imlkân-
isız kılacak şiddetli ve ciddî geçimsizlik 
varsa, bunlara «Siz iki sene daha bekleye-
cek'siniiz» demek, aile hayatının sarsılma
sına neden olur. Zaten, Medenî Kanunun 
132 nci maddesinde, «terk» vardır. Eğer, 
eşlerden biri evini terk etmişse, hâkimden 

böyle bir mehil istemeye gerek yok, ih
tar çekmek suretiyle eve dönüşünü bek
ler, gedmezse iiki ay içinde dava açar; bu 
durum zaten 'boşanmayı gerektirir. Ylahi, 
mevcut olan bir hükmü yeniden daha 
uzatmak suretiyle uygulamaya koymak 
vardıır. 

Yine, bu kanun tasarısıyla nafakayla 
ilgili getirilen hükümlere de bendeniz 
katılmıyorum. 'Burada kusurlu ve kusur
suz aranmaksızın -gerçi kusurun ağırlığı
nı ete almışlar- süresiz bir nafaka sistemi 
getiriliyor. Bu süresiz nafaka sistemi, 
esasta aile düzenini yıkacak niteliktedir; 
çünkü, süresiz nafaka almak için boşan
mak isteyen'îer olacaktır. Zengin bir eşle 
evlenmişse, arasında da ufak tefek ge
çimsizlik varsa, bundan sürekli nafaka 
alayım diye boşanma yolunu tercih ede
cektir, geçimsizlik çıkaracaktır; çünkü, 
geçiımsizilik çıkardığı zaman, kusur ken
dinde olsa dahi, dava açma hakkını bu 
tasarı veriyor. Eskiden bu yoktu. Sü
rekli imtizaçsızlık çıkaracak ve boşanma 
davası açacaktır; çünkü, bu hak elinde
dir ve boşanmayı temin ederse de, ölün
ceye kadar '(kaydıhayat şartıyla) nafaka 
a'iacaktır. Gerçi bu nafakayı düşüren ba
zı yöntemler getirilmiş. «Yeniden evlen
mesi» deniyor. Yeniden evlenmeyecektir, 
yani boşanmadan sonra da yeni bir aile 
düzeninin kurulmasını bu tasarı engelle
yecektir; çünkü, aldığı nafakadan olma
mak için evlenmeyecelktir, gayriimeşru 
yaşayacaktır. (Burada, «Gayriimeşru yaşa
ması hallinde nafaka kesilecektir» deniyor; 
ama, gayriimeşru yaşadığının 'tespiti son 
derece zordur, gizli bir olaydır, mümkün 
değildir. Bu nedenle, bu maddedeki, sü
resiz nafaka olayına bir sınırliatna getiril
mesinde yarar görüyorum. Süresiz nafa
ka, aile düzenini yıkacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Şahin, toparlayı
nız efendim. 
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ALt ŞAHİN ı(Devaoıla) — Keza, an
laşmalı boşanmalarda gayet dikkatli ol
mak gerekir. Son zamanlarda yurt dışı
ma işçi göndermek liçim muvazaalı dava
lar geliyor mahkemelere ve bu şekildeki 
anlaşmalı davalardan birçokları, avukat 
olarak bizlere de gelmiştir. Dışarıda bir 
Alman kadınla anlaşmak, başka birini ça
ğırmak veya para almak suretiyle başka 
birimi Almanya'ya eş durumu nedeniyle 
davet etmek için, karamı kandırıp boşa
nıyor, Almanya'ya gideceğim diye boşa
nıyor, gittikten sonra da Türik'iye'den baş- • 
ika birini getireceğim, nikâhıma alıp pa
ra alacağım diye Alman kadından da 
boşanıyor ve 'ilik eş, mağdur, sefil ve pe
rişan, her türlü yasal dayamaktan yoksun 
o'arak ortada bırakılıyor. Bunun için, bu
rada, hâkimlerin takdir hakkını kullan
ması ve çok dikkatli olması gerekir; mu
vazaalı boşanmalarda mümkün mertebe 
boşanmaya yanaşmaması gerekir. 

Bu nedenle, i'eri sürdüğüm bu husus
larda tasarıya katılmadığımı ifade edi
yor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum'. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt; buyurun. 
ADALET BAKANI MAHMUT 

OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — 
Sayın Başkan, Hükümet adına söz isti
yorum efendim. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Be
ni çağırdınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayazıt. 
Sayın Bayazıt, çağırsaik bile hüküme

te öncelik tanınır... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — 

Anlamadım efendim. 

BAŞKAN — Hükümet öncelik kaza
nır efendim. 

M. TURAN BAYAZFT (Devamlla) — 
Ama, çağırmıştınız Sayın Başkanım1. 

BAŞKAN — Kürsüye çıkmadığınız 
için mümkün olabilirdi... 
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İM. TURAN BAYAZFT (Devamla) — 
Zatı âlinizin çağırması, benim kürsüye 
çıkmamın başlangıcıdır efendim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; ön
ce özür dileyeceğim, birkaç gündür se
sim biraz tatlı çıkmıyor; ama, temenni 
ediyorum, çok önemli gördüğüm birkaç 
noktayı arz etmek maksadıyla söz aldı
ğım şu konuşmam içerisinde, sözlerimin 
içeriği, sıesimin kulaıkilarınızdaki yansıma-
s'indan daha az sizleri rahatsız etsin. 

Sayın Başkan, önce bir noktayı vur
gulamakta zorunluluk var; demokrasi, ta
hammül rejimidir; demokrasilerde, özel
likle yönetenler her şeye tahammül etmek 
mecburiyetindedirler. Bu «her şeyin» içe
risinde özgürlükler vardır ve demokrasi
lerin vazgeçilmez şartı olan basın özgür
lüğü vardır. Şu tasarı, basın özgürlüğünü 
ortadan kaldırmaya yönelik bir tasarıdır. 
Bu tasarının genel gerekçesini incelediği
nizde, bunu çok açık görmektesiniz. Ge
me! gerekçe, maddelerle ilgili bütün açık
lamaları ihtiva etmesine karşın, sadece 
basın özgürlüğüne yönelik Medenî Ka
nunun 24 üncü maddesini ve Borçlar Ka
nununun 44 üncü maddesini kapsayan de-
ğişik'ik'er hakkında; tsviçre Medenî Ka
nununda 1985 yılında yapılan bir deği
şikliğe bir atıf yapmuak suretiyle kendisi
ni belirlemek istemektedir. 

Şimdi, Hükümete soruyorum : Ge
çen dört yıllık dönemde, Medenî Kanun 
ve Ceza Kanunu konusunda, muhalefetin 
getirdiği değişiklik önerilerini, «Bunlar 
bir sistemdir, bunlar bir küldür, münfe
rit değişiklikler bahis konusu olamaz» di
ye reddetmenize rağmen ve 1985 yılında 
yapılan değişiklik üç yilidir yürürlükte bu-
Hummasına rağmen, hepsinden önemlisi, 
Tünk Kanunu Medenisi, benimle yaşıt 
olarak, €1 yıldır uygulanmasına karşın, 
24 üncü ve 49 uncu maddelerde, önemli 
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bir noksanlık, önemli bir boşluk görül
memesine rağmen, mevcut boşluklar Yar
gıtay içtihatlarıyla doldurulmuş olmasına 
rağmen, niçin bu tasarıyı bugün getirmek 
ihtiyacını hissettiniz? Eğer, bir memleket
te, başbakan, basınla, bir gündie 7 dava 
açarak karşı karşıya gelirse; eğer, bir 
memlekette, basının, Iköşe yazarlarımın ve 
haber üretenlerin, kamuoyuna duyuraca
ğı yolsuzluklar, kamuoyuna duyuracağı 
kamu yararını zedeleyen tasarrufliar bahis 
konusu olursa, mutlaka ve mutlıalka o 
iktidar, böyle bir tasarıyı getirmek ihtiya
cını hissedecektir. 

'Değerli arkadaşlarım, şunu unutma
yınız ki, fısıltı gazetesi, iktidarları, basın
dan daha çok tahrip ©der. Siz, bu ta
sarıyla, beilki basını bir noktada sustur
mayı amaçlıyorsunuz; ama siz, bu tasa
rıyla, fısıltı gazetesinin tirajını artıracak
sınız. İşte o gazetedir ki, sizin iktidarını
zın yaklaşan sonunu, daha da çok ça
buklaştıracaktır. Dört yıldır buna ihtiyaç 
hissetmediğiniz halde, bugün buna ihti
yaç hissetmenizin başka bir izah tarzı 
yoktur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bir noktada Hükümeti kutlamak istiyo
rum; bu benim için bir kadirşinaslık ola
cak. Hükümeti: kutluyorum; çünkü, ge
rekçede yer allan ifadelerle, çağımızın en 
gelişmiş Batı toplumlarının en önemli 
sorun'arından birini, Türk toplumuna 
taşımıştır. Gerekçede açıklandığı şekliy
le, cinsiyet değişikliğimin nüfusa tescil 
edilme imkânımın sağ'anıması, gelişmiş 
ülkelerim en önemli sorunudur. Bugün 
Türtoiye'nim hiçbir sorumu kalmamıştır. 

Bugün Türkiye'nin, ne enflasyon so
runu, ne özgürlük sorunu, ne de demok
rasi soorunu vardır; Hükümetin şu de
ğerlendirmesiyle ve haremden kaynakla
mam bir ilhamla, sadece ve sadece cimsi-
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yet değişikliği sorunu vardır. Çağım üs
tündeki, küçümsemediğim; ama Türk top
lumu için çok fantezi bulduğum bu soru
mu, bu muhafazakâr 'iktidarın Türk top
lumunun gündemine taşımış olmasını 
samimiyetle, takdirle yâd etmek gereke
cektir. 

Sayın Başkan, lütfen, geçmişi hatıflla-
yalım; lütfen, iktidar Türkiye Cumhuri
yetimin tarihini hatırlasın; hangi iktidar 
ki, basına gayri meşru baskıüar getirtmek 
yoluna gitmiştir, hangi iktidar ki, kendi
ni methetmiyor diye, hangi iktidar ki, 
kendi yolsuzluklarını vatandaşının gözle
rinin önüne seriyor diye basını sözde ya
sal tedbirlerle; aıma, içeriği bakıoıımdam 
hukuku dışlayan, hukuka ters düşem ted
birlerle susturmaya kalkmıştır, o iktidarım 
sonu, maalesef ki, iyi o'lmamıştır; ama, 
yalnız bundan o iktidar mı zarar görmüş
tür? Hayır. Bundan, demokrasi zarar 
görmüştür, bundan toplum zarar görmüş
tür. 

Bu nedenle, tasarımım bu iki konusu
nu önemli gördüğüm için bu iki hususun, 
iktidara, beklediğini veremeyeceğini be
lirtmek istedim; Türk demokrasisine ve
receği zararları belirtmek istedim; Türk 
basınının kendine düşen görevi bu kanu
nî ımüeyyideler altımda dahi şerefle yapa
cağına olan inancımızı bir kere daha te
yit etmek istedim ve demokrasimin, bası
nın bundan asgarî zararla çıkması temen
nisini arz etmek istedim. 

Saygılar sunuyorum. (SHP sıralarım
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurum Sayım Bakam. 
ADALET BAKANI MAHMUT OL

TAN SUNGURLU (Gümüşhane; — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri; ge
rek ceza kanunumuzdaki değişiklikler ve 
gerekse Medenî Kanunumuzdaki değişik-
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likler sebebiyle, bugün komisyonda ve 
bütçe müzakereleri sırasında sorulan so
rulara açıklık getirmek için Yüce Mec
liste huzurunuzu işgal etmiş ve zamanı
nızı almış bulunuyorum. Ancak, muhte
rem milletvekillerinin açıkladıkları ve ta
kıldıkları noktalarda hükümet olarak gö
rüşümüzü bildirmek ve bir açıklama yap
mak zaruretindeyim. 

Değerli milletvekilleri:, bu kanun ta
sarısında, birinci olarak, şahsiyet hakları 
yeniden tanzim edilmiş ve ikinci olarak 
da boşanmayla alakalı hükümler getiril
mişin". Ben de başlangıçta, boşanmayla 
ilgili olan 134 üncü maddeyi izah etmek 
istiyorum : Bizim Medenî Kanunumuz
da, boşanmayla ilgili olarak altı sebep 
vardır. Kanunda, bunlardan beş tanesi 
aynen kalmaktadır. Altıncı sebep ise, Me
denî Kanunun 134 üncü maddesiyle ilgili 
olan geçimsizlik ve imtizaçsızlıktır. Biz, 
işte bu maddede değişiklik yapıyoruz. Bu 
maddede yaptığımız değişiklikler şunlar
dır : Birinci olarak, anlaşan eşlere bo
şanma imkânı getiriliyor. Halen tatbikat
ta karı - koca boşanmak için anlaşmışlar 
iseler şu yollara başvuruyorlar : 

Bunlardan birisi terk davasıdır. Ya
ni, eşlerden birisi evi terk ediyor, öteki, 
iki ay sonra, «evine dön» ihtarı çekiyor. 
Eğer eş, bir ay içinde evine dönmezse, 
karşı taraf boşanma davası açıyor ve ta
rafların anlaşması suretiyle bu boşanma 
gerçekleşiyor. 

Daha sağlıksız olan bir ikinci yol ise 
şudur : Taraflardan biri, yakınlarınızdan 
iki şahit temin ediyor. Şahitler, eşler ara
sında geçimsizlik olduğunu iddia ediyor
lar ve bu suretle de boşanmayı temin 
ediyorlar. Getirilen hükümle, böyle hileli 
yollara başvurmaksızın, taraflar anlaşmış
lar ise ve bu evlilik bir yıldan fazlaysa; 
çünkü, evliliğin birinci yılında eşler bir

birlerine tam intibak edemedikleri için 
taflb «katta anlaşarak birçok defa mahke
meye gittikleri olmaktadır, bunu önlemek 
için, bir yıllık süre geçtikten sonra, «Yi
ne anlaşamıyoruz» diye ısrar ediyorlar
sa, terk davasında gösterdiğim misal gibi, 
hileli yollara başvurmaksızın taraflara rı-
zalanyla hâkim önünde boşanma imkânı 
getiriliyor. Buradaki özellik şu : Hâkim, 
tarafları bizzat dinleyecek ve ayrıca ço
cukların durumu ve malî durum hakkın
da da yapılan anlaşmayı hâkim kabul 
edecek veya hâkimin teklifini taraflar 
kabul edecekler. Çünkü, çocukların duru
mu boşanma hâdisesinde son derece mü
himdir. 

Biz, bu fıkrada olduğu gibi, diğer 
fıkralarda da pek kayda değer yenilik 
getirmedik. En çok münakaşa edilen hu
sus şu : Bugün Türkiye'de birçok evli
lik kangren olmuştur. Bizim hukukumu
za göre, Medenî Kanun madde 134'e gö
re, bir boşanma davası açabilmek için 
haklı olmak lazım veya diğer eşe naza
ran daha az kusurlu olmak lazım. Daha 
fazla kusurlu olanın boşanma davası 
açma hakkı yoktur; ilanihaye açamaz. 
Diyelim ki, bir kusur işlemiş ve evlilik 
birliği bitmiş; aradan 20 sene geçse, her 
açtığı boşanma davasını, «Siz 20 sene ön
ce şu sebeple kusurluydunuz» diye hâ
kim reddedecektir. Bu, toplumda birçok 
kopmuş ailelere sebep olmaktadır. Şim
di getirdiğimiz sistem şu : Taraflar bo
şanma davası açmışlar ve reddedilmiş ise 
ve ibu ret kararının kesinleştiği tarihten 
sonra üç yıl daha bir araya gelememiş-
lerse, t>u evlilik birliği tekrar kurulama
mışsa, artık, kusur şartı aranmaksızın 
eşlerden herhangi 'birisi dava aşabilir, 
diyoruz. Son derece zorlaştırılmış bir 
basanıma şeklidir. Eski kanunumuza gö
re bir imkân (getirmektedir, doğru; ama, 
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kabul ötmek lazım ki, bu, tamamen bit
miş, çökmüş aileler içindir. Dava açıl
mış, reddedilmiş, yine bir araya gelmi
yorlar; evlilik birliği bitmiş, üç sene da
ha geçmiş... Bir ömür boyu bunları davalı 
halde bekletmenin lüzumu olmadığı ge
rekçesiyle bu hüküm getirilmiş bulun
maktadır. 

Şimdi, Medenî Kanundaki bu deği
şiklikten başka şunu da getirdik: Cin
siyet değişikliğinin mahkeme kararıyla 
tespiti bugün için de söz Ikonusu. Çünkü, 
zaten getirdiğimiz metinde de deniyor 
ki, heyet raporuyla veya ona itiraz edi
lirse, adlî tıp raporuyla cinsiyet 
değişikliği tevsik edilsin. Şimdi, 
böyle bir olayda, diyelim ki, erkek 
olarak görünen 'bir kimsenin nüfus si
ciline İkadan olarak tescilinde, ilki kadı
nın bir arada karı koca gibi yaşaması 
söz konusu veya tersi, ilki erkeğin bir 
arada ikan koca gibi yaşaması söz ko
nusu. Getirdiğimiz hükümde diyoruz ki, 
mahkeme kararıyla cinsiyet değişikliğine 
karar verilmiş lise, evlilik birliği de sona 
erer. Artık, aynı cinsten olan insanların 
bir arada yaşaması, muhterem mıilletve-
killerimizin söylediği gibi, ahlaka ve ada
ba aykırı bir olaydır; yani bunların bo
şanmaları gerekir. Eğer boşanmıyorlar-
s?., o takdirde, ahlaka ve adaba aykırı 
olarak aynı cinsten olan iki kişinin bir 
arada yaşaması söz konusudur. Biz, ola
ya böyle bakıyoruz. 

Yapılan diğer değişiklikler ise, kişi
lik halklarıyla ilgili, şahsiyet halklarına 
tecavüzle ilgili değişikliklerdir muhte
rem milletvekilleri. Şimdi, bu hususta 
Medenî Kanunda yapılacak değişiklikler
le ilgili çalışmaları kapsayan bir öntasa
rı var ve 1985 yılında, ibu tasarı, bütün 
miHetvekMerine, basına ve bütün hukuk 
kuruluşlarına dağıtılmıştır. Bu şahsiyet 

haklarıyla ilgili mesele ö günden beri 
hiçbir zeminde tartışılmamış; yani hiç 
kimse, bu değişiklikler burada var, bun
lar haksızdır, yolsuzdur, yersizdir, de
memiş. Ne zaman iki, gündeme gelmiş; 
bu defa, bu halkların sırf basını kısıtla
mak için getirildiği ileri sürülmüş. 

Medenî Kanun madde 24 ve Borçlar 
Kanunu madde 49... Söylediğimiz şudur: 
Birçok kanunlarda değişiklik yaptık. Yü
ce Mecliste başka bir defa da izah et
tim, şahsiyet haklarını, 1982 Anayasa
mız ıgenek madde 17Me, gerek müteakip 
maddelerde, gerek 26 ncı maddenin ikin
ci fıkrasında son derece geniş bir şe
kilde, eski anayasalara nazaran daha 
geniş bir şekilde himaye altına almıştır. 
Anayasamız tetkik edildiğinde, 1982 
Anayasası [ile 1961 Anayasası arasında 
bu fark açıkça görülür. 

Bunun dışında, ANAP iktidarı olarak, 
Birleşmiş 'Milletler İşkence Sözleşmesi, 
Avrupa İşkence Sözleşmesi imzalanmış, 
kabul edilmiş. 

Bunun dışında, Avrupa İnsan Hak
ları Komisyonuna ferdî müracaat hakkı 
tanınmış; yani Türk insanına, Türkiye 
Cumhuriyetinin kanunları seni yeteri 
miktarda himaye edememiş ise, Avrupa 
Konseyine müracaat edip, Türk Devletin
den davacı olabilirsin, demişiz. Yani, 
insanımızın halkları dış dünyaya karşı, 
bütün dünyaya karşı teminat altına alın
mış, devletimiz bu kadar bu yönde kendi
ni bağlamayı kabul etmiştir. Bunu bir 
fedakârlık olarak kabul etmiyoruz; çün
kü, dünyanın diğer modem devletleri de 
bunu yapıyor. 

Bunun dışında, sürgün cezasında, 
«Çevrilen ceza esas cezadır» demek su
retiyle, hapis cezaları para cezasına çev
rildiğinde, asıl cezanın para cezası ola
cağı bükümleri kanun haline getirilmiş. 
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Çocukların, küçüklerin üç yıldan aşa
ğı mahkûmiyetleri hainde, böyle bir da
va ile mahkemeye gitmeleri halinde, tev
kif edilmemeleri hükmü getirilmiştir. 

Görülmektedir ki, gerek beynelmilel 
sözleşmeler yoluyla, gerek kanunlar yo
luyla devamlı şekilde şahsiyet hakları 
ıkorunmalkta ve ANAP İktidarmca hima
ye edilmelktıedir. Şimdi, Medenî Kanu
numuz ve Borçlar Kanunumuz yoluyla 
da aynı mesele gündeme gelince, olaya 
bir başka türlü bakmak yanlıştır. Bu, 
Medenî Kanunun 24 ve Borçlar Kanu
nunun 49 uncu maddelerindeki şahsiyet 
haklarına tecavüzdür. Buna, «Hukuka 
aykırı tecavüz olayı» diyoruz. Bu teca
vüzü basın da yapar, başkası da yapar. 
Başkası yaparsa suçlu, basın yaparsa 
suçsuz diye olaya bakmak mümkün de
ğildir. 

Basım direkt alakadar eden iki fıkra 
var: 24 üncü maddenin son (c) fıkrası 
(ihtiyadî tedbirler) ve Borçlar Kanunu
nun 49 uncu maddesine eklenen hüküm. 

§imdi, şu itirazı ileri sürülüyor 
<24/c): Bu değişiklikler, biraz evvel de 
söylediğim gibi, İsviçre Medenî Kanunun
dan alınmış. Onlar bunları getirmiş, dünya
nın başka yerleri de getirmiş; ancak, is
viçre Federal Kanununun içerisinde 
usul «değişiklikleri de var, onların, sis
temleri itibariyle usul hükümleri de var; 
ama bizde medenî hukukta, medenî usul 

- hukuku ayrı bir kanun olduğu için, bu
rada bu tedbirleri getirmiş olmamız ten
kitlere maruz kaldı. Yani, dendi ki, «Bu 
tedbirlerin Medenî Kanunun içerisinde 
getirilmesine lüzum yoktur.» 

Hukuk usulünde tedbirler vardır; ge
rek 101 inci maddede, gerekse 103 üncü 
maddede gerekli tedbir hükümleri vardır. 
İster basın, istet başka müesseseler için 
olsun, hâkim, bu tedbir hükümleriyle 

meseleyi halledebilir. «Medenî Kanunun 
sistematiği içerisine bu tedbir hükümleri-
nm getirilmesi hatalıdır» dendi. Biz, Hü
kümet olarak, bu görüşe iştirak ettik. 
Muhterem miMetvekilleriniın bu yolda ha-
zıdadıklan bir önerge, zannediyorum 
Meclis Başkanlık, Divanına verilmiştir; 
iştirak edeceğimizi ifade ediyoruz. 

