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Sayfa 
V. — KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİMLE KOMîfiSYON-
LARİDAN GELEN DİĞER İŞ
LER 71:75 

1. — Bazı Kamumlarfda De-
ğilşlilklilk Yapıl'maısına Daıir Kanun 
Tasarısı ve Aldıaleıt Kornıd'isıyonm 
Raporu 1(1/396) (S. Sayısı : 26) 71 

2. — Devlet Güivenlk Mah-
kemelerinîın Kuruluş ve Yargıla-
rnla Usulleri Halklkımlda Kanunun 
Mazı Mıaldldeleniniin DeğiŞ'tiril-
ımıesüne Dair Kanun Tasarısı 
ve Aldaldt K|oirr#s|ypnu Raporu 
(1/411) (S. Salyası : 43) 72:74,75 

3. — 765 Sayılı Türk Ceza 
Kanunu, 1117 S ayılı Küçülklerfi 
Muzır Neşriyattan Koruma Ka
munu, 5680 Sayılı Basın, Kamumu 
ile 141'2 Sayılı Ceza Muhakeme-. 
leri Usulü Kanununda DeğişıMilkl 
Yapılımaisıoa Dalir Kanun Tasa
rısı ve Adalet KomJilsıyonu Ra
poru (1/413) (S. Sayıısı : 54) 75:104 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin, 
Lüleburgaz'da faaliyet gösteren 4 fabri
kadan 500'e yakın işçinin işten atılma
lara; 

Gaziantep Milletvekili Mehmet Ak
demir, ülkemizin, millî birlik ve beraber
lik yönünden içinde bulunduğu durum ve 
muhalefetin tutum ve davranışları; 

Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay 
da, öğrenci sorunları ye bu çerçevede ge
lişen olaylar, 

Sayfa 
VI. — DİSİPLİN CEZALA

RI 74 
1. — Anıklara Milletvekilli Al

paslan Pejbjilvanlılya uyarma ce-
zlaisj verıilimlesi. 74 

VII. — SORULAR VE CE
VAPLAR 104 

A) Yazılı Sorular ve Cevap
lar* 104 

1. — Öalılkes'ir Mıil'ldttvekıiKi 
İısımet Önlder Kırlı'ınım, -1987 yı
lımda Bakanlıkça gerçe)kteş!t(ir!llen< 
hblilkoplter alıimınia ilişkim sorusu, 
ve Tanım Orman ve Köy'işleri1 

Balkanı H. Hüsnü Doğan'm ya
zılı cevabı (7/108) 104 

2. — Hatay MİilWve(k/i;li Müıs-
ıtafa Murat Slölkmemoğlu'hun, Ku-
veyit'te olkuitulan ders Ikfttiaplarıri1-
ıda Hatlaıy I'lıilmliizJin Sunüye sınırları 
liçlnlde giölslterilldiği ildld'iaisınıa Mûs
ikim sorusu ve Dışişleri Balkanı 
A. Mösult Yillmıaz'ın yazılı cevabı 
(7/131) 105:107 

Konularında gündem dışı birer konuş
ma yaptılar. 

Bazı milletvekillerinin, belirtilen se
bep ve sürelerle izinli sayılmalarına iliş
kin Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

Kars Milletvekilli Mahmut Alınak ve 
12 arkadaşının, tutuklu ve hükümlülere 
cezaevlefinıde yapıldığı iddia olunan hak
sız ve insanlık dışı uygulamalar konu
sunda Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/14) ile 

. Hatay Milletvekili Mustaifa Murat 
Sökmenoğlu ve 41 arkadaşının, TRT ile 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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ilgili konuların ye yolsuzluk iddialarının 
açıklığa kavuşturulması amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/16), 

Yapılan görüşmelerden sonra redde-

Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler 
ve 33 arkadaşının, ülkemizin sahip olduğu 
çevre değerlerini korumak ve mevcut çev

re sorunlarını gidermek için gerekli ted
birleri tespit etmek ve bir çevre politikası 
oluşturmak amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesinin (10/15) ön-
görüşımeleri, Hükümetin hazır bulunma
ması nedeniyle ertelendi. 

11 Mayıs 1988 Çarşamba günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 
18.36'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekli 

A. Hüdal Oral 

Kâtip üye 
Edirne 

İsmail Üğdül 

Kâtip Üye 
İstanbul 

Mustafa Sarıgül 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
11 . 5 . 1988 Çarşamba 

Tasarılar. 
1. — Avrupa Konseyi imtiyaz vd 

Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek 
Üçüncü Protokolün Onaylanmasına Dair 
29.8.1961 TarMi ve 358 Sayılı Kanuna 
Ek Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/447) 
((Dışişleri; Plan ve Bütçe Komisyonlarına) 
((Başkanlığa geliş tarihi : 9.5.1988) 

2. — 21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı 
Askerlik Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı (1/448) 
(Millî Savunma Komisyonuna) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 9.5.1988) 

3. — 3100 Sayılı Katma Değer Ver
gisi Mükelleflerimin ödeme Kaydedici 
Cihazları Kulanmalarii Mecburiyeti Hak
kında Kanunun ve 5422 Sayılı Kurum
lar Vergisi Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı (1/449) (Plan ve Bütçe Komis

yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
10.5.1988) 

Rapor, 
1. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 

ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ye Adalet Komisyonu Raporu 
<1 /423) (S. Sayısı : 56) (Dağıtma tarihi : 
11.5.1988) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — İstanbul Milletvekili Mustafa 

SarıguTün, İstanbul Esnaf Hastanesinin 
sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından yazılı soru önergesi 
<7/154) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.5.1988) 

2. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Gölhan'ın, îstanlbul - Beyoğlu semtindeki 
tarihî eserlerden bazılarının Belediye Baş
kanınca yıktırıldığı iddiasına ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/155) (Başkanlığa geliş tarihi : 
10.5.1988) 
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BİRtNCİ OTURUM 
Açılıqa Saati : 15.00 

BAŞKAN ': 'Balkanvekili A. flfüdai Oral 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa SarıgUI (istanbul), İsmail Üğdül (Edirne) 

». ' ı W ı • 

HAŞKA'N — Turlklijye Biüyük Millet Meclifeinin 67 ncii Birleşiirnıini açııyorum. 

III. — YOKLAMA 

ıBAŞKAN — Ati okunmak suretiyle 
yoklama yapıiadalkltır. Sayın milletvekil
lerinin, sJallonida bulunduklarını yüksek 
sesle beliritimıelleriinii rica dd'eru'ım. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMA
LAR 

1. ı— istanbul ^Milletvekili \Mehmet 
Moğultay'm, gecekondu yıkımları [ve ko
nut sorununa ilişkin gündem dışı ko
nuşması. 

BAŞKAN — Günldem dışı söz 'iste
yen arkadaşlara sıöiz verdlyorum. 

iSstanlbul Mitetjvelkii'M Sayın Mdhtnet 
Mloğultiay; buyurun efendilm. (SHP sıra
larından alkıişliar) 

ISayın Moğutay, gümdeım dışı ktonuş-
ima konunuz, gecekondu yıkımlarıyla 'il
gili. 

(Buyurun drendim. 
(MEHMET MOĞULTAY (fetanfbul) 

— Sayın Balkan, değerli milletvekilleri; 
27 Nisan 1988 günü îsltianibul Kartal -
Yakacık bellde-sıinün ülsıt keslknfinde yer 
allan çöplük m'eVkliıiınde 1 500 gecekon
dunun yılkumı ve bu yılkım esnasında beş 
aylılk hıamlille bir kadının dövülme sonu
cu düşük yapması, yüzlerce tasanın oop-

((Yoklama yiapıldı) 
[RAlŞKiAN —• Toplantı yefteflsayısı 

varldır, görüşmelere başlıyoruz. 

lanarak döMülüp sövülmesi, içlindeki eş
yanın tahliyesine fıtisat veril'mdden üısltü-
ne yıkılarak mallarınla zarar verilmeisi 
\ğfoi viahliim ve telafiiisli iijmk'ânısız olayı ve 
loliaya sdbdbiyelt veren zlilhnlijyeM: anlaltlmak 
«içirt söz almış bulunuyorum; sli'zleri say
gıyla sielaımluyoruım, (jSHP sıralarından 
alkışlar) 

lAısh'rtda, gecekondu yapımına viatan-
idlaşı özendiren Başibalkanrn (kendisi, yık-
'tıran 'da kenidteild'ir. Sayın Blaşibakan 
1983 yılından bu yana gecekonduyla il-
ıgilli her konuışmlasında ve yıkımdan ön-
celkli televizyonda sıon konuşmıalsınlda, 
«dValfcandaş 'bir gecdde gecekondu kuru
yor, b/iz Hapu vermelk zorunda kalıyo
ruz» şdklıinddkÜ sözleriyle, vatandaşı ev
vela gecdkondu yapımına özenıdlinmaş ve 
âdeta teşvik etmiş, sonra da yapılan ge-
cdkonjdular insafoızca, eza ve cefa çek
tirilerek başına yıkılmış/tir. 

Gecekondu yapımına vatandaşı yö
nelmen diğer bir neden de, kıonuit sorunu 
ve fconult açığidır. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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IDeğerli arikadlaşlarıım, eğer amaç, ge-
celklonldu yılkıımııyla çarpılk Ikent'leş-meyıi 
önlemelkse »uygulanan polliıtilkalarla bu 
lolanıalk dişidir. Sayın Cumhurbaşkanımı
za göre, üljkeimitzide konut sorunu yürmii 
yılda çözülür; ama Sayın Başbakana gö
re, TürlkSijye'niin konut sorunu ydkltur. Sa-
lyın Başlbalkanın manltığına göre, sdkaikta 
lya'tan klimısıe olmadığına göre konut açı
ğı yiojkstur. Bünidan anlaşılıyor ki, Sayın 
IBaışIbalkan, konuit İle barınağı birbirine 
Iklarışltırtmalküadır. Türkiye'de 70 bin in
san mağarada yaşaımıalktadır. Bu anlam
da Sayın Başbakan, mağara ile konutu da 
birbirine Ikıarı̂ tırtmalkıtjadır. Oysaki ba
rınma, mağaradan kionulta geçen süreç
ler geçirmiştir. 

iSayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
gelir dağılımındaki dengesizliğin büyük 
boyutlara ulaştığı ülkemizde konut soru
nunun çözümüne ayrılan kaynaklardan 
düşük gelirli ve tasarruf gücü olmayan 
toplum katmanlarının yararlanması müm
kün değildir. Bugün, ülkemizde, konut 
giderleri aile bütçesi içinde önemli bir 
yer tutmakta ve gıda harcamalarının önü
ne geçmektedir. Ev kirası artık yürek ya
rası haline dönüşmüştür. Bugün, ülkemiz
de, memurların yüzde 64'ü, işçilerin yüz
de 48'i kirada oturmaktadır. Kiradaki 
ortadirek sınıfı iyice daralmıştır, büyük 
şehirlerde biraz ucuz daire kiralamak için 
gecekondu semtlerine doğru yollanmak
tan başka çare kalmamıştır. 

Uygulanan yanlış politikalarla gece
kondu alternatif hale gelmiştir. Memurun 
aldığı ikramiye, ancak bir yıllık kiraya 
yetmektedir. Memurun artık bu çağda 
evsahibi olması hayal olmuştur. 1975 yı
lında emekli bir memur 133 200 lira ik
ramiye alırken, o tarihte ev fiyatları 150 
bin l â 170 bin lira arasında (idi, ev ki
rası ise 500 lira ide 3 000 lira arasında 

değişiyordu. 1986 yılında emekli bir me
murun eline 940 bin lira geçmektedir. 
Daire fiyatı 10 milyon lira ile 70 mlilyon 
lira anası, ev kirası ise bugün en ucuzu 
70 bin ilâ 150 bin arasındadır. ' 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bir üretim biçimi olarak sanayi, bj'ır yer
leşme biçimi olarak kent, bir barınma bi
çimi olarak konut birbirine sıkı sıkıya 
bağlıdır. Birbirlerini durdururlar, gelişti
rirler, düzenlerler, bozarlar; ama sonuç
ta birbirlerini etkilerler. Gelişmiş ülkeler
de söylenen ve gözlenenler, sanayiin (ken
ti, kentin de konutu etkilediği ve doğurdu
ğudur. ANAP İktidarında sanayi ve sa
nayi yatırımları durmuş, kentleşme ve ko
nut politikaları, duran sanayiden etkilen
miş ya da ANAP İktidarı tarafından cid
dîye alınmamıştır. ANAP İktidarı döne
minde bir fabrikanın başka bir fabrikayı 
doğurduğu pek görülmemiştir. Ülkenin 
gündeminde teknolojiyi geliştirme ve 
adaptasyonu henüz soru halinde bile de
ğildir. Yıllardır Türkiye'de kentleşme ola
yına yanlış bakış yüzünden bu noktaya 
gelinmiştir. Kent nüfusu artık bugün kur 
nüfusunu aşmıştır; kır çözülmekte, kent 
yoğunlaşmaktadır. 

Türkiye'nin yıllık konut gereksıinimi 
4C0 bin dolayındadır. Konut üretimi ise 
bugün talebi karşılayamamaktadır. Yıllar
dır konut sorununa planlı ve sağlıklı çö
zümler aranmıamış, geçici önlemlerle ge
çiştirilmeye çalışılmıştır. 

Bugün, ANAP İktidarınea konut so
rununun çözümü için getirilen tedbirler 
de umut verici değildir. Uygulanan yanlış 
politikalarla bankerzedelerden sonra Tür
kiye'de kooperatif zedeler yaratılmıştır. Sa
dece İstanbul'da 2 bini aşkın kooperatif
ten yaklaşık 500'ümün ortakları dolandı
rılmıştır. İktidar yandaşları kredi alabil
mekte, diğerlerine kapılar kapalı tutul
maktadır.: 
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İşte bu yanlış politikalar, ANAP tk-
tidarınca uygulanan yanlış politikalar, 
gecekonduyu ülkede alternatif hale .ge
tirmiştir. Bu yanlış politikalar terk edil
medikçe, daha çok gecekondu yıkacak
sınız ve yıkmaya devam edeceksimıiz ve 
ANAP İktidarıı (tarihe gecekondu yıkan 
ve böyle anılan bir iktidar olarak geç
mekten kendini hiçbir zaman alıkoya-
mayacaktır, (SHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

1984 yılında gecekondulara tapu ve
receğimizi vaat ederek oy aldınız; ama 
maalesef, gecekonduya tapu değil, yalı
ya tapu verdiniz, gecekonduyu halkın 
başına yıktınız. Asılımda ıbu davranışınızı 
hiçbir zaman yadurgaimıyorum; çünkü 
ANAP İktidarının felsefesi yıkmaktır, 
yakmaktır ve yok etmektir. (SHP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Gecekonduyu halkımızın başına yıkan 
ANAP İktidarı, kültür kaynağımız kitap-
iarıımızı yakan ANAP İktidarı, değerli 
bir sanatkârımız Yılmaz Güney'in film
lerini ve kitaplarını yok eden ANAP İk
tidarı... (SHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

ADİL KÜÇÜK (Konya) — Mevlüt 
okutsamıza Yılmaz Güney'e... 

MEHMET MOÖULTAY (Devamla) 
— YÖK Yasasıyla, gençlerimizi, öğren
cilerimizi yok eden ANAP İktidarı; sır
tlını. bir avuç vurguncuya, kapkaççıya ve 
soyguncuya dayayan bu siyasal iktlidar-
dan başka ne beklenebilir değerli arkadaş
larım?,. 

Saygılar sıunuyomm.j (SHP sıraların
dan «Bravo» sesleri', alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Moğultay. 

2. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Alt iner'in, Karabük İlçesi Belediyesince 
kontrol altına alınmayan eksik gramajlı 
ekmeklere ilişkin gündem dışı konuş
ması. 

BAŞKAN — Zonguldak Milletvekili 
Sayın Şinasi Altıner; gündem dışı ko
nuşmak üzere buyurun efendim. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın Altıner, gündem dışı konuş
ma konunuz, Karabük Belediyesince 
kontrol altına alınmayan eksik gramaj
lı ekmeklerle ilgili. 

Buyurun efendim. 
ŞİNASİ ALTINER (Zonguldak) — 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; seçim bölgem olan Zonguldak 
Vilayetinin 150 bin nüfuslu Karalbük 
Kazasında eksik gramajlı ekmek satıl
ması hususunda gündem dışı söz almış 
ibulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, özellikle Ra
mazan ayı içinde gıda maddelerindeki 
aşın fiyat artışlarının vatandaşı inim 
inim inlettiği, fakir fukaranın, dar ve 
sabit gelirlilerin «açız» diye feryat et
tiği, ıbu feryatları ANAP İktidarının sa
yın •bakanlarına vatandaşın haykırdığı bir 
ortamda bazı sayın balkanların bu va
tandaşlara, vatandaş çok yemek yiyor, 
biraz az yesinler, beğenmeyen çekip git
sin, gibi .daha nice inciler dizisi cevap
larımı gazetelerden okudunuz. 

İşte, ıböyle bir ortamda nüfusu 150 
bin olan ve nüfusunun çok büyük bir 
bölümünün geçim kaynağının işçilik ol
duğu bir kaza olan Karabük'te bazı fı
rıncıların eksik gramajlı ekmek sattığı 
tespit edilmiştir. 'Vatandaşlar ıbu tespite 
önce fevrî hareket gösterme yerine, 10 
kilometre mesafe'deiki Safranbolu Ka
zasının fırıncılarıma Ibu durumu anlata-
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rafc, Safranbolu'dan arabalarla mahalle
lere ekmek temin etme yolunu denemiş
ler; fakat, Belediye Başkanı, Karabük 
Belediye Başkanvekili, zabıtalarına ta
limat vererek, komşu kazalardan bu şe
kilde bir dkmek satışıma engel olmuş
tur. Bunu, Belediyeler Yasasına aykırı 
bulmuştur. Aykırı mıdır, değil midir, 
ben bu tartışma içinde değilim. Ancak, 
vatandaş bu konuda Karabük Belediye 
Başkanını ve mahallî basını devre'ye sok
maya ve buna engel olmaya çağırmıştır; 
fakat, bir netice alınamamıştır. 

Bu arada mahallî basından 'biri (Batı 
Karadeniz Ekspres) 2 Mayıs 1988 Pa
zartesi günü, «Olay» başlığı ile bir sü
tun açmış ve burada vatandaşa şöyle 
seslenmiştir: «Karabük ve Safranbolu 
Belediye başkanlarıyla hafta sonunda fı
rınları denetledik. Karabük'teki fırınla
rın ayıbını, Karabük Belediye Zabıtası
nın zaafını yarın okuyabilirsiniz» diye 
bir manşet altmıştır* 

Ertesi gün, 3 Mayıs 1988 Salı günü 
manşet şu şekildedir: «Hafta sonunda 
Karabük ve Safranbolu'da yaptığımız 
incelemeler sonunda, Karabük'teki fırın
ların büyük bir bölümünün eksik gra-
majıtı ekmek ürettikleri gerçeği ortaya 
çıktı., Halkın ekmeği ile nasıl oynandı
ğının işte ispatı. Safranbolu Belediye 
Başkanı Erdoğan Caymaz, denetim yap
tığı fırınlardan güleryüzle çıkarken, Ka
rabük Belediye Başkanvekili İhsan Gür, 
fırınlardan âdeta sinir küpü halinde çık
tı.» 

Başka bir yazı: «Fırın kontrolü sıra
sında karşılaştığımız bazı vatandaşlar, 
(Belediye zabıtasının yapmadığını siz
ler yapıyorsunuz. Her gün eksik gra-
maijlı ekmek yemekten bıktık. Bu konu
ların üzerine cesaretle gidiniz) dediler.» 
Tabiî ben, gazetenin tam metnini oku
muyorum efendim. 

11.5.1988 O : 1 

Vatandaşın bu feryadına önayak olan 
gazete ve onun yazı işleri müdürü bana, 
bu durumu dile getirmem hususunda 
hem şifahi, hem de yazılı taleplerde bu
lunmuştur. 7 Mayıs 1988'de gazetecinin 
bana yazdığı mektubu okuyorum: 

«Karabük'te onbinlerce insanın en 
büyük gıda maddesi olan ekmeğiyle oy
nandığı uzunca bir süredir kamuoyunda 
yaygın hale gelmiştir. Hemen bütün fı
rınların 10 ila 50 gram arasında eksik 
gramajla dkmek ürettikleri ihbarlarını 
değerlendirdik. 1 Mayıs 1988 günü Be
lediye Başkanvekilini evinden alarak, de
netime çıkmaya isteği olmadığı halde 
denetime çıktık. Gittiğimiz bütün fırın
larda ekmeklerin tamamına yakınının 
eksik granrajlı olduğunu gördük. Bu 
durumu gören Başkanvekili, fazla fırına 
gitmekten çekindi v,e denetimi yarıda bı
raktık. 

Bu denetimlerle ilgili ıhaber ve yorum
larımızdan firmaların etkilenmesi ve tep
ki göstermesi doğaldır. Ancak, fırın
cılardan daha çok 'Belediye Başkanveki-
linin ve zabıtanın tepki göstermesi, bizi, 
halk adına kaygıya düşürmüştür; ister 
istemez aklımıza, fırıncılarla ilişkisi mi 
var sorusu gelmiştir. 

Yayınlarımızdan sonra bir iki gün 
gramajlar formaliteden düzelmişse de, 
yine eksik gramajlı ekmek üretimiyle 
devam edilmektedir ve etkili bir önlem 
alınmadıkça devam edilecektir. 

Belediyenin bu konuda yeterli ön
lem almadığı gerekçesiyle, elimizde 40 
gram noksan ekmek olduğu halde Kay
makama gittik. Durumu inceleyeceğini 
belirtmekle yetindi. Belediye Başkanve
kili bizim yanımızda, 50 gram kadar ek
sik olan, eksik ekmek üreten bu fırın
ları kapatacağım, demesine rağmen, bu 
fırınlar halen üretimdedir ve eksik gra-
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ımajlı ekmek ürötmeye devam etmekte
dir. 

Konu hakkında yardımlarınızı say
gıyla sunarım^ 

Mehmet Çetinkaya 
Yazı işleri Müdürü» 

lîşte, gördüğünüz gibi sayın milletve
killeri, özetliyorum: Komşu ikaza olan 
Safranbolu'nun Belediye! Başkanı kendi 
firmalarına güveniyor ve haklı çıkıyor; 
fakat Karabük Belediye Başlkanı, ek
sik gramajlı ekmek üretildiğinin ispat 
edilmesine karşılık hiçbir şey yapmıyor. 
Hatta, eksik gramajlı ekmekleri çıkaran 
fırıncıları; 'kasten koruduğu iddiası böl
gemde yaygındır. Tabiatıyla, böyle bir 
durumda şikâyet mercii Kaymakamlık 
olmaktadır. Ancak, ANAP'lı belediye 
başkanlarının olduğu kazalarda ANAP 
ıbaskısı altındaki kaymakamların ne de
rece etkili olabilecekleri, ne derece va
tandaş haklarını savunabilecekleri, hele 
hele vatandaş menfaatıyla ANAP'lı be
lediye' başkanının tutumundan doğan bir 
çatışmada oradaki kaymakamın vatan
daş hakkını nasıl koruyabileceği, tahmin
lerden uzak olmasa gerek. 

Sayın milletvekilleri, Karabük halkı, 
basınıyla birlikte ve medenî ölçüde şi
kâyetini yapmış, sofrasından çalınan lok
mayı ve bu lokmayı gasp edenleri orta
ya çıkarmıştır. Yardımcı olan mahallî 
basına, Safranbolu fırıncılarına ve Saf
ranbolu Belediye Başkanına alenî teşek
kür ederken, bu şikâyetlere kulağını tı
kayan Karabük Belediye Başkanvekili 
ve diğer kamu yetkililerini, görevlerini 
yapmadıkları için knnıyorum. Sofrasın
dan lokmaları gasp edilen bu insanların 
beğenmezlerse çekip gidecekleri başka 
ülkeleri yoktur. Bu itibarla Hükümette, 
bu konuyla [ilgilenecek olan bir yetkiliyi 
arıyorum. Arıyorum ki, bu sayın yet-
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kili, bu hususu kısa zamanda incelesin
ler ve ıbu işin düzeltildiğinin ve bir da
ha böyle bir gaspa tevessül edilmeyece
ğinin, eğer edilirse de gerekenim acıma
sız bir şekilde yapılacağının bu kürsü
den açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyo
rum. 

Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selam
lıyorum. i(iDYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sa
yın Altıner. 

İstanbul Milletvekili 'Sayın Haydar 
Erdoğan gündem dışı söz istemişlerdir. 

Sayın Haydar Erdoğan?... Yok. 
Gündeme geçiyoruz. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGE

LER, 
1. — İsviçre Federal Meclis Başka

nının 24 - 25 Haziran 1988 tarihleri ara
sında Bern'de yapılacak olan Avrupa 
Meclis Başkanları "Konferansına Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanını resmî 
davetini icabet edilmesine ilişkin Başkan
lık tezkeresi (5/22) 

BAŞKAN — Gündemin «Sunuşlar» 
kısmında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığının bir tezkeresi vardır, oku
tup oylarınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

24 - 25 Haziran 1988 tarihleri ara
sında İsviçre'nin başkenti Bern'de yapı
lacak olan Avrupa Meclis Başkanları 
Konferansına Türkiye 'Büyük Millet 
Meclisi Başkanı; evsahibi, İsviçre Fede
ral Meclisli Başkanı tarafından resmen 
davet edilmiştir. 

IValkıi davete icabet ©dilmesi Genel 
Kurulun tasviplerine sunulur. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye! Büyük Millet Meclisi 

Başkam 
BAŞKAN — Kabul edenler,,. Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
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C) ÖNERİLER 
a) Danışma Kurulu Önerileri 
1. — TBMM Genel Kurulunun çalış

ma gün ve saatleriyle, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin 1 Haziran 1988 Çarşam
ba gününden başlamak üzere tatile girme
sine ilişkin Danışma Kurulu önerileri. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun öne
rileri vardır, okutup ayrı ayrı oylarınıza 
sunacağım : 

Danışma Kurulu önerisi 
Tarih : 11.5.1988 

No.: <11 
Danışma Kurulunun 11.5.1988 Çar

şamba günü yaptığı toplantıda, aşağıdaki 
önerilerin Genel Kurulun onayına sunul
ması uygun görülmüştür. 

Abdulhalim Araş 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı V. 
ANAP Grubu Başkanvekili 

Haydar Özalp 
SHP. Grubu Başkanvekili 

Hikmet Çetin 
DYP. Grubu Başkanvekili 

Koksal Toptan 
öneriler : 
1. Bazı kanun tasarı ve tekliflerinin, 

Meclisin tatile girmesinden önce görüşü
lebilmesi amacıyla; Genel Kurulun 27 Ma
yıs Cuma ve 28 Mayıs Cumartesi günle
rinde de toplanması; 25, 26, 27, 28 Ma-

1. — Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/396) (S. Sayı
sı : 26) (1) 

(1) 26 S. Sayılı basmayazı, 5.5.1988 
tarihli 65 inci Birleşim tutanağına eklidir. 

yıs Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumar
tesi günlerinde çalışmaların saat 10.00-
13.00 ve 15.00-20.30 arasında yapılması 
ve 20.30'da görüşmeleri sürmekte olan 
işin bitimine kadar çalışmalara devam 
edilmesi önerilmiştir. 

2. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
1 Haziran 1988 Çarşamba gününden baş
lamak üzere tatile girmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Önerileri ayrı ayrı oku
tup, oylarınıza sunacağım: 

Öneriler : 
1. Bazı kanun tasarı ve tekliflerinin, 

Meclisin tatile girmesinden önce görüşü
lebilmesi amacıyla; Genel Kurulun 27 Ma
yıs Cuma ve 28 Mayıs Cumartesi günle
rinde de toplanması; 25, 26, 27, 28 Ma
yıs Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumar
tesi günlerinde çalışmaların saat 10.00-
13.00 ve 15.00-20.30 arasında yapılması 
ve 20.30'da görüşmeleri sürmekte olan 
işin bitimine kadar çalışmalara devam 
edilmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
1 Haziran 1988 Çarşamba gününden baş
lamak üzere tatile girmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Ta
sarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Ge
len Diğer İşler» kısmına geçiyoruz. 

Geçen birleşimde, Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısının maddeleri kabul edilmiş, tümü
nün oylanmasında karar yetersayısı bu
lunmamıştı. 

V. — KANUN TASARI VE TEKUFLERIYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 
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Komisyon ve Hükümet burada mı 
efendim? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Hükümet 
burada, 

BAŞKAN — Komisyon?.. Yok. 
Oylama ertelenmiştir. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, ben bu konu ile ilgili bir usul 
meselesini dile getirmek istiyorum. 

'BAŞKAN — Erteledik, karar verdik 
efendim; daha evvel konuşacaktınız. Lüt
fen efendim... İçtüzük açık. 

2. — Devlet Güvenlik Mahkemeleri
nin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1J411) (S. 
Sayısı : 43) (1) 

BAŞKAN — İkinci sıradaki, Devlet 
Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısının görüşmelerine başlıyo
ruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Burada. 
BAŞKAN — Var. 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 

— Komisyon burada efendim. (SHP sı
ralarından gürültüler). 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Komis
yon aynı Komisyon Sayın Başkan... 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Bundan önceki Komisyon da aynı Ko
misyon Sayın Başkan. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Sokak komisyonları... 

(1) 43 S. Sayılı basmayazı tutanağa 
eklidir. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Komisyon var Sayın Başkan, birinci sı
radaki kanun tasarısı da görüşülebilir; ay
nı Komisyon. 

BAŞKAN — Onda kararımızı verdik. 
(SHP sıralarından gürültüler). 

Müsaade buyurun efendim... (Gürül
tüler). Müsaade buyurun efendim... 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Komisyon aynı... Olmaz Sayın Başkan... 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Ay
nı Komisyon Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Oylama yapılacağı za
man Komisyon yoktu. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Komisyon aynı... Olmaz Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Müsade edin efendim. 
Tartışma kabul etmiyorum. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldı
lar, devam ediyoruz efendim. (ANAP sı
ralarından alkışlar). 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — En
gelleme ile karşı karşıyayız Sayın Baş
kan; alet oluyorsunuz. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
İçtüzük hükümleri açık; komisyonlar ba
zı konularda katılırlar... 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Ba
zılarından da kaçarlar... 

BAŞKAN — Bazan katılmazlar, ba-
zan geri alırlar. Lütfen, şu andan itiba
ren İçtüzük hükümlerini bana anlatmaya 
kalkmayınız. Lütfedin... 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — İk
tidarın kaçtığını tutanaklara geçirelim Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
burada. 

Raporun okunup okunmamasını oyla
rınıza sunuyorum: Okunmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. (SHP sıralarından «Kabul edil
miştir» sesleri). 
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İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Edil
miştir efendim. 

NECCAR TÜRKCAN (izmir) — 
Edilmiştir efendim. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Yeniden 
oylayın Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Bir dakika... 

Raporun okunmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Raporun okunması 
kabul edilmiştir. 

Buyurun, okuyun efendim. 
ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Sayın 

Başkan, oylamada bir usulsüzlük var. 
(Gürültüler), 

BAŞKAN — Okuyun efendim. (SHP 
sıralarından «Usulsüzlük var» sesleri). 

1. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — 
Okunmamasını oya koymadınız. (Gürül
tüler). 

«Adalet Komisyonunun Raporu...» 
'(Gürültüler). 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
İtiraz ediyorsunuz, tekrar oyluyorum : 

(Gürültüler). 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — 
Bu, çocuk oyuncağı değil efendim. 

BAŞKAN — Raporun okunmasını 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Raporun okunması 
kabul edilmemiştir. (SHP sıralarından al
kışlar). 

Tümü üzerinde söz isteyen var mı 
efendim?.. Yok. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — 
Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — 
Tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Komis

yon evvela hüsnüniyetli hareket etsin. İs
tediği zaman geliyor, istemediği zaman 
gelmiyor. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; şimdi 
beş dakikalık oylama içerisinde çok ga
rip ve aşağıdan işaretle yönlendirilen bir 
tutumunuza şahit olduk. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Başkan 
tarafsız... 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Yanlış anlaşıldı. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) 
— Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oyladınız, muhalefet milletveki
li arkadaşlarımıza göre, okunması kabul 
edildi; siz, okunmamasına karar verildi
ğini beyan ettiniz. Kendi partinize men
sup üyeler, ön sıradakiler müdahale etti
ler, «Hayır efendim yanlış oyladın, okun
ması kabul edildi» dediler. Bu defa ken
dilerinin hata yaptıklarını anladılar. «Bir 
daha oyla» dediler. Oylamada, kendileri
nin bir kısmı daha farkına varmadı, müs
tenkif kaldı. Bu defa yine istedikleri gibi 
çıkmadı size tekrar aşağıdan baskı yap
tılar, üç defa oylattılar. 

Sayın Başkan, tarafsızlığınıza ve İçtü
züğe uygun davranmanız konusundaki ti
tizliğinize elbette ki inanmak istiyorum; 
ama, şu davranışınız, bizim bu konudaki 
endişelerimizi kuvvetlendirmiştir. 

Arz ederim efendim. 
Saygılarımla. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Ka
pıda bekliyorsun, içeriye girmiyorsun. 

BAŞKAN — Oylamalarda bir usul
süzlük yoktur. 
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Görüşmelere devam ediyoruz. 
Tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. (SIHP sıra
larından alkışlar). 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — 
Sayın Başkan... Sayın Başkan... Karar ye
tersayısı yok Sayın Başkan. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım... 
Değerli arkadaşlarım, maddelere geçilme
si kabul edilmemiş bulunduğundan, tasa
rı reddedilmiştir. (SHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar). 

MEHMET .MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, yeterli 
sayı yok. I(ANAP sıralarından sıralara 
vurmalar). 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — 
Karar yetersayısı yok diyorum, itiraz edi
yorum, duymuyorsunuz. (SHP sıraların
dan «Geçti, geçti» sesleri). 114 kişi yok 
diyorum, duymuyorsunuz. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, ka
rar yetersayısının bulunup bulunmadığı 
yolunda itiraz, gereği gibi, zamanında ya-

2. — Ankara Milletvekili Alpaslan 
Pehlîvanlı'ya uyarma cezası verilmesi. 

BAŞKAN — Size bir uyarı veriyo
rum, buyurun. Bir uyarı veriyorum. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANT 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — 
Ben de sana uyarı veriyorum. Daha oy
lama olur olmaz buradan bağırdım. (SHP 
sıralarından «At dışarı, at» sesleri). 

Sen kimsin, bana bağırıyorsun? Daha 
oylanır oylanmaz bağırdım. 

pılmalı idi. Lütfen oturun efendim. Otu
run lütfen. Oturun efendim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — 
Duymuyorsunki... 

(Adalet Komisyonu Başkanı Alpaslan 
Pehlivanh'nın, önündeki dosyalara vur
ması ve yere dağılması). 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Terbi
yesiz herif! Utanmaz! (SHP sıralarından, 
komisyon sıralarına doğru yürümeler, gü
rültüler). 

1. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Ha
karet edemezsin, utanmaz. 

BAŞKAN — Bir dakika... Bir daki
ka... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Terbi
yeli ol, terbiyesiz herif. Meclise hakaret 
edemezsin. (SHP sıralarından «Ayıp, ayıp» 
sesleri). 

BAŞKAN — Müsaade edin... 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — 
Sayın Başkan, senin gibi taraflı Başkan 
görmedim. Daha oylamayı yapar yapmaz 
bağırdım; ama, sen kulaklarını tıkıyor
sun, yalnız kendi tarafına bakıyorsun. 
(Gürültüler). 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, at dışarı, at! (SHP ve ANAP sı
ralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Başkanlık Divanına kar
şı kaba ve yaralayıcı sözler sarf etmeye 
devam ederseniz, İçtüzüğün disiplin hü
kümlerini uygulayacağım. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — 
Benim savunmamı alın. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Buyurun efendim otu
run yerinize. (Gürültüler). 

VI, — DİSİPLİN CEZALARI 
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V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devam) 

2. — 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) (Devam) 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, söz isti
yorum; karar yetersayısı yok. (Gürültü
ler). 

GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — 
Sayın Başkan, saymadınız. 

BAŞKAN — Sayıldı efendim, sayıldı 
bitti; reddedildi. (Gürültüler). 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — 
Karar yetersayısı yok burada. (SHP sıra
larından «Otur yerine» sesleri, gürültü
ler). 

SUDİ TÜREL (İstanbul) — Sayın 
Başkan, biraz da tarafsız olalım. Karar 
yetersayısı yok. '(Gürültüler). 

GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — 
Sayın Başkan, oylama sonucunu alabilir 
miyiz; kaça kaç reddedildi? (Gürültüler). 

3. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 
1117 Sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan 
Koruma Kanunu, 5680 Sayılı Basın Ka
nunu ile 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/413) (S. Sayısı: 54) (1) 

BAŞKAN — 3 üncü sıradaki, (ANAP 
sıralarından gürültüler, sıralara vurmalar). 
765 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 1117 Sa
yılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koru
ma Kanunu, 5680 Sayılı Basın Kanunu 

(1) 54 S. Sayılı basmayazı tutanağa 
eklidir. 

ile 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporunun görüşmelerine başlıyoruz 
efendim... (ANAP sıralarından sıralara 
vurmalar gürültüler; «Hayır efendim, ol
maz» sesleri). 

SUDİ TÜREL (İstanbul) — Hayır 
efendim, hayır olmaz. 

AHMET AKGÜN ALBAYRAK 
(Adana) — Oylama neticesini istiyoruz 
Sayın Başkan. 

I. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Sıra 
kapaklarına vuruyorlar; ayıp, ayıp. 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Neti
ceyi açıklayın Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Raporun... 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-

OĞLU (Sivas) — Usul hakkında söz is
tiyorum efendim. (ANAP sıralarından 
gürültüler). 

BAŞKAN — Komisyon raporunun 
okunup okunmamasını oylarınıza sunaca
ğım... 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Manisa) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — 
Sayın Başkan, usul hakkında söz istiyo
rum. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, tutumu
nuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Burada. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — 
Sayın Başkan, usul hakkında... 

— 75 — 



T. B. M. M. B : 67 

BAŞKAN — Hükümet?., Burada. 
Raporun okunmasını... 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-

OĞLU (Sivas) — Tutumunuz hakkında 
söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sonra söylersiniz efen
dim. (ANAP sıralarından gürültüler). 

Raporun okunup okunmamasını oyla
rınıza sunuyorum: Okunmasını kabul 
edenler... (ANAP sıralarından sıralara 
vurmalar, gürültüler). Etmeyenler... 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — 
Sayın Başkan, karar yetersayısı yok, za
manında itiraz ettim. 

BAŞKAN — Raporun okunması ka
bul edilmemiştir. (SHP ve DYP sıraların
dan alkışlar, ANAP sıralarından gürültü
ler). 

ADALET KOMİSYONU BAŞKAM 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — 
Yetersayı yok! (Gürültüler). 

BAŞKAN — Komisyon olarak, yeter
sayının bulunmadığını mı ifade ediyorsu
nuz Sayın Pehlivanlı? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — 
Evet efendim; yetersayı yok diyorum. 

GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — 
Karar yetersayısı yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Oylamayı tekrarlayaca
ğım : 

S UDİ TÜREL (İstanbul) — Karar 
yetersayısı yok efendim. 
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BAŞKAN — Komisyon raporunun 
okunmasını oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... (ANAP sıralarından gürül
tüler). Kabul etmeyenler... 

TUFAN DOĞU (Muğla) — Hep si
zin dediğiniz mi olacak? Ayıp, utanmıyor 
musun? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — 
Utanmaz sensin! 

TUFAN DOĞU (Muğla) — Utanmaz 
adam! 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Usul hakkında söz isti
yorum Sayın Başkan. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Başkan, 
grup başkanve'kili söz istiyor. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Sayı 70'i geçmiyor. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-

OĞLU (Sivas) — Usul hakkında söz isti
yorum. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Başkan, 
usul hakkında söz istiyor grup başkanve-
kili. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — 
Karar yetersayısı yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Karar yetersayısı yok
tur; birleşime yarım saat ara veriyorum 
efendim. 

Kapanma Saati : 16.15 

..<... 
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İKtNCt OTURUM 

Açılma Saati : 16.47 
BAŞKAN : Başkanvekili A. Hüdai Oral 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sangül (İstanbul), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 67 nci Birleşiminin İkinci Otu-
umunu açıyorum. 

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

3. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 
1117 Sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan 
Koruma Kanunu, 5680 Sayılı Basın Ka
nunu {le 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko-> 
misyonu Raporu (1/413) (S. Sayısı : 54) 
(Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere, kaldığımız 
yerden devam ediyoruz. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN'— Komisyon bir itiraz yap
mış, bu itirazında toplantı yetersayısı ol
madığını söylemiştir. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — 

Karar yetersayısı... 
BAŞKAN — Bu nedenlerle, yetersayı 

olup olmadığını tespit için yeniden oyla
rınıza sunacağım... 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — 
Gündemin 2 nci maddesiyle ilgili, değil 
mi efendim? 

BAŞKAN — Komisyon raporunun 
okunmasını oylarınıza sunuyorum: 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan bir daki
ka... Söz istedim efendim. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Görüşmelere devam ediyoruz efen
dim. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen 

var mı efendim? 
HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 

Var efendim. (ANAP sıralarından «Han
gi tasarı?» sesleri). 

BAŞKAN — Efendim, okuyoruz, 
üçüncü tasarıdayız; onun yetersayısıyla 
ilgili konuyu görüşüyoruz. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇT-
OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, usul hak
kında söz istiyorum, vermiyorsunuz... 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
raporla ilgili olan tasarıyı tekrar okuyo
rum : 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, usul hak
kında söz vermiyor musunuz? 

BAŞKAN — 765 Sayılı Türk Ceza 
Kanunu... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan «Vermi
yorum» deyin efendim. (SHP sıralarından 
gürültüler). 
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BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Bir dakika... 

765 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 1117 
Sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Ko
ruma Kanunu, 5680 Sayılı Basın Kanunu 
ile 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporu, toplantı yetersayısı bulunup 
bulunmaması bakımından; raporun okun
masına gerek olup olmaması bakımından 
yapılan oylama Komisyon Başkanının va
ki itirazı üzerine yeniden oylanmış ve ka
rar yerine getirilmiştir. 

Şimdi, tümü üzerindeki konuşmalara 
devam ediyoruz efendim. 

Söz isteyenler?.. (ANAP sıralarından 
gürültüler). 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Grubumuz adına Sayın Gürseler konuşa
caklar. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, söz isti
yorum; «Vermiyorum» deyin, söyleyin 
efendim. Beni niye cevaplandırmıyorsu
nuz? 

Sayın Başkan, sizden söz istiyorum 
usul hakkında... 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Ver
miyoruz, Başkan. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — «Vermiyorum» deyin 
veyahut da «Veriyorum» deyin; bir cevap 
verin. 

BAŞKAN — Neyin usulü hakkında 
efendim? 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Sivas) —Tutumunuz hakkında, 
başından beri söz istiyorum. Geçen cel
senin tadiline sebep olan hususlar hak
kında konuşmak istiyorum efendim. (SHP 
sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Hangi tutum hakkında 
efendim? 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Sivas) — Efendim, bundan ev
velki oturumda, oylamaların neticeleri ve 
onun tefsiri ile ilgili olarak ve zatı âlinizin 
tutumu hakkında, usul hakkında söz isti
yorum, «Veriyorum» yahut «Vermiyo
rum» diye cevaplayın; böyle olmaz ki... 

BAŞKAN — Sayın Taşçıoğlu, usul 
hakkında... Geçen oturumda, Komisyon 
Başkanı, Başkanlığın tutumu hakkında 
konuştu... 

(MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Sivas) — Hayır efendim! 

BAŞKAN — Ben de, bir usulsüzlük 
olmadığını söyleyerek oturuma devam et
tim. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Söz 
vermiyorum, buyurun. (SHP sıralarından 
alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler). 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Sivas) — Tamam1, bu cevabı ve
rin. 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkın
da, Sosyaldemökrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Güneş Gürseler; buyurun 
efendim. (SHP sıralarından alkışlar). 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Zabıt
larda var Sayın Başkan, iki kere karar 
değiştirdiniz. 

SUDİ TÜREL (İstanbul) — Konuşma 
süresi kaç dakika Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
bugünkü toplantıyla ilgili herhangi bir 
konuşmayı hiçbir zaman yapmak istemi
yorum. Bu toplantıyı herkesin bir vicdan 
muhasebesinden geçirerek, bu toplantının, 
bu safhaya gelişi konusunda - sorumluluk 
anlayışı içinde iseler - bir sonuca vara
caklardır. Yalnız, arkadaşlarımızı oturdu
ğumuz yerden itham etmekle değil, bu it
hamın karşılığını da vicdan muhasebesin-
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den geçirmemiz gerektiği kanısını taşıyo
rum. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından 
alkışlar). 

Sayın Gürseler, buyurun efendim. 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-

OCLU :(Sivas) — Sayın Başkan, vefatlar
dan medet umuyorlar, cenaze merasimle
rinden medet umuyorlar. (SHP sıraların
dan gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Taşçıoğlu, bu ko
nuşmamla her şeyi söylemek istediğimi 
lütfen kabul buyurunuz efendim. (ANAP 
sıralarından gürültüler). 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, kendini üzme. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürse
ler, buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA GÜNEŞ 
GÜRSELER (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin de
ğerli üyeleri; hepinizi, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu adına saygıyla selam
lıyorum. 

Sayın milletvekilleri, geçen hafta Me
denî Kanunda ve Borçlar Kanununda ya
pılan değişiklikleri görüştük ve XVII. Dö
nemde başlayan ve XVIII. Dönemde de
vam eden, Hükümetin basına yönelik kı
sıtlayıcı düşüncelerini, geçen hafta o ya
sada büyük ölçüde engelledik. Bunu en
gelleyen, bunu değiştiren Yüce Meclis ol
du. Yüce Mecliste... 

MUSTAFA KIZILÖĞLU (Afyon) 
— Çok marifet yaptın çok. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Al
dırma; kervan yürür; boşver. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Devam ediniz efendim. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 

Marifeti hep beraber yaptık. Anavatan 
Partisi Grubu da, Sosyaldemokrat Halk
çı Parti Grubu da, Doğru Yol Grubu da 

aynı mahiyette önerge verdi, 24 üncü 
maddeden ihtiyatî tedbirleri çıkarttık. 
Marifetse, o marifeti hep beraber yaptık 
ki, ben iyi bir marifet olarak kabul edi
yorum. Basına o kısıtlamayı getirmedik. 
(SHP sıralarından alkışlar). 

Değerli milletvekilleri, ANAP İktida
rı, nedense, basına değişik gözle bakmak
tadır. İşbaşına geldiğinden beri, ANAP'ın 
ve dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin gündeminde, sürekli basınla ilgili 
yasalar vardır. Basına kısıtlamalar geti
ren yasalar vardır. Bunlar aslında, çeşitli 
yasalarda; Medenî Kanunun, Borçlar Ka
nununun, Ceza Kanununun, Basın Kanu
nunun, Küçüklere Muzır Neşriyatı Önle
me Kanununun çeşitli maddelerinde yapı
lan ufak değişiklikler gibi gözükmektedir; 
ama, bunların hepsini alt alta koyduğu
nuz zaman, basına yönelik bir kısıtlama 
düşüncesi içerisinde olunduğu ortaya çık
maktadır. 

Sizlere bunları söylerken, önce şunun 
altını çizmek istiyorum: Basını, politika
cılar yargılayamaz; tersi olmalıdır, yani 
basın politikacıları yargılamalıdır. Çün
kü, basın kamuoyudur; çünkü, basın ka
muoyunun sesidir. Bu nedenle, Hüküme
tin, basınla uğraşmaktan, sürekli, basını 
karşısına alan davranışlar içine girmek
ten kaçınması gerektiği kanısındayız. 

Bakın, Medenî Kanunda, geçen hafta 
yürürlüğe girmesini engellediğimiz, «İhti
yatî tedbir» ve Borçlar Kanununda, «Ku
sur» un kaldırılması, «Kusursuz sorumlu
luk» ilkesinin getirilmesi yolundaki ted
birlerden sonra, Muzır Yasası ve ona bağ
lı olarak Ceza Yasasındaki hükümler gün
demdedir. 

Şimdi, şunun altını çizmek istiyorum : 
Türkiye'de 1927 yılından beri uygulan
makta olan bir Muzır Yasası vardır; fa
kat, 1986 yılında bu yasada yapılan deği-
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siklikle, bir poşet usulü getirilmiş ve so
nunda da basma milyarlık para cezaları
nın verilmesi gibi bir uygulamaya girişil
miştir. 

Bakın, elimde hepsi var. Bugüne kadar 
savcıların, basın aleyhine açtıkları 200 da
vada, toplam 50 milyar lira para cezası is
tenmektedir. Bu 50 milyar liralık para ce
zası, devam eden davalarda istenen mik
tar; sonuçlanan davalarda verilen para ce
zası, 8 milyar lira. Sadece bu miktarlar, 
Hükümetin, bu yasalarla nasıl bir düzen
leme içine girdiğinin ve basını parasal 
yönden de sınırlama ve zor durumda bı
rakma gayreti içinde olduğunun açık de
lilidir. 

Değerli milletvekilleri, bütün bunlarla 
yapılmak istenen nedir? TRT'yi tekelinde 
tutan, sinema, videökaset gibi kitle ileti
şim araçlarını sansür edebilen iktidar, ba
sının da bu yolla, haber kaynağına ulaş
mak, özgür haber vermek, eleştirmek, yo
rumlamak, eser yaratmak, basılmış eser
leri yaymak haklarını denetlemek iste
mektedir. Böylelikle, hem basının haber 
verme görevini yerine getirmesi engellen
mekte, hem de halkın haber alma hakkı 
engellenmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de ikti
darın bir yanlış anlaması var kanısındayız. 
Basın Özgürlüğü kimin özgürlüğüdür? Ba
sın özgürlüğü neyi ifade etmektedir? Ya
ni, basın özgürlüğü, Türkiye'de basında 
çalışan birkaç bin kişinin özgürlüğünü mü 
ifade etmektedir, ya da basın patronla
rının özgürlüğü müdür? Basın özgürlüğü, 
halkın haber alma özgürlüğüdür. Basın öz
gürlüğü, halkın gerçekleri öğrenme öz
gürlüğüdür. Anayasanın 28 inci ve diğer 
maddeleri, basının bu anlamda kısıtlana-
mayacağını; malî hukukî, siyasî nedenler
le güçisüz bırakılamayacağını ortaya koy
muştur. 
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Bu nedenle, yapılmak istenen, halkın, 
gerçeği öğrenmesini engellemek: ve sağ
lıklı siyasal tercihlerde bulunabilme hak
kını yok etmektir. Bunun ise, demokrasi 
ile ve basın özgürlüğü ile bağdaşır bir 
tarafı yoktur. 

Ayrıca, özellikle şurasını da belirtmek
te yarar var ki, Türk basınını, sürekli ola
rak yalan haber yazan, düzmece, uydur
maca haberler yayınlayan bir organ ola
rak suçlamanın da anlamı yoktur. Basını 
'bu şekilde suçlayarak ve onu kamuoyunun 
.gözünde damgalayarak: bir yere varılamaz. 
'Bu anlayış, aslında yüksek yargı organ
ları ve diğer meslek kuruluşları açısından 
da geçerli; bu anayasal organları suçla
yarak toplum bir yere varamaz. 

Ayrıca, Türkiye'de, unutmamamız ge
reken bir gerçek var. Ülkemizin düzeyi 
nerede.ise; kültür yönünden, eğitim yö
nünden düzeyimiz ne ise, bütün kurum
larımızdaki düzey de aynıdır. Hepimizin 
düzeyi, ülkemizin kültür ve birikim açı
sından ulaştığı düzeydir. Bugün Türki
ye'nin, eğitimde, kültürde sorunları var
dır. Türkiye, gelişmekte olan, az gelişmiş 
bir ülkedir. Bu kapsamda Türkiye az 
okuyan bir toplum yapısına sahiptir. Tür
kiye'de kitaplar az satılır. Türkiye*de, 
50 milyonluk ülkede gazeteler 2,5 milyon 
tiraj yapar. Üniversitelerin, toplumun, 
kültürün düzeyi bütün bunlarla ilgilidir. 
Basın da, toplumun bu düzeyi içinde ye
rini alacaktır. Bu nedenle, basına yanlış 
gözle bakmak ve sürekli olarak, «Ya
lan ha'ber, düzmece h'albbr yazıyor» sıfa
tını basına yakıştırmak yerinde değildir. 

Sayın milletvekilleri, basın özgürlüğü
nü, düşünce Özgürlüğü çerçevesi içinde de
ğerlendirmek gerekir. Basının, düşünce
nin oluşturulmasında ve bu anlamda ka
muoyunun oluşturulmasında önemli gö
rev yaptığını unutmamak gerekir. Ayrı-
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ca, oluşturulan bu düşüncenin açıklanma
sında basın bir organdır. Bu nedenle, 
kamuoyunda düşüncenin oluşturulabilme
si, düşünce özgürlüğünün kâğıt üzerine 
geçirilebilmesi için desteklenmesi ve ba
sın özgürlüğünün en geniş anlamda ger
çekleştirilmesi gerekir. 

Biz, basın özgürlüğüne 1982 Anaya
sası ile getirilen düzenlemeleri de yeterli 
bulmuyoruz. Aslında, anlaşamadığımız 
flokta da bir yerde oradadır. Çünkü, 1982 
Anayasasının basınla ilgili hükümlerini 
bile fazla bulanlarımız var; ama biz, 1982 
Anayasasının basın için getirdiği hüküm
leri, özgürlük açısından yeterli bulmuyo
ruz; basınımız, daha geniş özgürlüklere 
layıktır. 

157 yaşındaki Türk basınını sürekli 
suçlayarak, kötü göstererek bir yere va
ramazsınız. Basınla bu tür zıtlaşmaya gir
menin bir anlamı yoktur. Kendine göre 
basın yaratmak isteyenlerin sonu hüsran 
olmuştur. Basın özgürlüğünün, bütün bir 
toplumun yararına olduğunu unutmamak 
gerekir. Belirli yayınların sürmesini engel
lemekle, basında sorumluluğu yaygınlaş
tırmakla, basın kuruluşlarının tükenmesi
ni sağlayacak ağır para cezalan getirmek
le, basın sanayiine yatırım yapanları pa
rasal tehditlerle karşı karşıya bırakmakla, 
Önemli bir sonuç alınamaz. Bakınız, bu 
yöntem, yani basın organlarının, yani 
yazılı basının sürekli olarak zorlanması 
ve kısıtlanması, TRT'nin, devletin yayın 
organının güvenilirliğini ortadan kaldır
maktadır. TRT'nin, sürekli, tek yanlı ya
yın yapması ve basının da kısıtlanması, 
TRT'yi, televizyonu, radyoyu güvenilir ol
maktan çıkarmaktadır. Toplumda çok 
sösin ortaya konması, çoksesli bir toplum 
olarak yaşamamız, demokrasiye en uy
gun davranıştır. 

Ayrıca, bütün bu kısıtlamaların üstü
ne, gazete kâğıdına zam yapılması; başka 

her türlü mala, hizmete zam yapılırken 
TRT'dekİ reklam ücretlerine zam yapıl
maması da dikkat çekicidir. Â'sgarî üc
retin 46 bin lira olduğu bir ülkede, bir 
insanın ayda 10 bin liradan fazla para 
ayırarak gazete okuması nasıl olacaktır? 

MEHMET MÜK'ERREM TAŞÇIOĞ-
LU (Sivas) — 46 bin yanlış. 

GÜNEŞ GÜRSEUER (Devamla) — 
Eline geçen. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ-
LU (SıVas) — Hayır, 49 090 lira eline ge
çen ve 74 250 de brüt. Rakamlarınız böy
le mi?.. (SHP sıralarından gürültüler) 

I. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Ça
lışma Bakanlığını batıran adam mı ko
nuşuyor? 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— 3 bin liranın hesabı mı olur Sayın Taş-
çıoğlu? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Bir dakika... 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 
Sayın Taşçıoğlu, 46'nın üstündeki o 3 bin 
lira çok şey ifade ediyorsa, teşekkür ede
rim uyarınıza. 

MEHMET MÜK'ERREJM TAŞÇIOĞ
LU (Sivas) — Bu cevap değil, bu cevap 
değil; rakamınız yanlış. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— 10 tane gazete parası. 

BAŞKAN — Devam ediniz Sayın 
Gürseler, 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 
Teşekkür ederim uyarınıza, sağ olun. 

Yapılmak istenen budur. Yani, Türk 
insanı gazete okuyamaz, kitap okuyamaz 
bale gelsin, sürekli olarak TRT'nin tele
vizyonu, radyosu önünde oturup, Hükü
metin tek elden yayınladığı «İcraatın için
den» yayınlarını dinlesin, Türk halkı tek 
yönlü şartlansın... Yapılmak istenen odur 
ve basına yapılan zammın, kâğıt zammı-
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nın, 'bu tedbirlerin, bu yasal düzenlemele
rin üstüne gündeme getirilmesinin kötü 
niyetini, Sayın Başbakanın ANAP An
kara II Kongresinde söyledikleri gayet 
açıkça belirtmektedir. Bakın, Sayın Baş
bakan o kongrede ne diyor: «İBu gürül
tünün kökeninde para meselesi var. Her 
şeyi açıkça söylüyorum; Türkiye'de kâ
ğıt fiyatları dış dünya fiyatlarına göre yüz
de 45 - 50 daha düşük. Bütün mesele şu : 
Zam yapacağımızı biliyorlar, onun için 
üstümüze geliyorlar, zam yapılmasın diye. 
Bir sebep de şu olabilir: Kendileri sıkış
tığında gazete fiyatlarını 300 liraya çıkar
mak istiyorlar. Ben ilk önce zam yapaca
ğım, ondan sonra onlar fiyatları 300 lira
ya çıkaracaklar. Daha bekleyeceğiz; ne 
zaman zam yapacağımı bilirim ben.» Baş
bakanın sözü bu. 

Değerl'i arkadaşlarım, bu, şu demek
tir : «Ben gazetelere öyle bir zam yapa
cağım ki, satış fiyatları ile kâra geçeme-
sinler, zarar etsinler; onun için, fiyatla
rını artırmalarını bekliyorum. Zam yap
sınlar, ben de yapacağım; böylelikle, tek
rar zam yapamayacaklar.» Aynen, düşü
nülen yapılmıştır ve gazetelerin 50 lira 
olarak yaptıkları ortak fiyat artışı, tatil 
gününün sona ermesi beklenmeden kâ
ğıda yapılan zamla ortadan kaldırılmış
tır. 

Değerli milletvekilleri, bunları, genel 
olarak, yapılan düzenlemelerin yanlışlığı
nı belirtmek için söyledim. Şimdi, tasarı 
üzerinde, maddelerine değinerek, özetle 
bazı şeyler söylemek istiyorum. 

Ceza Kanununun 192 nci maddesi açı
sından getirilen düzenlemeye bir diyece
ğimiz yok; ancak, 426 ncı madde açısın
dan - komisyonda da gerekli uyarılarda 
bulunduk - Muzır Yasasıyla ilgili olarak 
şöyle bir olay yaşıyoruz : Muzır Yasası, 
cezaları düzenlemesi yönünden 426 ncı 

maddeye atıf yapıyor ve Muzır Yasasının 
getirdiği bir sistem var; poşet olayı. Bu 
poşet konusunda da maddede düzenleme
ler var. Şimdi, bir kısım yayın organı, 
Muzır Kurulu kararıyla poşetin içine gi
riyor; bir kısım yayın organı, başlangıçta 
kendisini küçüklere zararlı kabul ederse, 
o da poşete giriyor. Poşete giren, yüzde 
8 KDV yerine, yüzde 12 KDV veriyor, 
yüzde 25 Toplu Konut Fonuna veriyor. 
«'Bu, peşin bir para cezasidir» dedik. Bu 
para cezasını aldıktan, onu poşete soktuk
tan, yani «küçüklere zararlıdır» diye poşe
tin üstüne yazdıktan ve satışını bir ölçü
de tezgâhın altından yaparak engelledik
ten, onun reklam vermemesini sağladık
tan sonra, bir de tekrar poşetin içine ba
kılıp, içinde yazılanlarla ilgili olarak bu 
426 ncı madde açısından ceza verilmekte
dir. 

Sayın milletvekilleri, bu düzenleme, 
bir suçtan iki ayrı ceza alınması demek
tir. Yapılacak şu vardır: Poşet olayı kal
dırılır, herkes yasadaki cezasını bilerek, 
basacağını basar, cezayı göze alır, sonun
da da göze aldığı ceza ile mahkûm olur. 
Ama, «Sen bu poşete gir, devlete bu pa
rayı öde» denip, ondan sonra da o po
şetin içindeki yayınlanana bakmak, yerin
de değildir. Bir suça iki kez ceza veril
mesi, bizce uygun değildir; bunun değer
lendirilmesi gerekir. Biz bunu komisyon
da söylediğimiz zaman, arkadaşlarımız 
karşı çıktılar; fakat, şunu söylüyorum: 
Bu dergilerin içinde, Amerikan kökenli 
olanlar var; bunların Türkiye'ye gelme
sine izin verildi. Peki, bunlar Türkiye'ye 
geldiklerinde ne yazacaklardı, ne umuyor
dunuz? Pehlivan tefrikası yayınlayacak 
değillerdi herhalde. Bunların Türkiye'ye 
gelmesine izin verdiniz, geldiler, ondan 
sonra da böyle acayip ceza sistemleri için
de milyarlık cezalara ulaşıldı. 
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Anayasa Ma'hkemesiriin geçen dönem
de Muzır Yasası üzerine verdiği kararda 
da var; - karar burada yanımda - bir ce
zanın caydırıcılık niteliği önemlidir; siz 
milyarlık cezaları verdikçe, bu cezaların 
caydırıcılığı da kalmıyor. Bakın, burada 
gazete kupürlerinde de var, «Ödemeyece
ğim, ödeyemeyeceğim» diye bağıran mah
kûmlar var, sorumlu müdürler var. Mah-
'kemeler bu cezayı veriyorlar; ama, adam 
«1 milyarı ben ödeyemeni» diyor. Aynı 
işi ehliyet için de yapabilirsiniz; «Ehliyet
siz araba kullanmanın cezası 500 mil
yon» diyebilirsiniz; ama bu ceza caydı
rıcı olmaz. Bir sorumlu müdüre, bir der
gi sahibine 1 milyarlık, 2 milyarlık ceza 
vermenin anlamı yoktur. Komisyonda, 
Hükümdün getirdiği tasarıdan da ayrı ola
rak, 4216 ncı madddde düzenleme yapıl
mıştır, inmiştir cezalar; ama bu inme
nin de bir ölçüsü olması gerektiği kanısın
dayız. Şu açıdan : Komisyonda getirilen 
düzenleme ile toplam satış bedelinin yüz
de 90'ı; fakat bu miktar 30 milyondan 
az olamayacak. Bunun bir de üst sınırı 
olması gerektiği kanısındayız. 

Tekzip konusu, Türkiye'de 'bugüne ka
dar kanayan bir yaraydı. Tekzibe olum
lu bir düzenleme - komisyonda da yapı
lan ilavelerle - sağlanmıştır; ona bir diye
ceğimiz yok. 

Muzır Yasasının afişlere kadar uygu
lanması, sanat değeri olan afişlerin bu tisin 
kapsamına sokulması, yerinde değildir 
'kanısındayız. 

Ayrıca, Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 344' üncü maddesinde, şahsî 
dava yönünden yapılan düzenlemeyi de 
anlayamıyoruz., 

'Biliyorsunuz, Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 344 üncü maddesi, şah
sî davaları düzenliyor. Burada yapılan bir 
değişiklikle, basın yoluyla yapılan 480, 
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482 eylemlerinde savcıların dava açma 
'hakkı getirilmiş; yani, kamu davası aç
ma niteliği., 'Bunu anlayamıyoruz; bunu 
komisyonda tartıştığımız zaman, açıkla
ması, «'Savcıların harekete geçmesi, şikâ
yete bağlı; yani, savcılığa bir şikâyet di
lekçesi verimesi gerekiyor.» şeklindeydi. 
Bizce, madde metninden o anlaşılrnıyor; 
savcıların resen de takibe geçebilmesi gi
bi bir olay var; o nedenle, 344 üncü mad
dedeki düzenlemeye karşıyız, 

(Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
sözlerimi toparlarken, şunu, Yüce Kuru
lunuzun dikkatine bir kez daha sunmak 
istiyorum : Medenî Kanun da yapılacak 
değişiklikleri görüşürken, Genel KuruMa 
değerlendirirken, Türk demokrasisine uy
gun, Yüce Meclise uygun bir düzenleme 
yaptık. Bu yasayı da; daha doğrusu, Türk 
mevzuatındaki çeşitli yasaları değiştirme 
arzusunda olan bu tasarıyı da Yüce Ku
rulunuzda görüşürken, Türkiye'nin de
mokratik gelişimine, Türkiye'nin şu gün 
İstanbul'da yapılan Uluslararası Basın 
Kuruluşunun toplantısındaki yerine, öne
mine uygun; Türkiye'nin, Avrupa Top
luluğu içlinde almayı istediği yerine uy
gun; çağdaş, akılcı, özgürlükçü düzen
lemeler yapalım dileğindeyiz. Bu Meclis, 
bundan önceki çalışmalarıyla, bunu yapa
bileceğini 'göstermiştir, özgürlüklerden 
korkmamamız, özgürlüklerini gayet iyi 
şekilde, akılcı şekilde, yerinde kullanan 
Türk Halkına, Türk Basınına güvenle 
bakmamız 'gerektiği kanısındayım. 

Bu duygularla, hepinizi saygılarumla 
selamlıyorum. (SHP sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Gürseler., 

Anavatan Partisi Grubu adına, Kah
ramanmaraş Milletvekili Sayın Mehmet 
Onur; buyurun efendim. (ANAP sırala
rından alkışlar.) 
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ANAP GRUBU A(DINA MEHMET 
ONUR '(Kahratmıanmraraş) — Sayın Baş-
Ikan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sa
yın üyeleri; sözlerime başlarken hepinizi 
saygtfarımla selamlıyorum. 

'Muhterem arkadaşlarım.iktidar ve mu
halefet partilerinin mutlaka 'bir diyalog 
içerisinde, özellikle centilmenlik anlaşma
larına uyarak icraatlarını devam ettirme
lerinde memleket menfaati açısından bü
yük yarar görüyoruz; yani, saidece ikti
dar değil, muhalefeti ve iktidarıyla 'bü
yük 'bir anlayış içerisinde memleketim me
selelerini burada çözmelerinde yarar gö
rüyoruz. 

Bundan önceki hadiselere biz şahit ol
madık; ancak ne var ki, bu centilmenlik 
anlaşmasına bir nebze olsun riayet edil
seydi, tamimin ediyorum, burada daha ön
ce cereyan eden üzücü olaylar gerçekleş-
mezdi. 

Bugün Yüce Heyetinizin takdir ve tas
viplerine sunulmuş olan 765 sayılı Türk 
Ceza Kanunu, 1117 sayılı Küçükleri Mu
zır Neşriyattan Koruma Kanunu, 5680 
sayılı Basın Kanununda ve 1412 sayılı 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı üzerinde Anavatan Partisinin gö
rüşlerini açıklayacağımı. 

Takdir ve tasviplerinize tevdi kılınmış 
olan tasarıların; Türk Geza Kanununun 
192, 426, 480, 481, 482 mci ve Basın Ka
nununun 19, 29 ve 33 üncü, Küçükleri 
Muzır Neşri yattan Koruma Kanununun 
4, 7, Ek-1 ve Ek-2 inci maddeleri ile Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanununun ise 
344 üncü maddelerinde değişiklik yapıl -
iması öngörülmekte ve ayrıoa, Küçükleri 
Muzır Neşriyattan Koruma Kanununun 
9 uncu maddesimin yürürlükten kaldırıl
ması cihetine gidiMımektedir. 

Sayın ımililetvekilleri, tjlir kanun tasa
rısı hakkında görüş ileri sürebüknelk için, 

her şeyden önce, o tasarıyla getirilen ye
ni esaslara dair ana felsefenin ne oldu
ğunun belirlenmesi ve değerlendirmenin 
de bu çerçeve içerisinde 'yapılması gerek-
tiği yüksek malumlarınızdır. Genel bir 
ifadeyle, tasarıda yer atan yeni düzenle
meler, adı geçen kanunlarım yukarıda te
mas ettiğim maddelerinim uygulanmasın
da ortaya çıktığı müşahede edilen kanu
nî boşluklarım giderilmesi ve suç teşkil 
eden fiiller ide, -bunlarım failleri hakkımda 
uygulanan müeyyideler anasında bulıım-
ması gereken hassas dengenin, günün şart
ları muvacehesünde yeniden tesis ©dilmesi 
gayesıiıne matuftur. 

Tasarıya hâkim olan genel espriyi bu 
şekilde ortaya koyduktan sonra, şimdi, 
söz konusu kanunların maddelerinde ger-
çekleştirülrnesi düşünülen yeniliklere ana 
hatlarıyla temas edeceğim. 

Sayım milletvekilleri, yukarıda da lifa-
de ettiğim üzere, değişiklik yapılan ka
nunlardan birimcisini 765 sayılı Türk Ce
za Kamumu teşkil etmektedir. Türk Oezıa 
Kanununun değiştirilmesi düşünülen mad
deleri ise, 192, 426, 480, 481 ve 482 moi 
maddeleridir. 

Değerli arkadaşlarım, malumlarımız ol
duğu üzere, Türk Ceza Kanununum meri 
192 ncli maddesinde yer alan fiil, şartlı 
tehdit suçunum özel bir şekli olup, suçun 
teşekkülü için failde özel kastın buluımma-
sı ger ekmekte ve failin kendisime veya 
başkasına para veya diğer bir yarar sağ
lamak maksadıyla hareket etmiş olması 
icap etmektedir. Bu suç, «şantaj suçu» şek
limde de tanımlanabilir. Bu madde üze
rinde yapıılması öngörülen değişiklik, «suç 
ımağduru» nun sadece gerçek kişileri de
ğil, aynı zamanda tüzelkişileri de kapsa
yacak şekilde kaleme alınmasından; meri 
metinde, kişilere zarar verebilecek husus
larım sayıılmak suretiyle gösterilmesi siss-
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temi yerine, «zarar verebilecek bir husus» 
şeklinde bir ifade kullanılmak suretiyle, 
maddî çerçevesinin genişletilmesinden ve 
bu suretle maddenin, kişilerin namus, şe-
ıref, itibar, haysiyet, güvenilirlik gibi ma
nevî vasıfları1 ile maddî yönden zararla
rımı! da kapsayacak şekilde düzenlenmiş-
tiır. iFailin, amaçladığı hususa ulaşması 
halinde kendisine uygulanacak müeyyide
nin daha ağır olmasını temin etmekten 
ibarettir. 