Keza, Borçlar Kanununun 49 uncu 
maddesiyle alakalı, kusursuz mesuliyete 
ait bir önerge; basının kusursuz me
suliyetine ait bir önerge, bizim hükümet 
olarak muhalefetimize rağmen komis
yonda kanun metnine girmiştir. Zanne
diyorum ki, bu hususta da yine muhte
rem mdlletvekillerkııin hazırladıkları bir 
önerge vardır. Eğer böyle bir önerge 
Meclis Başkanlık Divanına verilmiş ise, 
o önergeye de iştirak edeceğimizi, Yüce 
Meclisin iradesi hangi istikamette tecelli 
ederse, etsin, bizim için muhterem oldu
ğunu şimdiden ifade etmek istiyoruz. 

O halde, şimdiye kadar bu kürsüde 
konuşan arkadaşların birçoğu bu iki 
fıkraya dayalı birçok tenkitlerde bulun
duklarına göre, (konuşmalarının sebepsiz 
olduğu meydana çıkıyor; ama, bunda 
Sayın Bayazıt'ın ve Sayın Ş/ahin'in ku
suru yok; fakat, öteki arkadaşlara bu 
durumu sabahleyin komisyonda bildir
dim... 

HASAN NAMAL (Antalya) — Si
zin bir saat sonra ne1 yapacağınız belli 
değil İki.,, 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Devamla) — Bu
na rağmen, beni Mecliste konuşmak zo
runda ıbırakmıamalarım da kendilerinden 
istirham ettim; ama o maddelerin, o fık
raların Hükümetçe kabul edildiği yolun
daki görüşlere istinaden, basın hürriyeti 
yönünde arkadaşların müdafaaları devam 
etti. 
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M. TURAN BAYAZrr (İzmir) — 
Sayın Bakan, burada müzakere rapor 
üzerinde yapılır, hiç kimseyi itham etme
yiniz. Bu hususu komisyonda değiştire
cektiniz. 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Devamla) — Kim
seyi de itham etmiyoruz Sayın Bayazıt; 
söylediğiniz doğru, biz de bir şey demi
yoruz. 

Muhterem arkadaşlar, basın hürriyeti, 
gazete sahiplerimin, gazete yazarlarının 
ve gazetecilerin hakkı değildir. Basın hür
riyeti, milletin hakkıdır. Bunu, muhterem 
muhalefet miUetvekillerii fevkalade güzel 
ifade ettiler; basın hüriyetinin yanında ol
duklarımı ifade ettiler. Biz, liktidar olarak 
da başka türlü olamayız. Çünkü, bir de
mokraside basın hürriyetinin yokluğu 'de
mek, demokrasinin yokluğu demektir. O 
zarnıan, kendi kendiımlizi inkâr ederiz, şu
rada bulunuş sebebimiz ortadan kalkar. 
Burada bulunuşumuz ortadan kalkar. 

Bu itibarla, bizim, tamamen şahsiyet 
haklarına taalluk eden meselelerde baş
langıçtan beri getirdiğimiz sistemi bura
da da getirmek için 'yaptığımız gayreti bir 
başka türlü değerlendirmek yanlıştır. Bu 
husus, Ceza Kanunuyla alakalı değişik
likler Meclise geldiği zaman da muhte
melen gündeme gelecektir; ama, muha
lefetin muhterem milletvekilleri kabul bu
yursunlar ki, onlar demokraside, nasılki 
muhalefet cephesi! ise, biz de iktidar cep-
hesiyiz ve onlar ne kadar basın hürri
yetimin yanında liseler, biz de asgarî o 
kadar hasın hürriyetinin yanındayız, Bi
liyorsunuz, bu Kanunun, birkaç gün ön
ce Meclise sevk edilmediği gerçeği çok 
açık. Bu Kanunun Başbakanlığa sevk 
edildiği ve Başbakanlıktan komisyonlara 
geldı;ği tarih belli. Nitekim, bugün ko
misyonda 'bazı arkadaşlar, «Nedir bu Ba-
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sın Kanunu, beş aydır burada çalışıyo
ruz, bu işi bitiremiyoruz?» dediler; yani 
bu işin tarihi hakkında bir fikir verdiler. 
Bir kısım arkadaşlar da, «Bu dış çok ace
leye geldi. Hükümetin belirli maksadı 
var basını susturmak için; bir bakan da
vası nedeniyle» dediler. Halbuki, hadi
semin menşei çok daha eski, bumu hep 
birlikte kabul ediyoruz. 

Şunu söylüyorum : Bu Kanunda sui
niyet yoktur. Bizi suiniyetle suçlamak 
yanlıştır. Eğer bizim suiniyetimiz yoksa, 
o zaman o niyeti biz size de yakıştıramı
yoruz. Böyle bir teknik hadisede birbi
rimizi lüzumsuz yere kırmanın gereği ol
madığı görüşündeyim; ama, söylediğim 
gibi, belki bizim komisyonda yapama
dığımız bu değişiklikler Yüce Mecliste bu 
'tenkitlere maruz kalmamıza sebep olmuş
tur. 

Saygılarımla arz ederim, (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edemiz Sayın 
Bakan. 

Tasarının tümü üzerinde başkaca söz 
isteyen?.. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oyları
nıza sunuyorum : Ka'bul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmişıtir,! 

1 inci maddeyli okutuyorum : 
743 Sayılı Türk Kanunu Medenîsinin Ba
zı Maddelerinin ve 818 Sayılı Borçlar Ka
nununun 49 uncu Maddesinin DeğiştirÜ-

ıtnesine Dair Kanun Taşanca 

MADDE 1. — 743 sayılı Türk Kanu
nu Medenîsinin 24 üncü maddesi 'başlığı 
dle birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 
ve 24 üncü maddeden sonra gelmek üze
re aşağıdaki (24/a) ve (24/b) numaralı 
maddeler ilave edilmiştir. 

«2, Tecavüz halinde 
a) İlke 
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Madde 24. — Hukuka aykırı olarak 
şahsiyet hakkına tecavüz edilen kişi, hâ
kimden, tecavüzde bulunanlara karşı ko
runmasını isteyebilir. 

Şahsiyet hakkı ihlal edilenin rızasına 
veya üstün nitelikte 'bir özel ya da kamu 
yararına veya kanunun verdiği bir yetki
ye dayanmayan her tecavüz hukuka ay
kırıdır.» 

<rt>) Dava hakları 
Madde 24/a. — Şahsiyet hakkı huku-

ıka aykırı olarak tecavüze uğrayan veya 
'bir tecavüz tehlikesi karşısında 'bulunan 
klişi, tecavüze son verilmesini veya teca
vüz teMikesiinin önlenmesini talep edebi
leceği gibi, sona ermesine rağmen etkisi 
devam eden tecavüzün hukuka aykırılığı
nın tespitini ve 'gerekiyorsa kararın ya
yınlanmasını ya da üçüncü kişilere bildi
rilmesini talep edebilir. 

Maddî ve manevî tazminat davaları 
açma hakkı ile 'birlikte bu tecavüzden el
de edilen 'kazançları vekaletsiz iş görme 
hükümleri uyarınca talep etme hakkı sak
lıdır, 

'Manevî tazminat talebi karşı tarafça 
(kabul edilmiş olmadıkça devredilemez ve 
miras yoluyla intikâl etmez. Şu kadar İki, 
miras bırakan tarafından açılmış manevî 
tazminat davası mirasçılara intikal eder. 

Davacı şahsiyet haklarının himayesi 
için kendi ikametgâhı veya davalının ika
metgâhı mahkemesinde de dava açabilir, 

Davacı aynı zamanda maddî ve ma
nevî tazminat ile vekaletsiz iş görme hü
kümleri uyarınca tecavüzden elde edilen 
kazancın kendisine verilmesini birlikte ta
lep etmiş ise, Ibu davaları da kendi ika
metgâhı mahkemesinde de açabilir.» 

«c) İhtiyatî tedbirler 

'Madde 24/b. — Vukuu muhakkak ve
ya mevcut bir hukuka aykırı tecavüz kar
şısında bulunan 'kişi, tecavüzün güçlükle 

telafi edilebilecek bir zarara sebep olma 
tehlikesi mevcut ise hâkimden ihtiyatî 
tedbirler alınmasım isteyebilir. 

Bu haMe hâkim, tecavüzü engelleyebi-
liir veya geçici olarak durdurur. Gerekti
ğinde delillerin muhafazasını sağlamak 
için zarurî olan tedbirleri alabilir. 

Basın ve yayın yoluyla vukuu bulan 
veya vukuu muhakkak bir tecavüzü hâ
kim; tecavüzün önemli derecede ağır bir 
zarara sebebiyet verebilecek nitelikte bu
lunması ve yayını haklı kılacak sebeplerin 
açık bir şekilde mevcut olmaması halle
rinde engelleyebilir veya geçici olarak 
durdurabilir.» 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (An
kara) — Sayın Başkan, sorum var, eğer 
konuşacak yoksa. 

BAŞKAN — Efendim, kanun tekni
ğine uygun olarak, madde ilavesi oldu
ğu için, (24), (24/a) ve (24/b) numaralı 
maddelerin her biri için ayrı ayrı mü
zakere açmak ve oylamak zaruretimiz ola
cak, 

Şimdi 24 üncü Madde üzerinde söz is
teyen? SHP Grubu adına, Sayın Ali Hay
dar Erdoğan; ^uyurun. (SHP sıralarından 
alkışlar.) 

'Müzakereye açtığımız madde, «ilke» 
başlığını taşıyan 24 üncü maddedir. Bu 
konuda konuşacaksınız. 

SHP GRUBU ADINA ALÎ HAY
DAR ERDOĞAN (İstanbul) — Evet 
efendim, 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
huzurunuza gelmiş bulunan Yurttaşlar Ya
sasının 24 üncü maddesini Adalet Komis
yonunda görüştüğümüzde, bunun genel 
gerekçesi ele alınarak, İsviçre'deki deği
şiklikler ileriı sürülmüş idi. Biz de, Sayın 
Bakandan ve Sayın Komisyondan, bu
nun, genel gerekçenin asıl olamayacağını, 
yasa tasarısının tümünün görüşülmesi ge-
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rektiğini; basımla ilgili hususların (ilave
sinin de 'kanun tekniği açısından yanlış 
olacağını anlatmış idik. 

Ne yazık ki, üzülerek şunu söylemek 
istiyorum; gerek ihtiyatî tedbirler ve ge
rekse dava halkları konusunda ileri sür
müş olduğumuz hususları tartıştık ve tar
tıştığımızda, bunların yasaya konulmama
sı gerektiğini de açıkladık. Basın özgür
lüğünün ciddî bir tehditle karşı karşıya 
kalacağını da açıklamıştık. Ne yazıkki 
S'aym Bakan, bugün gerek Komisyonda 
ve gerekse biraz evvelki açıklamalarında, 
bazı kısımların çıkarılabileceğini izah et
tiler; ama şu ana kadar bunu bilebilecek 
durumda da değiliz; çünkü, rapor üze
rinde görüşüyoruz. 

Yalnız, gerek Ceza Yasasıyla ilgili ve 
gerekse Medenî Kanunda yapılacak de
ğişiklikler ve basınla ilgili hükümler ko
nusunda bir şeyi öğrenmek istiyorum Sa
yın Adalet Bakanından ve Devlet Bakanı 
Sayın Mehmet Yazar'dan; 15 gün evvel 
veya daha evvel olabilir, «©okuz basın 
patfonu» deniyordu, daha doğrusu, ga
zete sahipleriyle bir yemek yediler. Bu 
yemekten sonra komisyonda, Ceza Ya
sasıyla ilgili değişiklikler ertelendi. Daha 
doğrusu, bütçe görüşmeleri de o sıralarda 
devam ediyordu ve bu arada da bir iki 
kez Medenî Kanunla ilgili değişiklikler 
Meclis gündemine gelmedi. Yani, özünü 
de öğrenmek istiyorum; mademki «Ba
sınla ilgili değil» diyorlar, ben de özellik
le bilmek istiyorum; bu, basınla ilgilidir. 
Acaba niçin gazete patronlarıyla böyle 
bir yemek yeme ihtiyacını duydular?.. 
Doğaldır; bakanlar birileriyle elbetteki 
yemek yiyeceklerdir. Bu yemekten sonra, 
bu «Basın patronları» denilen kişilerle 
yenilen böyle bir yemekten sonra acaba 
karşılıklı birbirleriyle tehdirvâri konuşma
lar geçti mi? Bunları acaba Adalet Ba-
kanraçıklayabilir mi? 

Hatta şöyle diyebilirim: «Biz 15 gün 
dayanırız, siz 15 gün dayanabilir misi
niz?» gibi, patronlarla bakanlar arasın
da bir konuşma geçti mi? Buradan esin
lenerek konuya girmek istiyorum. 

Efendim, Yurttaşlar Yasasının 24 ün
cü maddesinde yapılmak istenen değişik
likler ile, basın özgürlüğü yeni ve ciddî 
bir tehlike ile karşı karşıyadır. Yürürlük
teki yasalarda yurttaşların pek çok hukuk
sal ilişkilerinin düzenlenmesinde eksiklik 
varken, genel gerekçesinde, boşanmayla 
ilgili hükümlerin geniş şekilde ele alına
rak işbu yasa tasarısının gelişi dikkati çek
mektedir. İktidarın, toplumun sıkıntıları
nı değil, kendi sıkıntılarını öne aldığı dik
kati çekmekte. Bu olay, iktidarın özenle 
gözlenmesi gerektiği noktasına geldiğinin 
bir işaretidir. Bu aslında, basın özgür
lüğünün ciddî bir tehditle karşılaştığını 
açıkça göstermektedir. Bu önerilerin asıl 
amacı - iktidarın - basını, astronomik pa
ra cezalarıyla susturmak ve çökertmektir. 
Bu, kişi haklarını koruma bahanesiyle ba
sına gizli sansür koymayı amaçlamakta
dır. Yapılmak istenen düzenlemeler, ba
sının, haber verme, eleştirme ve yorum 
yapma görevini ve halkın doğru bilgi edin
me ve öğrenme hakkını büyük ölçüde en-
gellemekted'ir. Tüm demokratik ülkelerde 
ve anayasalarında ve bizim Anayasamız
da, basının kamusal bir görev yaptığı ka
bul edilmekte; bu da, halkın doğru bilgi 
alma, öğrenme hakkını sağlayacak bir 
fonksiyonu olmasından kaynaklanmakta
dır. Yorum, eleştiri ve doğru haber, ki
şilik haklarına zarar verse bile, basın, 
kamusal görev icra ettiği için, yayını 
hukuka uygun sayılmalıdır. Bu anlayış, 
basına imtiyaz sağlamak anlamına gel
mez. Basının, haber verme, eleştirme ve 
yorum yapma görevinde, üstün kamu ya
rarı olduğu savi ile, yayının hukuka uy-

— 404 — 



T. B. M. M. B : 64 4 . 5 . 1988 O : 1 

gun olduğu ka'bul edilir. Bu, öğretide de 
ve Yargıtayın yerleşik içtihatlarında da 
böyledir ve pek çok da örneği vardır. 
Hangi olaylarda, ne tür saldırılar ile kim
lerin kişiliğinin korunmasız kaldığı so
mut olarak ortaya konmadıkça, mevcut 
hükümlerin yetersiz ve eksik kaldığı ge
rekçesi havada kalır. 

Genel gerekçede, «İsviçre'de yapılan 
değişikliğe uyulmuştun) denilmektedir. 
İsviçre'de, birkaç aya sığdırılmamıştır; 
1960'h yıllardan beri tartışılmış, 1982'de 
konsey kararı ile yasalaşmış ve süreç de 
t>u tarihte başlamıştır. Bu mantıktan ba
kıldığında, yeterli süreç geçmemiştir. Kal
dı ki, gerek öğretide, gere'k uygulamada 
kişilik haklarının korunmasında yetersiz 
kalındığı yolunda ciddî bir şikâyet de 
yoktur. 

Tasarıda yer alan hükümler büyük bir 
değişiklik ve yenilik getirmemektedir. Ço
ğu, yargı uygulamalarında ve usul hü
kümlerimizde yerleşmiş, içtihat haline gel
miştir. 

Tasarıya neresinden bakarsanız bakın, 
doğrudan, basın hedeflenmektedir. Bası
nın, ha'ber vermek, eleştirmek, yorum yap
mak hakkının, kamusal hakkın, kişisel 
haktan üstün olması olasıdır. Basının, 
görevden doğan haklarının, hakkın sınır
ları içinde kullanılması zorunludur. O 
'halde eleştiri, yorum ve halber verme, Yar
gıtayın uygulamaları ve öğretide yayının 
halber niteliğinin bulunması, ha'ber, yo
rum ve eleştirinin gerçek olması, ha'ber 
ile kullanılan ifade arasında bağ bulun
ması, yayının ağır kusurlu olmamasıdır. 
Bu unsurları içermeyen haber, yorum ve 
eleştiri hukuka aykırı sayılır. Bunları dü
şündüğümüzde, basın özgürlüğü ile kişilik 
hakları dengelenmiş olur. 

Tasarıda getirilen hukuka aykırılık, 
genel kurallar içinde zaten var. Buradaki 

ifade, sanki hukuka uygun bir fiilin, hu
kuka aykırı gibi yorumlanmasıdır. Kişi
nin kendi rızasıyla ken'd'i haklarına sal
dırıda bulunulması, gibi bir ifade vardır 
birinci fıkrada. İkinci fıkradaki, «Kanu
nun vend'iği bir yetkiye dayanmayan her 
tecavüz hukuka aykırıdır» ifadesinden, 
sanki kanun bazı hallerde kişilik hakları
na tecavüz yetkisi verilmiş gibi anlam
sız bir ifade çıkmaktadır. 

24 üncü maddenin ikinci fıkrası, ba
sın özgürlüğünü sınırlayıcı, gerçek ha'ber, 
yorum ve eleştiriyi engelleyici nitelikte
dir. Buradaki özel ya da üstün nitelikteki 
bir kamu yararı bulunması koşulu, esa
sen, ha'ber, yorum ve eleştirinin ve halkı 
doğru bilgilendirmenin ve yayınlanma
sında kamu yararı bulunması, kamunun 
ilgisini çeken güncel olayların yayınlanma
sında sözkonusu olmaktadır. Türk hukuk 
sisteminde ve tüm demokratik ülkelerde, 
yorum, ha'ber ve eleştirilerde mutlaka ka
mu yararı bulunduğu ka'bul edilmiştir. 
Topluma doğru halber vermeik, yorum 
ve eleştiri Hakkı sözkonusu olduğunda 
mutlak olarak üstün kamu yararı varlığı 
kabul edilmiştir. Gerek bilimsel olarak 
ve gere'k uygulamada böyle olduğu hal
de, yargıca, gerçek bir ha!berin ve yayı
nın hukuka uygun sayılması için üstün 
'bir kamu yararı bulunup bulunmadığını 
araştırmak, gerçek güncel Haber ve yo
rum için kamu yararı bulunmadığı savı 
ile tazminata hükmedilmesi ve yayının 
önlenmesi yetkisi verilmektedir. İşte bu
radan esinlenerek basına ister gizli san
sür konulsun, ister açıktan, isterseniz ya
salarla, geçmişten bu yana Türk basını 
her türlü 'baskıya dayanmasını bilmiş, 
sansürlü dönemlerden yüz akıyla geçmiş
tir; gerek ceza yaptırımlarıyla, gerekse 
Yurttaşlar Yasasıyla gelecek değişiklik
lerden de yüz akıyla çıkacağına grubu
muz adına inanıyorum. 
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Getirilen tasarıda, üstün kamu yararı 
vardır, varsayımı, Türk basınının haber, 
yorum ve eleştirileriyle gerçekleri öğren
me ve kamuoyuna duyurma hakkı bugün 
gere'k yasalarla, gerek siyasî iktidarın an
tidemokratik uygulamalarıyla büyük bo
yutlarla kısıtlıdır. Aslında siyasî iktidar
ların, basın özgürlüğü önündeki ara dö
nemlerden kalan kısıtlama ve. engelleri 
kaldırması gerekirken, gerek Ceza Yasa
sıyla, gerek diğer yasalarla kişilik hak
larına sığınarak ceza yaptırımları, basını 
bezdirmek girişimleri tam aksi yöndedir. 
Bu durum demokratik kurum ve kuruluş
lar için de bir gözdağı vermektir. De
mokratik olmayan yöntemlerle TRT'nin 
özerkliğini kaldırmış bulunan siyasî ik
tidar, demokrasinin vazgeçilmez kurum
larına saldırıya geçmiş ve 'bunlardan biri 
olan basına karşı sistemli ve geliştirilmiş 
bir şekilde basın özgürlüğünü daraltma 
her geçen gün daha çok belirgin hale gel
miştir. 

'Basın özgürlüğünü kısmak, toplumun 
tarafsız, gerçek haber, yorum ve eleştiri 
kaynaklarını kurutmaktır. Bu da, siyasî 
iktidarın gerçekleri kamuoyuna doğru ola
rak yansımasını istemeyen, basın özgür
lüğünü kendi siyasî çıkarları için tehdit 
sayan kadroların işine gelmektedir. 

Aslında, basın özgürlüğüne getirilen 
baskı, sansür yalnız basına değil, demok
rasinin tüm kurum ve kuruluşlarına aba 
altından sopa göstermektir. Siyasî iktidar 
bilmelidir ki, saldırı nereden gelirse gel
sin, demokrasinin temel kurum ve kuru
luşlarını savunmak ve ayakta tutmak 
Sosyaldemökrat Halkçı Parti Grubu ve 
sosyal demokratların öz görevidir. 

Bu duygularla, hepinizi saygıyla se
lamlarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde başkaca söz alan yok. 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU {Gümüşhane) — Sa
yın Başkan, bir konuyu açıklamama izin 
verir misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Ada
let Komisyonunda, basın kuruluşlarıyla 
temasta bulunmak için mehil talep et
miştim. Basın kuruluşlarıyla görüşmele
rimiz devam etti. Bugün sanki bu ithamla 
karşı karşıya kalacağımızı bilirmişcesine, 
komisyonda açıkladım; fakat, Yüce Mec
liste de açıklamak- zaruretini duyuyorum : 

Basın mensupları ve kuruluş yetkili
leri şahittirler; kendileriyle detfaatle gö
rüştüm, toplantılar yaptım, hatta o top
lantılardan sonra belki basın zaman za
man hakkımızda «çok katı, hiçbir taviz 
vermiyor» gibi yazılar da yazdı. Ancak, 
bizim meseleye bakış açımız şu idi: Tek 
'başımıza karar verecek durumda değildik. 
Kanun tasarılarından biri Yüce Meclisin 
huzurundaydı. Meclisin huzurundaki bir 
kanun tasarısını Hükümet olarak geri çe
kebilirdik; ama, gerek Hükümet olarak 
böyle bir hususta kararımız yoktu, gerek 
Yüce Meclis, kendi huzurundaki bir ka
nun tasarısı mevzuunda, benim basınla 
tek başıma oturup pazarlık eder gibi ko
nuşmamdan ha'klı olarak rencide olabilir
di. Diğer tasarı komisyon huzurundaydı, 
onun için de aynı endişeler vardı. 