Türk Ceza Kanununun müstehcen neş
riyatla iilgili olan 426 ncı 'maddesinde 
getirilmesi öngörülen yenilik ise şudur : 
Yüksek malumlarımız olduğu üzere, 426 
ncı maddeye 3266 sayılı Kanunla eklenen 
bir fıkra ile müstehcen neşriyatta mevku
telerin, yani basılı eserlerin vasıta kılın
dığı hıaller ayrıca müeyyideye bağlanmış 
ve (mevkute sahiplerime, çıkardıkları mev
kutenin biır aydan az süreli veya bir ay
dan fazla sürede olmasına göre, biır ön
ceki ay ortalama tirajının satış 'bedeli 
esas alınmak suretiyle, bu bedelin 5 âlâ 
10 katı tutarında ağır para cezasına hük-
medimesi öngörülmüştür. Hal böyle olun
ca, bu ceza, mevkutenin tirajına göre 200 
milyon liraya veya daha fazlasına ulaş
maktadır. Halbuki 426 ncı maddenin bi
rinci fıkrası kapsamında, kitap, varaka, 
ilan, pankart, televizyon ve teyp bantları, 
fotoğraf, sinema ve projeksiyon filmleri 
ve diğer anlatını araç ve gereçleri yer al
makta ve müstehcen neşriyat ve 'araçlarla 
işlenirse, hükmedilen ceza 2 milyon lira 
ile 10 milyon lira arasında gerçekleşmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlarım, görüldüğü 
gibi, müstehcen neşriyatın anenkuteler 
marifetiyle işlendiği hallerde verilen 
ceza, gayri mevkuteler marifetiyle işlenen 
hallere ıgöre çok 'büyük bir farklılık 
arz etmektedir. İşte, 426 ncı maddenin 
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uygulanmasında, mevkuteler aleyhine 
olarak kendisini 'gösteren bu eşitsizlik, 
maddenin ikinci fıkrasında yapılan bir 
düzenlemeyle ortadan kaldırılmakta ve 
verilecek cezanın, mevkute rjir aydan az 
süreli ise, ıbir ay önceki ortalama fiilî 
satış miktarının; aylık veya bir aydan 
fazla ısüneli ise, Ibir önceki fiilî satış mik
tarının, toplam satış 'bedeli tutarının yüz
de 90'ı kadar 'olması; ancak, bu cezanın 
30 milyon liradan az hükmedilımemesi 
esası getirilmektedir. Böylece mevkute
ler ile gayri mevkuteler arasındaki - ce
zaya muhatap oluna bakımından - fark
lılık ortadan kaldırılmaktadır. 

'Muhterem arkadaşlarım, tasarıda ay
rıca, Türk Ceza Kanununun maddei 
mahsûsa tayini suretiyle hakarette dair 
480, ispat hakkıyla ilgüi 481 ve adiyen 
hakaretle ilgili 482 neti maddelerinde yer 
ailan suç unsurlarında herhangi Ibir de
ğişiklik yapılması cihetine gidilmeden, 
sadece maddedeki cezaî müeyyideler, 
ağır, para cezalarına ıhasren, günün şart
larına uygun Ibir düzeye getirilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, tasarıda deği
şikliğe talbi kılınan kanunlardan ikinci
sini, 5680 saydı Basın Kanunu teşkil 
etmektedir. 'Malumlarınız olduğu üze
re, demokratik rejimlerde kamuoyunun 
oluşturulmasında, 'basın ve yayınla ilgi
li 'hürriyetlerin özel bir yeri vardır. Ba
sının* etki alanı geniş, toplum üzerinde 
gücü 'büyüktür. Basın, vatandaşların öğ
renme ve bilmelerini sağlayan, bu konu
daki ihtiyaçlarını, kendi yorumlarını da 
ilave etmek suretiyle cevaplayan en 
önemli vasıtadır. Basının, haberi vermek, 
eleştiri ve yorum yapmak şeklinde orta
ya çıkan 'bu fonksiyonunun bir kamu 
görevi olduğu da kuşkusuzdur. Bu ne
denle de, basın hürriyetinin diğer hür
riyetlerin teminatı olduğunu kabul et
mek gerekir. 
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İncelememize göre ve takdirlerinize 
sunulmuş olan tasarılda, basınla ilgili de
ğişiklikleri öngören, maddelerde, yukarı
da arz ve ifade ettiğimi anlayışın hâlkim 
olduğunu tespit etmekten ibüyülk mutlu
luk duyduğumuzu ibeDintmek istiyorum. 
Tasarı, basın hürriyetini zedeleyen hiçbir 
hülkmO •bünyesinde taşımamaıkta, buna 
karşılık 'basının, fonksiyonlarını daha da 
sağlıklı Ibir şekilde ve daha süratli ola
rak yerine getirmesini temin edecek hü-
Iküîmleri ihtiva etmektedir. 

Tasanda 5680 sayılı Basın Kanunuy
la ilgili değişikliklerden ibirincisi; bu Ka
nunun 16 ncı maddesine bir fıikra ilave 
edilmesiyle ilgili bulunmaktadır. Bilin
diği üzere, ibasılı eserlerin sahip veya ya
yınlatanlarının cezaî veya ıhulkulkî so
rumluluklarının söz Ikonusu bulunduğu 
ve sahip veya yayınlatanın İse şirket gibi 
tüzelkişi olduğu durumlarda, bu tüzelki
şinin cezalandırılması gerekmektedir, An
cak, uygulamada tüzelkişinin 'temsilcisi-
rin ismen ibelli edildiği hallerde, tüzel-
ıkişinıin değil de, belirlenen ibu kişinin 
cezalandınlması yoluna 'gidildiği görül-
ımektedir., Bu uygulamanın Ceza Hukuku 
prensiplerine aykırı olduğu aşikârdır. 
16 ncı maddeye ilave edilmesi öngörü
len bu fıkra, bu şekilde yanlış uygula
malara son vermek amacıyla düzenlen
miştir. 

Tasarıda, 5680 sayılı Basın Kanunu
nun cevap ve düzeltme hakkıyla ilgili 
bulunan 19 uncu maddesiyle, bu madde
deki esaslara aykırı hareketllerin müeyyi
delerini belirten 29 uncu ve neşri yasak 
haber, yazı, malûmat ve resimlerin nefer 
olduğuna işaret eden ve buna aykırı dav
ranışları cezaî müeyyideye bağlayan 33 
üncü maddesinde getirilen yeni düzenle
melere gelince : 5680 sayılır Kanunun ce
vap veya düzeltme hakkıyla ilgili bulu
nan 19 uncu maddesinde yapılan değişik-
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!lik, bu maddede kendisini gösteren boş
lukların doldurulması amacını taşımakta 
ve oevap veya düzeltmenin sorumlu mü
dürce yayınlanması halinde, şekil ve şart
lara uyulmadığı taktirde, yeniden yayın
lanmasına karar verilip verillmeyeceği, usu
le aykırı yayınlamanın temadi1 etmesi ha
linde ne yapılacağı, hâkimin yeniden ya
yınlama hususunda verdiği karara kar
şı kanun yollarının ne olacağı hususla
rındaki kanunî eksikliklerin giderilmesini 
temin etmekte ve ayrıca, meri metindeki 
kanunî süreler, cevap veya düzeltme mü
essesesinin işleme amacının tam anlamıy
la gerçekleştirilmesini sağlayacak şekilde 
kısaltılmaktadır. 

'Muhterem milletvekilleri, 5680 sayılı 
Basın Kanununun, 19 uncu maddeye ay
kırı davranışlarıı müeyyideye bağlayan 29 
uncu maddesindeki değişiklik ise, genel1 

hatlarıyla 19 uncu maddede gerçekleş
tirilmesi düşünülen yeniliklerin 29 uncu 
maddeye yansıtılmasından ibaret bulun
maktadır. 

5680 sayılı Kanunun, neşri yasak ha
ber, yazı, malumat ve resimleri belirten 
33 üncü maddesindeki yeni düzenleme 
ise, 18 yaşını doldurmamış olan suç faili 
ile mağdurlarının istikballerinin korun
masını temin için, bunların hüviyetleri
nin açıklanmasını ve resimlerinin basıl
masını yasaklayan 3 numaralı bir bendin 
madde metnine ilave edilmesi ve madde
deki ağır para cezasının, günün şartları
na uygun hale getirilmesi şeklinde kendi
sini göstermektedir. 

Sayın milletvekilleri, tasarıyla değişti
rilmesi öngörülen üçüncü kanun, 1117 sa
yılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koru
ma Kanunudur. Tasarıda, bu kanunun 4, 
7, Bk-1 ve Ek-2 nci maddeleri değiştiril
mekte ve uygulamada görülen boşluğu 
doldurmak amacıyla, madde metinleri-
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ne, filim arşivi, takvanı, kartpostal gibi ba
zı basılmış eserler de diah'il edilmektedir. 

1117 .sayılı Kanunun 9 uncu maddesi
nin yürürlükten kaldırılması cihetine gi
dilmesi ise şu sebepten kaynaklanmakta
dır : Bilindiği üzere, 1117 sayılı Kanu
nun 9 uncu maddesinde, Kanunun 2 nci 
(maddesindeki kurulun kararlarına bir ay 
içinde itiraz edildiği takdirde, itirazın 
Danıştay Genel Kurulunca incelenmesi 
ifade ediHmiştir. 

Daha sonra yürürlüğe giren Danıştay 
Kanunu, diğer kanunlarda Genel Kurula 
verilen görevlerin İdarî işler Kurulunca 
yerine getinillmesini hükme bağlamıştır. 

Diğer taraftan, Anayasanın 125 inoi 
maddesinde yer alan, idarenin her türlü 
eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun 
açık olduğuna dair hüküm karşısında, söz 
konusu kurulun kararlarına karşı, itiraz 
edildiği takdirde Danıştaya, iptal davası 
açıldığı takdirde idare mahkemelerine 
başvurulmaktadır. Bu sebeple, tatbikatta 
ikili bir uygulama yapılmakta olup, iti
raz ile dava arasında usul hükümleri yö
nünden farklılıkların bulunduğundan, 
yeknesak uygulamayı Demin zarureti doğ
muştur. İşte, bu sebeple 9 uncu madde
nin yürürlükten kaldırılması yoluna gi
dilmiş ve böylece, idarî nitelikte karar 
veren Danıştay İdarî İşler Kuruluna iti
raz yerine, Anayasanın 125 inici maddesi
ne uygun şefci'lde yargı yoluna başvuıru-
labilımıesıi imkânı sağlanmıştır. 

Tasarıda ele alınan son kanun, 1412 
sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 
olup, 1412 sayılı Kanunun 8 inci madde
sinin üçüncü fıkrasına bir cümle ilave 
edilmesi öngörülmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, malumları
nız olduğu üzere, Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 8 inci maddesinin 
üçüncü fıkrasında, suçun, yurt içinde in-
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tişaır eden matbua münderecatı sebebiyle 
husule geldiği hallerde, matbuanın neşir 
merkezi olan yerdeki mahkemenin yetki
li bulunduğu hükme bağlanmıştır; ancak 
uygulamada, bir mevkute birden çok1 

yerde basılmakta ve bu baskılarda mün-
derecat farklılığı olanaktadır. Biazı diurumı-
larda, neşir merkezindeki basıda suç un
suru bulunmayan bir mevkutenin, başka 
yerdeki basısında suç unsuru taşıdığı gö
rülmektedir. İşte, basın davalarının 
mümkün olan en kısa sürede sonuçlamdı-
rı'jmasıni! temin için, söz konusu üçüncü 
fıkraya bir cümle ilave edilerek; bu gibi 
hallerde yetkili mahkemenin, mündere
catı suç teşkil eden mevkutenin basıldığı 
yerdeki mahkeme olması öngörülmekte
dir. Tasarıyla ayrıca, 1412 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun şahsî 
dava yolluyla takibi kabil olan suçları 
belirleyen 344 üncü (maddesinin 5 numa-
raJlıı bendinde de değişiklik yapılması yo
luna gidiHmıiştü". 

Muhterem arkadaşlarım, değiştirilme
si öngörülen meri 5 numaralı bentte, mad
de isnadı suretiyle yapılan hakaret suç
ları ile adiyen hakaret suçlarının şahsî 
dava konusu olduklarına işaret edilmek
te, bu suçların Türk Ceza Kanununun 
1'64 ve 16İ6 ncı maddelerinde yazılı ma
hiyette olmaları halinde ise, cumhuriyet 
savcıları tarafından takip edilecekleri be
lirtilmektedir. 

Getirilen yeni düzenlemeyle, yukarı
da temas ettiğim ve cumhuriyet savcıları 
tarafından şikâyet üzerine resen takip 
olunması gereken suçların arasına, ha
karet suçlarının neşir yoluyla veya rad
yo ve televizyon veya benzeri kitle ha
berleşme araçlarıyla işlenmiş olması du
rumu da dahil edilmiştir. 

Tasarıda yer verilen geçidi maddede, 
bu tasarının değerli oyllarıımıızla Ikıanunlaş-
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iması halli nazarı dikkate alınmakta ve bu 
takdirde; yani taslarının kanunlaşacağı ta
rihten önce, Türlk Ceza Kanununun 480 
ve 482 nci maddelerinde yer alan haka
ret suçlarının neşir yoluyla veya radyo 
ve televizyon veya benzeri kitle haberieş-
-rne araç larıy İta işlenmiş olmaları' sebebiy
le açılmış bulunan davaların açıldıkları 
tarihteki usul ve hükümleri çerçevesinde 
ve şahsî dava yoluyla görülmeye devam 
edilleceği, şahsî dava yoluyla görü'ımeye 
başlamış olan davaların, iddianame tan
zimi için cumhuriyet savcılıklarıma iade 
ediılmıeden o mahkeme tarafından balkıl
ımaya devam olunması esası benimsenımiş-
tir. 

Sayın 'milletvekilleri, uygulamada ken
dini gösteren kanunî boşlukların doldu-
ruCımasına ve uygulamaya ayrı bir sürat 
kazandırılmasına bir Vasıta teşkil1 ede
ceğine inandığımız bu tasarıların, değerli 
oylarınızla kanunlaştırrlimasının ülkemize 
her yönden faydalı olacağına inandığımı
zı ifade eder, Yüce Heyetinizi saygıyla 
selamlarım. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Onur. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, 'Ha
tay 'Milletvekilli Sayın (Murat Sökmenoğ-
lu; buyurun eferidim. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA MUSTAFA 
MURAT SÖK'MENOÖLU (Hatay) —. 
Sayın IBaşkan, muhterem milletvekilleri; 
sözlerime başlamadan evvel, Doğru Yol 
Partisi iadına, Yüce Heyetinizi saygıyla se-
laml iyonum. 

iMuhterem milletvekilleri, çoğulcu de
mokrasiyi benimsemiş, hür demokrasiye 
inanmış, demokratik hukuk devleti olma
yı idare tarzı olarak benimsemiş ülkele
rin en büyük teminatlarından birisi, ser-
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blestçıe haber alma hak ve hürriyetinin var 
o'ıması ve işler olmasıdır. -

Sayın milletvekilleri, serbestçe haber 
a'ima limkâınlarından mahrum, serbestçe 
düşünce ve kanaatlerin oluşmasına im
kân vermeyen bir ortamda demokrasinin1 

bulunduğunu iddia etmek ve gelişeceğini1 

söylemek mümkün değildir. 
Muhterem millet vekilleri, işte, bu me

kanizmanın canını, demıokrasinıin hücre
sini, kararıyla ülke idaresini yönlendire
cek olan vatandaşın bilgi sahibi olima 
hakkı teşkil eder. Demokrasi, herkesin 
hür iradesiyle karar vermesi olduğuna gö
re, önce vatandaşın, karar vereceği konu 
hakkında bilgi sahibi olması, daha da 
önemlisi, doğruları bilmesi esastır. Doğ
runun bilinmesinin vazgeçilmez şartı ise, 
karar verilecek meselede taraftar ve aleyh
tar düşüncelerin açık, net ve etraflı ola
rak bilinmesidir. Bu yönüyle, doğruyu 
bilmek, önce bir hak, sonra da dolayısıy
la demokratik rejimin istemesinin yegâne 
şartıdır. 

Muhterem millietvekilleri, vatandaş 
doğruyu hilmiyorsa, demokrasiyi işletmek 
mümkün olmaz. Doğruyu bilmeyen mil
letlerin dalalete düşmesi kaçınılmazdır. 
'Doğruyu bilme hakkının gereklerini yeri
ne getirmek bahsinde, demokratik kural
ılara riayet, rejimin en belirgin özellikle
rinden birini teşkili eder. Şüphesiz, va
tandaşın düşünce ve tepkilerine önem at
fetmeyen güdümlü rejiımlerdöki uygula
ma, hoyrat bir şekilde bu hakkın tanın
maması şeklinde tecelli eder. 

Muhterem milletvekilleri;, temeli gü
dümlü, görünüşü demokratik bir uygula
mada, doğruları bilime hakkının ne halle 
geldiği malumlarınızdır. Böylesine kur
naz ve iki yüzlü bir anlayışta yapılan, bir 
yönden vatandaşın bilgi sahibi olma, ter
cih yapma ve karar verme hakkına za
hiren saygı gösterilirken, ağırlığın, ileti-
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şımn kaynakları üzerimde kaydırılarak, on
ların haber vermelerime manii olmak, o 
mümkün değilse, haberlilerin saptırılmasını 
sağlaımaktır. (Hele, yaygın enformasyon 
kaynakları devlet tekelinde ise, kısa bir 
zaman sonra bu yanıltma gayretlerimin 
semeresini. görmek de müımıkün otamakta
dır. 

Muhterem milletvekiılleri, dlevlet teke-
11 imde haberleşme aracı, müesseseleri yü
celtmeye veya ıküçültmeye, onları yerine 
oturtmaya veya çevresinden çıkarmaya 
kadirdir. Demokrasi liçin zarurî olsa da, 
güdümlü niyetlerine uygun olmayan mü
esseseler batırılırken, şahıs ve züımıre hâ
kimiyetinin zaruret duyduğu başka mües
seseler göklere çıkarılabilirnir. 

'Muhterem mülletveıkiilleri, doğruların 
bilimımediği bir ülkede, tercihlerin isabet
siz kararların yanlış olduğu tabiîdir; ger
çekleri bilmemekten dolayı delâlete dü
şülmesi hallinde, faturayı yirie toplumun 
ödeyeceği mallümlarınızdi'r. •Demokrasiyi 
istikrarlı olarak tesis etme gayretimdekıi 
ülkelerde halkı, devredilmez ve vazgeçil
mez haklarımın şuuruna vardırmak, o 
haklara sahip olmasını sağlamak ve ni
hayet demokratik müesseselerle kenetleş-
tirmek, o müessesislere, halk nezdimde iti
bar uyandırmak gibi hayatî fonksiyonlar, 
ancak sabırlı ve uzun vadeli gayretlerin 
sonunda hayata intikal ettiri'leblinıir. Tür
lü olaylarım etkisine ve türlü telkinlere 
depolitize olmuş toplumlarda, söz konu
su gayretler daha uzun zaman alablir. 

(Muhterem milletvekilleri, bu yüzden, 
demokratik rejimi yerleştirme gayretleri, 
hakikaten samimî niyetlerim eseni olmalı, 
•tutarlı ve birbidierini tamamlayan çalış
malarla geliştirilimelıi; hole devlet tekelim
de bulunan İletişim imkânlarının çok 
kolayca rejimi tahrip edecek duruma ge
lebileceğini hatırlardan çıkarmamak ge
rekir. 
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Hür basımdan, her çeşit eleştiriden 
pak rahatsız olan Hükümet, buna ilave
ten, radyo ve televizyonu istediği gibi 
kullanmaktadır. Bumu, Türk demokrasi
sinin bir büyük engeli saydığımızı zaten 
tekrarlayıp geliyoruz muhterem1 milletve
killeri. Hür basın üzerinde, siyasî iktidar-
torıım çeşitli baskılarımı, para cezalarımı 
artürmalarını Türkiye'de artık bilmeyen 
yoktur. Kâğıt fiyatlarıyla ilam mekaniz
ması üzerindeki tasarruflar, hür basımı, 
boğazlanma noktasına getirmiştir. Bası
na zincir vurulacağını bilmeyen, duyma
yan kalımıaımışttr artık. 

Muhterem! milletvekilleri, Hükümetin, 
haber tekelimi elimden bırakmasının, TRT' 
yi İktidarın videosu olmaktan çıkanması-
mın, basına çeşitli baskılar düşünmekten 
ve uygulanmaktan vazgeçmesinin daha 
doğru olacağını bir kere daha huzurla
rınızda tekrarlıyor, Yüce Heyetimizi say
gıyla selamlıyorum. (DYP sıralarımdan 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayım 
Sökmenoğlu. 

Buyurum Sayın Bakam. 
ADAUET IBAKANI MAHMUT OL

TAN SUNGURLU ı(Gümüşhame) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Sayım Başkan, muhterem ımıilletvekii-
leri,' tasarı ile 765 sayılı Türk Ceza Ka
nunu, 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neş
riyattan Koruma Kanunu ve 14112 sayılı 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunlarıma 
değişiklikler geldi. Evvela bu değişiklik
lerim meden geldiğimi ifade etmek istiyo-
ırum; çünkü, bu suretle yapılan değişik
liklerin mahiyetini, genişliğimi daha iyi 
ahlama imkânımız olacaktır. 

Evvdlemirde, 1117 sayılı Küçükleri 
Muzır Neşriyattan Koruma Kamumumdam 
dolayı, basım kuruluşlarıma, basım organ
larıma, daha doğrusu basımda çalışanlara 
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bîr hayli cezalar verildiğini, basın yoluy
la duyuyoruz. (Bu ceza miktarlarının faz
la olduğu, bu tayin ©diten cezalar neticesi 
basının zor duruma düştüğü söylendi ve 
kamuoyunda da yaygın bir Ikanaiat halline 
geldi. Keza, muzır neşriyata bağlı ola
rak da, müstehcen neşriyatta1 da aynı ha
dise vuıkuı buldu. Basın kuruluşları, mu
zır neşriyattaki bu cezaların kaldırılması 
veya azaltılması, müstehcen neşriyattaki 
bu cezaların kaldırılması veya azaltılma-
sı yolunda taleplerde bulundular. Tabiî, 
şöyle bir husus da tileri sürüldü : Bu ce
zalar basının kaldırabileceği çaptaki ce
zalar değildir; bu cezalar ya ödenmez ve
ya ödendiği anda, basın kuruluşları iflas 
ederler... 

Bir cezanın asıl unsurunun, yerine ge
tirilebilir olması; yanıi bu hususun nazarı 
litibara alınması lazım geliyordu. O hal
de, dermek İki, evvelemirde, basının, 1117 
sayılı Kanun ve buna bağlı olarak Türk 
Ceza Kanununun 526 mcıı maddesindeki 
müstehcen neşriyattan dolayı karşı kar
şıya kaldığı büyük para cezaları karşısın
da ezilmemesi için bu kanunun getiril-
ımesii düşünülmüştür; yani; basınımızın 
arzusuna, taleplerine uygun olarak basını 
korumak maksadıyla getirilmek istenilen 
bir kanundur. 

ıBunun yanı sıra, diğer bir husus; yi
ne Türk Medenî Kanunundaki değişiklik -
ler sebebiyle, izah ve ifade etmeye çalış
tığım, Anavatan 'Partisi ^İktidarının şah
siyet halklarınla vaki tecevüzlerıin korun
ması babında yaptığı son çalışmalara pa
ralel olaralk, basınla alakalı hükümlerde 
bu değişiklik yapnlıııken, şahsiyet hakları
na Vaki tecavüzlerin, basın yoluyla da 
vuku bulması halinde, şahsiyet haklarının 
korunmasına matuf hükümlerde, vatan
daş lehine, vatandaşı koruyucu değişik
likler getirilmesi düşünülmüştür. Bunu, 

Türk Medenî Kanununun izahında daha 
geniş çapta yaptığım için, sadece değin
mekle yet;niyorum. 

Demek iki, burada ilki ana hedlef gü-
dülmüştür. Birincisi; şahsiyet haklarının 
korunması babında yapılan çalışmalara 
paralel olarak, burada da gerekli değişik
likleri yapmak ve ikincisi, muzır ve müs
tehcen neşriyattan basının vaki şikâyetle
ri karşısında, ferahlatıcı hükümleri ge
tirebilmek. 

Bunlar yapılırken, tekzip müessesesi 
de karşımıza çıktı. Tekzip müessesesi, 
malumunuz, şahsiyet haklarıınım korun
masıyla ilgili en mühim, basındaki vaki 
hukuka aykırı tecavüzleri önleme babın
dan düşünülmüş bir müessese olmasına 
rağmen, maalesef, teknik bazı sebeplerle 
bugüne kadar istenilen ölçülerde çalışma
sı mümkün olmayan bir müesseseydi. 
Bunda değişiklik yapılması düşünülmüş 
ve bu sebeple bu kanun tasarısı getiril
miştir. 

Yapılan değişikliklerle, genelde ceza 
kanunlarında yeni bir hüküm getirilime-
meye azamî gayret gösterilmiş ve getiril
memiştir; para cezalarının da, günün 
şartlarına göre artırılması cihetine gidil
miştir. Bu itibarla, basının engellenmesi, 
basın hürriyetlerine manialar konulması 
gibi bir hadise söz konusu değildir. De
mokratik bir rejimde basının, basın hür
riyetinin engellenmesi, demokrasinin en
gellenmesi manasındadır. 

Simidi, biraz evvel, muhtemelen mu
halefet milletvekillerinin oyları ile bu ta
sarının reddi cihetine gidilmek gibi bir 
durum doğmuştu. Eğer öyle bir durum 
olsaydı, basınımızın şu anda fevkalade 
büyük, ağır cezalarla karşı karşıya kal
dığı, Küçükleri Muzır Neşriyattan Koru
ma Kanunundaki bu iyileştirmeleri yap-
ımaik imkânına sahip olmayacaktık. Şim-
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di basınımıza, «IBU Tasarı reddedilsin 
ani?» diiye sorsak... 

KAMER GENÇ (Tünedi) — Red
dedecek değil, düzeltecektik, bunları kal
dıracaktık. 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU .(Devamla) — ... Aca
ba, o zaman verecekleri cevap «'Reddedil
sin» olabilir mi idi? Verecekleri cevap 
«katiyen» olacaktı; çünıkü, bu muzır neş
riyat ve müstehcen neşriyat cezalan se
bebiyle basınımızın şu anda karşı karşı
ya kaldığı büyük para cezaları ile bizim1 

ağırlaştırdığnmızt söylediğimiz hükümleri 
yan yana koymak ımümlkün değildir. 

Bu kanun reddedilirse mi basın daha 
büyük bir para cezası ile karşı karşıya
dır; kabul1 edilirse imi daha büyük para 
cezasıyla karşı karşıyadır?.. Bunu kıyas 
ettiğimiz zaman, yalnız bunu kıyas etti-
ğiımıiz zamıan, bu kanunun basının lehine, 
mevcut durum itibariyle, belki de bire 
on nispetinde bir ferahlık getirdiği açık
ça görülieoektir. O halde, basınla alakalı 
bir kanun gelince, iktidarın bunca iyi yak
laşımıma1 rağmen, 'basın ikuruluşlarıyla va
ki bütün temaslarnmızın sonucu, âdeta ge
nel bir mutabakat sağlayahildiğim'iz hu
suslar diyebileceğimiz bu hükümleri, ba
sını tehdit mahiyetinde görmek ve gös
termenin insafla bağdaşır tarafı olduğu 
kanaatimde değilim. Nitekim, öylesine 
değilimı kıi; muhterem bir arkadaşımız, 
«Basını politikacilıann yargılaması olmaz, 
politikacıları basının yargılaması uygun
dur» dedi; şimdi, tabiî bir yargılama ha
disesi yok, Yüce Meclis şu anda kazaî 
bir görev yapmıyor, politikacılar dia böy
le bir görev yapmıyor; kanun çıkarıyo
ruz., 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Mecazî an lamda... 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Devaımla) — Bu
radaki yargılamayı mecazî hir mamada 
kabul ediyorum; doğru, sizin söylediğiniz 
gibi; bir üstünlük anlamında, kamu gö
revini yürütürken bir üstünlük anlamında 
kabul ediyorum), «Evet» mamasında ba
şınızı sallıyorsunuz, doğrudur; ama, Ana
yasamız açık, kesin; Anayasamızda bası
nın böylesine bir yetkisi yok. Yüce Mec
lise karşı saygınızın bu ölçülerde olduğu
nu düşünmüyorum1; yine bir sürçülisanda 
bulundunuz muhterem milletvekıili arka
daşım. Kaldı İki, bir yargılama söz ko
nusu değildir; herkesin yeri demokrasi 
içinde bellidir. Basın da bir güçtür; ama, 
Anayasamızdaki kuvvetlerden birisi de
ğildir. Bunu böylece bilelim ve böylece 
müş'tıereken kabul edelim; aksi takdirde 
yanlış neticelere gideriz. Yanlış neticelere 
gider ve bu güçlü gördüğümüz, Yüce 
Meclisten ide daha kuvvetli gördüğümlüz 
basını, haksız olarak, yersiz olarak, bu
rada saygıyla selamlamak için o konuş-
ma'arı yaparız. 

tleri sürülen bir husus var, «Poşete 
giren müstehcen neşriyattan neden ceza 
alınıyor?» deniyor. Malûmunuz, Küçük
leri Muzır Neşriyattan Koruma Kanu
nuna göre, bir yayın, «Ben küçüklere 
karşı muzır bir yayınım» diyorsa, peşin 
olarak poşete giriyor. Poşete girince de 
Katma Değer Vergisini ve diğer vergile
rini ödüyor ve bu cezadan kurtarıyor. 

«Müstehcen neşriyattan da ceza ye
mesin» deniyor. Mümkün mü?.. Tabiî ki, 
bir hukukî görüşe göre mümkün olabi
lir; ancak bazı meseleleri iyi bilmek, bir
birine karıştırmamak ılazım, küçükleri mu
zır neşriyattan koruma ayrı bir kanun; 
ayrı bir suç, 'müstehcen neşriyat ayrı bir 
suç. Eğer biz müstehcen neşriyatı bu su
retle meşrulaştırmış Olursak, poşete gür-
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ımek şartıyla bütün müstehcen neşriyata 
«evet» deniz; ama hukukumuzun tümünü 
ona göne değiştirmemiz ve müstehcenliği 
suç olmaktan çıkarmamız Hazım. 

Meselenin çok farklı bir tarafını ve
reyim iki, izah etmekte kolaylık olsun. 
Diyelim iki, bir kanuna, ımiesela Türk 
Ceza Kanununun 1141, 14*2 veya 163 üncü 
maddelerine muhalif bir suç .istedim; 
('bunlar muzır neşriyatla alakalı olabilir 
de olmayabilir de) kitabı poşete koyalım, 
suç olmaktan çıksın... Olur mu bu?.. Ol
maz. 'Müstehcen neşriyat ile ımuzırın bir
birine benzerliği, aynı suç oldukları ma
nasına gelmez. Biz, Birleşmiş Milletler 
Müstehcenlik Sözleşmesini imzalamış bir 
devlletiz ve şu anda Birleşmiş Milletler 
Müstehcenliği suç olarak kabul ediyor. 
Biz, böylesine beynelmilel bir sözleşme
nin tarafıyız, «Müstehcenlik suçtur» di
yoruz; şimdi de, «tPoşete girince suç ol
masın» diyoruz... Bu itibarla, küçüklere 
muzır olan bir şey, aynı zamanda müs
tehcen ise, o zaman müstehcenlikten do
layı cezasını ayrıca çekime durumunda
dır. Ama, hukukumuzu değiştiririz, bir 
başka sistem getiririz, müstehcenliği suç 
olmaktan çıkarırız, o zaman bu meseleyi 
o yolla halledebiliriz; ama, bugünkü sis
tem içerisinde yanlış bir tefsire girmiş 
oluruz. 

Muhterem milletvekilliler,!:, başlangıçta 
da söyleddiğiımı gibi, getirilen hükümler
de, şahsiyet haklarının korunması hedef 
güdülmüştür ve bu sebeple de yine dev
lete külfet tahmil edilmiştir. • IBakın, na
sıl bir külfet : Muhterem bir arkadaşımı
zın söylediği gibi, şahsî dava yolu açıl
mamıştır; ama, şikâyete bağlı, savcı tara
fından taklip edilecek dava yolu açılmıştır. 
Şu andaki mevzuata göre, basın yoluyla 
hakaretlerde vatandaş, hakkını şahsî da
va yoluyla takip eder, yani her (mahke

mede kendisi gider bulunur, cumhuriyet 
savcısı davaya iştirak etmez. Şimdi geti
rilen sistemde ise, vatandaş şikâyet ettik
ten sonra, eğer savcı suç unsuru görüyor
sa, davayı açacaktır. Savcı suç unsuru 
görüyorsa, davayı açacak ve takip ede
cektir. Ne demektir?.. Bunun külfetinin 
devlete yüklemmesi demektir. Bundan do
layı, muhterem arlkadaşıımızın söylediği 
gibi, bir kamu davası hali söz konusu 
değildir, şikâyete bağlı bir davadır, vaz
geçmekle ortadan kalkar; ama, diğer ka
mu davalarının tabi olduğu prosedüre, şi
kâyetten sonra, tabidir, savcı tarafımdan 
da takip edilecektir. 

Görüldüğü gibi, getirilen hükümlerim 
basına bir tahmili, biır külfeti söz konu
su değildir; mevcut Ceza Kanunundaki 
para cezaları bugünkü miktarlara çekil
meye çalışılmıştır, tekzip hüküm'leri1 yü
rütülür hale getirilmeye çallışıilımıştır; ba
sın bu hususta müttefik tir. Çocuklara 
muzır ve müstehcen neşriyattaki para ce
zaları fevkalade aşağıya çekilmiştir. Tek
rar ediyorum, böyle bir ımeseledenı dola
yı, basının lehine gelen bu hükümlerden 
dolayı, «Basına tahdit getirildi» olarak 
düşünmek mümkün değildir. Basın hür
riyeti, geçen gün bu kürsüden de söyledi
ğim gibi, demokratik nizamda, vatanda-
şvn haber alma özgürlüğüdür; demokrasi 
içerisinde, politikacıların da basım hür
riyetine ihtiyaçları vardır. Basım hürriye
tinin kısıtlanması iktidarımız tarafından 
düşünülemez; demokratik nizam içeri-
sinde, bu, bir siyasî partinin kendisimi in
kâr etmesi manasına gelir. 

Biz, meseleyi, gerek basın kuruluşla
rımızla, gerek komisyonda muhalefet üye
leriyle tartışmaktan ve yanlışlar varsa 
düzeltmekten, ne Medenî (Kanunda ne 
de Ceza Kanunundan çelkinmedik; bunu 
açıkça da söylüyoruz; muhterem millet-
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vekillerimiz de bunu teyit etmişlerdir ve 
teyit etmekten kaçınmaları da söz ko
nusu değildir. 

Gerek basın hürriyetine, gerek demok
rasiye karışı olan saygıımız ve anlayışlımız, 
her türlü delille tevsik ve tescil ©dikmiş 
durumdadır. Anavatan İktidarımın bir 
başka türlü suçlanması söz 'konusu değil
dir. 

(SHP sıralarından :10 ımilletvetkili aya
ğa kalıktı) 

'YUSUF KENAN SÖNMEZ (tstam-
ıbuil) — Sayın Başkam, ımıaıddelere gecikme
den önce, yoklanma istiyoruz efendim. 

MEHMET IMÜKEORREM TASÇI-
OĞLU (Sivas) — 9 ıkişi var Sayım Baş
kan. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (İstan
bul) — 11 ıkişi var Sayım Başkan. 

BAŞKAN —" 10 arkadaşımız yokla
ma istemişlerdir, isimılerimii okuyorum : 

3. — 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 
1117 sayılı Küçükleri Muzır '{Neşriyattan 
Koruma Kanunu, 5680 sayılı Basın Ka
nunu ile 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/413) (S. Sayısı : 54) 
(Devam) 

BA'$KAN — Görüşmelere, kaldığımız 
yerden devam ediyoruz. 

Tasarının tümü üzerindeki konuşma
lar bitmiştir, 

Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir 

Bu tasarımın Parlamentoda kabul; ediil-
ımesini saygılarıımla arz ederim, (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür 'ederiz Sayın 
Balkan. 

Başka söz allan?.. Yok. 
Tasarının tümü üzenimde görüşme

ler tamamlanmıştır. 

Sayın Yusuf Kenan Sönmez, Sayın (Mus
tafa Kul, Sayın Halil Çulhaoğlu, Sayım 
Tayfur Ün, Sayım Rıza Yılmaz, Sayın 
Erdal Kalkan, Sayın Ayhan Arifiağaoğlu, 
'Sayın Kamer Genç, Sayın Mehmet Tahir 
Köse ve Sayım Zeki Ünal. 

10 ıkişi vardır, yoklanma yapılacaktır 
efendim. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı var
dır. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
765 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 1117 Sayılı 
Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma 
Kanunu, 5680 Sayüı Basın Kanunu ite 
1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Konum Tasarısı 

'MADDE 1. — 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 192 noi maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Madde 192. — Kendisine veya baş
kasına, para veya diğer bir yarar sağla
mak [maksadıyla bir gerçek veya tüzel
kişiye zarar verebilecek bir hususu neşir 
yolu ile veya her ne suretle olursa olsun 

III. — YOKLAMA 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devam) 
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açıklama tehdidinde (bulunanlara bir yıl
dan üç yıla kadar hapis ve ikimilyon li
radan onmi'Iyon liraya kadar ağır para ce
zası verilir. 

•Fail, arzu ettiği para veya diğer bir 
menfaati elde etmiş ise ceza üçte bini ora
nında artırılır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
leyen var ımı efendim? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi c&ütuyoruım : 
MADDE 2. — 765 sayılı Türk Ceza 

Kanununun 426 ncı maddesinin ikinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu fiillerin 5680 sayılı Basın Kanunu
nun 3 üncü maddesinde 'belirtilen mevku
teler vasıtasıyla işlenmesi halinde sahiple
rine, mevkute 'bir aydan az süreli ise bir 
önceki ay ortalama fiilî satış miktarının, 
aylık veya 'bir aydan fazla süreli ise bir 
önceki fiilî satış miktarının toplam sa
tış bedeli tutarının yüzde doksanı k&dar 
ağır para cezası verilir. Ancak bu ceza 
otuz milyon liradan az olamaz. Bu mev
kutelerin sorumlu müdürlerine, sahipleri
ne verilecek cezanın yarısı uygulanır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sbs-
yaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına 
Sayın Güneş Gürseler buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA GÜNE§ 
GÜRİSELER (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
değerli miUervekilleri; bu madde hakkın
da sÖyleyecteklerimiZij 'büyük ölçüde, ta
sarının tümü üzerinde görüşümüzü belir
tirken söyledik. Yalnız, altım çizmek is
tediğimiz husus şu : Bu Muzır Yasası, bi
liyorsunuz, 1986 yılında değiştirildikten 
sonra Anayasa Mahkemesinde bir dava 
açıldı ve Anayasa Mahkemesi, «Cezalar» 
'bölümünü iptal etti. Orada, iptal için ile
ri sürülen gerekçe aynen şöyle : Anayasa 
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Mahkemesi, kararın 41 inci sayfasında 
diyor ki : «Getirilen ceza, önleyici ve 
caydırıcı düzenleme gereksinirniyle, bu
lunan çare arasında adaletli ve kabul edi
lebilir dengeyi bozmaktadır; araç ile almaç 
arasındaki mantıkî bağ kaybolmaktadır. 
Demokratik toplum düzeninde basın öz
gürlüğünü tehdit ve korku ortamına sü
rükleme istidadı taşımaktadır.» 

Bu, Anayasa Mahkemesinin kararının 
41 inci sayfasından, cezalarla ilgili olarak 
gerekçeden aldığım bölüm. Şunu söylemek 
istiyorum. Sayın Bakanımız, biraz önce 
«Cezaları indiriyoruz, indirilmesine de mi 
karşısınız? Eğer bu yasa tasarısı reddedil-
ıseydi, eski miktarlardan cezalar kesinle-
şebil'irdi» dediler. Evet, tabi, cezaların in
dirilmesine karşı çıkmıyoruz; ama, yapı
lan bu indirim göstergesi bizce yeterli 
değil. Bakın, tasarıda komisyonda yapı
lan bir değişiklikle, tiraj yerine satılan 
miktar esas alındı; satılan miktarın yüz
de 90'ı... Ceza için «30 milyon liradan 
az olamaz» dendi, fakat buna bir üst 
sınır konması gerektiği kanısındayız. 

Çeşitli basın organlarıyla yapılan ko
nuşmalarda, Sayın Bakanımızın da ko
misyonda tanık olduğu şekilde yapılan 
konuşmalarda, bu işin, indirime rağmen, 
sonuçta, basın organlarına, her ay za
rarla olayı kapatmaları gibi bir sonuç 
getiriyor. Gazetelerde bu işin büyük bir 
sakıncası olmuyor; çünkü, gazete her 
gün yayınlanıyor; bir veya iki sayıda bu 
cezaya maruz ıkalması peik' önemli bir 
sonuç doğurmuyor; ama, dergilerde, ay
lık dergilerde, her sayıda - ki, genellik
le her sayıda dava açılıyor - zarara gi
dilmesi gibi bir durum ortaya çıkıyor. 

Şimdi diyeceksiniz ki - Sayın Baka
nın yaklaşımı da öyleydi - zarar ediyor
sa ediyor... Muzır Kurulu onu suçlu 
bulduysa zarar eder; etmesin^ Genel de-
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ğerlendtirmeyi yaparken söylediğim gi
bi, bu anlayıştan hardket ©demeyi/ 
Eğer, bu yayın organlarının ülkemizde 
yayınına müsaade ediyorsak, cezaya da 
akılcı ölçüden yaklaşmamız gerıdkir ve 
sayın komisyon başkanımızın böyle der
gilerden birinde bir röportajı, bir açık
laması var; o da, ba cezanın, yani bu 
tür yayın organlarımdan önce Toplu Ko
nut Fonuna para alınmasını, KDV'nin 
yüksek alınmasını, sonra tekrar 426'ya 
tabi tutulmasını da uygun görmemiş du
rumda; fakat, gelen tasarı, komisyonda 
ancak böyle bir düzenlemeye tabi tutul
du.] Bu nedenle, biz, yapılan 'indirimin 
yeterli olmadığını, muğlak olduğunu, 
buna bir üst sınır; yani 30 milyon alt 
sınır fcoyduysak, 100 - 150 milyonluk 
bir üst ısınır konması gerektiği kanısın
dayız. Balkın, biraz önce söyledim; Şu
bat ayına kadar 36 tane dava açılmış. 
Sadece istanbul'da - ki, bunların basım 
yerlerinin İstanbul'da olması nedeniyle -
36 tane dava açılmış; 9 tane yayın or

ganı hakkında verilen ceza miktarı 
7 729 826 689 lira. 'Şimdi, indirimle bu 
cezalar düşüyor, Ceza Kanununun genel 
prensibi nedeniyle geçmişe de uygula
nacak; tamam; ancak, bu da Anayasa 
Mahkemesinin iptal kararında belirttiği 
gerekçeden hareketle, bizce cezaların 
caydırıcılığı prensibine aykırı. Bu ceza
lar hiçbir şekilde caydırıcı olmuyor, Bi
raz önce söyledim, burada, elimde, ga
zetedeki demeci var; bu cezalardan bi
rine mahkûm olan bir sorumlu müdür, 
(ceza rekortmeni) «Ben, bu cezayı öde-
yemem» diyor. Nasıl alacağız parayı? 
Bu cezanın hiçbir şekilde caydırıcılığı 
yok. 

Sayın milletvdki'lleri, ayrıca şunu söy
lemek istiyorum: Bu yasa 1986'dan beri 
yürürlükte; küçükleri muzır neşriyat
tan böylelikle koruyoruz; ama, bu ülke-
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de 1986'dan beni bu yasaya rağmen fu-
huşu önâeyebıildik mi? Bu yasayla biz, 
Türkiye'de, ahlak dışı davranışları ön-
leyebiidik mi? Bu işin ticaretini önleye-
bildik mi? Türkiye'de küçükleri, pazar
layanlar var; bunları önleyebildik mi? 
Önleyemedik. Neden? Türkiye'nin için
de bulunduğu ekonomik sıkıntı gazete
lerde her gün okuduğumuz şekilde o tab
loyu ortaya çıkarıyor. Bunu önlemenin 
yolu, bu şekilde ağır cezalarla işi hukuk 
tartışmalarına sokmak değildir; bu işin 
yolu, Türkiye'de ekonomiyi düzeltmek
tir, insanları o hale düşürmemektir, eti
ni satar hale getirmemektir. 

Müstehcenliğin kavgasını yapmıyo
ruz, müstehcenliğe karşı değiliz; yasala
rımızda müstehcenlik cezalandırılmalıdır. 
Burada bu yasa üzerinde söylediğimiz, 
sadece, bu işin bir üst sınırının olması 
gerektiğidir. Eğer alit sınırı 30 milyon 
lira koyuyorsak, 150 milyon 200 milyon 
liralık da bir üst sınır koyalım; çünkü, 
satan basın organı her fazla sattığı bir 
nüshası için daha fazla ceza vermek du
rumunda kalmaktadır. 

Bunu, Yüce Kurulun takdirlerine say
gılarımla arz ediyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Gürseler. 

Madde hakkında başka söz isteyen?... 
Yok, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — 765 sayılı Türk Ceza 

Kanununun 480 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 480. — Her kim, toplu veya 
dağınık ikiden ziyade kimse ile lihtilat 
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ederek diğer bir şahıs hakkında bir mad-
deî mahsusa tayin ve isnadı suretiyle 
haDkın hakaret ve husumetine maruz 
kılacak yahut namus ve haysiyetime do
kunacak bir fiil isnat ederse1, üç aydan 
üç seneye kadar hapis ve yüzbin liradan 
bir milyon liraya kadar ağır para ceza
sına mahkûm olur. 

Bu fiil, kendisine tecavüz olunan 
'kimse yalnız olsa faile huzurunda ya
hut kendisine hitaben yazılıp gönderil
miş bir mektup, telgraf, resim veya her
hangi bir yazı veya telefonla işlenirse, 
failin göreceği ceza dört aydan üç se
neye kadar hapis ve yüzelli bin liradan 
bir milyon ıbeşyüz bin liraya kadar ağır 
para cezasıdır. 

Kendisime tecavüz olunan kimsenin 
huzuruyla beraber alenen vâki olursa ce
za faeş aydan üç seneye İkadar hapis 
ve iki yüz bin liradan İki milyon liraya 
kadar ağır para cezasıdır. 

Bu cürüm, umuma' neşir veya teşhir 
olunmuş yazı veya resim veya sair ne
şir vasıtası ile irtikap olunmuş ise, 
failin göreceği ceza altı aydan üç sene
ye ikadar hapis ve üç milyon liradan 
yirmiheş milyon liraya kadar ağır para 
cezasıdır.» 

BAŞKAN — Madde hakkında söz 
isteyen var mı efendim?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler,!.. Kabul 
edilmiştir. 

4 üncü madde'yi okutuyorum: 
MADDE 4. — 765 sayılı Türk Ceza 

Kanununun 481 inci maddesinin yedinci 
ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«îspait, ispat olunmadığı takdirde faile 
480 inci maddede yazılı para cezaları 

on misli, şahsî hürriyeti bağlayıcı ceza
lar yarısı oranında artırılarak hükmolu-
nur.» 

«Ayrıca mevkute sahibi veya mevku
te löknadığiı takdirde yayınlatan hakkın
da yirmi milyon liradan yüz milyon li
raya kadar ağır para cezası verilir.» 

BAŞKAN — Madde hakkında söz 
isteyen var mı efendim? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Ka'bul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — 765 sayılı Türk Ceza 

Kanununun 482 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 482. — Her kim, toplu ve
ya dağınılk likiden ziyade kimse ile ifati-
lât ederek her ne suretle olursa olsun 
fak (kimsenin namus veya şöhret veya va
kar ve haysiyetine taarruz eylerse üç 
aya kadar hapis ve elli bin liradan feeş-
yüz fain liraya kadar ağır para cezasıyla 
mahkûm olur., 

Bu fiil, kendisine tecavüz olunan 
kimse yalnız olsa faile huzurunda yahut 
kendisine hitap edilen veya hitap edil
diği anlaşılan telgraf, telefon, mektup, 
resim veya herhangi bir yazı vasıtasıyla 
işlenirse, failin göreceği ceza onbe'ş gün
den dört aya İkadar hapis ve yüz fain li
radan bir milyon liraya kadar ağır para 
cezasıdır.. 

Kendisıine tecavüz olunan kimsenin 
huzuruyla beraber alenen vâki olursa ce
za bir aydan altı aya kadar hapis ve 
yüzelli bin liradan bir milyon ıbeşyüz bin 
liraya ikadar ağır para cezasıdır. 