Bu itibarla, muhterem, milletvekilinin 
söylediği gibi, hiçbir şüphe ve tereddüt 
olmasın; basınla yaptığımız görüşmelerde, 
aklen kabul etmemiz lazım geldiğini anla
dığımız ve kabul ederek, biraz sonrada 
önergelerle destekleyeceğimiz hususları 
kendilerine ihsas dahi ettirmedik, belirtime 
dahi yapmadık, değil ki pazarlık... Bu 
yolda herhangi bir yumuşama belirtisi 
göstermedik. 

— 406 — 



T. B. M. M. B : 64 4 . 5 . 1988 O : 1 

Biz bunu, gerek kendimize olan say
gımız, gerek Yüce Meclise olan saygımız, 
gerek komisyona olan saygımız, gerekse 
hukuk anlayışımız icabı yaptık. Bunu yap 
mak bizim görevimizdi. 

'Muhterem milletvekilinin bu hususta 
bir tereddüt göstermesi, doğrudur, olabilir. 
'Ancak, emin olsunlar ve biz, böylesine 
açık bir mevzuu basınımızın duyabileceği 
şekilde burada da ilan ediyoruz; eğer her
hangi 'bir pazarlık yapmışsak, tek bir cüm
le dahi, tek bir fıkra dahi, açıklasınlar. 
Biz böyle bir yola gitmedik, Çünkü, so
nunda böyle bir iddianın ileri sürülmesi 
İde söz konusu idi. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Başkaca söz İsteyen?.. 

Yok. 
24 üncü maddeyi oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de 24 kabul edilmiştir. 

Madde 24/a üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Önerge vardır, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 1 inci 

maddeleri ile Türk Kanunu Medenîsine 
eklenen 24/a maddesinin üçüncü fıkrası
nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini say
gıyla öneririz. 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ. 

Turan Bayazıt 
İzmir 

Aytekin Kbtil 
istanbul 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Rıza Sirmen 
Kocaeli 

«Manevî tazminat talebi karşı tarafça 
kabul edilmedikçe devredilemez, ancak 
miras yoluyla intikal eder.» 

Tüıki'ye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 25 sıra sayılı Ka
nun tasarısının 1 inci maddesiyle Türk 
Kanunu Medenîsine eklenen 24/a mad
desinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Manevî tazminat talebi karşı tarafça 
kabul edilmiş olmadıkça devredilemez, 
ancak miras yoluyla intikal eder.» 

Abdulkadir Aksu 
Diyarbakır 

Mehmet Kahraman 
Erzurum 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Mehmet Ali Bilici 
Adana 

BAŞKAN — Her iki önerge aynı ma
hiyette; fakat ifade değişikliği var. Bu 
itibarla, ayrı ayrı okutup, oylayacağız. 

Diyarbakır Milletvekili Abdulkadir 
Aksu ve arkadaşlarının önergesi. 

HÜKMET ÇETİN (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, ilk gelen önergen;n okunma
sı lazım. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Kapsamı aynı, üslup değişikliği var. 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre 
okutuyoruz efendim; bu daha aykırıdır. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Ay
kırı değil, ikisinin de kapsamı aynı, üslup 
değişik. Onun için, ilk gelen önergeyi oku
tup oylamanız lazim. 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Bir
leştirerek işleme koyalım Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Efendim, siz, birinci 
(Önergedeki fikre aynen mutabakat arz et
tiğini ifade ediyorsanız, «birleştirerek oy
larız. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sa
yın Başkan, siz «Birleştirilmez» dediniz. 

BAŞKAN — Yalnız, birinci önerge, 
'buradaki metne daha uygun olduğu için... 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Sa
yın Başkan, aykırılık o şekilde tefsir edi
lemez efendim; ikisi arasında aykırılık 
yoktur. 

BAŞKAN — işte, ifade değişikliği 
var. 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — O 
zaman «birinciyi oylamanız gerekir. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — İlk 
geleni oylayacaksınız. 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Bir-
leştirelim Sayın Başkan, biz birleştirilme
sini talep ediyoruz. 

IBAŞKAN — Efendim, birleştireceğiz; 
fakat ifade tarzı... 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Bir 
kere «Birleştirilmez» dediniz Sayın Baş
kan, lütfen ... Yani, muhalefetten gelen 
Önerge diye ikinci sınıf önerge işlemi yap
mayın; aykırılık yok. 

BAŞKAN — Önergeyi tekrar okutuyo
rum : 

Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler 
ve arkadaşlarının önergesi. 

24/a maddesinin üçüncü fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygıyla 
Öneririz : 

«Manevî tazminat talebi karşı taraf
ça kabul edilmedikçe devredilemez; an
cak miras yoluyla intikal eder.» 

'BAŞjKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyorlar mı efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — 

İçtüzüğe göre çoğunluğumuz yok efen
dim, katılamıyoruz. 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU .(Gümüşhane) — Ka
tılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi işleme koymuyorum. 
24/a maddesini, kabul edilen önergey

le birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

24/b maddesi üzerinde söz isteyen?.. 
Yok; 

Önergeler vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

25 sıra sayılı Tasarının 1 inci madde
sindeki 24/b maddesinin tasarı metnin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

B. Mehmet Gazioğlu 
Bursa 

Abdullah Ulütürk 
Afyon 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

Mehmet Gölhan 
Sakarya 

Cavit Erdem ir 
Kütahya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 743 sayılı Türk Ka
nunu Medenîsinin Bazı Maddelerinin ve 
818 sayılı Borçlar Kanununun 49 uncu 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısının 1 inci maddesi ile Medenî 
Kanunun 24 üncü maddesine «c) İhtiyatî 
tedbirler» başlığıyla eklenmek istenen 
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madde 24/b'nin tasan metninden tümüyle 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Ali Haydar Erdoğan 
îstan'bul 

Kâmil Ateşoğulları 
Ankara 

Ahmet Ersin 
Izm'ir 

Aytekin Kot'il 
İstanbul 

Gerekçe: 
Tasarının 1 inci maddesiyle Medenî 

Kanunun 24 üncü maddesine yeni ekler 
getirilirken, isviçre Medenî Kanununda 
hu yolda yapılan değişiklikler gerekçe gös
terilerek «İhtiyatî tedbir» ıbaŞlığı ile 24/b 
maddesi eklenmek istenmektedir. 

Yargılama hukukumuzda ihtiyatî ted
bir kurumu ilgili yasayla, yani Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunu ile düzen
lenmiştir. Bu kurallar genel kurallar olup, 
bugüne kadar uygulamalarında herhan
gi bir aksaklık görülmemiştir. Kişiliğe yö
nelik saldırılar dava edilirken de genel 
nitelikteki hu ihtiyatî tedbir kuralların
dan yararlanılmıştır, isviçre hukuk sis
temiyle aramızdaki fark, isviçre'de fe
deral nitelikte bir yargılama yasası (usul 
yasası) olmamasındadir. Orada, her kan
tonun ayrı bir usul yasası vardır. Bu ne
denle, federal nitelikteki isviçre Medenî 
Yasasında değişiklik yapılırken tüm kan
tonlarda geçerli olacak ihtiyatî tedbir ku
ralları hu değişikliğe dahil edilmiştir. Biz
de ise, yukarıda belirttiğimiz gi'bi, Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununda ihti
yatî tedbir ayrıca düzenlendiğinden, Me
denî Yasada yeni bir düzenlemeye gitme
ye gerek yoktur. Kaldıki, böyle bir düzen
leme mevzuatımızdaki ihtiyatî tedbir sis

temini kendi içinde çelişkili hale getirmek
tedir. 

Bu nedenlerle, ihtiyatî tedbiri düzen
leyen madde 24/b'nin tasarı metninden 
çıkarılması gerekmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 1 inci 
maddesi ile Türk Kanunu Medenîsine 
ilave edilen 24/b maddesinin metinden çı
karılmasını arz ve teklif ederiz. 

Abdulkadir Aksu 
Diyarbakır 

H. Fecri Alpaslan 
Ağrı 

Sadettin Ağacık 
Kastamonu 

Hayrettin Elmas 
Istanlbul 

Orhan Demirtaş 
Istanlbul 

Adnan Yıldız 
istanbul 

Gerekçe :' 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu

nunda ihtiyatî tedbire dair genel hüküm
ler yer almış bulunduğundan, buna dair 
özel bir düzenlemeye gerek bulunmadığı 
düşüncesiyle, ilave edilen madde metin
den çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Her üç önerge de 24/b 
maddesinin metinden çıkarılmasını öner
mektedir. 

Önergelere Komisyon ve Hükümet 
iştirak ediyorlar mı efendim? 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU {Gümüşhane) — iş
tirak ediyoruz efendim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — 
Yeterli çoğunluğumuz olmadığı için ka
tılamıyoruz efendim. 
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GÜNEŞ GÜRSEUBR (Tekirdağ) — 
Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon 
«Hayır» demediğine göre, «İştirak etmi
yoruz» demediğine göre, söz hakkınız 
mümkün değil. 

Her üç önergeyi birlikte oylayınıza su
nuyorum. 24/b maddesinin metinden çı
karılmasını oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. (SHP sıralarından alkışlar) 

24/b maddesi metinden çıkarılmış ol
duğuna göre, 1 inci maddenin ilk fıkra
sını yeniden okutuyorum: 

«MADDE 1. — 743 sayılı Türk Kanu
nu Medenîsinin 24 üncü maddesi başlığı 
ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 
ve 24 üncü maddeden sonra gelmek üze
re aşağıdaki (24/a) numaralı madde ila
ve edilmiştir.» 

BAŞKAN — 1 inci maddeyi, kabul 
edilen maddelerle birlikte oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
1 inci madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 743 sayılı Türk Kanu

nu Medenîsinin 29 uncu maddesine aşa
ğıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Doğumdan sonra meydana gelen cin
siyet değişikliğinin asgarî sağlık kurulu 
raporu ile belgelendirilmesi halinde nüfus 
sicilinde gerekli düzeltme yapılır. Bu ko
nuda açılacak davalarda cinsiyeti değiş
tirilen kişi evli ise, eşe de husumet yönel
tilir ve aynı mahkeme, varsa ortak ço
cukların velayetinin kime verileceğini de 
tayin eder, cinsiyet değişikliği kararının 
kesinleştiği tarihte, evlilik kendiliğinden 
son bulur.» 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — So
ru var efendim. 

BAŞKAN — Buyursunlar efendim. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sa

yın Başkan, bu madde şümulüne girebile
cek olaylar Türkiye'de kaç tanedir? Hü
kümetin. bu konuda bir fikri var mıdır, 
bunu öğrenmek istiyorum? 

Bir de, «Doğumdan sonra meydana 
gelen...» sözcükleri maddeden çıkarılma
lıdır gibime geliyor. Çünkü, bir olay,, cin
siyet değişikliği doğmadan meydana gel
mez doğduktan sonra meydana gelir. Bu
nun çıkarılmasını düşünürler mi, bunu iş
leme koymak isterler imi? 

İBAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI MAHMUT OL

TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sa
yın Bayazıt'ın sualine yazılı cevap vere
ceğim efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutmadan önce, Sa
yın Komisyondan bir şey sormak istiyo
rum : Bu 3 üncü maddede «gaipliğe» den
miş; Medenî Kanunun 94 üncü maddesin
de de «gaipliğine» denmektedir. Bu itibar
la bu ifadeyi «gaipliğine» diye okutaca
ğım efendim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — 
Oldu efendim. 

BAŞKAN — 3 üncü maddeyi okutu
yorum : 

MADDE 3 . - 7 4 3 sayılı Türk Kanu
nu Medenîsinin 94 üncü maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 94. — Gaipliğine hükmolu-
nan kimsenin kocası veya karısı evlilik 
f eshedilmedikçe evlenemez. 

Gaibin karı ve kocası ya gaiplik da
vası ile birlikte evliliğin feshini ister ya 
da gaiplik kararı verilip de nüfusa tescil 
edilmiş ise nüfus idaresine müracaat ile 
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evliliğin feshinin tescilini talep eder. Bu 
tescil evliliğin feshinin tüm neticelerini 
hâsıl eder. 

Evl'iliğin feshinin gaiplik davası ile bir
likte talep edilmesi halinde boşanma hak
kındaki usul burada dahi caridir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 
isteyen?.. Yok. 

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 743 sayılı Türk Ka

nunu Medenîsinin 134 üncü maddesıi has
lığı ile birlikte aşağıdaki şekilde degişti-
ıtlilmiştir. 

«VI — Evlilik birliğinin sarsılması ve
ya müşterek hayatın yeniden kurulama
ması 

Madde 134. — Evlilik birliği, müşte
rek hayatı sürdürmeleri kendilerinden 
beklenmeyecek derecede temelinden sar
sılmış olursa eşlerden her biri boşanma 
davası açabilir. 

Yukarıdaki fıkrada 'belirtilen hallerde, 
davacının kusuru daha ağır ise, davalının 
açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bunun
la beraber hu itiraz, hakkın kötüye kulla
nılması niteliğinde lise ve evlilik 'biriiğinim 
devamında davalı ve çocuklar bakımın
dan korunmaya değer bir yarar kalma
mışsa boşanmaya karar verilebilir. 

Evli!;'k en az bir yıl sürmüşse, eşlerin 
birlikte başvurması ya da bir eşin diğeri
nin davasını ka'bul etmesi hallinde evlilik 
hirliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hal
de boşanma kararı verilebilmesi için, hâ
kimin bizzat tarafları dtinleyerek iradele
rin serbestçe açıklandığına kanaat getir
mesi ve boşanmanın malî sonuçları öle ço
cukların durumu hususunda taraflarca 
kabul edilecek düzenlemeyi uygun bul
ması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocuk

ların menfaatlerini nazara alarak bu an
laşmada gerekli gördüğü değişiklikleri 
yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da 
kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. 
Bu halde 150 linçi maddenin (3) numa
ralı 'bendi hükmü uygulanmaz. 

Boşanma sebeplerinden her hangi bi
riyle açılmış 'bulunan davanın reddine 
karar verilmesi ve bu kararın kesinleşti
ği tarihten itibaren üç yıl geçmesi ha
ilimde, her ne sebeple olursa olsam ITCLÜŞH 
tetrek hayat yenliden kurulamamışsa eşi 
lerden birinin talebi üzerline boşanmaya 
karar verilir.» 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde 
söz isteyen?.. Buyurun Sayın Namal. 

HASAN NAMAL (Antalya) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; Türk Me
denî Kanununun 134 üncü maddesinin 
değişikliğiyle ilgili hususlarda Doğru Yol 
Partisi Grubunun görüşlerini arz ede
ceğim., 

BAŞKAN — Grup adına olduğuna 
dair bir yazı gelmedi Sayın Nama!. 

HASAN NAMAL (Devamla) — Ge
liyor efendim. 

BAŞKAN — Şu anda yok, şahsınız 
adına konuşuyorsunuz efendim. 

HASAN NAMAL (Devamla) — He
pinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, tasarının 4 ün
cü maddesiyle, Türk Medenî Kanununun 
134 üncü maddesinde yer alan geçimsiz
lik nedeniyle boşanma müesseseslinde de
ğişiklik yapılmak istenmektedir. 

Tasarı Adalet Komisyonundan geçer
ken dile getirdiğimiz hususları Yüce Mec
liste de dille getireceğiz. 

Toplumda kangren haline gelmiş, se
nelerdir 'bir araya gelememliş, ayrı yaşa
yan, fakat bir türlü boşanamayan ailele
rin varlığını biz de kabul etmekteyiz. 
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Topluma 'hiçbir faydası olmayan, da
ğılmış, fakat bir türlü boşanamayan aile
lerin sorunlarıma çözüm getirmek, elbette 
ki bu yaraları sarmak olacaktır. Ancak, 
getirilmek istenen çözümler ve kanunlar 
köklü, geleceğe dönük olmalıdır. Boşan
ma müessesesi hususunda yeni bir düzen
leme getirilecekse, sadece Medenî Kanu
nun 134 üncü maddesi değil, boşanmayla 
ilgili Medenî Kanunun bütün müessese
leri ele alınmalı] ve aile yapımıza, bün
yeye uygun, geleceğe dönük çözümler ge-
tiıriknelidir. 

Medenî Kanunda yer alam 'boşanmay
la ilgili diğer maddeler de geniş manada 
geçimsizliği liçermektedir, iBir zina dava-
sımda dava lispat edilememiş olsa dahi, 
bumun şüyuu vukuundan beterdir dersek, 
bu da bir geçimsizlik nedeni olmaktadır.! 

O sebeple, bir değişiklik getirecek isek, 
Medenî Kanunda yer alan boşanmayla 
ilglili müesseselerin tümünü el© alalım ve 
toplumun yapısına uygum bir çözüm ge-
tirelim. 

Değerli milletvekileri, aile toplumum 
em kutsal, temel bir müessesesidir. Aile 
düzeni: m© ıkadaır bozuk olursa, toplum 
düzemi de o kadar bozuk olur. Bu sebep
le, getirilecek düzenlemede ailenin de 
korunması gerekir. 

Getirilen bu tasarıda, kusurlu eşe de 
(boşanma davası açmak hakkı verilmek
tedir. Yani, Türk hukuk sisteminde, ku
sura prim verilmiş olmaktadır. 

Eşler, evlenirken, aile birliğinin ken
dilerine yüklediği vazifeleri yerine getir
meyi de taahhüt etmiş olurlar. Aile birli
ği devam ederken, eşlerden birinin kusu
ru ile evlilik birliğinin yüklediği vazifele
ri yerine getirmemesi; mesela, eşinin ve 
çocuklarının intak ve iaşesini temin et
memesi, evine 'bakmaması, gibi hususlar
da o eşe evlilik hinliğini 'bozma hakkı ve-
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rilmemelidir. Eş, hem ağır kusurlu olacak, 
hem de 'boşanma davası açabilecektir. 
'Bu, Türk hukuk sistemine aykırıdır. Ku
sura prim verilirse, hunun arkası kesil
mez, devam eder; daha 'birçok olaylarda 
kusura prim vermek zorunda kalırsınız. 
Ağır kusurlu eş korunacak, büyük ha
yallerle ıhir yuva kurmuş, hiçbir kusuru 
olmayan eş ne olacaktır?. 

Değerli milletvekilleri, hu sebeplerle 
hu tasarıyı geri çekelim ve Türk hukuk 
sistemine ve aile yapısına uygun olmak 
üzere 'boşanmayla ilgili tüm müesseseleri 
(birlikte ele alıp, ileriye dönük, köklü 'bir 
düzenleme getirelim. Buna rağmen, «Biz 
hu tasarıyı hu şekilde kanunlaştıracağız» 
diyorsanız, o zaman, toplumda erkeğe 
karşı daha zayıf durumda olan ve hiçbir 
kusuru olmayan kadını koruyucu tedbir
ler getirelim. Boşanmış kadına toplumu
muzda ne yazıkki değişik açıdan bakıl
makta, dul1 damgası yiyen kadın başka 
'damgalar da yemektedir.- Boşanmış ka
dınların çoğu iş bulamamakta, fuhuşa sü-
rüklenmıektedir. Türkiye'de Sayın özal 
Hükümeti zamanında fuhuşta da enflas
yon yüksek boyutlara ulaşmıştır. (DYP 
sıralarından alkışlar.) 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayse
ri) — Mübarek ramazan gününde böyle 
şey söylenir mi? 

HASAN NAMAL (Devamla) — Ra
mazanda, ağzımızın orucuyla doğruyu 
Söylemeyelim mi, yani yalan mı söyleye
lim? (DYP sıralarından alkışlar.) İstatis
tiklere bakın, ne olmuş? Her şeyde enf
lasyon getirdintiz, bunu kabul edin. (ANAP 
sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Siz konunuza devam 
edin efendim, isiz konunuza devamı edin; 
konu dışına çıkmayın., 

HASAN NAMAL (Devamla) — Bu se
beplerle, nafaka müessesesini geliştirelim. 
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Tatbikatta mahkemelerin verdiği nafaka 
lar gülünç denecek kadar az miktardadır. 
Aüte düzeninin bozulmasında hiç kusuru 
olmayan kadına onu kimseye muhtaç et
meyecek, ekonomik yönden kuvvetli kıla
cak bir nafaka bağlayalım ki, toplumda 
kadın da saygınlığını korusun, kötü yol
lara düşmesin., 

Değerli milletvekilleri, sözlerime bu
rada son verirken, hepinizi, tekrar, sev
giyle 'saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. 
'(DYP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerindi başka söz isteyen?. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler..., Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 

Tasarının müzakereleri tamamlanın
caya kadar çalışma süresinin uzatılması
nı oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul! edilmiştir.: 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 743 sayılı Türk Ka

nunu Medenisinin 137 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir., 

«III. — Gfeçici tedbirler 
Madde 137. — Boşanma veya ayrılık 

davası açılınca hâkim, davanın devamı sü
resince gerekli olan, özellikle eşlenin ba
rınmasına, infakına, karı koca mallarının 
yönetimine ve çocukların bakımına dair 
geçici tedbirleri kendiliğinden alır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz iste
yen?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler,.. Etmeyenler... Kabul edil-
miştiiri 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 743 sayılı Türk Ka

nunu Medenîsinin 144 üncü maddesi baş
lığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 
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«2. — Yoksulluk nafakası 
Madde 144. — Boşanma yüzünden 

yoksulluğa düşecek eş, kusuru daha ağır 
olmamak şartıyla geçimi için diğer eşten 
malî gücü oranında süresiz olarak nafaka 
isteyebilir. Ancak, erkeğin kadından yok
sulluk nafakası isteyebiknesi için, kadının 
hali refahta bulunması gerekir. 

Nafaka yükümlüsünün kusuru aran
maz.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?. Yok, 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler..'. Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7, — 743 sayılı Türk Kanu

nu Medenîsinin 145 inci maddesi başlığı 
ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir, 

«3. Tazminat ve nafakanın ödenme 
şekli. 

Madde 145. — Maddî tazminat ve 
yoksulluk nafakasının toptan veya du
rumun gereklerine göre irad şeklinde 
ödenmesine karar verilebilir. 

Manevî tazminata irad sökünde hük-
medilemez. 

Sözleşme veya hüküm ile kendisine 
maddî tazminat veya nafaka olarak bir 
irad tahsis edilmiş eşin yoksulluğunun zail 
olması, haysiyetsiz hayat sürmesi, bir ev
lenme akdi olmadan fiilen karı koca gi
bi yaşaması, yeniden evlenmesi veya eş
lerden birinin ölmesi halinde, aksi taraf
larca karariaştırıknadıkça bu irad kesi
lir. 

İrad şeklinde maddî tazminat veya na
fakayı gerektiren sebep ortadan kalkar ya 
da 'Önemli ölçüde azalır veya borçlunun 
malî gücü önemli ölçüde eksiürse iradın 
indirilmesine veya kaldırılmasına karar 
verilebileceği gibi değişen durumlara göre 
ve hakkaniyet gerektiriyorsa iradın artı
rılması da istenebilir.» 
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BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde 
söz isteyen?. Yok. 

7 nçi maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler.». Etmeyenler... Kabul1 edil
miştir, 

8 linçi maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — 818 sayılı Borçlar Ka

nununun 49 uncu maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«'Madde 49, — Şahsiyet hakkı huku
ka aykırı bir şekilde tecavüze uğrayan 
kişi, uğradığı manevî zarara karşılık ma
nevî tazminat namıyla bir ımiktar para 
ödenmesini dava edebilir. 

Ancak bu zararı doğuran tecavüz ba
sın ve yayın yoluyla vuku bulduğu tak
dirde dava açılması için kusur şartı aran
maz. 

Hâkim, manevî tazminatın ımlitkarını 
tayin ederken, tarafların sıfatını, işgal et
tikleri makamı ve diğer sosyal ve ekono
mik durumlarını da dikkate alır. 

Hâkim, bu tazminatın ödenmesi yeri
ne, diğer bir tazmin sureti ikame veya 
ilave edebileceği gibi tecavüzü kınayan 
bir karar vermekle yetinebilir ve bu ka
rarın basın yolu ile ilanına da hükmede
bilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Grubumuz adına Güneş Gürseler arka
daşımız konuşacak. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA GÜNEŞ 
GÜRSELER (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; ilerleyen saatte vak
tinizi fazlaca almadan iki kelime ile hem 
bu akşam Medenî Yasa ve Borçlar Yasa
sı üzerinde yapılması düşünülen değişik
liklerde ulaştığımız birliktelik nedeniyle 
memnuniyetimizi dile getirmek, hem de 
49 uncu maddenin ikinci fıkrasının çıka

rılması gerektiği konusundaki görüşümü
zü arz etmek istiyoruz. 

Gerçi, Sayın Balkanımız bize «Bunla
rın değişeceğimi ısöylediık niye hâlâ konu
şuyorsunuz» diye tarizde bulundu; ama as
lında tariz bizden Sayın Bakanım. Şöyle: 
Biz Komisyonda bunları söyledik. Komis
yonda en geniş şekliyle söyledik ve dedilk 
ki, şu ihtiyatî tedbiri yasaya koymayalım.. 
ayrıca sorumluluğu, 49 uncu madde açı
sından, kusur şartı aranmayacağı yolun
daki hükmü koymayalım; ama, dinlete
medik; fa'kat sonunda kamuoyunda bu 
işin tartışılmasıyla komisyonda söyledik
lerimizin büyük ölçüde haklı olduğu an
laşıldı ve sonunda aynı noktaya geldik. 
'Mutluyuz, tabiîki aklin yolu birdir. Böy
le hukukumuzu zorlayarak, şartları, yasa
ları zorlayarak çeşitli kısıtlamalar getir
menin anlamsız olduğu ortaya çıkmıştır.. 

Özellikle 49 uncu madde açısından be
lirtmek gerekirse, 49 uncu madde de yü
rürlükteki haliyle, kişisel varlıkları saldırı
ya uğrayan kimsenin, bu yüzden uğradığı 
manevî zararların giderilmesi düzenlen
mektedir. Bu zarar, kişinin saldırı yüzün
den duyduğu, acı, elem, üzüntü, toplum
sal durumundaki sarsıntı, 'kişisel ilişkiler
de bozulma gibi durumları kapsar. Ancak, 
koşul, burada, hem zararın ve hem de 
saldırganın kusurunun ağır olmasıdır. Ya
pılan değişiklikle bu ağır 'kusur şartı kal
dırılmıştı. Kusur şartı kaldırılınca, ku
sursuz sorumluluk geliyordu ve bu dla ba
sın yoluyla yapılan saldırılarda sorumlu
luğu daha da ağırlaştırıyordu. Kusursuz 
olarak herhangi bir yanlış haberin çık
ması halinde, sorumluluğun büyük ölçü
lerde vcması sözkonusu olacaktı. Bun-
^rın hatalı olduğunu, yanlış olduğunu be
lirtmiştik; ama, geç de olsa, Genel Ku
rulda, hiç değilse hepimizin katkısıyla bu 
yanlışları düzeltmenin mutluluğu içinde
yiz. 
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Medenî Yasa ve Borçlar Yasasında 
yapılan değişikliklerin, şimdiden ulusu
muza 'hayırlı olmasını diliyorum; saygı
lar sunuyorum. (SHP ve ANAP sıraların
dan alkışlar,) 

BALKAN — Teşekkür ederim. 
Başka söz isteyen?.,. Yok. 
Önergeler vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

25 Sıra Sayılı Tasarının sekizinci mad
desindeki 818 sayılı Borçlar Kanununun 
49 uncu maddesini değiştiren madde 49 
başlığı altındaki madde metninden ikinci 
fıkradaki «Ancak bu zararı doğuran te
cavüz 'basın ve yayın yoluyla vuku bul
duğu takdirde dava açılması için kusur 
şartı aranmaz» ibaresinin çıkarılmasını 
arz ve teklif öderiz. 

B. Mehmet Gazioğlu 
Bursa 

Oavit Erdemir 
Kütahya 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Mehmet Gölnan 
* Sakarya 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 8 Sinci 
maddesi ile değiştirilen Borçlar Kanunu
nun 49 uncu maddesinin ikinci fıkrasının 
metinden çikarıİmıasını arz ve teklif ede
niz. 

Abdulkadir Aksu 
Diiıyarb'akır 

Feori Alpaslan 

Saadettin Ağacık 
Kastamonu 

Hayrettin Elmas 
İstanbul 

Orhan Demtirtaş 
istanbul 

Adnan Yıldız 
İstanbul 

GEREKÇE : Maddenin Hükümet Ta
sarısındaki şekliyle düzenlenmesi uygun 
görüldüğünden Adalet Komisyonunda ila
ve edilen fıkranın metinden çıkarılması
nın uygun olacağı düşüncesi ile işbu tek
lif 'hazırlanmıştır. 

BAŞKAN — Aynı mahiyette olan her 
iki önergeye Hükümet ve Komisyon ka
tılıyor mu efendim? 

ADALET BAKANİ MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — 
Efendim, Hükümet olarak katılıyoruz; za
ten, bizim tasarımız da (hükümet tasarı
sı) başlangıçtan beri bu yoldadır. 

Arz öderim efendim. 
BAŞKAN — Komisyon?. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — 
Komisyon çoğunluğu yok efendim, katı
lamıyoruz. 

BAŞKAN — Her iki önergeyi birlik
te oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi kabul edilen önerge 
ile birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Kaldırılan hükümler 
MADDE 9. — 743 sayılı Türk Kanu

nu Medenîsinin 96 ve 142 nci maddeleri 
yürürlükten kaldırılmıştır, 

BAŞKAN — Madde üzerinde «öz is
teyen?. Yok. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler...,, Kabul edilmiştir. 
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Geçici Madde 11 okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 1, — 743 sayılı 

Türk Kanunu Medenîsinin 134 üncü mad
desinin son fıkrası hükmü !bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış 
olan davalar hakkında da uygulanır. 

İBAŞKAN — Madde üzerinde söz iste
yen?. Yök. 

Madde ile ilgili önerge var okutuyo-
Fumı t 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 25 sıra sayılı Ka
nun tasarısının Geçici 1 linçi Maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştünilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Abdulkadir Aksu 
Diyarbakır 

Tevfik Ertürfc 
Ankara 

Afaattin Fırat 
Muş 

Ayhan Uysal 
Çanakkale 

Rıfat Diker 
Ankara 

Eyüp Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

Geçidi Madde 1. — Bu Kanun yürür
lüğe girdiği tarihten önce; 

a) Açılan boşanma davaları devam 
etmekte olanlar, 

(b) Açılan 'boşanma davaları karara 
'bağlanmış olmakla birlikte henüz kesin
leşmemiş olanlar, 

c) Açılan boşanma davaları redde
dilmiş ve bu karar kesinleşmiş olmakla 
birlikte, kes'inleşme tarihinden itibaren 
henüz üç yıl geçmemiş olanlar, 

d) Boşanma davası açmamış olanlar, 
Boşanma sebeplerinden birine dayalı 

olaralf. (a), (b) ve (c) bentlerindeki hal

lerde üç yıl, (d) bendindeki halde beş 
yıl lülen - ayrı kalmış ve eşleriyle arala
rında müşterek hayat yeniden kurulama
mış ise, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren altı ay içinde başvur
maları halinde mahkemece boşanma ka
rarı verilir. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon iş
tirak ediyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — 
Çoğunluğumuz olmadığı için iştirak ede
miyoruz efendim. 

FASKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OL

TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — İş
tirak ediyoruz efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (An
kara) — Efendim, bir sorum var. 

FASKAN — Bu safhada mümkün 
değij efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (An
kara) — Yalnız, bir açıklık getirmek zo-
lunluluğu vardır gibi geliyor. Hükümet 
kalbul etmekle, önergeyi tekabbül etmiş 
durumda. 

BAŞKAN — Doğrudur. t 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (An
kara) — O bakımdan bir tek sorum ola
cak. 

BAŞKAN — Buyurun. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (An
kara — Bu önergede, kimlerin istifade 
edeceği teker teker tadat olunduktan son
ra, son ibarede, «Boşanma sebeplerinden 
'birine dayalı olarak» ibatesi yer almak
tadır 

Lafzen bir yoruma gidilmesi halinde, 
ortaya çıkması muhtemel birtakım tered
dütleri İzale etmek bakımından, bu tadat 
edilen kişiler tarafından dava açılması 
halinde, «Boşanma sebeplerinden birine 
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dayalı olarak» ifadesine nazaran, bu se
bebin varlığını ispat etmek mecburiyeti 
(beyyine külfeti) açısından, beyyıneyi is
pat etmek mecburiyeti altında mıdır, de
ğil midir? Yoksa, ispat mecburiyeti sade
ce üç yıl veya beş yıl ayrılığın, bir araya 
gelememenin devam etmiş olması ha
line mi' münhasırdır? 

Bu konuda hükümetten bilgi istiyo
rum. 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — 
Buradaki husus şu efendim : 134 üncü 
maddedeki prosedüre tabi ve ispat kül
feti yoktur; ama, şunun ispatı vardır : 
Ayrılığın sebebi boşanma sebeplerine da
yanıyorsa; yani, diyelim ki, iş sebebiyle 
ayrılmış gitmiş veya şu sebeple ayrılmış 
gibi, ayrı yaşama sebebinin boşanmaya 
taalluk eden sebeplere dayandığını ispat 
etmesi gerekir. Yoksa, diyelim ki, geçim
sizliğin boşanmaya yetecek bir geçimsiz
lik olduğunu ispat etmesi lüzumu yoktur; 
ama, geçimsizlik sebebiyle ve boşanmak 
niyetiyle ayrı yaşadığını ispat edecektir. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 1 inci maddeyi kabul edilen 
önerge istikametinde tekrar oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Geçici 1 inci madde, kabul edilen öner
ge istikametinde kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇÎCt MADDE 2. — Bu Kanunun 

yürüılük tarihinden önce Türk Kanunu 
Medenîsinin 142 nci maddesine göre ve
rilmiş olan evlenme memnuiyetine dair 
kararlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren hüküm ifade etmez. 

Geçici 2 nci madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — Bu Kanun yayımı 

tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11. — Bu Kanun hükümle

rini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarı 
kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı 
olsun. 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Te
şekkür ederiz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gündemdeki kanun ta
sarılarını sırasıyla görüşmek ve 5 Mayıs 
1988 Perşembe günü saat 15.00'te toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.12 
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VII. — SORULAR 

A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Yüksel 
Çengel'in, 16.1.1988 = 27.1.1988 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen plastik ve deri 
terlik ihracatına ve bu terlikler için Des
tekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ya
pılacak ödemeye ilişkin Başbakandan so
rusu ve Devlet Bakanı Yusuf Bozkurt 
Özal'ın yazılı cevabı (7/135) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulanımın Başbakan ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını saygılarımla arz ederim. 

Yüksek Çengel 
İstanbul 

16.1.1988 tarihli ve 19696 sayılı Res
mî Gazetenin 199 uncu sayfasında 43. sı
ra No. da plastik ve deri terliklere 
tanesine 3 ve 5 $ destekleme fiyat istik
rar fonundan ödeme yapılacağı bildiril
miş idi. 

27.1.1988 tarih ve 19707 sayılı Res
mî Gazetede 12 nci sayfada düzeltmeler 
arasında ise; 16.1.1988 tariMi 19696 sa
yılı Resmî Gazetenin 202 nci sayfa 10 
uncu maddesinde içeriği terlikler olan 
43 üncü madde yolk iken düzeltmeye 
43 üncü madde içeriği gizlenir gibi v,e 
sadece madde No. su olarak eklenmiştir. 

1, 16.1.1988 ile 27,1.1988 tarihleri 
arasında yapılan terlik ihracatına fondan 
tanesine 3 $ ve 5 $ ödeme j % 10 limitine 
bakılmadan yapılacak mı? Yapılmaya
cak mı? 

2. Düzeltmede yürürlük tarihi, yak, 
yürürlük tarihi nedir? 

4 . 5 . 1988 O : 1 

VE CEVAPLAR 

3. Bu tarihler arasında ihracat var 
mı? Gümrük çıkış Ibeyanamderinden 
kimlerin ve kaçar adet ihracatta bulun
duğu? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 3 . 5 . 1988 
Sayı : 03.6/190-9 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlığın 18.4.1988 tarih 
ve K. K< Gn. Md. 106-66/07616 sayılı 
yazısı. 

İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel' 
in Sayın Baş/bakanıımıza yönelttiği, an
cak kendileri adına tarafımca cevaplan-
dınHmasiı tensip olunan yazılı soru öner
gesine ilişkin cevap ekte gönderilmiş
tir. 

Bilgilerinizi ve1 gereğini arz ederim. 
örd Yusuf iBo2lkurt Özal 

Devlet Balkanı 

T. C. 
Başbakanlık 16 . 2 . 1988 

Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı 

(Teşvik Uygulama Başkanlığı) 
Sayı : 4586 

Konu : Soru önergesi Hakkında 

Sayın Yusuf Bozkurt Özal 
Devlet Bakanı 

İlgi : 10.2.1988 tarih ve 07/106-66/ 
01478 sayılı K. K. Gn. Müdürlüğünün 
yazısı. 

İlgide kayıtlı yazınız ve eki incelen
miş olup, İstanbul Milletvekili Sayın 
Yüksd Çengel'in sorularına ilişkin hu
suslar aşağıda özetlenmiştir. 

1. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fo
nundan ihracatçıya yapılacak ödemeler 
16.1.1988 tarihinde ilan edilen 88/1 sa-
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yılı Para ve Kredi Kurulu Tebliği ile 
1.1.1988 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Tebliğin düzeltmesi ise 27.1.1988 ta
rihli Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 
16.1.1988 - 27.1.1988 tarihleri arasında 
yapılacak terlik ihracatı |% 10 limitine 
tabi olacaktır. 

2. Düzeltme yürürlük tarihi, ilgili 
tebliğin yürürlük tarihidir. 

3. Bu tarihler arasında yapılan ihra
catlara ait istatistik! bilgiler henüz gel
mediği için, kim tarafından ne miktar 
ihracat yapıldığı bilinememektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Ali Tiğrel 

Müsteşar 





Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

64 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

4 . 5 . 1988 Çarşamba 

Saat : 15.00 

II 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Cumhurbaşkanlığının 1987 Malî 

Yılı Kesinhesâbına İlişkin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu Raporu (3/464) (S. Sayısı : 
48) (Dağıtma tarihi : 3.5.1988) 

2. — İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uya
rınca Doğrudan Doğruya Gündeme Alın
ma önergesi. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 
3 

SECİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

l1. — Kars Milletvekili Mahmut Alı-
nak ve 12 arkadaşının, tutuklu ve hüküm
lülere cezaevlerinde yapıldığı iddia olunan 
haksız ve insanlık dışı uygulamalar ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner' 
gesi (10/14) 

% — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler ve 33 arkadaşının, ülkemizin sa
hip olduğu çevre değerlerini korumak ve 
mevcut çevre sorunlarını gidermek için 

gerekli tedbirleri tespit etmek ve bir Ç3V-
re politikası oluşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

3. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 41 arkadaşının, 
T.R.T. ile ilgili konuların ve yolsuzluk 
iddialarının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/16) 

4. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet 
Selvi ve 44 arkadaşının, kamu iktisadî te
şebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/17) 

5. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Gölhan ve 18 arkadaşının, ülkemizin sa
nayileşmesi konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/4) 

6. — Samsun Milletvekili irfan De-
miralp ve 21 arkadaşının, Türkiye'deki 
resmî ve özel bankalarda açılmış olan 
döviz tevdiat hesapları ve tüketim mal
ları ithalatı konusunda Anayasanın 98 
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inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/18) 

7. — Kars Milletvekili Mahmut Alı-
nak ve 17 arkadaşının, sağlık sorunları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/5) 

8. — Tokat Milletvekili Kenan Sü
zer ve 38 arkadaşının, işsizliğin boyutla
rım ve yarattığı bunalımlar ile bu husus
ta alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/19) 

9. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin ve 20 arkadaşının, millî eğitimin 
içinde bulunduğu sorunların nedenlerini 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/20) 

10. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 19 arkadaşının, son yedi yılda 
emisyon hacminde genişlemeye yol açan 
ve enflasyonu hızlandıran nedenleri ve 
bunlar içinde DÇM ve garantisiz ticarî 
borçların rolünü tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

11. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal ve 42 arkadaşının, talih oyun
ları işletmelerinin neden olduğu olumsuz
lukları ve Türk toplumunu kumar alış
kanlığından uzaklaştırmak için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 

maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Ke&kin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya 
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, hayali ihracat yaptığı gerekçesiyı 
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği İddiasına ilişkin Baş
bakandan Sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

4. — Balıkesir Milletvekili 1. önder 
Kırlı'nın, Silahlı Kuşetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
dtırrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 

6. — Denizli Milletvekilli Adnan Kes-
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri 
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

7. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T. Cı Ziraat 
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu-
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ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/77) (1) 

8. — istanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

95 — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

10. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

11. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/22) 

12. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay tline bağlı bazı 
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

13. — izmir Milletvekili Türkân Ak-
yorun, günlük bir gazetenin 29.1.1988 ta
rihli nüshasında yeralan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu edi
len olaya ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/25) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 

14. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve nasıl 
ödeme yapılacağına İlişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/27) 

15. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve kumar
haneleri cazip halden çıkarmak için ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/28) 

16. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman Ser-
gisi'nin Londra'daki açılışının Başbakanı 
temsilen eşi Semra özal tarafından yapı
lacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/29) 

17. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin' 
in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek is
teyip de sakıncalı görüldükleri için pasa
port verilmeyen vatandaşlarımıza ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/30) 

18. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, iller Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) 

19. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32) 

20. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerleşim birimlerine ve bu istem
lerin değerlendirilmesinde hangi ölçüle
rin esas alındığına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 



21. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34) 

22. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Koddmaz'ın, KüMıya Hinde yeni kuru
lan ilçelere gerekli atamalar m ne zaman 
yapılacağınla ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

23. — izmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın S. S. K. ve Bağ - Kur üyelerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/35) 

24. — içel Milletvekili M. tstemihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

25. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Saüf Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alman ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 

26. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

27. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık istasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/40) 

28. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman' 
m, Çorum İli Alaca ilçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakamndan sözlü soru öner
gesi (6/41) 

I . -
29. — izmir Milletvekilli Neccarı Türk-

oan'ın, ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfına ait parayla alman 
yiyeceklerin fakirlere Belediyece dağıtıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/87) (1) 

30. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum ili Sungurlu İlçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
«akanından sözlü soru önergesi (6/42) 

31. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum iline bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilafı nedeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

32. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kamndan sözlü soru önergesi (6/44) 

33. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, halen görevde bulunan 
valilere ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/45) 

34. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli iline bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olay
ların sorumlularına ilişkin içişleri Baka* 
oradan sözlü soru önergesi (6/46) 

35. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya ili BeMi'bi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yap
tırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

36. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'ın, Çorum İli Ortaköy ilçesi Yay-
lacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ-



retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

37. — Hatay Milletvekili öner Mis-
ki'nin, ABD ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

38. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

39. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

40. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzincan İline bağlı bazı bucak 
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine 
dönüştürüldüğü iddia edilen sağbk ocak
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 

41.' — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, eğitim yüksekokulundan 1987 
yılında mezun olan öğretmen adayları
nın atamalarının yapılmadığı iddiasına 
ilişkin Mtillî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 
(D 

42. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Vakıflar Bankasının Karabük 
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar
larına 28Jl 1.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/56) 

43. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
•veu'in, bazı bürokratların aym zamanda 
A.B.D. vatandaşı oldukları iddiasına iliş

kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/92) (1) 

44. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerim istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındır
lık ve İskân Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/58) 

45. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Afyon İline bağlı kaç köyde iç
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/59) 

46. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

47. — Samsun M'illetlvekdli A l Eser' 
in, bakanlar için satın alınan veya kira
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/61) 

48. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, bankalardaki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/62) 

49. — Samsun MilletJvekili İrfan De-
miralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

50. — Afyon Mlletvekil'i Baki Dur-
maz'ın, sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/64) 

51. — Afyon Milletlvekili Baki Dur-
maz'ın, din görevlilerinin] eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbiıHer düşünül
düğüne ilişkin DevHet Bakanından sözlü 
soru önergesi '(6/65) 

52. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, Sakarya İli Kültür Sarayı inşaa
tına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanımdan 
sözlü soru önergesi (6f66) 



53. — Sakarya Milfettivekİli Ahmet Ne-
idlim'im, Sakarya İli organize sanayi böl
gesi inşaatına illişklin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

54. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müfttioğlu'ınum, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkim MiMÎ 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanımdan söz
lü soru önergesi (6/68) 

55. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmeli
lerin mağduriyelerime ve alınması gerekli 
tedbirlere ilişkim Milî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/69) 

56. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkim Ta
şran Orman ve Köyişleri Balkanından 
sözllü soru önergesi (6/70) 

57. — Nevşehir Milletvekili Esat Kı-
ratlıoğlu'nun, patates üreticilerinim sorum
larıma karşı ne gibi tedbirler alımacağıma 
ilişkin Tarım Orman ve (Köyişleri Baka
mımdan sözlü soru önergesi (6/71) 

58. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan'ın, Zongufldak Mimin su ihtiyacımı 
karşılayacak Ulutam Barajınım1 me zaman 
İamamlanacağma ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanımdan sözlü soru önergesi 
(6/72) 

(59. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'im, çift pasaportlu kamu görevlile
rime ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/73) 

60. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
iKurt'um, Eskibisar ve Topçular feribot 
iskelelerinin inşaatlarıma ilişkim Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/74) 

61. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'um, Gebze llçeslime bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod mumarası 
verildiği iddiasına ilişkim Ulaştırma (Baka
nından sözlü soru önergesi (6/75) 
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62. — Kocaeli Milletvekili Alaetttin 
Kurt'um, Gebze - Kocaeli arasındaki oto
yollun trafiğe açııknıasından sonra yaptırım 
lan tamirata İlişkim Bayındırlık ve İskân 
Bakanımdam sözlü soru önergesi (6/76) 

63. — Zonguldak Milletvekilli Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ük taksidinim bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkim Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/79) 

'64. — Kütahya MMlelfcvekiilİ Mehmet 
Korkmaz'ın, 1983 yılımda kapatılan Kü
tahya Sümerbamk Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

65. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasımım ne 
zaman hizmete açılacağıma ilişiklin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakamımdan sözlü 
soru önergesi (6/81) 

66. — Bursa M'Metvekuli BeytuHah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek ' büyük 
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

67. — Bursa Milletvekilli Beytuiah 
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/83) 

68. — Bursa Milletvekili BeytuHah 
Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edi
len gerilemenin nedenlerine ve bu konu
da alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/84) 



69. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 

70. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Türk - îş Yapı Ktioperatüfince An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan ko
nut inşaalüarı için Sosyal Sigortalar Ku
rumunca müteahhit firmaya yapılan öde
meye ilişkin Çalışıma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

% 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 
1. — 743 Sayılı Türk Kanunu Mede

nisinin Bazı Maddelerinin ve 818 Sayı

lı Borçlar Kanununun 49 uncu Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/392) 
(S. Sayısı : 25) (Dağıtma tarihi : 
14.3.1988) 

2. — Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1 /396) (S. Sayısı: 
26) (Dağıtma tarihi : 14.3.1988) 

3. — Devlet Güvenlik Mahkemeleri
nin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/411) (S. 
Sayısı : 43) (Dağıtma tarihi : 28.3.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 

k 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 25) 

743 Sayılı Türk Kanunu Medenîsinin Bazı Madde
lerinin ve 818 Sayılı Borçlar Kanununun 49 ncu 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

ve Adalet Komisyonu Raporu (1 /392) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 11 . 2 . 1988 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 07/101-2127/01005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSt BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Baklanlar Kurulu'nca 
2.2.1988 tarihinde kararlaştırılan «743 Sayılı Türk Kanuna Medenîsinin Bazı Madde
lerinin ye 818 Sayılı Borçlar Kanununun 49 uncu Maddesinin DeğiştHbnesine Dair 
Kanun Tasarısı» île gerekçesi ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut özal 

GENEL GEREKÇE 

Türk Kanunu Medenîsinin geçimsizlik «imtizaçsızllık» sebebiyle boşanma hüküm
leri toplumumuzu en çok meşgul eden konular arasında öllup, bir eşin kendi kusuru ile 
evlilik binliğini sarsmış olmasına rağmen geçimsizliğe dayanarak boşanma davası aça-
maması ve eşlerin boşanma için anlaşmış olmalarının boşanma kararı verilmesi İçin 
yeterli sayılmaması sebebiyle evlilik biriliğini temelden sarsan olayların vukuuna rağ
men boşanma kararı verilememesi eşleri müşkül' durumda bırakmakta, eşler fiilen ayn 
yaşamakta, evlilik sadece hukuken devam etmektedir. İşte bu iki sebebe işlerlik ka
zandırabilmek için yeni düzenleme ile, beii şartların tahakkuku hallinde; dalha ziyade 
kusurlu eşe de boşanma davası açma hakkı tanınmış ve kendi aralarında anlaşarak ka
rar vermiş kimselere de bu imkân sağlanmıştır. 

Eşlerin uzun süredir ayrı yaşamaları, olayın tüm şartları dikkate alındığında ev
lilik birliğinin devamında yarar kalmadığını gösteren en önemli unsurlardan birMıir. 
Onun için her ne sebeple olursa olsun, boşanma davası açıp da talebin reddine karar 
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verilmiş ve bu red kararının kesinleştiği tarihten beş yıl geçtiği halde müşterek hayat 
yenliden kurulamamış ise eşlerden birinin talebi üzerine boşanmaya karar verilebile
ceği hükmüne yeni düzenlemede yer verilmiştir. 

Boşanma ile ilgili bu yeni düzenleme ile birlikte boşanmaya dair usul hükmünde 
ve nafakayla ilgili hükümlerde de değişiklik yapılmış, boşanma yüzünden yoksulluğa 
düşecek eşe, kusuru ağır olmamak şartı ile, geçiimi liçin diğer eşten malî gücü oranın
da süresiz olarak nafaka bağlanabileceği hükmü getirilmiştir. 

Diğer taraftan doğumdan sonra cinsiyet değişikliklerinde, nüfus kaydınldaiki cinsi
yetin de değiştirilmesine imkân sağlayacak yeni düzenleme getMBlmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca gaip karı veya kocanın yeniden evlenebilmesi için evliliğin feshini sağla
mak amacı ille mutlak surette hâkim kanarı almaları zorunluluğu kaldırılmış, gaibin karı 
veya kocasının nüfus memurluğuna müracaatla evliliğin feshimi tescili imkânı sağlan
mıştır. 

Tasarıda Türk Kanunu Medenîsinin, şahsî menfiaatlerinlde haksız tecavüze uğra
yan kişinin sahip olduğu hakları düzenleyen 24 üncü maddesinde de İsviçre Medenî 
Kanununun aynı maddeye tekabül eden 28 inci maddesinde 1985 yılında yapılan de
ğişikliğe paralel olarak yeniden düzenleme yapılarak yeni maddeler lilâve edilmiştir. 

Yukarıda açıklanan sebeplerle Türk Kanunu Medenîsinin ahvali şahsiyeye, bo
şanmaya ve buna bağlı olarak nafakaya dair hükümlerinde yapılması zorunlu değişik
liklerin sağlanması amacıyla işbu Kanun Tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Tasarının 1 inci maddesi ile Türk Kanunu Medenîsinin 24 üncü mad
desinde değişiklik yapılmakta ve bu maddeye 214 a, 24 b maddeleri etkilenmektedir. Bu 
maddeye tekabül eden İsviçre Medenî Kanununun 28 inci maddesi 1 Temmuz 1985 
tarihinde yürürlüğe giren bir Kanunla değiştirilmiştir. Tasarı ille 24 üncü maddede bu 
değişikliğe paralel bir düzenleme yapılmaktadır. 

'Mevcult 24 üncü madde şahsî menfaatlerinde haksız tecavüze uğrayan kimseyi 
dolaylı ve eksik bir şekilde himaye ediyordu. Buna göre şahsî menfaatlerinde haksız 
tecavüze uğrayan kimsenin hâkimden tecavüzün men'ini talep edebileceği, maddî ve 
manevî tazminat namıyla muayyen hir meblağ davasını ancak kanunun tayin ettiği 
halde ikame edebileceği hülkme bağlanıyordu. Bu hususta açıklık sağlanmış, haksız te
cavüze uğrayan kimsenin «himaye prensibi» ile bu kimsenin bu prensipten sağlaya
cağı hakların ayrı ayrı düzenilenmesinin uygun olacağı Ikabul edilmiştir. Bu nedlenlle 
de himaye prensibi 24 üncü, dava hakları da 24 a maddesinde düzenlenmiştir. 

24 üncü maddenin birinci fıkrasında şahsiyet halklarının himayesini kimin, kime 
karşı, hangi şartlar altında isteyebileceği ve zarar görenin ne gibi haklara sahip bulun
duğu hususlar* düzenlenmiştir. 

Şahsiyet haklarının himayesini, haksız tecavüze uğrayan herkes isteyebilecektir. 
Bu hakikî şahıs olabileceği gibi hükmî şahıs da olabilir. Bu himaye evvela hakikî şa-
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hıslara ait bulunmaktadır. Hakikî şahıslar doğumdlan ölüımıe kadar bu himayeye ımaz-
harıdır. 

Medenî Kanunun 46 ncı maddesi mucibince, hükmî şahıslar da şahsiyet hakla
rının himayesinden yararlanacaklardır. 

•Şahsiyet haklarımın himayesinin kiıme karşı isteneceği meselesini 24 .üncü madde 
açıkça belirlemektedir. Şahsiyet haklarında haksız tecavüze uğrayan, kimse, hâkimden 
bu tecavüze iştirak eden herkese karşı himaye talep edebilecektir. Burada da keza ha
kikî veya hükmî bir şahıs söz konusu olabilecektir. 

Maddedeki hukuka aykırı tecavüz ifadesinin geniş olarak anlaşılması gerekir. Zira 
haksız tecavüze iştirak eden, müsaade eden veya diestekJleyen herkes davalı durumun
da olabilecektir; bunun için söz konusu kişinin kusurlu olması gerekmeyecektir. 

Şahsiyet haklan tabiri geniş olarak anlaşılmalıdır. KJişjimim kişi olarak sahip bulun
duğu bütün menfaatler bu kavrama dahildir. 

Maddedeki, korunmanın (himayenin) muhtevası da göz .önünde bulündurulımah-
dır. Buradaki şahsiyet haklarımın himayesi zarar görenin hâkime başvurarak, onun1, 
mütecavizi, başkalarının haklarıma riayetle mükellef kıillacak tedbirlerin atamasını ta
lep etmek olarak anlaşılmalıdır. 

Maddenin 'ikinci fıkrasında ise, tecavüzde bulunan kimsenin ileri sürebileceği ve 
fiilini haksız niteliğini ortadan kaldıracak sebepler sayılmış, bu sebepler şahsiyet hak
lan lihlâl edilenin rızası, özel ya da üstün niteUlikte kamu yararı ve kanunun verdiği 
yetkiye dayanma olarak bdirlenmiş, bu sebeplere dayalı olmayan tecavüzün hukuka 
aykırılığı vurgulanmıştır. 

Tasarının 1 inci maddesi Türk Kanunu Medenîsine yeni ilave edilen 24 a mad
desini de muhtevidir. Maddede şahsiyeti hukuka aykırı olarak tecavüze uğrayan veya 
tecavüz tehlikesi karşısında bulunan kişinin açabileceği davalar tadat edilmiştir. Bun
la* haksız ihlalin önlenmesi, haksız ihlalin durdurulması, ihlalin haksızlığının tespiti 
davalarıdır. Bu davalar şahsiyet halkları ihlal edilen herkes tarafından açılabilecektir* 
Buradaki ihlal keyfiyeti geniş manada anlaşılmalıdır, zira «ihlal» kelimesi gerçekleş
miş bir tecavüzü ifadie ettiği gibi bir tecavüz tehdidini de kapsamaktadir. Tecavüze 
uğrayan aynıca hâkimden hükmün yayınlanmasını ya da üçüncü kişilere bitirilmesini 
de isteyebilecektir. 

Madde ayrıca tecavüze uğrayanın maddî ve manevî tazminat davası açma' hak
kının mahfuz bulunduğu ve ayrıca haksız ihlalden eCde edilen kazancın' (Borçlar Ka
nununun başkası! hesabına tasarruf hükümlerine göre talep edebileceği hususunda hük
mü de muhtevidir. 

Maddeye, manevî tazminat talebinin karşı tarafça kabul edilmiş olmadıkça dev-
rediilemiyeceğine, nişanın bozulmasından mütevellit manevî tazminat davasında oldu
ğu gibi miras yolu ile intikâl etmeyeceğine dair hüküm de konulmuştur. 

Madde davanın açılacağı yere ait usul hükmünü de muhtevidir. Kişi şahsiyet hak
larının himayesi için kendi veya davalımın jtoametjgâhı mahkemesinde dava açabilecek
tir. Maddî ve manevî tazminat ile vekâletsiz iş görme hükümleri uyarımca tecavüzden 
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elde ©dillen haıksız kazancın kendisine verillmesini birlikte dava etmişse bu davaları 
birilikte keridü ikametgâhı mahkemesinde açabilecektir. 

Tasarının 1 inci maddesiı yeni getirilen 24 b maddesine ilişkin hükümleri de muh
tevidir. Bu maddede şahsî menfaatleri haksız olarak tecavüze uğrayan kişinin talep 
edebileceği ihtiyatî tedbirler dıüzenlenmişltir. Bu maddenin birinci fıkrasına göre vu
kuu muhakkak veya mevcut bir hukuka aykırı tecavüz karşısında kişi, eğer kolayca 
giderilmeyecek bir zararın doğması tehiiilkesi mevcut ise hâkimden ihtiyatî tedbirler, 
alınmasını talep edebilecektir. İkinci fıkrada da hâkimin alabileceği tedbirler bellürlien-
miştir. ıHâkim, tedbir olarak tecavüzün önlenmesine veya geçici olarak durduruilması-
na karar verecektir. Gerekiyorsa delillerin muhafazası için zarurî tedbirleri de alabi-
lecektlir. 

Maddeye göre ihtiyatî tedbir kararı almak isteyen kişi;, şahsiyet haklarının haksız 
bir tecavüze maruz kaldığımı veya kalabileceğini gerçeğe yakın olarak ortaya koymalı
dır ve aynı zamanda bu tedbir kararının verilmemesi hallinde tamliri çok güç bir zara
ra uğrama tehiiilkesi bulunduğunu da ispat etmelidir. 

IMaddenin son fıkrasında ise, şahsiyet hakkına basın ve yayın yolu ille vukubullan 
tecavüzle ilgili tedbir hükümleri yer almıştır. Bu sekideki tecavüz önenılü derecede ağır 
bir zarara sebebiyet verebilecek nitelliikte ise ve yayını haklı kılacak sebeplerin açık bir 
şekilde bdürtilrnıemıiş olması hallinde hâkim yayını engelleyebilecek veya geçici olarak 
durdurabilecektir. Anayasamızın 28/4 ve 26/2 nci maddelerinde de bu konuya açıklık 
getirilmiş ve basın özgürlüğünün başkalarının şöhret veya haklarının özel ve aile ha
yatlarının korunması amacı ile sınnrilandlırılabileceği açıkça ifade ©dilmüş bulunmakta
dır. 

Madde 2. — (Bu madde ile Türk Kanunu Medenisinin 29 uncu maddesine cinsi
yet değişikliği ile ilgili bir fıkra ilave edilmektedir. 

Cinsiyet değişikliği nedeniyle nüfus kütüğü tashihi Merileri kaynağını ve yasal 
dayanağını Medenî Kanunun 38 ve Nüfus Kanununun 11 ve 46 ncı maddelerinden 
almaktadır. 

Yargıtay içtihatları iradî şekilde cinsiyet değişikliğine cevaz vermemektedir. Hal
buki bu hususi çağımızın en geüişımiş batı topliumliarıınnn en önemli sorunlarından biri 
haline gelmiştir. Cinsiyet organları ve vücut yapısı bakımından erkek ya da kadın ol
masına rağmen ruhsal yapı ve davranıışları bakımından kendisini karşı cinsten hisse
denlerde, ruhsal hayatlarının belli ettiği cinsiyetle fizikî cinsiyetleri arasındaki çatışma 
onları cinsiyet değişikliğine itmekte ve kişi bir operasyonla cinsiyetini değiştirmekte
dir. Bu durum ise onların nüfus kayıtlarımdaiki cinsiyetlerinin de değiştirilmesini gerek
tirmektedir. Medenî Kanunun 38 ve Nüfus Kanununun 46 ncı maddeleri gereğince 
nüfus kaydındaki değişiklikler ancak hâkim hükmü ıille yani mabkemıe karan ite müm
kün olacağından bu değişikliğin de dava açmak suretiyle mümkün olacağı aşikârdır. 
Yargıtay sadece çift origanlı olanak doğmuş olanlar açısından cinsiyet değişikliğini iç
tihatlarında kabul etmiş bulunduğundan ve yukarıda izah olunan kişiler yönünden de 
hukukî boşluğun doldurulmasına zaruret hâsıl olduğu için bu düzenlemeye gerek gö
rülmüştür. Bu değişikliğin dava ile kabulü sırasında bunun bir sağlık kurulu raporuna 
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dayab olması koşulu da getirilmiştir. Bu şahsını evli olması halinde mahkemenin ço
cukların velayetine karar vermesi de gerekecektir. Cinsiyeti bu şekilde değişen kişinin 
evliliği (şayet evlıi ise) bu hükmün kesinleşmesi tarühindlen itibaren başkaca bir hükme 
hacet kalmaksızın kendiliğinden sona erecektir. 

'Madde 3. — Bu madde ile Türk Kanunu Medjeııîsimin gaiplik halinde evlenmeyi 
düzemöeyen 94 üncü maddesinde değişiklik yapılarak gaibim karn veya kocasının yeni
den evlenebilmesi için evliliğim feshini sağlamak amacı ile mutlak surette hâkim karan 
almaları zorunluluğu kaldırılmış, 'gaibim karı veya kocasının nüfus memurluğuna mü
racaatla evliliğin feshini tescili imkânı sağlanmıştır. 

Madde 4. — Bu madde ile Türk Kanunu ' Medenîsinin imtizaçsızhk sebebiyle açı 
lan boşanma davasını düzenleyen 134 üncü maddesinde değişiklik yapılmıştır. 

Geçimsizlik sebebiyle boşanma hükümleri toplumda üzerinde durulan' önemli ko
nulardan biridir. 

Bir eşin kendi kusuru ille evlilik birliğimi sarsmış ofimıasıma rağmen geçimsizliğe 
dayanarak boşanma davası açıp açmaması ve eşlerin boşanma içim anlaşmış olmaları
nım boşamma kararı verilmesi içlin yeterli sayılıp sayılmaması, üzerimde durulan iki 
önemi sorumdur. 

Birimci konuda, 134 üncü maddenin birimci fıkrasında yer alan «Eğer geçimsizlik 
iki taraftan birine dama ziyade kabili isnat ise boşanma davasını ikame hakki/ ancak 
diğer tarafa aittir.» hükmünüm katı bir tarzda uygulanması şikâyetlerin odak nokta
sını teşkil etmektedir. 

Tasarıda aile müessesesini zayıflatmayacak fakat devamımda fayda bulunmayanı 
evliliklerde de sırf davacı daha fazla kusurludur diye boşanmayı engellemeyecek bir 
çözüme yer verilmiştir. Evvela herhangi bir kusur şartı aranmaksızım evtlilik biriliğimi 
temelinden sarsan geçimsizliğin boşanma sebebi teşkili edeceği temel kurali olarak bi
rimci fıkrada kabul edindikten sonra ikinci fıkrada evlilik birliğimi temelinden sarsa
cak boşanma sebebi teşkil eden olaylarda davacının daha fazla kusurlu olması halin
de davalımın boşanmaya itiraz edebileceği belirtilmiştir. Şayet evliliğin devamlımda da
valı eş ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir menfaat kalmamışsa, daha genel 
bir ifadeyle davalının boşanmamakta direnmesi hakkım kötüye kulllamıllmasıı niteliğimde 
ise, itiraz etkisini kaybedecek ve davacı daha fazla kusurlu olmasına rağmen hâkim 
boşanmaya karar verebilecektir., 

Evliliğim süresi, eşlerin yaşları, sağlık durumları, boşanmanın çocuklar üzerimde 
yapacağı etki gibi çeşitli faktörler, boşanmaya itiraz eden eşim hakkımı kötüye kulla
nıp kutlanmadığını takdir etme hususunda rol oynayacaktır. 

Diğer taraftan, yürürlükteki kamım taraflarım anlaşmasını) boşanma içim yeterli 
saymamıştır. Uygulamada tarafların anlaşması bazan boşanmayı sağlamakta bazan sağ
lamamaktadır. Bu hususta Tasarıylia getirilen esas, rızaen boşanmak isteyen esterini 
önce bir yıldan az iki yıldan çok olmamak kaydıyle belli bir süre ayrılığıma hâkimi ta
rafımdan hükmedilecek ondan sonra taraflarım bu süre zarfımda evlilik birliğinim' ida
mesi içim biraraya gelmemesi halinde, taraflardan birinim talebi üzerime boşanmaya ka
rar verebilecektir. Fakat bu hususta hâkimin, taraflıan dinlemesi ve boşanma iradesi-
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min serbestçe açıklandığı kanaatime varması şarttır. Böylece her ifciside boşanmayı is
teyen eşlere bu imkân tanınmış, hakimlin tarafları dinlemesinin çeşitli baskılarla alına
bilecek rızaları etkisiz kılmakta önemlli bir tedbir olabileceği düşünülmüştür. 

Rızaya dayalı boşanmada diğer önemi bir faktör de hâkimin boşanmanın mallı so
nuçlan ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun 
bulmasıdır. Taraflar bu yönde hazırladıkları anlaşmayı mahkemeye tevdi edecekler 
hâkim de ancak bu anılaşmayı uygun gördüğü takdirde boşanmaya karar verebilecek 
ve tarafların ve çocukların menfaatlerini nazara allarak bu anlaşmada gerekli değişik
likleri yapabilecektir. 

Maddeye eklenen son fıkra 'ile uzun süre fiilen ayrı yaşayan eşlerin boşanmaiları-
na imkân sağlanmış bulunmaktadır. Bu günkü toplum hayatımızda beş hatta on yıl 
ve daha fazla bir, süne ayrı yaşamakta olan karı kocalara rastlanmaktadır. 

Boşanma davası açan itarafın davası) red olunduğunda o taraf müşterek hayata 
geri dönmek istemediği takdirde kanunî müeyyideler hiç hiır zaman onu bu hayata' geri1 

dönmeye zorlayamayacaktır. Buna çare olarak maddeye sözü ©dilen son fıkramın ilâ
vesi uygun görülmüştür. 

Bu son fıkraya göre boşanma kararı verilebilmesi liçin taraflardan birinin hangi 
sebeple otursa olsun boşanma davası açıp bunun da reddine dair karar verilmiş olma
sı gereklidir. 

'Bu fıkradaki ortak hayatın yeniden kurulmasundan maksat karı-kocaya evlenme
min umumî hükümlerinde tanınan hakların kulanmlması, yükletilen vazifelerin yerine 
getirmesini üstlenecek şekilde eşlerin biraraya gelmesidir. Fiilen ayrı yaşayan esterin 
zarurî sebeplerle, çocuklar yüzünden veya bazı münferit nedenlere dayalı olarak bira
raya gelmesinin ortak hayatın yeniden kurulması anlamına gelmeyeceği açıktır. 

Madde 5. — Bu madde ile Türk Kanunu Medenîsinin 137 nci maddesinde de
ğişiklik yapılmaktadır. 

Yürürlükteki metin esas aknmakla beraber boşanma veya ayrılık davası açıldığın
da hâkimim muvakkat tedbirleri kendiliğinden allması esası getirilmiştir. 

Madde 6. — Bu madde ile Türk Kanunu Medenîsinin 144 üncü maddesi değişti
rilmektedir. Mevcut metindeki kusursuz eşin boşanma davası neticesinde yoksulluğa 
düşmesi halinde diğerinin ona bir sene süre ile nafaka ödemeye mahkûm edileceği 
hükmü değiştirilerek bir yıllık kaydın adalete uygun düşmediği nazara alınıp, kay
nak İsviçre Medenî Kanununun 152 nci maddesine uygun olarak süresiz nafaka mec
buriyeti esası kabul edilmiştir. 