Fiil, 480 inci maddenin dördüncü fık
rasında beyan olunan vasıtalardan biriy
le işlenirse failin göreceği ceza üç ay
dan bir seneye kadar hapis ve iki milyon 
liradan onbeş milyon liraya kadar ağır 
para eczacıdır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 
isteyen var mı efendim? Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul eidenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Yeni 6 ncı madde ilavesine ilişkin 
bir önerge vardır, okutuyorum: 

'Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 54 sıra sayılı yasa 
tasarısının 5 inci maddesinden sonra, 
aşağıdaki maddenin eklenmesini arz 
ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

M. Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Zeki Ünal! 
Eskişehiir 

Halil Çulhaoğlu 
izmir} 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

öner Miski 
Hatay 

Madde 6. — 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 141/1 inci maddesi yürür
lükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, 
okunan önergeyle kaldırılmaik istenen 
madde, Başkanlıkça Komisyona havale 
edilen ve Komisyonda görüşülen tasarı
da bulunmamaktadır ve 'yeni bir kanun 
teklifi malhiyötinldedir. Esasen bu öner
geyi işleme koymak mümkün değildir; 
ancak, yerleşen uygulamalara göre, 
Komisyon, • 'bu önergeye yetersayıda üye 
ile katılırsa, yeni bir madde gibi üze
rinde görüşme açacağız; şayet Komis
yon önergeye katılmazsa, veya yetersa
yıda üye hazır 'bulunmazsa, o zaman 
önergeyi işleme koymayacağız. 

ıŞimdıi, Komisyon, okunan bu öner
geye katılıyor mu? . 

ADALET KOMİSYONU BAŞ-
KANVEKİLÎ İHSAN NURİ TOPKA-
YA (Ordu) — Katılmıyoruz efendim, 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Önergeyi işleme koy
muyorum efendim. 

Yeni madde ilavesini öngören bir 
önerge daha var, onu da okutuyorum 
efendim: 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, bir dakika efendim... Bundan 
önqe aynı konu ile ilgili... Usulle ilgili... 

'BAŞKAN — Bitsin efendim bu 
önerge, konuşuruz.; 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU; (Gümüşhane) — 
Efendim, açık zaten; Anayasaya aykırı, 
burada gündeme alınması mümkün de
ğil. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Nasıl 
Anayasaya aykırı efendim? 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 54 sıra sayılı ya
sa tasarısının 5 inci maddesinden sonra 
aşağıdaki maddenin eklenmesini arz; ede
riz. 

Zeki Ünal 
Eskişeter 

Kamer Genç 
Tunceli 

M. Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş; 

Öner Miski 
Haitay 
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Madde 7. — 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 142/1 inci maddesi yürür
lükten Ikaldınılmıştııij 

BAŞKAN — Aynı mahiyettedir..,. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, bu konuda daha önce uygula
nan... 

'BAŞKAN — Tekrar soruyorum; Ko
misyon katılıyor mu efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞ-
KANVEKILI İHSAN NURİ TOPKA-
YA (Ordu) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor 
efendim. 

KAMER GENÇ i(Tunceli) — Sayın 
Başkan, usulle ilgili... Müsaade eder mi
sliniz? 

BAŞKAN — Bu nedenle, önergeyi 
işleme koymuyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Usul
le ilgili konuşmak istiyorum., 

BAŞKAN — Hangi usul.,, (ANAP 
sıralarından gürültüler) Sayın G,enç han
gi usul hakkında efendim?... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Efen
dim, daha önce... Sayın Başkan, rica 
t-diyorum... (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Hangi usul hakkındı 
t fendim? Neyin usulü hakkında?... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Öner
gelerimiz üzerinde konuşturmama husu
sundaki Başkanlığın tutumunun yanlış 
olduğunu, daha önce... 

BAŞKAN — Biz, yanlış olmadığı 
kanaatindeyiz ve İçtüzüğü uyguluyoruz; 
uygulama da bu efendiım.ı 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Efen
dim, daha önce burada.^. 

'BAŞKAN — önergeyi işleme koya
mayız efendim; yeni fair kanun teklifi 
yapılması gerekir, komisyonda konuşul

ması gerekir; komisyon şu anda katıl
mış olsaydı, o zaman mevlkiıi muameleye 
koyacaktık. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkanım, daha önce komisyon katıl
madığı için... (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen bizi 
meşgul etmeyiniz efendim... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Efen
dim 'beni dinleyin; daha önce komis
yonun katılmadığı önerge üzerinde öner
ge sahiplerine söz verilmiştir. 

(BAŞKAN — Söz vermiyorum efen
dim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Çok 
emsalli var Sayın Başkan; size yanlış 
ıblgi veriyorlar. 

BAŞKAN — Efendim, normal öner
gelerde söz veririm. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, daha önce",' bu işekıilde, kanunda 
olmayan bir madde burada İlave ledil-
mek istendi... 

BAŞKAN — Sayın Genç, söz ver
miyorum efendim; bitti. (ANAP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Buyurun, devam edin efendim.] 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, usul! hakkında söz istiyorum, 
Olmaz ama, keyfî hareket ediyorsunuz^ 

BAŞKAN — Lütfen ef endim... Ben
deniz görevimi yapıyorum. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6. — 5680 sayılı Basın Ka

nununun 16 ncı maddesine aşağıdaki 
fıkra ilave edilmiştir. 

«Bu Kanun ile diğer kanunların ba
sılı eserin sahip veya yayınlatanını cezaî 
veya hukukî balkımdan sorumlu kıldığı 
halterde, sahip veya yayınlatan tüzelki
şi ise, tıemsilen ıbir gerçek kişi gösteril-
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miş olsa bile sorumluluk tüzelkişiye ait
tir.» 

SBAŞKAN — Madde üzerinde söz 
'isteyen var mı efendim? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 7. — 5680 sayılı Basın 
Kanununun 19 uncu maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştiralmiştİTi 

«Madde 19. — I - Bir İkisinin, hay
siyet ve şerefine dokunan veya kendisi 
ile 'ilgili gerçeğe aykırı hareketler, dü
şünceler ve sözler izafesi suretiyle açık 
veya kapalı şekilde bir mevkutede ya
pılan yayımdan dolayı İlgili Veya yetkili 
temsilcisi yayının yapıldığı tarihten iti
baren ilki ay içinde imzasını taşıyan ce
vap veya düzeltme yazısını mevkutenin 
sorumlu müdürüne verebilir veya gönde-
rebilirg 

Sorumlu müdür, cevap veya düzelt
meyi, aldığı tarihten itibaren üç gün 
içinde inceler ve yayınlanmasına karar 
verdiği takdirde' inceleme süresinin bi
timinden sonra çıkacak ilk nüshada, 
metne hiçbir mülahaza ve işaret katmak
sızın ve bu cevap veya düzeltme dola
yısıyla herhangi Ibir mütalaa beyan et
meksizin aynen ve tamamen yayınlama
ya mecburdur., 

II - Cevap veya düzeltme, İlişkin ol
duğu yazının, cevap verenle ilgili mik
tarının iki katından uzun olamaz. An
cak, yirmi satırdan az olan yazıların ce
vabı otuz satır olabilir. Mevkutenin bir
den fazla yerde basılması halinde, cevap 
veya düzeltmeye sebep olan yazının ya
yınlandığı ve dağıtıldığı yerdeki baskısı
nın tüm nüshalarında cevap veya düzelt
meye yer verilir. 
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III - Cevap veya düzeltmenin zama
nında yayınlanmaması halinde ilgili, ya
yınlanması gereken tarihten itibaren yir
mi gün içinde evrakı ile birlikte bulun
duğu yer sulh ceza hâkimine başvurur. 

Sulh ceza hâkimi iki gün içinde, ce
vap veya düzeltmeyi; suç mahiyetinde 
olup olmadığı, yayın ile ilgisi bulunup 
bulunmadığı, Kanunda yazılı şekil ve 
şartları taşıyıp taşımadığı ve mevkute
ye yapılan başvurunun yayından itiba
ren iıki ay içinde yapılıp yapılmadığı ci
hetlerinden inceleyerek, cevap veya dü
zeltmenin yaymlıanmamasına veya aynen 
ya da uygun göreceği değişiklikleri ya
parak yayınlanmasına karar, verir. Bu 
karar ilgililere tebliğ olunur. 

Bu karara karşı ilgililer dört gün 
İçinde asliye ceza hâkimine evraklarını 
da vermek suretiyle itiraz edebilirler. 
Asliye ceza hâkiminin (I) numaralı fık
radaki hususları da dikkate almak sure
tiyle M gün içinde itirazı inceleyerek 
vereceği karar kesindir. 

IV - Cevap veya düzeltmenin yayın
lanmasınla karar verildiği takdirde, kesin 
nitelikteki hâkim kararının, günlük mev
kutelerde alındığı tarihi izleyen üç gün 
ivinde, diğer mevkutelerde bu süre göze
tilmek suretiyle ilk çıkacak nüshada ya
yınlanması zorunludur. 

V - Cevap veya düzeltmenin öncelik
le, cevaba sebebiyet veren yazının yayın
landığı sayfa ve sütunda veya bunların eş 
değerinde, okumayı güçleştirmeyecek şe
kilde, imla kurallarına uygun olarak, eş 
büyüklükte ve eş karakterde harflerle, ce
vap veya düzeltmeyi gerektiren yazı için 
başlık yapılmış veya resimler konulmuş 
ise, cevap veya düzeltmede tespit edilecek 
başlık veya resmin de yayınlanması ge
rekir. 
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VI - İlgilisinin talebi veya hâkim kara
rı üzerine yayımlaman cevap veya düzelt
mede, bu maddedeki şekli! ve şartlara uyul
maması hallinde liigili, cevap veya düzelt
menin yayımlandığı tarihten itibaren yirmi 
gün içinde evrakı ile birlikte bulunduğu 
yer sulh ceza hâkimine başvurup cevap 
veya düzeltmenin bu maddedeki şekil ve 
şartlara uygun olarak yenliden yayınlan -
masuna karar veriılmesini talep edebilir. 

Sulh ceza hâkimi iki gün içinde, du
rumu inceler ve cevap veya düzeltmenin 
yeniden yayımlanımasına gerek olmadığına 
veya bu maddedeki şekil ve şartlara uy
gun olarak 'yeniden yayımlanmasına karar 
verir. Bu karaır İlgililere tebliğ olunur. 

Bu karara karşı ilgililer dört gün içinde 
asliye ceza hâkimine itiraz edebilirler. 
Asliye ceza hâkiminin iki gün içinde iti
razı inceleyerek vereceği karar kesindir.-

Cevap veya düzeltmenin şekil ve şart
lara uygun olarak yeniden yayınlanma
sına karar verildiği takdirde, sorumlu mü
dürün (IV) numaralı fıkra hükmüme göre 
hareket etmesi mecburîdir. 

Yeniden yayımlama kararı üzerine ya
pılacak yayınlarda da bu maddedeki şekil 
ve şartlara uyulmadığı takdirde, her de
fasında bu fıkra hükümleri ayrı ayrı tat
bik olunur ve her aykırı davranış 29 un
cu maddeye göre ayrı ayrı cezalandırılır. 

VII - Devlet daireleri, kamu müesse
seleri ve tüzelkişiler tarafından gönderile
cek cevap veya düzeltmeler hakkımda da 
bu madde hükümleri uygulanır, 

VIII - Cevap veya düzeltme hakkını 
kullanmadan ölen bir kimsenin bu hakkı
nı varislerinden yalnız biri kullanabilir. 

IX - Bu maddedeki tebliğler, İlgili ta
lep ettiği takdirde memur vasıtası ile ya
pılır. 

BAŞKAN — 7 mci madde üzerinde 
söz isteyen üye var mı efendim? Yok. 

7 mci maddeyi oylarınıza sunuyorum ; 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 8, — 5680 sayılı Kanunun 
29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Madde 29. — ilgilimin veya yetkili 
temsilcisinin talebi üzerime yayımlaman ce
vap veya düzeltmede, 19 uncu maddede
ki şekil ve şartlara uyulmaması halimde 
faul hakkımda üç milyon liradan beş mil
yon liraya kadar ağurpara cezası hükme
dilir. 

Cevap veya düzeltmenin yayınlanma
sına dair 19 uncu maddenin (III) numa
ralı fıkrasına göre verilen hâkim kararma 
rağmen, neşirden imtina olunması halin
de 'faile on milyon liradan yirmi milyon 
liraya kadar ağır para cezası; yayınlanan 
cevap veya düzeltmenin 19 uncu madde
deki şeklil ve şartlara uygun olmaması ha
limde ise faile beş milyon liradan on mil
yon liraya (kadar ağır para cezası verilir. 

Cevap veya düzeltmenim 19 uncu mad
dedeki şekil ve şartlara uygum olarak ye
niden yayımlanmasına dair sözü edilen 
maddenin (VI) numaralı fıkrasına göre ve
rilmiş hâkim kararıma rağmen, neşirden 
limtina olunması veya tekrar 'yayınlanan 
cevap veya düzeltmede yeniden 19 uncu 
maddedeki şekil ve şartlara uyulmaması 
halinde, fail hakkımda om ımıilyon liradan 
yiırmi milyon liraya kadar ağır para ceza
sına hüfcmolunur, 

19 uncu maddemin (IV) numaralı fık
rasına ve (VI) numaralı fıkrasınım dördün
cü paragrafıma göre cevap veya düzeHtme-
yi yayınlama mecburiyetinim doğduğu ta
rihten itibaren yayımın ıgecıiktiiği her sayı 
için faile ayrıca; günlük mevkutelerde 
ikiyüzellibin İra, diğer mevkutelerde âiki-
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milyonbeşyüzbin lira ağır para cezası da 
verilir.» 

BAŞKAN — 8 linçi madde üzenin
de söz isteyen var mı efendim? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 

MADDE 9. — 5680 sayılı Basın Ka
nununun 33 üncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir., 

«Madde 33. — T. Kanunen evlen
meleri men edilmiş kimseler arasındaki 
cinsî münasebetlere dair haber veya ya
zıların, 

2. Türk Geza Kanununum 414, 415, 
416, 421, 423, 429, 430, 435, 436, 440, 
441 ve 442 nci maddelerinde yazılı cürüm
lere müteallik haber veya yazıların yayın
lanması halinde mağdurların hüviyetlerini 
açıklayan malumat veya resimlerin 

,3. 18 yaşını doldurmamış olan suç 
fail ve mağdurlarının hüviyetlerini açık-
iayan malûmat veya resimlerin, 

Neşri yasaktır. 
Bu yasağa aykırı hareket edenler üç 

aya kadar hapis ve on milyon liradan 
otuz milyon liraya kadar ağır para cezası 
ile cezalandırılırlar.» 

BAŞKAN — Madde hakkında söz 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınızla sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — 1117 sayılı Kanunun 

3266 sayılı Kanunla değişik 4 üncü mad
desinin birinci ve beşinci fıkraları aşa
ğıdaki şeklilıde değiştirilmiştir, 

«Bir aydan az süreli mevkuteler ile 
sinema ve her türlü film afişleri, ilanlar, 
fotoğraflar, kabartıma ve her türlü po&ter-
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ler, kartpostallar, takvimler hariç olmak 
üzere kurulca tetkik edilerek küçükler için 
muzır olduğuna karar verilmiş basılmış 
eserlerin sahiplerine, sorumlu müdürlerine 
ve telif hakkı sahiplerine, basılmış eserle
rin küçüklerin maneviyatına muzır oldu
ğu kurulca tebliğ edilir. Tebligat, Tebligat 
Kanunu hükümlerine göre yapılır, Kurul 
bu kararı ilgililere derhal duyurmak için 
gerekli tedbirleri alır.» 

«Bu tür eserler, ancak 18 yaşından bü
yük olanlara içi görülmeyen zarf veya po
şet içinde satılabilir. Bu zarf ve poşetlerin 
üzerinde eserin ismi ile «Küçüklere zarar
lıdır» ibaresinden başka ihıiç bir yazı ve 
resim bulunamaz.» 

BAŞKAN — 10 uncu maddeyle ilgili 
söz isteyen var mı efendim? Yok, 

Oylarınıza sunuyorum efendim ': Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın üyeler, birkaç madde kalmış 
bulunuyor. Süremiz de dolmuştur. 

Tasarının görüşülmesinin tamamlan
masına kadar çalışma süremizin uzatıl
masını oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabull etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

11 ılnci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 11. — 1117 sayılı Kanunun 
3266 sayılı Kanunla değişik 7 nci mad
desinin birinci fıkrasının (c) bendi aşa
ğıdaki şeklilde değiştirilmiştir. 

«c) Beşinci ve sekizincd fıkralarına 
aykırı şekilde, zarf veya poşete koymadan 
veya beşinci fıkrada zikredilen evsafa ay
kırı zarf veya poşet içinde satanlar.» 

BAŞKAN — Madde hakkında söz 
isteyen var mı efendim? Yok. 

11 inci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum ; Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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12 indi maddeyi okutuyorum : 
MADDE 12. — 1117 sayılı Kanuna 

3266 sayılı Kanunla eklenen Ek 1 inci 
maddesinin birinci fıkrasının 'birinci pa
ragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bir aydan az süreli mevkuteler ile si
nema ve her türlü fıilm afişleri, ilanlar, 
fotoğraflar, kabartma ve her türlü poster
ler, kartpostallar, takvimler hariç, 4 üncü 
maddede belirtilen şekilde sınırlamaya ta
bi tutulacak basılmış ©serleri sahiplerin
den», 

BAŞKAN — Mıadde hakkımda söz 
isteyen var mı lef endim? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edillmiştir.. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 13, — 1117 sayılı Kanuna 

3266 sayılı Kanunla eklenen Ek 2 nci 
madde aşağıdaki şekilde değiştirlilmiştiır. 

«Ek Mıadde 2. — Bir aydan az süreli 
mevkuteler ile eklerinde, sinema ve her 
türlü fiılm afişlerinde, ilanlarda, fotoğraf
larda, kabartma ve her türlü, posterlerde, 
kartpostallarda ve takvimlerde 18 yaşın
dan küçüklerin maneviyatı üzerinde mu
zır tesir yapacak nitelikte yayın yapıla
maz. Aksine davranan mevkute sahipleri 
ve bunların sorumlu müdürleri hakkında 
Türk Ceza Kanununun 426 ncı maddesi
nin İkinci fıkrasındaki; sinema ve her 
türlü film afişlerini, ilanları, fotoğrafları, 
kabartma ve her türlü posterlleri, kartpos
talları, takvimleri basan, çoğaltan, satan 
ve alenen kullananlar hakkında Türk Ce
za Kanununun 426 ncı maddesinin birin
ci fıkrasındaki ceza hükümlerd uygulanır.» 

BAŞKAN — Madde hakkında söz 
iisteyen var mı efendim? Yok. -

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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14 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 14. — 1117 sayılı Küçük-

lerii Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu
nun 9 uncu maddesi yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen var mı efendim? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler..,] Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 15. — 1412 sayıh Ceza Mu

hakemeleri Usulü Kanununun 8 indi mad
desinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cüm
le ilave olunmuştur. 

«Ancak, aynı mevkutenin birden çok 
yerde basılması halinde, suç, mevkutenin 
neşir merkezi dışındaki baskısında meyda
na gelmişse, bu suç için mevkutenin basıl
dığı yer mahkemesi de yetkilidir.» 

BAŞKAN — Madde hakkında söz lis-
teyen var mı efendim? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sıunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
ediıllmıiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 16. — 1412 sayılı Ceza Mu

hakemeleri Usulü Kanununun 344 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının 5 numaralı 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«5. Ceza Kanununun 480 ve 482 nci 
maddelerinde yazılı hakaret ve sövme. 

(Şu kadar ki, bu suçlar, Ceza Kanu
nunun 164 ve 166 ncı maddelerıinde ya
zılı mahiyette olursa veya neşir yoluyla 
veya radyo ve televizyon veya benzerî 
kitle haberleşme araçlarıyla işlenmişse usu
lüne göre Cumhuriyet savcıları tarafın
dan takip olunur.) 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen var mı efendim? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Geçici ımadıde l'jı okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten önce, Türk Ce
za Kanununun 480 ve 482 nci maddele
rinin neşir yoluyla veya radyo ve televiz
yon veya benzerî kitle haberleşme araç
larıyla işlenmeleri 'sebebiyle 1412 sayılı 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
344 üncü maddesinin 5 inci bendi uya
rınca açılmış olan davalara, açıldıkları ta
rihteki geçerli olan usul hükümleri daire
sinde bakılmıaya devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen varmı efendim? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum efen
dim : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 2'yi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunla 

yapılan düzenlemelerle sanık lehine değiş
tirilen ceza hükümleri, bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten önce verilen an- . 
oak infaz edilmeyen mahkûmiyet kanar
ları hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı efen
dim? Yoik. 

Bir önerge var, okotuyonmı : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Genel Kurulda görüşülmekte olan 54 
sıra sayılı Kanun Tasarısının Geçici 2 ndi 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Mükerrem Taşçıoglu 
iSivas 

M. Gürbüz Şaıkranlı 
Manisa 

M. Necat Eldem 
İstanbul 

Metin Emiroğlu 
Malatya 

Hikmet Bicentürk 
İçel 

GEÇİCİ MADDE 2. — Türk Ceza 
Kanununun 426, 427, 428 inci maddelerii 
ile 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyat
tan Koruma Kanununun 7 ve ek 2 nci 
maddelerine ıgöre verilen cezaların onda 
dokuzu affedilmiştir. Ancak, infaz edile
cek para cezası otuzmilyon lirayı geçemez. 
Tahsil edilmiş para cezaları iade olunmaz. 

Gerekçe : Türk Ceza Kanununun 2 
nci maddesi gereğince failin lehine olan 
kanun uygulanacağından, bu geçici mad
dedeki hükme gerek bulunmamaktadır. 
Bu hükmün yerine, daha önce verilen ce
za miktarları göz önünde bulundurularak, 
bu cezaların belirli oranda indirilmesi yo
luna gidilmektedir. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKlLt İHSAN NURİ TOPKAYA (Or
du) — Ekseriyetimiz olmadığı liçin katı
lamıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OL

TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Ka
tılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet önergeye ka
tılıyor. 

'önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeyi, kıabul edilen önerge istika
metinde oylarınızla sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 

Sayın üyeler, (tasarının başlığı : «765 
sayılı Türk Ceza Kanunu, 1117 sayılı 
Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma 
Kanunu, 5680 sayılı Basın Kanunu ile 
1412 sayılı Ceza 'Muhakemeleri Usulü 
Kanununda Değişindik Yapılmasına Dair 
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Kanun Tasarısı» dır. Oysaki, silsilenin, 
kanunların çıkış şekline göre, şu şekilde 
olması gerekmektedir : «764 sayılı Türk 
Ceza Kanunu, 5680 sayılı Basın Kanunu, 
1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan 
Koruma Kanunu ile 1412 sayılı Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı». 

'Bunun bu şekilde diüzeltiılrnesine katı
lıyor musunuz Sayın Komisyon?.. 

ADALET KOMİSYONU BASKAN-
VEKİLÎ ÎHSAN NU'Rt TOPKAYA (Or
du) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor efen
dim. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul1 edilmiş
tir. 

17 nci maddeyi okuıtuyorum : 
MADDE 17. — Bu Kanun yayımı 

tarihimde yürürlüğe girer. 

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

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 

"««»««•MI 

VII. — SORULAR 

A) YAZILI SORULAR VE CE 
VAPLARI 

I. — Balıkesir Milletvekili İsmet Ön
der Kırlı'nm, 1987 yılında Bakanlıkça 
gerçekleştirilen helikopter alımına ilişkin 
sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanı H .Hüsnü Doğan'm yazılı cevabı 
(7J108) 

— KM 

18 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 18. — Bu Kanun hüküm-

ierinii Bakanlar Kurulu yürütür. 

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

ler... Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunaca
ğım. Oylarınıza sunmadan evvel, oyunun 
rengini •belli etmek için lehte ve aleyhte 
söz isteyen birer kişiye söz verebilirim. 

Söz isteyen var mı efendim? Yok. 
Tümünü oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabuli etmeyenler... Kabul 
edilmiştir; tasan kanunlaşmıştır. 