Ayrıca, yapılan değişiklikle erkeğin kadından yoksulluk nafakası isteyebilmesi ka
dımın hali refahta bulunma şartına bağlıı kılımmıştır. 

Madde 7. — Bu madde ile Türk Kanunu Medenîsinin 145 inci maddesi değiş
tirilmektedir. Boşanan eşe ödenecek irad hükmü çeşitli ödemelerin özelliği gözönünde 
tutularak daha önce tek fıkra şeklinde olan madde dört fıkra olarak yeniden düzen
lenmiştir. 

Manevî tazminatın irad şekllindte hükmedilimesi isabetli' görülmediğinden' bunun 
mümkün olamayacağı ikinci fıkrada belirtilmiştir. 
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Diğer taraftarı, maddî tazminat veya nafakanın iradı sekilinde ödenmesine kanar 
verilen hallerde alacakla veya borçlu ölünce iradın.' kesilmesi işin niteliği icabı görül
müştür. Ancak alacaklının ve borçlunun bir sözleşme ile aksini kabul1 etmeleri halin
de irad alacağı veya borcunun mirasçılara geçmesini önlemek için bir sebep kalma
maktadır. 

Kendisine irad tahsis edilen eşin yeniden evlenmesinden başka, haysiyetsiz hayat 
sürmesi de iradın kesilmesi sebebi sayılmıştır. IBöylece 'iradı kaybetmemek liçin evlen
me yerine, evlilik dışı ilişki sürdürme yolu kapatılmıştır. 

Madde 8. — Tasarının 8 inci maddesiyle 8118 sayılı Borçlar Kanununun 49 uncu 
maddesi değiştirilmiştir. 

Borçlar Kanunun mer'i 49 uncu maddesi, kişilik haklarının ihlali ve bunldan kay
naklanan manevî tazminat hakk«yla ilgili bulunan hükmü ihtiva etmektedir. 

Ancak, şahsî haklara tecavüzde buiiunaa kimsenin hatalı davranışının mevcudi
yeti halinde ağır zarar ve kusura bağla olarak uygulanabilen söz konusu 49 uncu mad
de, kişilik haklarına vaki tecavüzleri yeterince teminait altına almaktan uzak kalmak
tadır. Bu nedenle kişilik haklarının en iyi biçimde korunabilmesi amacıyla 49 uncu 
madde yeniden düzenlenmiştir. 

Bu düzenlemede mevcut hükümde yer alan manevî zararın ve kusurun ağır olma
sı gerektiğine dair hüküm kaldırılmış 49 uncu madde il© cismanî zararlarda «Kusur
suz sorumluluk» ilkesini öngören aynı Kanunun 47 nci maddesi arasında büyük öl
çüde uyum sağlanmıştır. 

Diğer taraftan, hâkimin manevî tazminat miktarını belirlerken Borçlar Kanunu
nun 42, 43 ve 44 üncü maddelerinde öngörülen' ike ve kuraları gözönünde tutmakla 
birilikte, ayrıca tarafların sıfatlarını, işgal ettikleri makamları ve diğer sosyal durum
ları ile ekonomik vaziyetlerini de dikkate ailmalk suretiyle hareket etmesini mümkün 
kılacak bir hüküm de maddeye eklenmiş, böylece, bir ölçü verilerek uygulamacıyaı 
kolaylık sağlanmış ve bu konudaki Yargıtay içtihatlarında zaman zaman işaret edi
len boşluğun yasal yolla giderilmesi amaçlanmıştır. 

Manevî zararı husule 'getiren fiilin hâkim tarafından kınanması, doktrinde bir 
manevî tazminat şekli olarak ileri sürülmekte ise de buna dair açık bir hüküm bulun
maması sebebiyle uygulamada bu yönde bir karar verilmediği görülmektedir. Madde
de yapılan değişiklik, hâkimin fili kınayan bir karar verebilmesi imkânını da sağla
maktadır. 

Geçici Madde — Bu Tasarı ile Türk Kanunu Medenîsinin 134 üncü maddesinin 
değiştirilmesi öngörülmüş ve «boşanma sebeplerinden' herhangi biriyle açılmış boşan
ma davasının reddine karar verilmiş ve kararın kesinleştiği tarihten beş yıl geçtiği hal
de her ne sebeple olursa olsun müşterek hayat yeniden kurulamamışsa, eşlerden birinin 
talİebi üzerine boşanmaya karar verileceği» hükmü getirilmiştir. Bu Geçici Madde ile 
bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce açılıp reddedilmiş boşanma davaları sebe
biyle de son fıkradaki diğer şartların oluşması halimde boşanma davası açılabilmesine 
olanak sağlanmıştır. Yani bu Kanunun yürüdüğünden önce boşanma davası açılıp 
reddedilmiş ve red karanının kesinleşmesi tarihinden beş yıl geçtiği halde müşterek ha-
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yat yeniden kumlamamıs, lise taraflardan birimin müracaatı üzerine mahkemece bo
şanmaya karar veriıleceği gibi bu Kanunun yürüdüğe girmesinden önce dava açılmış 
olup da o davanın red olunması hallinde beş yılık süre geçmemiş oilanılar bu •Kamu
mun yürürlüğünden sonrakd bakiye süre hitamında boşanmak için mahkemeye başvu-
rabilleoeMerdîr. Bu maddenin bu Kanunun yürürlüğünden önce açıılmıış bulunan bo
şanma davalarına uygulanacağı da açıktır. 

Madde 9. — Yürürlük maddesidir. 

Madde 10. — Yürütme maddesidir. 

Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 10 . $ . 1988 
Esas No. : 1/392 

Karar No. : 9 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

743 sayılı Türk Kanunu Medenîsinin Bazı Maddelerinin ve 818 sayılı Borçlar 
Kanununun 49 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı Adalet Ba
kanı Sayın Mahmut Oltan Sungurlu'nun, Adalet Bakanlığı, Ankara üniversitesi Hu
kuk Fakültesi ve Ankara Barosu temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca 
incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiş, 
maddelere ilişkin kabul, ilave ve değişiklikler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır. 

T. Tasarının 1 inci maddesiyle değiştirilen Türk Kanunu Medenîsinin 24 üncü 
maddesinin birinci fıkrasındaki «kimse» kelimesi «kişi» olarak değiştirilmiş, aynı fık
radaki «kendisinin» kelimesi gereksiz görülerek metinden çıkarılmış, ikinci fıkra te
reddütlere meydan vermeyecek biçimde düzenlenmiş, ayrıca, şahsiyet hakkının bir bü
tün ohnası nedeni ile tasan metninde geçen tüm «şahsiyet hakları» ibareleri «şahsiyet 
hakkı» şeklinde düzeltilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesiyle eklenen 24/a maddesinin ikinci fıkrası daha açık bir 
biçimde yeniden kaleme alınmış, dört ve beşinci fıkralarda sözü edilen davaları, da
vacının davalının ikametgâhı mahkemesinde olduğu gibi kendi ikametgâhı mahkeme
sinde de açabileceğinin vurgulanması amacı ile fıkralardaki «mahkemesinde» kelime
lerinden sonra «de» eki ilave edilmiştir. 

Tasarının 1 imci maddesi ile eklenen 24/b maddesinin son fıkrasındaki «belirtilme
miş olması» ibaresi «mevcut olmaması» şeklinde değiştirilmiştir. 

2. Tasarının 2 nci maddesiyle Türk Kanunu Medenisinin 29 uncu maddesine 
bir fıkra eklenmektedir. 

Mahkemelerce nüfus sicilinde cinsiyetle ilgili değişikliğe dair karar verilebilmesi 
için en azından bir sağlık kurulu raporu aranması zorunlu görülerek fıkradaki «sağ
lık kurulu raporu» ibaresinin başına «asgarî» kelimesi eklenmiş, ayrıca cinsiyet tashihi 
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isfenefaiknesinin ancak dava açma suretiyle mümkün olabileceği hususuna da açıklık 
getirilmiş ve fıkra bu görüşlerin ışığında yeniden düzenlenmiştir. 

3. Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
4. Tasarının 4 üncü maddesiyle Türk Kanunu Medenîsinin 134 üncü maddesi 

başlığı ile birlitke değiştirilmektedir. 
Evliliğin en az bir yıl sürmesi halinde eşlerin 'birlikte başvurması veya bir eşin 

diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliğinin temelinden sarsılmış sayılacağı 
düşünüljerek ayrılık kararma gerek kalmaksızın hâkimin boşanmaya karar verebil
mesi uygun görülmüş ve maddenin üçüncü fıkrası bu anlayış içinde yeniden düzen
lenmiş, dördüncü fıkradaki «beş yıllık süre fazla bulunarak «üç yıl»a indirilmiştir. 

5. Tasarının 5 ve 6 ncı maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
6. Tasarının 7 nci maddesi ile Türk Kanunu Medenisinin 145 inci maddesi baş

lığı ile birlikte değiştirilmektedir. 
'Halen vürürlükte bulunan 145 inci maddenin birinci fıkrasında «Bir mukavele 

veya hüküm ile kendisine maddî veya manevî tazminat ve nafaka olarak bir irad tah
sis edilmiş olan karı veya koca yeniden evlenirse, bu irad kat olunur,» hükmü mev
cuttur. Buna paralel olarak tasarıya da «Sözleşme» kelimesinin ilavesinin uygun ola
cağı düşünülmüştür. 

(Diğer taraftan yapılan değişiklikle, bu fıkrada, nafakanın kesilme sebeplerine, na
faka alan eşin «bir evlenme akdi olmadan fiilen kari' - koca gibi yaşaması» da ilave 
edilmiştir. Çünkü nafakanın kesilme sebeplerinden olan «haysiyetsiz hayat sürmesi» bir 
başkası ile karı - koca gibi yaşama durumundan başka hususları kapsamaktadır. Uy
gulamada meydana gelebilecek tereddütlerin önlenmesi bakımından fıkraya bu hu
susun da ilâvesinde fayda mülahaza edilmiş ve üçüncü fıkra bu görüşler doğrultusun
da yeniden düzenlenmiştir. 

7. Tasarının 8 inci maddesi ile Borçlar Kanununun 49 uncu maddesi değiştiril
mektedir. 

Maddenin birinci fıkrasındaki «bir kimse» ibaresi «kişi» olarak değiştirilmiş ve 
hukuka aykırı tecavüzün basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde dava açmak için 
kusur şartı aranmasına gerek bulunmadığı düşünülerek maddeye bu doğrultuda bir 
ikinci fıkra ieklenmiştir. 

8. Malum olduğu üzere Medenî Kanunumuzun 142 nci maddesi «Boşanma hük
münde, kabahatli olan tarafın yeniden evlenmemesi için hâkim, bir seneden az ve iki 
seneden fazla olmamak üzere bir müddet tayin eder.» hükmünü muhtevidir. Bu hük
mün uygulanıması sonucu evlenme süresi içinde gizli münasebetler ve kanun dışı bir
leşmeler meydana gelmekte ve bu gibi birleşmelerden nesebi sahih olmayan çocuklar 
doğmaktadır. Ayrıca, bu yasak süresi içinde evlenme vuku bulduğunda, Medenî Ka
nunumuzun 122 nci maddesi uyarınca bu evlenmeler de hükümsüz sayılmaktadır. Ay
nı zamanda bu maddedeki geçici evlenme yasağının Avrupa İnsan Hakları Sözleşme
sinin 12 nci maddesine aykırı olduğu iddiası ile yapılan başvuruyu Avrupa însan 
Hakları Divanı 18 Aralık 1987'de olumlu mütalaa ile karara bağlanmıştır. Sözü edilen 
Divan, İsviçre Medenî Kanununda yer alan geçici evlenme yasağı hükmünün diğer 
Âkit Devletlerin kanunlarında artık yer almadığını, benzeri hükümlerin 1976'da Avus
turya 1983'te Federal Almanya mevzuatından çıkarıldığını kararında belirlemiştir. 
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Yukarıda belirtildiği üzere, evlenmje memnuiyetinin uygulanması sonucu meydana 

gelen mahzurlu durumların önlenmesi ve Avrupa ülkelerindeki mevzuata paralellik 
sağlanması amacı ile Medenî Kanunumuzun 96 ve 142 nci maddelerinin kaldırılma
sında zaruret bulunduğu gerekçesi ile Tasarıya 9 uncu madde ilave edilmiştir. 

9. Türk Kanunu Medenîsinin 142 nci maddesi yürürlükten kaldırıldığından, daha 
$nce evlenme memnuiyeti müddeti verilmiş olanlara da aynı hakkın sağlanması gerek
liğinden, uygulamada tereddüt yaratmamak maksadıyla Tasarıya geçici bir madde 
daha eklenmiş ve geçici maddeler 1 ve 2 olarak numaralandırılmıştır. 

10. Tasarının 9 uncu maddesi 10 uncu, 10 uncu maddesi 11 inci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

BaşkanvekiM 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 
Sözcü 

A. Reyhan Sakalhoğlu 
Sakarya 

Üye 
Ledin Barlas 

Adana 

üye 
Kâmil Ateşoğulları 

Ankara 
Muhalefet şerhim eklidir. 

1 inci ve 8 inci. maddelere muhalifim. 
Üye 

Mustafa Cumhur Ersümer 
Çanakkale 

Üye 
Ali Haydar Erdoğan 

İstanbul 
Tasarının 1 lincj ve 8 inoi maddelerine 

muhalefet şerhim eklidir. 
Üye 

Murat Basesgioğlu 
Kastamonu 

üye 
Eyüp Cenap Gülpınar 

Şanlıurfa 

Kâtip 
Gökhan M ar aş 

Kırşehir 
Üye 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Muhalifini. Muhalefet şerhim eklidir. 
Üye 

Hasan Namal 
Antalya 

Muhalifim. Muhalefet şerhim eklidir. 

Üye 
Naim Geylani 

Hakkâri 
Üye 

Ahmet Ersin 
îfrımir 

1 'inci ve 8 imci maddelere muhalifim, 
'Muhalefet şerhlim eklidir. 

Üye 
Yılmaz Altuğ 

Sivas 
Üye 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

1 inci ve 8 inci maddeye mıuhallifiim. 
Muhalefet şerhim eklidir. 
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743 SAYILI TÜRK KANUNU MEDENÎSİNİN BAZI MADDELERİNİN VE 818 
SAYILI BORÇLAR KANUNUN 49 UNCU MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
NE IUİŞKİN KANUN TASARISININ 1 ve 8 İNCİ MADDELERİNE İLİŞKİN 

MUHALEFET ŞERHİMİZ 

Madde 1. — Bu maddede Medenî Kanunun 24 üncü maddesine 24 b olarak ek
lenen «ihtiyatî tedbirler» başlıklı maddeye karşıyız. 

Şöyle ki : 
24 üncü maddede ve bundan sonra gelen 24 a maddesinde kişilik haklarına sal

dırının önlenmesinde dava hakkı düzenlendikten sonra bu konuda bir de ayrıca bu
nunla ilgili ihtiyatî tedbir prosedürünü düzenlemeye gerek yoktur. Çünkü HUMK 
101 inci maddede «ihtiyatî tedbir» düzenlenmiştir. Yukarıda belirttiğimiz maddelerde
ki dava hakları kullanılırken HUMK da ihtiyatî tedbiri düzenleyen hükümlerden ya
rarlanılarak ihtiyatî tedbir her zaman istenilebilir ve uygulamada da böyle olmakta
dır. 

«İhtiyatî tedbirin» genel kural dışında ayrıca düzenlenmesi ihtiyatî tedbir kara
rından sonraki on gün içinde asıl davanın açılmaması halinde tedbirin kalkacağı yo
lundaki kuralın da dışına çıkılması gibi bir sonuç doğurmaktadır. 

Kaldı ki, tasarıda «ihtiyatî tedbir» düzenlenirken bunun en önemli unsurlarından 
biri olan teminat konusu da düzenlenmemiştir. 

Bu gereksiz maddenin asıl amacının üçüncü fıkrasındaki basına getirilen sınırla
ma ile ilgili olduğu kanısındayız. Bu fıkra ile «kişilik hakları» bahanesiyle basın öz
gürlüğü kısılmak istenmektedir. Yalan haber konusunda ceza yasalarında henüz yapı
lamayan düzenlemeler hukuksal yönden bu tasarı ile başlatılmak istenmektedir. Geti
rilen kural Anayasanın 28 inci maddesinde ifadesini bulan basın özgürlüğü ilkesine 
aykırıdır. Demokrasiye aykırıdır. Ayrıca tasarıdaki düzenlemeler Yargıtayımızın bugü
ne kadar oluşturduğu genel kurallara da aykırıdır. Yargıtay bu konuda «haberin doğ
ruluğu», «gerçeklik», «kamu yararı», «yayın anında haberin doğru olması» gibi ilke
ler benimsemiştir. Bütün bunlara aykırı düzenleme yapılmaktadır. 

Kaldı ki, 24 b gibi aynca bir madde getirmeden de basın yoluyla kişilik hakla
rına saldırının önlenmesi mümkündür. 24 ve 24 a maddelerde yapılan düzenlemeler 
bu konuda basın organları aleyhine dava açma olanağını tanımaktadır. 

Bu nedenlerle tasannın 1 inci maddesinin «madde 24 b» bölümüne muhalifiz. 

Madde 8. — Bu madde ile Borçlar Kanunun 49 uncu maddesinde yapılan deği
şikliğe karşıyız. 

Şöyle ki : 
Borçlar Kanunun «Haksız Muameleden Doğan Borçlar» başlıklı ikinsi faslında 

düzenlediği maddî ve manevî tazminata, haksız fiile, cismanî zarara, kişilik hakları
nın saldırıya uğramasına ilişkin hükümlerin belirli bir sistemi ve düzeni vardır, ör
neğin, 47 nci maddede cismanî zarar ya da ölüm halinde manevî tazminat düzenlenir
ken tazminat borçlusunun kusuru aranmamıştır. Buna karşılık 49 uncu maddede ki
şilik haklarına saldırıda kusur, kusurun özel ağırlığı gibi ölçüler getirilmiştir. Bu sis
tem kendi içinde tutarlıdır. 
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Ayrıca, BK 49 uncu madde ile MK 24 üncü maddeyi birlikte değerlendirirsek ge
nel kuralın BK 49 uncu maddesi olduğu görülecektir. 

Bu nedenle maddenin eski şekliyle kalması gerekirdi ya da «ağır kusur koşulu» 
kaldırılmamalıydı. 

Bu nedenlerle işbu 8 inci maddeye muhalifiz. 

Güneş Gürseîer Kamil Atesoğulları 
Tekirdağ Ankara 

Ali Haydar Erdoğan Ahmet Ersin 
istanbul îzmıir 

MUHALEFET ŞERHİ 

Medenî Kanunun ve Borçlar Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili 
tasarının aşağıda belirtilen rnadlde değişikliklerine katılmıyoruz. 

L Tasarıda 24 - b madldleStiıyle getirilmek istenen değişiklik, Anayasanın 20 - 28 inci 
maddelerine aykırıdır. 

Bu değişiklikle özellikle Basına sansür getirilmek istenmekte, düşünce ve kanaat 
hürriyetli kısıtlanmakta ve bu düşünce ve kanaatin açıklanması ve yayınlanmalsı kısıt
lanmak istenmektedir. 

2. Aynı sebeple Borçlar Kanununun 49 uncu madde değişikliğine de katılmıyoruz. 
3. Tasarıdaki Mâden! Kanunun 134 üncü maddesinde getirilmek istenen değişik

likte tamamen Türk Hukuk sistemine aykırı olmakta ve ilk dlöfa sostemıe aykırı olarak 
Küsura Prim verilmektedir. 

Kusurlu eşe dava açıp boşanma hakkı veren değişiklik, Türk - Aile yapısını temel
den sarsacak ve toplumda daha büyük yaralar meydana getirecektir. 

Bu itibarla Anayasaya ve Türk Hukuk sistemine aykırı bu değişikliklere katılma
dığımızı saytgı ile arz ederiz. 

Hasan Namal Abdullah Ulutürk 
Antalya Afyon 
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HÜKÜMETIN TEKLIF ETTIĞI METIN 

743 Saydı Türk Kanunu Medenîsinin Bazı Maddelerinin ye 
818 Sayılı Borçlar Kanununun 49 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenîsinin 24 üncü maddesi başlığı ilö 
birlikte aşağıdaki şekilde değiştMlmiş ve 24 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağı
daki (24/a) ve (24/b) numaralı maddeler ilave edilmiştir. 

«2. Tecavüz halinde 

a) İlke 
Madlde 24. — Hukuka aykırı olarak şahsiyet haklarına tecavüz edilen kimse, hâ

kinden, tecavüzde bulunanlara karşı kendisinin korunmasını isteyebilir. 
Şahsiyet hakları ihlal edilenin rızasına veya özel ya da üstün nitejikte bir kamu 

yararına veya kanunun verdiği bir yetkiye dayanmayan her tecavüz hukuka aykırıdır.» 

«b) DaVa hakları 
'Madde 24 a — Şahisiyet hakları hukuka aykırı olarak tecavüze uğrayan veya bir 

tecavüz tehlikesi karşısında bulunan kişi, tecavüze son verilmesini veya tecavüz tehli
kesinin önlenmesini talep edebileceği gibi, sona ermesine rağmen etik'isi devam eden 
tecavüzün hukuka aykırılığının tespitini ve gerekiyorsa kararın yayınlanmasını ya da 
üçüncü kişilere bİldirilmesin'i. talep edebilir. 

Maddî ve manevî tazminat davaları ile elde edilen yararlan vekâletsİz iş görme 
hükümleri uyarınca talep hakkı saklıdır. 

Manevî tazminat talebi karşı tarafça kabul edilmiş olmadıkça devredilemez ve mi
ras yoluyla intikal etmez. Şu kadar ki, miras bırakan tarafından açılmış manevî tazmi
nat davası mirasçılara intikal eder. 

Davacı şahsiyet haklarının himayesi için kendi ikametgâhı veya davalının ikamet
gâhı mahkemesinde dava açabilir. 

Davacı aynı zamanda maddî ve manevî tazminat ile vekâletsiz iş görme hüküm
leri uyarınca tecavüzden elde edilen kazancın kendisine verİHmesini birlikte talep etmliş 
ise, bu davalar* da kendi ikametgâhı mahkemesinde açabilir.» 

«c) İhtiyatî tedbirler; 
Madde 24 b — Vukuu muhakkak veya mevcut bir hukuka aykırı tecavüz karşı

sında bulunan kişi, tecavüzün güçlükle telafi edilebilecek bir zarara sebep olma tehli
kesi mevcut ise hâkimden ihtiyatî tedbirler alınmasını isteyebilir. 

ıBu halde hâkim, tecavüzü engelleyebilir veya geçici olarak durdurur. Gerektiğinde 
delillerin muhafazasını sağlamak için zarurî olan tedbirleri alabilir. 

Baısın ve yayın yoluyla vukuu bulan veya vukuu muhakkak bir tecavüzü hâkim; 
tecavüzün önemli derecede ağır bir zarara sebebiyet verebilecek nitelikte bulunması ve 
yayını haklı kılacak sebeplerin açık bir şekilde belirtilmemiş olması hallerinde engelle
yebilir veya geçici olarak durdurabilir.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi {S. Sayısı : 25) 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

743 Sayılı Türk Kanunu Medenîsinin Bazı Maddelerinin ve 818 Sayılı Borçlar Kanu
nunun 49 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenîsinin 24 üncü maddesi başlığı ile 
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 24 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağı
daki (24/a) ve (24/b) numaralı maddeler ilave edilmiştir. 

«2. Tecavüz halinde 

a) İlke 
Madde 24. — Hukuka aykırı olarak şahsiyet hakkına tecavüz edilen kişi, hâkim

den, tecavüzde bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir. 
Şahsiyet hakkı ihlal edilenin rızasına veya üstün nitelikte bir özel ya da kamu 

yararına veya kanunun verdiği bir yetkiye dayanmayan her tecavüz hukuka aykırıdır.» 

«b) Dava hakları 
Madde 24. — a) Şahsiyet hakkı hukuka aykırı olarak tecavüze uğrayan veya bir 

tecavüz tehlikesi karşısında bulunan kişi, tecavüze son verilmesini veya tecavüz tehli
kesinin önlenmesini talep edebileceği gibi, sona ermesine rağmen etkisi devam eden te
cavüzün hukuka aykırılığının tespitini ve gerekiyorsa kararın yayınlanmasını ya da 
üçüncü kişilere bildirilmesini talep edebilir. 

Maddî ve manevî tazminat davaları açma hakkı ile birlikte bu tecavüzden elde 
edilen kazançları vekaletsiz iş görme hükümleri uyarınca talep etme hakkı saklıdır. 

Manevî tazminat talebi karşı tarafça kabul edilmiş olmadıkça devredilemez ve 
miras yoluyla intikâl etmez. Şu kadar ki, miras bırakan tarafından açılmış manevî taz
minat davası mirasçılara intikal eder. 

Davacı şahsiyet haklarının himayesi için kendi ikâmetgâhı veya davalının ika
metgâhı mahkemesinde de dava açabilir. 

Davacı aynı zamanda maddî ve manevî tazminat ile vekaletsiz iş görme hüküm
leri uyarınca tecavüzden elde edilen kazancın kendisine verilmesini birlikte talep et
miş ise, bu davaları da kendi ikametgâhı mahkemesinde de açabilir.» 

«c) İhtiyatî tedbirler 
Madde 24. — b) Vukuu muhakkak veya mevcut bir hukuka aykırı tecavüz kar

şısında bulunan kişi, tecavüzün güçlükle telafi edilebilecek bir zarara sebep olma teh
likesi mevcut ise hâkimden ihtiyatî tedbirler alınmasını isteyebilir. 

'Bu halde hâkim, tecavüzü engelleyebilir veya geçici olarak durdurur. Gerektiğin
de delillerin muhafazasını sağlamak için zarurî olan tedbirleri alabilir. 

Basın ve yayın yoluyla vukuu bulan veya vukuu muhakkak bir tecavüzü hâkim; 
tecavüzün önemli derecede ağır bir zarara sebebiyet verebilece'k nitelikte bulunması 
ve yayını haklı kılacak sebeplerin açık bir şekilde mevcut olmaması hallerinde engel
leyebilir veya geçici olarak durdurabilir.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 25) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği ıMetin) 

MADDE 2. —743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 29 uncu maddesine aşağıdaki 
fıkra eMtenmüştir. 

«Doğusmdan sonra meydana gelen cinsiyet değişikliğinin sağlık kurulu raporu ile 
belgelendirilmesi hâlinde nüfus sicilindle gerekli düzeltme yapılır. Cinsiyeti değÜştirilen 
fc'işi evli ise, cinsiyet tashihi 'davasında eşe de husumet yöneltilir ve aynı mahkeme1, var
sa ortak çocukların velayetinin kime verileceğini de tayin öder, cinsiyet değişikl'iği ka
rarının kösinîeşliği tarihte, evlilik; kendiliğinden «on bulur.» 

MADDE 3. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenîsinin 94 üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 94. — Gaipliğe hükmolunan kimsenin kocası veya karısı evlilik feshedil
medikçe evlenemez. 

Gaibin karı veya kocası ya gaiplik davası ile birlikte evliliğin feshM ister ya da 
gaiplik kararı verilip de nüfusa tescil edilmiş ise nüfus idaresine müracat ile evliliğin 
feshinin tescilini talep eder. Bu tescil evliliğin feshinin tüm neticelerini hâsıl eder. 

Evliliğin feshinin gaiplik davası ile birlikte talep edilmesi halinde boşanma hak
kındaki usul burada dahi caridir.» 

MADDE 4. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenîsinin 134 üncü maddesi başlığı 
ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«VI. — Evlilik birliğinin sarsılması veya müşterek hayatın yeniden kurulamaması. 
Madde 134. — Evlilik birliği, müşterek hayatı sürdürmeleri kendilerinden bek

lenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden herbiri boşanma davası 
açabilir. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen hallerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının 
açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz hakkın kötüye kullanıl
ması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından 
korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir . 

Eşler, boşanmak için birlikte başvurdukları veya bir eş diğerinin davasını kabul 
ettiği takdirde hâkim, bir yıldan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere tespit edeceği 
bir süre ile ayrılığa hükmeder. Eşler bu süre zarfında müşterek hayatın devamı mak
sadıyla biraraya gelmedikleri takdirde birinci fıkradaki hal gerçekleşmiş sayılır. Bu 
sürenin sonunda eşlerden her biri boşanma talebinde bulunabilir. Bu halde boşanma 
kararını verebilmesi için hâkimin, tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe 
açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçlarıyla çocukların durumu 
hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, ta
rafların ve çocukların menfaatlerini nazara alarak bu anlaşmada gerekli gördüğü de
ğişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya 
hükmolunur. Bu halde 150 nci maddenin (3) numaralı bendi hükmü uygulanmaz. 

Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar 
verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten itibaren beş yıl geçmesi halinde, her ne 
sebeple olursa olsun müşterek hayat yeniden kurulamamışsa eşlerden birinin talebi 
üzerine boşanmaya karar verilir.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 25) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenîsinin 29 uncu maddesine aşağıda
ki fıkra eklenmiştir. 

«Doğumdan sonra meydana gelen cinsiyet değişikliğinin asgarî sağlık kurulu ra
poru ile belgelendirilmesi halinde nüfus sicilinde gerekli düzeltme yapılır. Bu konuda 
açılacak davalarda cinsiyeti değiştirilen kişi evli ise, eşe de husumet yöneltilir ve aynı 
mahkeme, varsa ortak çocukların velayetinin kime verileceğini de tayin eder, cinsiyet 
değişikliği kararının kesinleştiği tarihte, evlilik kendiliğinden son bulur.» 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenîsinin 134 üncü maddesi başlığı 
ile birilikte aşağıdaki şekilde değiştMımiştiır. 

«VI — Evlilik birliğimin sarsıtaıası veya müşterek hayatın yeniden kurulamaması 
Mıadde 134. — Evlilik biriliği, müşterek hayatı sürdürmeleri kendilerinden bek

lenmeyecek dıereoede temelinden sarsılmış olursa eşlerden her biri boşanma davası 
açabilir. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen hallerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının 
açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz hakkın kötüye kullanıl
ması niteliğinde ise ve evlilik bMiğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından ko
runmaya değer bir yanar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir. 

EVlilıik en az bir yıl sünmüşse, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğe
rinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hal
de boşanma kararı veriılebiimesii İçin, hâkimin bizzat taıraflan dinleyerek iradelerin 
serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçlan ile çocukların 
durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâ
kim, tarafların ve çocukların menfaatlerimi nazara alarak bu anlaşmada gerekli gör
düğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin 'taraflarca da kabulü halinde boşan
maya hükmolunur. Bu halde 150 inci maddenin (3) numaralı bendi hükmü uygulan
maz. 

Boşanma sebeplerinden her hangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar 
verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten 'itibaren üç yıl geçmesi halinde, her ne se
beple olursa olsun müşterek hayat yeniden kurulamamışsa eşlerden birinin talebi üze
rine boşanmaya karar verilir.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 25) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 5. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenîsinin 137 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«III. — Geçici tedbirler 
Madde 137. — Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı sü

resince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, infakına, karı koca mallarının yöne
timine ve çocukların bakımına dair geçici tedbirleri kendiliğinden alır.» 

MADDE 6. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenîsinin 144 üncü maddesi başlığı 
ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«2. — Yoksulluk nafakası 
Madde 144. — Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek eş, kusuru daht ağır ol

mamak şartıyla geçimi için diğer eşten malî gücü oranında süresiz olarak nafaka 
isteyebilir. Ancak, erkeğin kadından yoksulluk nafakası isteyebilmesi için, kadının 
hali refahta bulunması gerekir. 

Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz. 

MADDE 7. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenîsinin 145 inci maddesi başlığı ile 
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«3. Tazminat ve nafakanın ödenme şekli. 
Madde 145. — Maddî tazminat ve yoksulluk nafakasının toptan veya durumun 

gereklerine göre irad şeklinde ödenmesine karar verilebilir. 
Manevî tazminata irad şeklinde hükmedilemez. 
Kendisine maddî tazminat veya nafaka olarak bir irad tahsis edilmiş eşin yok

sulluğunun zail olması, haysiyetsiz hayat sürmesi, yeniden evlenmesi veya eşlerden 
birinin ölmesi halinde, aksi taraflarca kararlaşturılmadıkça bu irad kesilir . 

irad şeklinde maddî tazminat veya nafakayı gerektiren sebep ortadan kalkar ya 
da önemli ölçüde azalır veya borçlunun malî gücü önemli ölçüde eksilirse iradın in
dirilmesine veya. kaldırılmasına karar verilebileceği gibi değişen durumlara göre ve 
hakkaniyet gerektiriyorsa iradın artırılması da istenebilir.» 

MADDE 8. — 818 sayılı Borçlar Kanununun 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 49. — Şahsiyet hakları hukuka aykırı bir şekilde tecavüze uğrayan bir 
kimse, uğradığı manevî zarara karşılık manevi tazminat namıyla bir miktar para 
ödenmesini dava edebilir. 

Hâkim, manevî tazminatın miktarını tayin ederken, tarafların sıfatını, işgal et
tikleri makamı ve diğer sosyal ve ekonomik durumlarını da dikkate alır. 

Hâkim, bu tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir tazmin sureti ikame veya ilave 
edeibileceği gibi tecavüzü kınayan bir karar vermekle yetinebilir ve bu kararın basın 
yolu ile ilanına da hükmedebilir.» > 

Tüfkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 25) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5. — Taslarının 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 6, — Tasarının 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 7. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenîsinin 145 linçi maddesi başlığı ile 
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«3. Tazminat ve nafakanın ödenme şekli 
'Madde 145. — Maddî tazminat ve yoksulluk nafakasının toptan veya durumun 

gereklerine göre irad şeklinde ödenmesiine karar verilebilir. 
Manevî tazminata irad şeklinde hükmedilmez. 
Sözleşme veya hüküm ile kendisine maddî tazminat veya nafaka olarak bir irad 

tahsis edilmiş eşin yoksulluğumun zail olması, haysiyetsiz hayat sürmesi, bir evlenme 
akdi olmadan fiilen karı koca gibi yaşaması, yeniden evlenmesi veya eşlerden birimim 
ölmesi halinde, aksi 'taraftarca kararlaştırıtmadıkça bu irad kesilir. 

irad şeklinde maddî tazminat veya nafakayı gerektiren sebep ortadan kalkar ya 
da önemli ölçüde azalır veya 'borçlunun malî gücü önemli ölçüde eksiilirse iradın imdi-
rilmesine veya kaldırılmasına karar verilebileceği gibi değişen durumlara göre ve hak
kaniyet gerektiriyorsa iradim 'artırılması da istenebilir.» 

MADDE 8. — 818 sayılı Borçlar Kanunumun 49 uncu maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«Madde 49. — Şahsiyet hakkı hukuka aykırı bir şekilde tecavüze uğrayan kişi, 
uğradığı manevî zarara karşılık manevî tazminat mamıyla bir ımiktar para ödenmesini 
dava edebilir. 

Amcalk bu zararı doğuran tecavüz basın ve yayın yoluyla vuku bulduğu tak
dirde dava açılması içim kusur şartı aranmaz. 

Hâkim, muamevî tazminatın miktarını tayin ederken, taraflarım sıfatımı, işgal ettik
leri makamı ve diğer sosyal ve ekonomik durumlarını da dikkate alır. 

Hâkim, bu tazminatım ödenmesi yerime, diğer bir tazmin sureti ikâme veya ilave 
edebileceği gibi tecavüzi kınayan bir karar vermekle yetimebilir ve bu kararım basın yo
lu ile ilamına da hükmedebilir.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 25) 



— 20 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

GEÇtCt MADDE — 743 sayılı Türk Kanunu Medenîsinin 134 üncü maddesinin 
son fıkrası hükmü bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olan davalar 
hakkında da uygulanır. 

MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

2 . 2 . 1988 Başbakan 
Turgut Özal 

Devlet Bakanı ve Başbalkan Yardımcısı 
İ. Kaya Erdem 
Devlet Balkanı 

Abdullah Tenekeci 
Devlet Bakanı 

Ali Bozer 
Devlet Bakanı 

Adnan Kahveci 
Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek 

Adalet Bakanı 
M. Oltan Sungurlu 

İçişleri Bakanı 
Mustafa Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/. Safa Giray 

Ulaştırma Bakanı 
Ekrem Pakdemirli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
İmren Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Fahrettin Kurt 

Devlet Bakam 
Kâzım Oksay 
Devlet Bakanı 
Veysel Atasoy 
Devlet Bakanı 
Yusuf B. Özal 
Devlet Bakanı . 
Mehmet Yazar 
Devlet Balkanı 
Nihat Kitapçı 

Millî Savunma Balkanı 
Ercan Vuralhan 
Dışişleri Bakam 

A. Mesut Yılmaz 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 

Hasan Celal Güzel 
Sağlık ve Sosyali Yardım Bakanı 

Bülent Akarcalı 
Tarım Onman ve Köyişleri Bakanı 

H. Hüsnü Doğan 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Şükrü Yürür 
Kültür ve Turizm Balkanı 

M. Tınaz Titiz 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 25) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Kaldırılan hükümler 
MADDE 9. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenîsinin 96 ve 142 itici maddeleri yü

rürlükten ıkaldırılmıştir. 

GEÇÎCt MADDE 1. — Tasarının Geçici maddesi Geçici 1 inci madde olarak 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlük tarihlinden önce Türk Kanunu 
Medenîsinin 142 nci maddesine göre verilim iş olan evlenme memnuiyetine dair kanar
lar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hüküm ifade etmez. 

MADDE 10. — Tasarının 9 uncu maddesi 10 uncu madde olarak Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 11. —Tasarının 10 uncu maddesi 11 inoi madde olanak Komisyonumuz
ca aynen kabul edimiştiır. 

..». m>m<^ •<" 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 25) 
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Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreterliği 

Ankara 
But. M. Md. 

32-68-8- 88/1029 
Konu : 1987 Yılı Kesinhesap Cetveli Hk. 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

1050 Sayılı Muhasdbei Umumîye Kanununun 101 inci maddesi uyarmca hazırlanmış bulunan Cumhurbaşkanlığı 1987 Yı 
tarih ve 7 sayılı Cumhurbaşkanhğı Genel Sekreterliği Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 17 nci maddesinin 
çesinden yapılan harcamaların denetimi, T.B.M.M. Hesaplarını İnceleme Komisyonu tarafından, malî yılın sonunda hazırlanarak 
tarafından tastâk edSlecek kesinhesap cetvelleri üzerinden yapılır.» hükmüne göre işlem yapılmak üzere ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 48) 
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(As3 veya Vekil) 

BIRÎNCI DERECE İTA AMİRİNİN İKİNCİ D 

KURULUŞUN işe başlama 
A D I Adı Soyadı tarihi Ayrıfcna tarihî Adı Soyadı 
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ÖDENEK VE HARCAMANIN EKONOMİK AYRIMI 

DAİRE : CUMHURBAŞKANLIĞI 
KJURUM : 

Ödenek 
türü 

1 

2 
3 

Açddama 

Cari harcamalar ( a+b) 
a) Personel giderleri 

b) Diğer cari giderler 
Yatırım harcamaları 
Transfer harcamaları 

TOPLAM 

•(Bir Önceki Yıl Uygulaması 

Genel ödenek 
toplamı 

1 345 486 000 
822 559 000 

522 927 000 
2 500 000 

66 300 000 

1 414 286 000 

Toplam 
harcama 

1 189 326 391 
712 831 025 

476 495 366 
— 

65 288 237 

1 254 614 628 

Bültçe başlangıç 
ödeneği 

1 599 000 000 
1 065 000 000 

534 000 000 
3 0 0 0 000 

8 000 000 

1 610 000 000 

+ 
— 

.+ 
— 

+ 

+ 
— 

Yılı içinde 
Eklenen <+) 
Düşülen (—) 

14 000 000 
14 000 000 

14 000 000 
14 000 000 

— 
79 500 000 
3 500 000 

93 500 000 
17 500 000 

Genel ödenek 
toplamı 

1 599 000 000 
1 065 000 000 

534 000 000 
3 000 000 

84 000 0CO 

1 686 000 000 

ÖDENEK VE HARCAMANIN GİDER TÜRLERİNE DAĞILIMI 
DAİRE : CUMHURBAŞKANLIĞI 
KURUM : 

Kbdu 

100 
200 
300 
400 

500 ' 
600 

700 

800 

900 
000 

Açiklama 

Personel giderleri 
Yolluklar 
Hizmet alımları 
Tüketim malları ve malzeme 
alımları 
Demirbaş alımları 
Makine, teçhizat ve taşıt 
alımları 
Yapı, tesis ve büyük 
onarım giderleri 
Diğer ödemeler 

Transferler 
Özel ödenek harcamaları 

TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

822 559 000 
19 364 000 
60 050 000 

429 313 000 
14 200 000 

2 500 000 

— 
— 

66 300 000 

1 414 286 000 

Toplam 
harcama 

712 831 025 
17 403 909 
58 326 346 

391 767 297 
8 997 814 

— 

— 
• — • 

65 288 237 

" 