Gündemdeki kanun tasarısı üle, 49, 57 
ve 58 sıra sayısıyla basılıp 10.5.1988 Sa
lı günü dağıtılan, aynı gün gelen kâğıtlar
da yayımlanan ve 12.5.1988 Perşembe 
gündemline girecek olan kanun tasarı ve 
tekliflerimi görüşmek için, 12 Mayıs 1988 
Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.10 

VE CEVAPLAR 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanı tarafından yazılı ola
rak yanıtlanmasını saygıyla dilerim. 

22.3:1988 
t. önder Kırlı 

Balıkesir 
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Soru 1. 1987 yılında Bakanlığınız 
için helikopter alımı yapılmış mıdır? Ya
pılmışsa, hangi tarihte ve kaç adet heli
kopter alınmıştır? 

Soru 2. — Bu helikopterler, halen ne
rededir ve ne iş için kullanılmaktadır. 

Soru 3. Helikopterlerin alımı için 
uluslararası bir ihale açılmış mıdır? Açıl
mışsa, bu ihaleye katılan firmalar ve tek
lifleri nedir? 

Soru 4. Böyle bir ihale açılmamışsa, 
alım için nasıl 'bir yol tutulmuştur? Alım 
yapılan firma dışında, hangi ülkelerdeki 
hangi firmalarla temas yapılmış, teklif 
alınmıştır? 

tSoru 5. Alım yapılan firmaya ödenen 
para miktarı ne kadardır? Bu firmanın 
tercih edilmesinin sehebi nedir? 

T C . 
Tarım Orman ve 

Köyişleri (Bakanlığı 11.5.1988 
özel Kalem 
Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM - 2-215 

Türküye 'Büyük 'Millet MteiclM 
Başkanlığınla 

İlgi : Kan. ve Kar. Md. nün 29.3.1988 
tarih ve 7/108-606/02791 sayılı yazısı. 

Balıkesir Milletvekili Sayın t. önder 
Kırlı'nın yazılı soru önergesi incelenmiş
tir. 

1. 1987 yılında 6 adet helikopter 
alınmıştır, thale tarihi 15.4.1987 dir. 

2. Helikopterler halen Etimesgut 
Türk Kuşu tesislerindedir. Eğitim uçuşları 
devam etmekte olup, bitiminde orman 
yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesi 
hizmetlerinde kullanılacaktır. 

3. Helikopterlerin alımı için açılan 
uluslararası ihaleye iştirak eden 6 firma
dan 4'ü çeşitli nedenlerle değerlendirme 
dışı 'bırakılmıştır. Geriye kalan 2 firma 
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(Agusto ve Aerospatiale) ise şartnamelere 
uygun olmaları nedeniyle bil ahara pazarlı
ğa çağrılmıştır. 

4, 5. Helikopterlerin bedeli olarak 
ilgili firmaya 87 095 100,— FF para 
ödenmiştir. 

Fiyatının uygunluğu ve teknik yönden 
en son teknolojiye sahip olması, hareket 
kabliyetindeki üstünlüğü, 'basitleştirilmiş 
bakım ve işletmesi, pallerinin değişmeye 
ihtiyaç göstermemesi gibi hususlar heli
kopter seçiminde tercih sebepleri olmuş
tur. 

İhaleden önce herhangi bir firma ile 
temasta bulunulrnaımıştır. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sbkmertaglu'nun, Kuveyt'te okutu
lan ders kitaplarında Hatay İlimizin Su
riye sınırları içinde gösterildiği iddiasına 
ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakam A. Me
sut Yılmaz'in yazılı cevabı (71131) 

Tüıiklılye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Sayın Cumhurbaşkanımızın Kuveyte 
ziyaretleri arefesinde eşsiz Atatürk'ün mil
letine son armağanı Hatay'ın Kuveyt 
okullarında okutulan kitaplarda Suriye 
haritası içinde gösterilmesinin tekrar or
taya çıkması ile ilgili olarak aşağıdaki 
sorularımın 'Dışişleri Bakanı Sayın Mesut 
Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplan-
dırrknasını saygı ile rica ederim. 

8.4.1988 
M. Murat Sökmenoğliu 

Hatay 

1. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyare
ti sırasında tekrar ortaya çıkan Hatay' 
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m Kuveyt ders kitaplarında Suriye için
de gösterilmesine nasıl göz yumulmakta
dır? 

2. Söz konusu durum geçen senelerde 
'Kuveyt'te bir kitapta görüldüğünde aynı 
konu gündeme gelmiş, tedbir alınması is
tenince de Hükümetimiz harekete geç
mişti. Ancak, görülüyor ki, ciddî hiçbir 
tedbir alınmamıştır ki yine Hatay günde
me gelmiştir. Bu konuda neden ciddî ted
bir alınmamaktadır? 

3. Gözbebeğimiz Hatay'ın Suriye sı
nırları İçinde gösterilmesine önleyici dün
yada özellikle Ortadoğu'da alınmış ne gi
bi tedbir vardır? Hatay'ın Türk olduğunu 
'kabullenmeyen ülkelerle münasebetimizin 
nasıl olması gerektiğine dair takip edilen 
T.C. politikası nedir? 

T.C. 
Dışiişlerii iBakainlığı 11.5 19&8 

Sayı : İSOA-346/121 
Konu : M. Murat Sökmenoğlu'nıın 
yazılı soru önergesi. 

Türküye iBüyülk Millet Möcliisii 
•'Başkanlığına 

İlgi : 14 Nisan 1988 tarihli ve Kan. 
Kar. <Md. 7/131-705/03227 sayılı yazıları. 

Hatay Milletvekili Sayın Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nıın, Kuveyt'te okutulan 
ders kitaplarında Hatay ilimizin Suriye 
sınırları içinde gösterildiği iddiasına iliş
kin Bakanlığıma yönelttiği yazılı soru 
önergesine hazırlanan cevap ilişikte su
nulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 

A. Mesut Yılmaz 
Dışişleri Bakanı 

Hatay Milletvekili Sayın Murat Sökmen-
oğlu'nun Kuveyt'te Okutulan 'Ders Kitap
larından Hatay İlimizin Suriye Sınırları 
İçerisinde Gösterildiğine İlişkili Yazılı So

ru önergesine Hazırlanan Cevap 

Türkiye topraklarının ayrılmaz bir 
parçasını teşkil eden ve yarım asır önce 
hem hukuken hem fiilen çözümlenmiş 
bulunan Hatay konusunda Türkiye ba
kımından bir meselenin mevcut olmadığı
nı söylemeye dahi gerek görmüyorum. 
Tabiatıyla, Suriye'nin öteden beri Hatay'ı 
Suriye sınırları içinde gösterme yolunda
ki bilinen tutumu nedenliyle, konu tara
fımızdan bu ülke nezdindeki her vesile ile 
ve her düzeyde izlenmekte ve Hatay'ın 
Türkiye'nin ayrılmaz bir parçası olduğu
na işaret edilerek böyle hayalî iddia ve 
taleplerin, gelişmesi temenni edilen ilişki
lerimizi zedelemesine müsaade edilmeme
si önemle vurgulanmaktadır. 

Diğer taraftan, yanlışlıkla dahi olsa 
Hatay'ın Suriye sınırları içinde gösteril
mesini önlemek üzere yabancı ülkelerin 
kitap ve haritaları tarafımızdan yakinen 
izlenmektedir. Bu çeşit bir yanlışlığın vu-
kubulması halinde tarafımızdan ilgili ül
ke nezdlnde hemen girişimde bulunularak 
konuya verdiğimiz önem hatırlatılmakta, 
Uluslararası hukuka da aykırı bu yanlış
lığın o ülke ile ilişkilerimize zarar ver
mek isteyebilecek çevrelerin [işine yaradı
ğı vurgulanarak ortadan kaldırılması ıs
rarla ve kararlılıkla talep edilmektedir. 

Geçen sene, dostane ilişkiler idame et
tirdiğimiz Kuveyt'e, bir ders kitabında 
Hatay'ın iSuriye sınırları içinde gösteril
mesi üzerine, tarafımızdan gerek yazılı 
gerek şifahi girişimlerde bulunulan Ku
veyt makamları «olayda herhangi bir ka
sıt olmadığını, hatanın söz konusu yayın-
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Darın dışarıda 'basılmasından ve yararlan
dıkları diğer Arap kaynaklarındaki yan
lışlıktan ileri geldiğini» belirterek, 'bu yan
lışlığın giderilmesi için gerekli tedbirleri 
alacaklarını ve «Türkiye ile ilişkilerine 
önem verdiklerini, bu ilişkilere gölge dü
şürülmesini hiç'bir şekilde arzu etmedik
lerini» dile getirmişlerdi, 

Bu sene, Kuveyt kitaplarındaki söz 
konusu hatanın 'hâlâ giderilmemiş oldu
ğunun 'bir vesileyle anlaşılması üzerine, 
geçen yılki girişimlerimize de atıfta bu
lunmak suretiyle yenliden Kuveyt Dışişle
ri ve Eğitim Bakanlıkları nezdinde teşeb
büste (bulunulmuştur. Kuveyt makamları 
bu girişimlerimize verdikleri cevaplarda, 
geçen senekilerin aynı olan kitaplarda yer 
alan hatanın nedenlerine ilişkin 'bir önce
ki sene 'belirttikleri hususları tekrarla dik
tan sonra, aynı nedenlerle zaman zaman 
Kuveyt topraklarını da yanlışlıkla Irak 

11.5 .1988 O : 1 

veya Suudi Arabistan sınırları içinde gös
teren haritalara rastladıklarım dile getir
mişler ve gerek kendi ülkelerine gerek ya
bancı ülkelere ilişkin bu çeşit hataların 
yer aldığı kitapları maalesef toplayıp im
ha etme imkânını bulamadıklarını heürt-
mişlerdiır. Kuveyt yetkilileri yeni basıla
cak kitaplarda Türkiye ile ilgili hataların 
yer almaması için gereken her türlü önle
mi alacaklarından emin olmamızı ifade 
etmişler ve Türkiye ile ilişkilerinin geliş
mesine verdikleri önemi vurgulayarak, 'bu 
ilişkilere herhangi bir şekilde gölge düş
mesini kesinlikle arzu etmediklerini bir 
kere daha dile getirmişlerdir. 

Hatay'ın 'Suriye sınırları içinde göste
rilmesi sorunu hangi şekilde ve her ne ve
sileyle ortaya çıkarsa çıksın, hu konuda
ki kesin ve kararlı tutumumuzun hassa
siyetle sürdürüleceği tahiîdir. 
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II 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

3 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — 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 ça". 
re politikası oluşturmak amacıyla Ana^ 
yasanım 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

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

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

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

5. — 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) 

6. — Tokat Milletvekili Kenan Sü
zer ve 38 arkadaşının, işsizliğin boyutla
rını 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) 

,7. — 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) 

8. — 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, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

9. — 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 
Keskin'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 gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

4. — Balıkesir Milletvekili t. önder 
Kırlı'nın, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denline ilişkin Miillî Savunma Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

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

6. — Denizli Milletvekili 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. C, Ziraat 
Bankasınca ziraî kredilerim durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/77) (1) 

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

9. — 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 İline bağlı bazı 
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uy& 
nnca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

13. — İzmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, 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) 

14. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve nasıl 
ödeme yapılacağına ilişkin 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 Bakamndan 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, İller Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân 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 yerlsşim 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 Ticanst Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34) 

22. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
KorkJmaz'ın, Kütahya ilinde yeni kuru
lan ilçelere gerekli atamaların ne zaman 
yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

23. — İzmir 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. îstemihan 
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 Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/38) 

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' 
in, Çorum ili Alaca İlçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

29. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
oan'ın, Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfına ait parayla alınan 
yiyeceklerin fakirlere Belediyece dağıtıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/87) (1) 

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

31. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum tline 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
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

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

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

35. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 

vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yap
tırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıi'dığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

36. — Çorum Milletvekili Rıza 11ı-
man'ın, Çorum İli Ortaköy İlçesi Yay-
lacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

37. — Hatay Milletvekilli öner Mis-
ki'nin, ABD ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik işbirliği Anılaşmasının 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 Milletvekilli Mustafa 
Kul'un, Erzincan İline bağlı bazı bucak 
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine 
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık 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 Millî 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 28J11.1987 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-
ver'in, bazı bürokratların aynı 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 arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındır
lık ve iskân Bakanından 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 Balkanından 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 Milletvekili Ali Eiser' 
in, bakanlar için satın alınan veya kira
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/61) 

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

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

50. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, sağlık ocaklarıma ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/64) 

51. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, din görevlerinin eğitim prog-

rarnılannın geliştirilmesi ve öden eklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devtlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

52. — Artvin Milletvekili Ayhan Arif-
ağaoğlu'nun, Artvin 11 merkezindeki öğ
retmen okulu kampusu ile Şavşat İlçesin
deki temel eğitim okulu binasının Jan
darma kornutanlıklarınca kullanıldığı id
diasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/95) (1) 

53. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idirn'in, Sakarya İli Kültür Sarayı inşaa
tına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/tf6) 

54. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, Sakarya İli organize sanayi böl
gesi inşaatıma ilişkin Sanayi ve Tioaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

55. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Balkanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

56. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetlerine ve alınması gerekli 
tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/69) 

57. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahihi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözllü soru önergesi (6/70) 

58. — Nevşehir Milletvekili Esat Kı
ratlı oğlu'nun, patates üreticilerinin sorun
larına karşı ne gibi tedbirler alınacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/71) 

59. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan'ın, Zonguldak İlinin su ihtiyacını 
karşılayacak Ulutam Barajının ne zaman 



tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve 
tslkân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/72) 

60. — Hatay Milletvekili Öner Miski' 
nin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana 
kaç belediyenin mülkiye müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/96) (1) 

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

62. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Esikihisar ve Topçular feribot 
iskelelerinin inşaatlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/74) 

63. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verMdiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Baka
nından' sözlü soru önergesi (6/75) 

64. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasımdaki oto
yollun trafiğe açıtoasından sonra yaptırı
lan tamirata Miskin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

65. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateş-
oğullan'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu
nun prim alacaklarına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/97) (1) 

66. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilk taksidinin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/79) 

67. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, 1983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 

ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

68. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının ne 
zaman hizmete açılacağına ilişkin Tarım 
Ormıan ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/81) 

69. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük 
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

70. — Bursa Milletvekili Beytullah 
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) 

71. — Bursa Milletvekili Beytullah 
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) 

72. — 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) 

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

74. — Kırklareli Milletvekili Man 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/89) 



75. — Zonguldak Milletvekilli Şinasıi 
Altıner'in, Karabük Demir - Çelik Fab
rikası iç Hizmetler Müdürlüğü idare bi
nasının restorasyonuna ve bu binanın 
Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme 
Vakfına verildiği iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/90) 

76. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin 
Bakanlığın Ankara Eğitim Şubesinde 
kurs gördükleri iddiasına ilişkin Mıaliye 
ve Gümrük Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/91) 

77. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6.4.1988 tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal eden olaya ve Karakol 
amirinin tutumuna ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 
1. — Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya

pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/396) (S. Sayısı: 
26) (Dağıtma tarihi : 14.3.1988) 

2. — 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) 

3. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 
1117 Sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan 
Koruma Kanunu, 5680 Sayılı Basın Ka
nunu ile 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/413) (S. Sayısı : 54) 
(Dağıtma tarihi: 9.5.1988) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. . (S. Sayısı : 43) 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yar
gılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine ' Dair Kanun Tasarısı ve 

Adalet Komisyonu Raporu (1 /411) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar -ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 8.3.1988 

Sayı : K.K. Gru Md. 
07/196-1311/01946 

TÜRKtYE BÜYÜK MtLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 78 inci 
maddesi uyarınca hükümsüz sayılan iltişik listede adlan belirtilen kanun taşanlarının 
yemlenmesi Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

EKİ 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nunun Bazı Maddelerinim Değiştirilmesine Daiir Kanun Tasarısı. 
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T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü! 2L7.1987 

Sayı : K.K. Gn. Md. 
18/101-2095/04141 

* 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
14.6.1987 tarihinde kararlaştırılan «Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yar
gılama Usuleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirtmesine Dair Kanun 
Tasarısı» iîe gerekçesi ilişikte gönderiunıiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemderinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hak
kında Kanunun 2 nöi maddesine göre Ankara, Diyarbakır, Erzincan, İstanbul, İzmir, 
Kayseri, Konya ve Malatya il merkezlerinde, bu illerin adlarıyla kurulan Devlet güven
lik mahkemelerinlin, yargı çevresini oluşturan illerin bazılarının, bağlı oldukları Devlet 
güvenlik mahkemesinin bulunduğu ıil ile ulaşım zorlukları zuhur ettiğinden, ulaşım 
imkânları 'itibariyle Devlet güvenlik mahkemelerinin yargı çevrelerinin yeniden belirlen-
mesii ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

Ayrıca Devlet güvenlik mahkemelerinin görevlerine giren suçların • örgütler tara
fından işlenmesi hâlinde, genelde bu örgütlerin kollarının değişik yerlerde bulunması ve 
çeşitli yerlerde suç işlemeleri sebebiyle olayı soruşturan Devlet güvenlik mahkemesi 
Cumhuriyet savcısının, yargı çevresiyle bağlı olmaksızın, suç mahallî ile delillerin bu
lunduğu yerlere giderek o yer Cumhuriyet savcılarıyla işbirliği yapmak suretiyle soruş
turma yapabilmeleri halinde olayların daha da vuzuha kavuşacağı ve salim bir sonuca 
varılacağı anlaşıldığından bu duruma imkân verecek hükme gerek duyulmuştur. 

Öte yandan, Devlet güvenlik mahkemelerinin görevline giren suçları (ihbar eden
lerin hüviyetlerinin açıklanması halinde' örgütlerin hedefi haline geldikleri, bu duru
mun ihbar müessesesini zayıflattığı tespit edildiğinden, muhbirlerin hüviyetlerinin, rıza
ları olmaması veya ihbarın kendileri hakkında suç teşkil etmemesi halinde açıklanma
yacağına dair hükmün getirilmesine de keza ihtiyaç duyulmuştur. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle bu Kanun Tasarısı hazırlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 43) 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama 
Usulleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrası değiştirilmekte ve Ankara, 
Diyarbakır, Erzincan, İstanbul, îzmir, Konya ve Malatya Devlet Güvenlik Mahkeme
lerinin yargı çevreleri yenliden belirlenmektedir. Buna göre, evvelce Konya Devlet Gü
venlik Mahkemesine bağlı bulunan Eskişehir ve Kütahya illeri Ankara Devlet Güven
lik Mahkemesine; Erzincan Devlet Güvenlik Mahkemesine bağlı bulunan Bingöl ve 
Muş illeri ile Malatya Devlet Güvenlik Mahkemesine bağlı bulunan Adıyaman ili Di
yarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesine; İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesine bağlı 
olan Balıkesir ili İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesine; Malatya Devlet Güvenlik Mah
kemesine bağlı olan Adana ve İçel illeri Konya Devlet Güvenlik Mahkemesine, Erzin
can Devlet Güvenlik Mahkemesine bağlı olan Elâzığ (ili Malatya Devlet Güvenlik Mah
kemesine bağlanmaktadır. 

Madde 2. — Bu madde ile 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş 
ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası değişti
rilmekte ye maddeye yeni bir fıkra eklenmektedir. Maddenin üçüncü fıkrasında yapılan 
değişiklikle soruşturmanın gerekli kıldığı hallerde, suç mahallî ile delillerin bulunduğu 
yere gidilerek şomşturma yapılmiası kuralı benimsenmekte, ancak delillerin başka bir 
Devlet güvenlik 'mahkemesinin yargı çevresinde bulunması halinde de bu kuralın uy
gulanabileceği ve yargı çevresi dışında da soruşturma yapılabileceği esası getirilmekte
dir. Böyle durumda yargı çevresi dışında soruşturma yapacak olan Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Cumhuriyet savcısı veya yardımcısı soruşturma yapacağı yer Devlet gü
venlik mahkemesi Cumhuriyet savcısıyla, delillerin bulunduğu, yerde Devlet Güven
lik mahkemesi yoksa, mahallî Cumhuriyet savcısıyla işbirliği yapmak suretiyle! so
ruşturmayı icra edebilecektir. 

Kanunun 10 uncu maddesine eklenen fıkra ile Devlet güvenlik mahkemelerinin gö
revine giren suçları ihbar edenlerin hüviyetleri, rızaları olmadıkça veya ihbarın mahiye
ti haklarında suç teşkil etmedikçe açıklanmayacağı esası getirilmiştir., Muhbirin hüvi
yetinin gizlenmesi âmir hüküm olduğundan, Cumhuriyet savcılıklarınca mezkûr suçla
rın muhbirlerinin kimlikleri, belirtilen istisnaî haller dışında, mahkemeye de bildiril-
meyecektir. Aksi halde, son soruşturma safhasında sanık veya vekili tarafından dosya
nın incelenme imkânı mevcut bulunduğundan muhbirin 'kimliği öğrenilebilecek ve genel 
gerekçede belirtilen mahzur ortaya çıkacaktır., Bu fıkra ile güdülen amaç, muhbirin kim-

'îiğinlin, hakkında suç teşkil etmemesi veya rızası olmaması hallerinde kesinlikle gizli 
tutulmasıdır. 

Geçici Madde — Maddede, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar açılmış ve gö
rülmekte olan davalarda yetki alanının değişmesi sebebiyle yetkisizlik kararı verileme
yeceği belirtilmiştir. Şüphesiz, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar dava açılmamış 
ise, yetki alanı değişen Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet savcılığı elinde mevcut 
bulunan soruşturma evrakını yetkili Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet savcılı- . 
gına gönderecektir.̂  

Madde 3. — Yürürlük hükmüdür. 
Madde 4. — Yürütme hükmüdür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 43) ' 
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Adalet Komisyonunun Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 23 . 3 . 1988 
Esas No. : 1/411 
Karar No. : 13 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarıısı Adalet Bakanı Sayın Mah
mut Oltan Sumgurlu'nun ve Bakanlık tem'süöüerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca 
incelenip görüşülmüş, gerekçesi yerinde bulunarak maddelerine geçilmesi uygun görül
müş ve tasan Bakanlar Kurulundan gelen şekli ile aynen kalbul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Sözcü 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

Sakarya 

Üyie 
Abdullah Ulutürk 

Afyon 
(Muhalifim) 

(Muhalefet şerhim delidir) 

Üye 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 

Bursa 
(Muhalifim) 

{Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Hasan Tanrıöver 

Gaziantep 

Üya 
Aytekin Kotil 

İstanbul 
(2 nci Maddeye Muhalifim) 

Üye 
Güneş Gürseler 

Tekirdağ 
(Muhalifim) 

Başkanvefcili 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Kâtip 
Gökhan Maraş 

Kırşehir 

Üye 
• 

Kâmil Ateşoğulları 
Ankara 

(Muhalifim) 

Üye 
Mustafa Cumhur Ersümer 

Çanakkale 

Üye 
Ali Haydar Erdoğan 

İstanbul 
(2 nci Maddeye Muhalifim) 

Üye 
Mehmet Onur 

Kahramanmaraş 

Üye 
Mehmet Topaç 

Uşak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 43) 
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MUHALEFET ŞERHÎ 

ADALET KıOMltS^lONU BAŞKANLIĞINA 

2845 sayılı yasanın 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasın'daJki değişikliğe ceza usul 
yasasındaki yetki hükümlerine değişiklik getirmesi ve bu nedenle umumî hükümlere ay
kırılık ayrıca ihbar müessesesi toplumumuzıda maksatlı amaçlar olaralk kullanıldığından 
muhalifiz. ' 

Abdullah Ulutürk ' B, Mehmet Qazioğlu 
Afyon Bursa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 43) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

. MADDE 1. — 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinim Kuruluş ve Yargıla
ma Usulleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin ıbirinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir., < 

«Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi; Ankara, Amasya, Bolu, 
Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kastamonu, Kütahya, Samsun, Sinop, Zonguldak; 

Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi; Diyarbakır, Adıyaman, 
Bingöl, ıBi'ffis, Hakkâri, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Van; 

•Erzincan Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi; Erzincan, Ağrı, Artvin, 
Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Ordu, Rize, Trabzon, Tunceli; 

İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi; İstanbul, Bilecik, Bursa, 
Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ; 

İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi; İzmir, Antalya, Ay'dın, Balı
kesir, Burdur, Denizli, İsparta, Manisa, Muğla, Uşak; 

Kayseri Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi; Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, 
SıVas, Tokat, Yozgat; 

Konya Devlet Güvenlik Mahkemesinin yangı çevresi; Konya, Adana, Afyon, İçel, 
Niğde; 

Malatya Devlet Güvenlik Mahkemesinin yatfgı çevresi; Malatya, Elazığ, Gaziantep, 
Hatay, Kahramanmaraş; 

illerini kapsar.» 