1 254 614 628 

Bütçe başlangıç 
ödeneği 

1 065 000 000 
13 000 000 
56 000 000 

453 000 000 
12 000 000 

3 000 000 

— 
~~~ 

8 000 000 

1 610 000 000 

! 

+ 
+ 

— 
+ 

+ 
— 

.+ 

__ 

Yılı içinde 
Eklenen ( + ) 
Düşülen (—) 

— 
3 000 000 
8 000 000 

14 000 000 
3 000 000 

— 

— 

79 500 000 
3 500 000 

93 500 000 

17 500 000 

Genel ödenek 
toplamı 

1 065 000 000 
16 000 000 
64 000 000 

439 000 000 
15 000 000 

. 3 .000 000 

— 
— 

84 000 000 

~ 

1 686 000 000 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 48) 
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ÖDENEK VE HARCAMANIN PROGRAMLARA DAĞILIMI 

DAİRE : CUMHURBAŞKANLIĞI 
KURUM : 

Prog. AÇIKLAMA 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK 
HİZMETLERİ 

900 HİZMET PROGRAMLARINA 
DAĞİTİLAMAYAN TRANSFERLER 

TOPLAM 

Bütçe başlangıç 
ödeneği 

1 602 000 000 

8 000 000 

Yılı içinde 
Eklenen ( + ) 
Düşülen (—) 

Genel ödenek 
toplamı 

Toplam 
harcama 

+ 14 000 000 
— 14 000 000 1 602 000 000 1 483 894 145 
+ 79 500 000 
— 3 500 000 84 000 000 82 589 758 

+ 93 500 000 
1 610 000 000 — 17 500 000 1 686 000 000 1 566 483 903 

İp 

1 

1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 48) 
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YIL SONU GENEL ÖDENEK VE 
HARCAMASININ HARCAMA KALEMLERİNE DAĞILIMI 

DAİRE : CUMHURBAŞKANLIĞI 
KURUM : 

Harcama 
kalemi 

110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
000 

100 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
00Ö 

200 
310 
320 
330 
340 
350 
360 

370 
380 
390 
000 

300 
410 
420 
430 

A Ç I K L A M A 

Ö D E N E 
CARİ YATIRIM 

(D (2) 

Aylıklar 
Sözleşmeli personel ücreti 
İşçli ücretleri 
Sosyal yardımlar 
Ek çalışma karşılığı 
Tazminatlar ve ödüller 
Ödenekler 
Tedavi yardımı ve cenaze giderleri 
Diğer personel giderleri 
Özel ödenek harcamaları 

PERSONEL GİDERLERİ TOPLAMI 
Yurt içi geçici görev yollukları 
Yurt içi sürekli görev yollukları 
Yolluk karşılığı verilen tazminatlar 
Yurt dışı geçici görev yollukları 
Yurt dışı sürekli görev yollukları 
Tahliye giderleri 
Özel ödenek harcamaları 

YOLLUKLAR TOPLAMI 
Müşavir firma veya kişilere ödemeler 
Ulaştırma giderleri 
Taşıma giderleri 
Tarifeye bağlı ödemeler 
Kiralar 
Makine, teçhizat, demirbaş, taşıt bakım ve 
onarımı 
Bina küçük onarımı 
1050 sayılı Yasanın 48 inci maddesi giderleri 
Diğer hizmet alımları 
Özel ödenek harcamaları 

HİZMET ALIMLARI TOPLAMI 
Kırtasiye, baskı ve yayın giderleri 
Yakacak alımları 
Akaryakıt ve yağ giderleri 

1 065 000 000 

K L E R 
TRANSFER 

(3) 

— 

TOPLAM 
(1+2+3) 

1 065 000 000 

H A 
CARİ 

d) 

249 088 832 
91 479 644 

318 193 577f 
127 495 029, 
124 401 386 
59 340 440 
19 488 924 

989 487 ,832 
15 155 385 

600 000 

16 000 000 16 000 000 

64 000 OÖÖ 64 000 000 

89 750 

15 845 135 

19 586 450 
658 510 

604 800 

29 635 875 
8 715 651 

1 798 570 

60 999 856 
12 272 368 

200 218 848 
31 103 046 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 48) 



— 10 — 

YİL SONU GENEL ÖDENEK VE 
HARCAMASININ HARCAMA KALEMLERİNE DAĞILIMI 

DAİRE : CUMHURBAŞKANLIĞI 
KURUM : 

Harcama 
kalemi 

440 
450 
460 
47q 
480 

490 
OOÖ 
400 

510 
520 
530 
590 
000 

A Ç I K L A M A 

Elektrik, su ve havagazı giderleri 
Yiyecek ve yem alımları 
Özel malzeme abraları 
Savunma alımları ve giderleri 
Temsil, ağırlama, tören, fuar ve tanıtma 
giderleri 
Diğer tüketim mallan ve malzeme alımları 
Özel ödenek harcamaları 
TÜKETİM MALLARI VE MALZEME 
ALIMLARI TOPLAMI 

Büro malzemeleri alımları 
Büro makineleri alımları 
Yangından korunma malzemeleri alımları 
Diğer demirbaş alımları 
Özel ödenek harcamaları 

500 DEMİRBAŞ ALIMLARI TOPLAMI 

610 Taşıt alımları 
62Ö Makine teçhizat alımları ve buy. onarımı 
630 Dış alım (kredilerinin dövredâ. ar. karşı. 
000 Özel ödenek harcamaları 
600 MAKİNE, TEÇHİZAT VE ALIMLARI 

TOPLAMI 

Ö D E N E K L E R 
CARİ YATIRIM TRANSFER TOPLAM 

d ) (2) <3) (1+2+3) 

70 514 
58 226 

439 000 000 

15 000 000 

, 

— 

— 

3000 000 

— 

— 

, 

439 000 000 

15 000 000 

3 000 000 

13 467 
16 011 

401 814 

8 732 

56 
5 556 

14 344 

— 

— 
— 

930 İktisadî transfer ve yardımlar 
940 Malî transferler! 
950 Sosyal transferler 
960 Borç ödemeleri 
000 Özel ödenek harcamaları 

900 TRANSFERLER TOPLAMI 

GENEL TOPLAM 1 599 000 000 

5 500 000 
78 500 000 

84 000 000 

5 500 000 
78 500 000 

84 000 000 

3 000 000 84 000 000 1 686 000 000 1 482 49 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 48) 
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DAİRE 5 CUMHURBAŞKANLIĞI 
KURUM ; 

GİDER KESİNHESAP CETVELİ 

T E R T İ P 

S 
S u 

5? 
:3 P 

tu 
O u 

•o 2"o 

101! 
01] 

001 

002 

02 

001: 

is ıı ıı sı MI H 

100 
170 

100 
110 
120 
140 
150 
160 
170 
180 
200 
210 
220 
240 

300 
320 
330 
350 
360 
370 
390 

Başlangıç ödeneği 

A Ç I K L A M A 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
GENEL YÖNETİM 

Cumhurbaşkanlığı 
PERSONEL GİDERLERİ 
Ödenekler 
Yönötim hizmetleri 
PERSONEL GİDERLERİ 
Aylıklar 
Sözleşmeli personel ücretleri 
Sosyal yardımlar 
Ek çalışma karşılıkları 
Tazminatlar ve ödüller 
Ödenekler 
Tedavi yardımı ve cenaze giderleri 
YOLLUKLAR 
Yurt içi geçici görev yollukları 
Yurt içi sürekli görev yollukları 
Yurt dışı geçici görev yollukları 
DESTEK HİZMETLERİ 

Desttek hizmetleri 
HİZMET ALIMLARI 
Ulaştırma giderleri 
Taşıma giderleri 
Kiralar 
Makine, teçhizat, demirfbaş, taşıt bakım ve onarımı 
Bina küçük onarımı 
Diğer hizmet alımları 

Bütçe Kanunu 
(üe Verilen 

Lira 

1 602 000 000 
1 078 000 000 
,1 078 000 000 

30 000 000 
30 000 000 

1 048 000 000 
1 035 000 000 

Ek ve Olağan 
Üstü Ödenek 
Kanunlarıyla 

Lira 

1050 S/K 48* 
Mad. 

Oereğince 
Lira 

1050 S/K 
Mad 

Gereği 
Lir 

13 000 000 

524 000 000 
521 000 000 
521 000 000 

56 000 000 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 48) 
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HESAP CETVELİ 

LARLA 

Düşülen 
Lira 

14 000 000 

14 000 000 
14 000 000 
14 000 000 

ÖZEL KANUNLAR 
GEREĞİNCE 

Geçen yıldan Bu yıl içinde 
devreden alman 

Lira Lira 

» 

YJÛ sonu 
harramjaflıaır 

TVknffam« fMollnt-An 

Yıl sonu genel 
ödenek toplamı 

Lira 

1 602 000 000 
1 081 000 000 
1 081 000 000 
• 30 000 000 

30 000 000 

1 051 000 000 
1 035 000 000 

16 000 000 

521 000 000 
518 000 000 
518 000 000 

64 000 000 

ödenen veya 
emanete alman) 

Lira 

1 483 894 145 
1 005 332 967 
1 005 332 967 

30 000 000 
30 000 000 
30 000 000 

975 332 967 
959 487 832 
249 088 832 
91 476 644 

318 193 577 
127 495 029 
124 401 386 
29 340 440 
19 488 924 
15 845 135 
15 155 385 

600 000 
89 750 

478 561 178 
477 158 668 
477 158 668 

60 999 856 
19 586 450 

658 510 
604 800 

29 635 875 
8 715 651 
1 798 570 

iptal edilecek 
ödemek 

Lira 

118 105 855 
75 667 033 
75 667 033 

75 667 033 
75 512 168 

154 865 

42 438 822 
40 841 332 
40 841 332 

3 000 144 

Ödenek dışı 
harcamalar 

Lira 

Özel 
kanunlar 
gereğince 
ertesi yıla 
devreden 

ödenek 
Lira 

1 
M 

Bütç 
k 

Türkiye Büyük Millet MecM <S. Sayısı : 48) 
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DAİRE : CUMHURBAŞKANLIĞI 
KURUMU : 

T E R T İ P 

1 
t» 
o 

10. ,1, 
i£» ÖT* OJ o 

0011 

900 

04 

422 

05 

m 

İs 
*-ı,3 1 £ 13 §İ SSg 33 
400 

410 
420 
430 
440 
450 
480 
490 
500 
510 
530 
590 

600 
620 

900 
950 

A Ç I K L A M A 

TÜKETİM MALLARI VE MALZEME ALIM
LARI 
Kırtasiye, 'baskı ve yayın giderleri 
Yakacak alımları 
Akaryakıt ve yağ giderleri 
Elektrik, su ve havagazı giderleri 
Yiyecek ve yem alımları 
Temsil, ağırlama, tören, fuar ve tanıtma giderleri 
Diğer tüketim malları ve malzeme alımları 
DEMİRBAŞ ALIMLARI 
Büro malzemeleri alımları 
Yangından korunma malzemeleri alımları 
Diğer demirbaş alımları 

Makine, teçhizat ve taşıt alımları 
MAKİNE, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI 
Makine, teçhizat alımları ve büyük onarımları 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMA
YAN TRANSFERLER 
SOSYAL TRANSFERLER 

Diğer dernek, hirtik, kurum, kuruluş, sandık ve 
Ibenzeri teşekküllere yapılacak ödemeler 
TRANSFERLER 
Sosyal transferler 
BORÇ ÖDEMELERİ 

Personel giderleri, geçen yıllar karşılıklı ve karşılıksız 
borçları 

Başlangıç Ödeneği 

Bütçe Kanunu 
ile Verilen 

Lira 

453 000 000 

Ek ve Olağan 
Üstü Ödenek 
Kanunlarıyla 

Lira 

1050 S/K 48, 
Mad. 

Gereğince 
Lira 

1050 S/K 
Mad. 

Gereğin 
Lira 

12 000 000 

3 000 000 
3 000 000 
3 000 000 

8 000 000 
2 000 000 
2 000 000 

2 000 000 
2 000 000 

6 000 000 
6 000 000 

1 000 000 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 48) 



HESAP CETVEIİ 

LARLA 

Düşülen 
Lira 

14 000 000 

3 500 000 

3 500 000 
3 500 000 

ÖZEL KANUNLAR 
GEREĞİNCE 

Geçen yıldan Bu yıl içinde 
devreden alınan 

Lira Lira 

Yıl sonu genel 
ödenek toplamı 

Lira 

439 000 000 

15 000 000 

3 000 000 
3 000 000 
3 000 000 

84 000 000 
5 500 000 
5 500 000 

5 500 000 
5 500 000 

78 500 000 
78 500 000 

Yıl sonu 
harcamalar 

toplamı (Nakten 
ödenen veya 

emanete alınan) 
Lira 

401 814 424 
12 272 368 

200 218 848 
31 103 046 
70 514 608 
58 226 609 
13 467 495 
16 011 450 
14 344 388 

8 732 218 
56 000 

5 556 170 
1 402 510 
1 402 510 
1 402 510 
1 402 510 

82 589 758 
5 500 000 
5 500 000 

5 500 000 
5 500 000 
5 500 000 

77 089 758 
77 089 758 

İptal edilecek 
ödenek 

Lira 

37 185 576 

655 612 

1 597 490 
1 597 490 
1 597 490 

1 410 242 

1 410 242 
1 410 242 

Ödenek dışı 
harcamalar 

Lira 

.*. 

Özel 
kanunlar 
gereğince 
ertesi yıla 
devreden 

ödenek 
Lira 

bü 

100 000 900 000 897 515 2 485 

Türkiye Büyük Millet Meclisi £S? Sayısı : 48J 
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DAİRE : CUMHURBAŞKANLIĞI 
KURUM : 

B
öl

üm
 

(P
ro

gr
am

) 

T E R T İ P 

K
es

im
 

(A
ltP

ro
g.

) 

öd
en

ek
 

tü
rü

 * * -
rt «Ö O 

522 

530 

s s 
>H I — I 

cö cö 

900 
960 

900 
960 

900 
960 

A Ç I K L A M A 

TRANSFERLER 
Borç ödemeleri 
Diğer geçen yıllar karşılıklı ve karşılıksız borçlan 
TRANSFERLER 
Borç ödemeleri 
2978 S/K. gereğince yapılan ödemeler 
TRANSFERLER 
Borç ödemeleri 

Başlangıç ödeneği 

Bütçe Kanunu 
ile Verilen 

Lira 

1 000 000 

5 000 000 
5 000 000 

Ek ve Olağan 
Üstü Ödenek 
Kanunlarıyla 

Lira 

1050 S/K 48, 
Mad. 

Gereğince 
Lira 

1050 S/K 
Mad 

Gereğin 
Lira 

101 
900 

A) Programlar itibariyle 
GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 1 602 000 000 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMA
YAN TRANSFERLER 8 000 000 

TOPLAM 1 610 000 000 

Ayı 
A/2 
A/3 

iB) Ödenek türleri itibariyle 
CARİ HARCAMALAR 
YATIRIM HARCAMALARI 
TRANSFERLER 

TOPLAM 

1 599 000 000 
3 000 000 
8 000 000 

1 610 000 000 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 48) 
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HESAP CETVELİ 

LAKLA 

Düşülen 
Lira 

100 000 
3 400 000 
3 400 000 

ÖZEL KANONLAR 
GEREĞİNCE 

Geçen yıldan Bu yü içinde 
devreden alınan 
Lira Labta 

Yıl sonu genel 
ödenek toplamı 

Lira . 

900 000 

1 600 000 
1 600 000 

76 000 000 
76 000 000 

Yıl sonu 
harcamalar 

toplamı (Nakten 
ödenen veya 

emanete alınan) 
Lira 

897 515 
897 515 

1 530 990 
1 530 990 
1 530 990 

74 661 253 
74 661 253 
74 661 253 

İptal edilecek 
ödenek 

Lira 

2 485 

69 010 
69 010 

1 338 747 
1 338 747 

_ Ödenek dışı 
'harcamalar 

Lîra 

Özel 
kanunlar 
gereğince 
ertesi yıla 
devreden 
ödenek 

Lira 

14 000 000 

3 500 000 

17 500 000 

1 602 000 000 1 483 894 145 118 105 855 

84 000 000 82 589 758 1 410 242 

1 686 000 000 1 566 483 903 119 516 097 

14 000 000 

3 500 000 

17 500 000 

1 599 000 000 1 482 491 635 
3 000 000 1 402 510 
84 000 000 82 589 758 

1686000000 1566483 903 

116 508 365 
1 597 490 
1 410 242 

119 516 097 

Feti Kesoğlu 
Bütçe ve Muhasebe 

Müdürü 

Sedat Güneral 
Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreteri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 48) 
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GİDER KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 

PROGRAM 
ALT - PROGRAM : 

FAALİYET - PROJE : 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMA

YAN TRANSFERLER 

BÜTÇE YI 
DAİRESİ 
KURUMU 

Cumhurbaşkanlığı 1987 yılı hizmetleri program bütçe esaslarına uygun olarak 2 program üzerinde yürütülmüştür. 
«Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri» ve «Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler» den oluşan bu iki program 

eklenenler dahil) bu ödeneklere dayanılarak yapılan harcamalar ile kullanılmayıp iptal edilen ödenekleri gösterir tablo aşağıya çık 

a) 
b) 

Program 

101. 
900 

Alınan 
Ödenekler 

TOPLAM 

1 602 000 000 
84 000 000 

1 686 000 000 

Harcamalar 
toplamı 

1: 483 894 145 
82 589 758 

1 566 483 903 

İptal edilen 
ödenek 

118 105 855 
1 410 242 

119 516 097 

Ge 
ora 

Yukarıdaki tablonun incelenmesinde görüleceği gibi 1987 yılı içinde; 
a) Cari ve yatırım harcamalarını kapsayan ve 01 ile 02 alt programlarından oluşan 101 (Genel Yönetim ve Destek Hizm 

ödenek alınmış, bunun 1 483 894 145 TL. kısmı harcaTmış ve kullanılmayan 118 105 855 TL. ödenekte yıl sonunda iptal edil 
muştur. 

b) 900 (Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler) programı için 84 000 000 TL. ödenek alınmış, bu miktarın 8 
mayan 1 410 242 TL. kısmı yıl sonunda iptal edilmiştir. Gerçekleşme oram % 98.3 olmuştur,, 

Genel olarak iki program için alman toplam 1 686 000 000 TL, ödeneğe karşılık 1 566 483 903 TL. harcama yapılmış ve 
yıl sonunda iptal edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 92.9, İptal edilme oram ise!% 7.1 olmuştur. 

1987 Malî yılında alman (Yıl içinde eklenenler dahil), harcanan ve iptaâ edilen ödeneklerin cari, yatırım ve transfer har 
terilmiştir. 

Cari harcamalar 
Yatırım harcamaları 
Transfer harcamaları 

TOPLAM 

Alınan 
ödenekler 

1 599 000 000 
3 000 000 

84 000 000 

1 686 000 000 

Harcamalar 
toplamı 

1 482 491 635 
11402 51Q 

82 589 758 

1 566 483 903 

İptal edileni 
ödenek 

116 508 365 
El! 597 490 
1 410 242 

119 516 097 

G 

Tablodaki rakamların tetkikindee, cari harcamaların % 92.7, Yatırım harcamalarının % 46.7 ve Transfer harcamaları 
rülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 48) 
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GİDER KEStNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 

PROGRAM 
ALT - PROGRAM 
FAALİYET - PROJE 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
01 GENEL YÖNETİM 

001 CUMHURBAŞKANLIĞI 
002 YÖNETİM HİZMETLERİ 

BÜTÇE YILI 
DAİRESİ 
KURUMU 

Bu programın genel yönetim ve destek hizmetleri alt programı a) Cumhurbaşkanhğı, h) Yönetim hizmetleri faliyetlerini ve 
camaları kapsamaktadır. 

a) Cumhurbaşkanlığı faaliyetine yalnız Cumhurbaşkanı ödeneği için ödenek ahnmış olup, ödenek ve harcama miktarlan ile ora 
aşağıda gösterilmiştir. 

Harcama 
kalemi Açıklama 

Aktarmalar Harcamalar H 
Bütçe ödeneği Eklenen Düşülen Toplam ödenek toplamı 

100 Personel giderleri 30000000 — 30000000 30 000 000 

b) Yönetim hizmetleri faaliyeti için alınan ödenekler, harcamalar ve oranlar (harcama kalemleri düzeyinde aşağıda gösterilmiş 

Aktarmalar Harcamalar H 
Açıklama Bütçe ödeneği Eklenen Düşülen Toplam ödenek toplianu 

Harcama 
kalemi 

100 Personel giderleri 
200 Yolluklar 

1035 000000 — 
13000000 3000000 

1035 000000 959 487 832 
16 000 000 15 845 135 

TOPLAM 1065000000 3000000 — 1051000000 975 332 967 

Yönetim hizmetleri faaüyetindeki personel giderlerinin % 92.7 oranındaki gerçekleşmesi yıl içinde yapılan zamlara rağmen per 
sından ileri gelmektedir. 
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GİDER KEStNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZ
METLER! 

02 DESTEK HİZMETLERİ 
FAALİYET - PROJE : 1. 001 Destek Hizmetleri 

2. 001 Makine, teçhizat ve taşit alımları 

PROGRAM 

ALT-PROGRAM 

BÜTÇE YILI 
DAİRESİ 
KURUMU 

1987 
02 CUMH 

Programlın «Destek Hİ2jmetleri» ait programı a) Destek MzMetüeri faaliyeti ile b) Makin©, teçhizat ve taşıt alımları projesM kapsamaktadır. 
a) Destek hizmetleri faaliyeti ile ilgili cari harcamaları kaışılasmak üzere ıbtötee ile almanı ödenekler, yât içinde lyapıîam aflctarmalardlain: so 

toplamı, harcamalar ve «tfanlar harcama kalemi dsüzeyaınde aşağıdaki tabloda gösiterMmiştir. 

Harcama 
kalemi Açıklama 

300 Hizmet alımları 
400 Tüketim mallan ve malzeme alımları 
500 Demirbaş alımları 

TOPLAM 

Bütçe ödeneği 

56 000 000 
453 000 000 

12 000 000 

521 000 000 

Aktarmalar 
Eklenen Düşülen 

8 000 000 

3 000 000 
14 000 000 

11 000 000 14 000 000 

Toplam 
ödenek 

64 000 000 
439 000 000 
15 000 000 

518 000 000 

Harcamalar H 
toplamı 

60 999 856 
401 814 424 
14 344 388 

477 158 668 

'Bu faaliyet için alman 518 000 000 TL. ödenekten, tasarruf ilkelerine azamî derecede riayet edilerek hizmet - fayda prensibi doğrultusunda 477 
ma yapılmış, yıl sonunda 40 841 332 TL. iptal edilmiştir. Bütçenin hazırlık safhasındaki hassasiyet ve harcamalardaki tasarruf anlayışı sonucu harc 
iptal oram ise % 7.9 olmuştur. 

b) Yukarıda açıklanan prensipler doğrultusunda, makine, teçhizat ve taşıt alımları projesi için bütçe ile alman 3 000 000 TL. ödenekten yıl i 
harcama yapılmıştır. Tabloda görüleceği üzere, harcama oranı % 46.7, iptal oranı ise % 53.3'tür. 

Harcama 
kalemi Açıklatma 

600 Makime, teçhizat ve taşıt alimları 

IBütçe ödeneği 

3 000 000 

Aktarmalar 
Eklenen Düşülen 

Toplam 
ödenek 

Harcatmalar H 
toplamı 

3 000 000 1 402 510 
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GİDER KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 

PROGRAM 

ALT-PROGRAM 

FAALİYET - PROJE 

Harcama 
kalemi 

a) 900-04-3-422-900 
b) 900-05-3-5121-900 
c) 900-05-3-522-900 
d) 900-05-3-530-900 

: 900 HİZMET PROGRAMLARINA DAÖITJJLAMA-
YAiN TRANBFERLBR 

: 04 SOSYAL TRANSFERLER 
05 BORÇ ÖDEMELERiİ! 

Açıklama Bütçe ödeneği 

Transferler 2 000 000 
Transferler 1 000 000 
Transferler 5 000 000 

Transferler — 

TOPLAM 8 000 000 

• -

Aktarmalar 
Eklenen 

3 500 000 
— 
— 

76 000 000 

79 500 000 

Düşülen 

100 000 
3 400 000 

— 

3 500 000 

BÜTÇE YILI 
DAİRESİ 
KURUMU 

Toplam H 
ödenek 

5 500 000 
900 000 

1 600 000 
76 000 000 

84 000 000 

a) Bu (harcama (kaflemiınklen; blüflçe kanununa ekli «R> cetvelindeki açıklama muvacehesinde, öğrenımilerinide başardı olup 
lere yandım yapılmış ve ödemeğin tamamı bu amaçla kullanıtaıştır. 

(b) Personelin geçen yala ait hastane tedavi güderleri ile malî yıl nedeniyle ödenmeyen yollukları karşılığı olarak 897 
çekleşme oram '% 99.7, İptal oranı ise % 0.3 olmuştur, 

c) Faturaları malî yıl «ommda alınamayan P. T. T , Elektrik ve su gibi giderleri karşılamak üzere bütçe ile alınan 5 000 000 T 
laşılan 3 400 000 T(L. sı aynı programın içinde ihtiyaç duyulan (04-3-422-900) harcama kalemine aktanlmıştır. Aktarmadan son 
me oram %95.6, iptal oranı ise ]% 4.4'tÖTs 

d() 2978 sayılı Vergi ladesi Kanunu uyarınca personele yapılan Vergi İadelerini karşılamak üzere 76 000 000 TL. ödenek al 
canmış j % 1.8*1 ise yıl sonunda iptal edilmiştir. 
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BÜTÇE İÇİNDE KARŞILANAMAYAN 
ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMALAR CETVELİ 

DAİRESİ : CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇE YE 
KURUMU : BÜTÇE KO 

S A Y M A N L I Ğ I N 
Kodu A d ı Program Ait program ödenek türü Faaliyet proje Harcama kalem 

Cıinihuıtba^kanlıgı Genel Sekreterliği 
Bütçe ve Mühaseibe Müdürlüğü 
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YBU İÇÎNDE VE MAHSUP SÜRESİNDE YAPILAN HARCAMALAR CETVELİ 

KURULUŞU : CUMHUR!BA§KANHĞI 

H a r c a m a l a r 
Yıl içindeki Mahsup süresin- Top 

Daire kodu Daire adı harcamalar dbki harcama harca 

02 CUMHURBAŞKANLIĞI 1 566 467 903 16 000 1 566 

GENEL TOPLAM 1 566 467 903 16 000 1 566 
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BAĞİŞ VE ÖZEL GELİRLER CETVELÎ 

DAÎRESt 
KURUMU 

CUMHURBAŞKANLIĞI 

Kodu geülir Açıklama 

Özel 
gelirin yatınl- Geçen yıl- Bu yıl 
dığı saymanlık dan. dlevredea içinde alman 

Toplam 
tahsilat 

Bağış ve özel gelir ytoktar. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu 

Esas No.: 3/464 
Karar No.: 10 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Cumhurbaşkanlığı 1987 Malî Yılı Kesinoesaplannı ihtiva eden bu cetvellerin içindekiler incelenerek, kayıt defferierîne uygun 
zün 156 ncı maddesi gereğince Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı Kâtip 
Hilmi Biçer Metin Yaman 

Sinop Erzincan 

Üye Üye 
Tayfur Ün Seçkin Fırat 

Bilecik Bolu 
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