MADDE 2. — 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama 
Usulleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmiş ve.maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Soruşturmanın gerdeli kıldığı hallerde, suç mahallî ile delillerin bulunduğu yer
lere gidilerek soruş'turma yapılır. Bu hüküm, delillerin başka bir Devlet Güvenlik 'Mah
kemesinin yangı çevresinde bulunması halinde, o yer Devlet Güvenlik Mahkemesi Cum
huriyet SaVcıhğıyla; delillerin bulunduğu yende Devlet Güvenlik Mahkemesi yoksa, ma
hallî Cumhuriyet Savcılığıyla işbirliği yapılmak suretiyle de uygulanabilir.» 

«Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görevine giren suçları ilhfoar edenlerin hüviyet
leri, rızaları olmadıkça veya ihbarın mahiyeti, haklarında suç teşkil etmedikçe açıklan
maz.» 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun 1 inci maddesiyle yargı çevrelerinde yapüan de
ğişiklik sebebiyle, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar açılmış ve görülmekte olan 
davalarda yetkisizlik kararı verilemez. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 43) 
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ADALET KOMİSYONUNUN KAÖUL ETTİĞİ METİN 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş, ve Yargılama Usuieri Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen Ikalbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Tasarının Geçici Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Slayısı : 43) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar KurLilu yürütür. 

14 . 6 . 1987 

Başbakan 
Turgut Özal 

Devlet Bakam ve Baş'balkan Yardımcısı 
/. Kaya Erdem 

Devlet Bakanı 
Hasan Celâl Güzel 

Devlet Bakanı 
Abdullah Tenekeci 

Devlet Bakanı 
Ahmet Karaevli 

Adalet Balkanı 
M. Oltan Sungurlu 

İçişleri Bakanı 
Yıldırım \Akhulul 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/. Safa Giray 

Ulaştırma Bakamı 
Veysel Atasoy 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baltanı 
S. Nes'e Türel 

Devlet Bakanı 
Kâzım Oksay 

Devlet Balkanı 
M. Vehbi Dinçerler 

Devlet Bakam 
M. Tınaz Titiz 

Devlet Bakanı 
Ali Bozer 

Millî Savunma Bakanı 
Zeki Yavuztürk 

Dışişleri Balkanı 
Vahit Halefoğlu 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
Metin Emiroğlu 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Mustafa Kalemli 

Tarım Onman ve Köyişleri Bakanı 
H. Hüsnü Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı V, 
M. Tınaz Titiz 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A. Mesut Yılmaz 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 43) 

file:///Akhulul


— 9 — 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzoa aynen kalbul edilmiştir. 

• • ^ « ^ • • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 43) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 1 

T.B.M.M. (S. Sayısı : 54) 

765 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 1117 Sayılı Küçük-
leri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu, 5680 Sa
yılı Basın Kanunu ile 1412 Sayılı Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/413) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 16 . 3 . 1988 
Sayı : K. K. Gn. Md. 07/101-2128/01006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
6.3.1988 tarihinde kararlaştırılan «765 Sayıih Türk Ceza Kanunu, 1117 Sayılı Küçükleri 
Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu, 5680 Sayın Basın Kanunu ile 1412 Sayın Ceza 
Muhakemeleri UsuKi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasana» ve 
gerekçesi ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederini. 
Turgut Özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Tasanda; 
— 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 192, 426, 480, 481 ve 482 nci, 
— 1117 sayılı Küçükten. Muzır Neşriyattan Koruma Kanununun 4, 7, Ek-1 ve 

Ek 2 nçi, 

— 5680 sayılı Basın Kanununun 19, 29 ve 33 üncü, 
— 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 344 üncü, 
Maddelerinde değişiklik yapılması öngörülmekte, 1117 sayılı Küçükleri Muzır 

Neşriyattan Koroma Kanununun 9 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Yeni düzenlemeler, söz konusu Kanun maddelednin uygulanmasında ortaya 
çıktığı müşahade olunan kanunî boşlukların glideritaıesıi, suç teşkil eden fiiller öle 
bunlar için uygulanacak müeyyideler arasında bulunması gereken hassas dengenin tesisi 
gayesine matuf bulunmaktadır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

1. Tasarının 1 inci maddesiyle Türk Ceza Kanununun 192 nci maddesi değiş
tirilmektedir. 

(Fitil, şartlı tehdit suçunun özel bir şeklidir. Suçun teşekkülü için özel bir kastın 
bulunması lazımdır. Fail kendisine veya başkasına para veya diğer bir yarar sağla
mak maksadıyla tehditte bulunacaktır. Diğer bir yarar deyimine failin elde etmek 
listeyeblleceği her türlü Ihaksz maddî ve manevî menfaat ve hizmetler dahildir. 

Yapılan değişiklikle, gerçek kişiler yanında tüzelkişiler de kapsama alınmış, böy
lece tüzelkişilere karışı işlenecek bu kabil şantaj fiilleri de müeyyide altına alınmış 
olmaktadır. 

Suç, mağdura zarar verebilecek bir hususun ya neşiir yoluyla veya herhangi diğer 
•bir! vasıtayla açıklanacağının belirtilmesiyle teşekkül etmektedir. Maddede geçen «za
rar verebilecek ibir husus» tabiri mevcut maddede tadadı iken, kapsamın genişletil-
mıesti maksadıyla kullanılmıştır. Bu tabir kişinin namus, şeref, .itibar, haysiyet, güve
nilirlik gibi insanlarda bulunması gerekli bütün manevî vasıfları kapsadığı gibi maddî 
hususları da ihtiva etmektedir. 

Maddenin ikindi fıkrasında, failin istediği neticeye ulaşması, yanıi elde etmek is
tediği para veya diğer bir menfaati sağlamış olması hali, suçun ağırlatıcı sebebi olarak 
gösterilmektedir. 

2. Tasarının 2 nci maddesiyle Türk Ceza Kanununun 426 ncı maddesinin ikinci 
fıkrası değiştirilmekıtedıir. 

Türk Ceza Kanununun 426 ncı maddesine, 6.3.1986 tarihli ve 3266 sayılı Ka
nunla eklenen fıkrayla, müstehcen neşriyatta mevkutelerin vasıta kılındığı haller ay-. 
rica müeyyideye 'bağlanmış ve mevkude sahiplerine çıkardıkları mevkutenin bir ay
dan az süreli veya ibir aydan fazla süreli olmasına göre, bir önceki ay ortalama trajının 
(basılan miktarın) satış bedeli esas kılınmak suretiyle, bu bedellin beş ile onbeş katı 
tutarında ağır para cezası hükmediltnesi öngörülmüştür, 

Bu ceza, mevkutenin trajına göre ik'yüz milyon liraya veya daha fazlasına ulaş
maktadır. Mevkutenin sorumlu müdürleri hakkında da bu cezanın yansı hükmedil-
mektedir. 

Esasen, bugün 426 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamında mevkuteler yanında 
ayrıca kitap, varaka, ilan, tasfir, plak, afiş, pankart, televizyon ve teyp bantları, fo
toğraf, sinema ve projeksiyon filmleri veya diğer anlatım araç ve gereçleri de yer 
almaktadır. Bu fıkraya göre müstehcen neşriyat suçunun film, kitap, resim gibi mev
kuteler dışındaki vasıtalarla işlenmesi halinde, Türk Ceza Kanununun 426 ncı mad
desinin birinci fıkrası uyarınca iki milyon liradan on milyon liraya kadar ağır para 
cezası hükmedilımefctedir. 

Buna karşılık, aynı suçun mevkutelerle işlenmesi halinde, sahibi ve sorumlu mü
dürleri yönünden mevkutenin trajı dikkate alınmak suretiyle ceza hesaplanmakta ve 
bu ceza, yukarıda da ifade edildiği gibi ikiyüz milyon liraya veya daha fazlasına 
ulaşabilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 54) 



— 3 — 

Her ne kadar, günlük mevkutelerin kamuoyuna çok kısa sürede ulaştığı ve diğer 
basılı eserlere • oranla çok daha geniş bir kitleye hitap ettiği, bu itibarla da mevku
telerle işlenen suçların diğer vasıtalarla işlenenlerden farklı cezaya tabi tutulması ge
rekeceği düışıünülebilirse de her iki ceza arasında fahiş fark bulunmasının, suç ve 
ceza adaleti ile kabili telif olmadığı düşünülmüş ve Türk Ceza Kanununun 426 ncı 
maddesinin ikinci fıkrasındaki ceza miktarı bu maddeyle yeniden belirlenmiştir. 

3) Tasarımın 3 üncü maddesiyle Türk Cçza Kanununun 480 inci maddesi de
ğiştirilmektedir. 

Maddede yapılan değişiklik, sadece para cezalarının günün şartları dikkate alı
narak artırılmasından ibaret olup, başkaca herhangi bir değişiklik yapılması söz ko
nusu değildir, 

4) Tasarının 4 üncü maddesiyle, Türk Ceza Kanununun 481 inci maddesinin 
yedinci ve sekizinci fıkraları değiştirilmektedir. 

Maddede yapılan yeni düzenleme, merî cezaî müeyyidelerin günün şartlarına 
uygun olarak değiştirilmesinden ibaret bulunmaktadır. 

5) Tasarının 5 inci maddesiyle Türk Ceza Kanununun 482 inci maddesi değiş-
ItÜrilmektedir. 

Yapılan değişiklik maddedeki ağır para cezalarının günün şartları dikkate alınarak 
artırılmasından ibarettir. 

6) Tasarının 6 ncı maddesiyle 5680 sayılı Basın Kanununun 19 uncu madde
sinin değiştirilmesi öngörülmüştür. 

19 uncu maddede düzenlenmiş bulunan cevap veya düzeltme hakkı ile ilgili 
müessesenin mahiyetinden ve işleyiş tarzmdan, boşlukta kalan bazı haller olduğu 
görülmektedir. Şöyle ki; 

1. Cevap veya düzeltmenin sorumlu müdürce yayınlanması halinde şekil ve 
şartlara uyulmadığı takdirde, yeniden yayınlanmasına karar verilip verilemeyeceği, 

2. Usule aykırı yayınlamanın temadî etmesi halinde ne yapılacağı, 
3. Hâkimin yeniden yayınlanma hususunda verdiği karara karşı kanun yolla

rının ne olacağı, 
hususlarında mevcut maddede herhangi bir sarahat bulunmamaktadır. 19 uncu 

madde ile ilgili müeyyideyi düzenleyen 29 uncu madde bu hükme paralel şekilde 
düzenlendiğinden müeyyide boşluğu da sözkonusudür. 

Tasarıda 19 uncu maddede genel olarak yapılan değişiklikle; cevap veya düzelt
meyle ilgili hakkın kullanılmasında meselenin bir an önce sonuca ulaşabilmesini 
temin bakımından süre kısaltılması yoluna gidilmiş ve esasen uzun olan madde 
metninin daha kolay anlaşılıp uygulanabilmesi için fıkra ve paragraflara ayırma yolu 
seçilmiştir. 

Diğer taraftan, yukarıda izah edildiği gibi, boşluk bulunan hususlara, maddeye 
yeni eklenen (VI) numaralı fıkrada yer verilmiştir. Bu düzenlemede; ister sorumlu 
müdürce ilgilinin talebi üzerine kendiliğinden, isterse hakimin kararı üzerine yayın
lanan cevap veya düzeltmenin maddedeki şekil ve şartlara uymaması halinde, ilgilinin 
hâkim© başvurarak yeniden yayınlanmasını isteyebileceği, hâkimin bu talep üzerine 
yapacağı inceleme sonunda, yeniden yayınlamaya gerek görmeyebileceği veya yeni-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 54) 
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den yayına karar vereceği, bu karara tarafların itiraz hakkı olduğu, itiraz üzerine 
veriler» kararın kesin mahiyet taşıdığı, sorumlu müdürün bu kesin karar karşısında 
yeniden yayma mecbur olduğu, ancak bu yoldaki usule aykırı her yaym için aym 
usulün ıtekrar edilebileceği ve her aykırı davranışın ayrı suç teşkil edeceği açıkça 
belirtilmiştlir. 

Bunun yanı sıra, ister ilk defa ister yeniden yayınlama için hâkim tarafından 
verilen kesin kararın tebliğinden itibaren iki gün içinde yayımı mecburî iken tasarı
da bu süre, ısorumlu müdürün mizanpaj ve benzeri konular bakımından sıkıntıya 
girmemesi için üç güne çıkarılmıştır. 

7) Tasarımın 7 nci maddesiyle 5680 sayılı Basın Kanununun 29 uncu maddesi 
değiştirilmektedir. 

Halen yürürlükte bulunan 29 uncu maddede; 
1. Cevap veya düzeltmenin, sorumlu; müdürce kendiliğinden yayınlanması halinde 

19 uncu maddedeki şartlara uygun olmaması, 
2. Hâkim kararına rağmen neşirden imtina olunması, 
3. Şekil ve şartlara uyulmadan yapılan yayamı yeniden usulüne uygun şekilde 

yayınlanmasına dair, hâkimin verdiği karara muhalefet edilmesi, 
haillerinin müeyyideye bağlandığı görülmektedir. 
Tasarıda 19 uncu maddeyle ilgili olarak getirilen hükümlerin müeyyidelerinin 

de 29 uncu maddeye yansıtılması gerektiğinden sözkonusu madde dört fıkra halinde 
yeniden yazılmış, mevcut hürriyeti , bağlayıcı cezaların yerine, para cezası tertibi 
ilkesi benimsenmiştir. 

Birinci fıkra, bugün de mevcut olup, cevap veya düzeltmenin hâkimin kararı 
olmadan ilgilinin başvurusu üzerine sorumlu müdürce kendiliğinden yayınlanması 
halinde, 19 uncu maddedeki şekil ve şartlara uyulmamış ise, bu fiili cezalandırmaktadır. 

İkinci fıkra ise, cevap veya düzeltmenin yayınlanmasına dair verilen bir hâkim 
kararı olduğu halde, hiç yayınlamama veya yayınlamakla birlikte şekil veya şartlara 
uymama fiillerini müeyyide altına almaktadır. Yürürlükteki metinden, hâkim kararı 
üzerine usule aykırı yayın yapılmışsa bunun usule uygun olarak yeniden yayınlan
masına karar verileceği, bu ikinci karara uymama halinde müeyyide uygulanacağı 
anlamı çıkmakta, bu yorum tarzı ise, bugün birinci fıkradaki hükümle tezat teşkil 
etmektedir. Zira, hâkim kararı olmadan yayınlamada usule aykırılık suç sayıldığı 
halde, hâkimin yayınlamaya dair kararı üzerine yapılan yayında usule aykırı davranışı 
cezasız bırakmak düşünülemez, tşte, ikinci fıkrada bu mahzur giderilmiştir. 

Üçüncü fıkra, usule aykırı yayın sebebiyle ilgilinin müracaatı üzerine yeniden 
yayın için hâkimin vereceği kararlara muhalefeti tecziye etmektedir. 

Muhalefet hiç yayınlamama veya usule aykırı yayınlama şeklinde tecelli edebilir. 
19 uncu maddeye Tasarıyla eklenen fıkrada da ifade edildiği gibi her usule aykırı 
yaym ayrı suç teşkil edeceğinden bu konuda bir tereddüt yoktur. Ancak hiç yayın
lamama halinde müeyyide uygulanmasının da amaca uygun olmayacağı ve esasen 
artık bir yargı karan olduğuna göre, cevap veya düzeltmenin mutlaka yayınlanması 
gerektiği dikkate alınarak müeyyidenin caydırıcı olması bakımından dördüncü fıkra 
ile yayının geciktiği yer sayı için de ilave bir ceza öngörülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi' (S, Sayısı : 54) 
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8) Tasarının 8 inci maddesiyle 5680 sayılı Basın Kanununun 33 üncü maddesi 

değiştirilmektedir. 
Değişiklik; maddeye, 18 yaşını doldurmamif olan suç faili ile mağdurlarının 

istikballerinin korunmasını temin için, bunların hüviyetlerinin açıManmasını ve resim
lerinin basılmasını yasaklayan (3) numaralı bir bent ilave edilmesinden ve maddenin 
son fıkrasındaki ağır para cezasının günün şartlarına uygun olacak şekilde artırılmasın
dan ibarettir. 

9) Tasarının 9 uncu maddesiyle 1117 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
ve beşinci fıkraları değiştirilmektedir. 

4 üncü maddeye göre, bir aydan az süreli mevkuteler dışındaki bütün basılmış 
eserlerin kurulca inceleneceği, küçükler hakkında muzır olduğuna karar verildiği tak
dirde aynı maddede gösterilen sınırlamalara tabi tutulacağı, bu sınırlamalara uyulma
ması halinde ancak 7 nci maddeye göre ceza verileceği anlaşılmaktadır. Oysa sinema 
ve her türlü film afişlerinin, ilanlarının, tek tek satılan fotoğrafların, kabartmaların, 
posterlerin, kartpostalların ve takvimlerin muzır nitelik taşıması halinde, zarf ve po
şete konularak satılmasını temin, hem çok müşküldür, hem de çok kez sahibinin bu
lunması imkânsızdır. Esasen hedefi reklam olan bir film afişinin asılmasından sonra 
ilgilisine tebligat yapılıp daha sonra sınırlamalara uymadığı takdirde cezalandırılması 
yoluna gidilmesi, sınırlamalar arasında reklam yasağının da bulunması sebebiyle tat
bikatta son derece karışıklıklara sebebiyet verecek sonuçların doğmasına neden ol
maktadır. Keza, yayımladığı bir fotoğraf sebebiyle bir günlük gazete hakkında mah
kemece muzır yayın yapmaktan derhal ceza verilebildiği halde, aynı fotoğrafın müs-
takilen bir kahvehanenin duvarına asılması veya bir film afişinde veya bir takvimde 
yayınlanması halinde, kurulca muzır olduğuna dair karar verilip ilgilisine tebliğ edil
mek, ondan sonra aynı fiilin tekrarında ceza tertip etmek gibi bir sonuç ortaya çık
maktadır. Bu itibarla, bir aydan az süreli mevkutelerin yanı sıra, tatbikatta kontro
lü son derece güç olan sinema ve her türlü afişler ile ilan, fotoğraf, kabartma, pos
ter, kartpostal, takvim gibi basılı eserlerinde Ek 2 nci maddede yer alan muzır neş
riyat yapma yasağı içine alınmasında fayda görülmüştür. 

Diğer taraftan 4 üncü maddede kurul tarafından küçüklerin maneviyatı üzerine 
muzır tesir yapacağına karar verilmiş eserler ile böyle bir karar olmadığı halde biz
zat eserlerin sahibi tarafından aynı düşünceye sahip olduğu takdirde, bu eserlerin 
ancak içi görülmeyen zarf veya poşet içinde 18 yaşından büyüklere satılabileceği, bu 
gibi eserlerin reklamının yapılamayacağı ifade edildiği halde, tatbikatta poşetlerin üze
rine, eserin içindeki yazıların başlıklarından özetler konulmak suretiyle kapağındaki fo
toğraf hariç bütün yazılar çoğu zaman aynen yazılmaktadır. Halbuki poşete konul
madaki maksat, resimler gibi yazıların da dıştan görünmesini ve reklamının yapıl
masını önlemektir. 

Maddede yapılan değişiklikle, bu esaslara açıklık getirilmekte ve tatbikattaki bu 
yanlışlıkları önleyici hüküm ilave edilmektedir. 

10) Tasarının 10 uncu maddesiyle 1117 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (c) ben
dinde değişiklik yapılmaktadır. * 
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Söz konusu Kanunun 4 üncü maddesinin beşinci ve sekizinci fıkralarında, küçük
lerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak eserlerin, 18 yaşından büyüklere içi gö
rülmeyen zarf veya poşet içinde satılabileceği ifade edildiği halde, 7 nci maddenin 
(c) bendinde sadece zarf veya poşet içinde satmayanlara ceza verileceği belirtilmiş, içi 
görülmeyen zarf veya poşetten hiç söz edilmemiştir. 

Bu itibarla, zarf veya poşetin içi görünür şekilde olması halinde de ceza verile-
bilmesini temin bakımından 7 nci maddenin (c) bendi değiştirilmektedir. 

11) Tasarının 11 inci maddesiyle, Kanunun 4 üncü maddesinde yapılan değişikli
ğe paralel olarak Bk 1 inci maddeye de sinema ve her türlü film afişleri, ilan, fotoğ
raf, kabartma ve her türlü poster, kartpostal ve takvim ibareleri eklenmektedir. ' 

12) Tasarının 12 nci maddesiyle Kanunun 4 üncü maddesindeki değişikliğe para
lel olarak Ek 2 nci maddede değişiklik yapılmaktadır. Ancak, sinema afişi, ilan, fotoğ
raf, kabartma, poster, kartpostal ve takvim gibi b/asılı eserler için tiraj söz konusu ola-
mıyacağından bunlar hakkında ceza yönünden Türk Ceza Kanununun 42.6 nci madde
sinin birinci fıkrasına atıf yapılmıştır. 

13) Tasarının 13 üncü maddesiyle 1117 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi yürür
lükten kaldırılmaktadır. 

1117 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde, Kanunun 2 nci maddesindeki Kurulun 
kararlarına bir ay içinde itiraz edildiği takdirde, itirazın Danıştay Genel Kurulunca 
inceleneceği ifade edilmiştir. Daha sonra yürürlüğe giren Danıştay Kanunu, diğer ka
nunlarda Genel Kurula verilen görevlerin idarî işler kurulunca yerine getirileceğini 
hükme bağlamıştır. 

Diğer taraftan Anayasanın 125 inci maddesinde yer alan, idarenin her türlü eylem 
ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğuna dair hüküm karşısında söz konusu 
kurulun kararlarına karşı, itiraz edildiği takdirde Danıştaya, iptal davası açıldığı takdir
de idare mahkemelerine başvurulmaktadır. Bu sebeple tatbikatta ikili bir uygulama ya
pılmakta olup, itiraz ile dava arasında usul hükümleri yönünden farklılıklar bulundu
ğundan yeknesak uygulamayı temin zarureti duyulmuştur. Bu nedenle 9 uncu madde 
yürürlükten kaldırılmış ve böylece idarî nitelikte karar veren Danıştay İdarî işler 
Kuruluna itiraz yerine Anayasanın 125 inci maddesine uygun şekilde yargı yoluna 
başvurulabilmesi imkânı sağlanmıştır. 

14) Tasarının 14 üncü maddesiyle, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun 344 üncü maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde değişiklik yapıl
ması öngörülmüştür. 

Söz konusu meri 344 üncü maddede şahsî dava konusu olan suçlar bentler halinde 
sayılmak suretiyle gösterilmektedir. Değiştirilmesi öngörülen (5) numaralı benıtde mad
de isnadı suretiyle yapılan hakaret suçları ile adiyen hakaret (sövme) suçlarının şahsî 
dava konusunu teşkil ettiklerine işaret olunmakta, bu suçların Türk Ceza Kanununun 
164 ve 166 nci maddelerinde yazılı mahiyette olmaları halinde ise, Cumhuriyet savcı
ları tarafından takip edilecekleri, başka bir ifadeyle şahsî dava konusu olmak vasfını 
kaybedecekleri belirtilmektedir. * 
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Yapılması Öngörülen değişiklikle, yukarıda temas edilen ve Cumhuriyet savcıları 
tarafından şikâyet üzerine resen takip olunması gereken suçların arasına hakaret suç
larının neşir yoluyla veya radyo ve televizyon veya benzerî kitle haberleşme araçlarıyla 
işlenmiş olması durumu da dahil edilmiştir. 

15) Tasarının Geçici Maddesinde, bu Tasarının yürürlüğe girdiği tarihten önce, 
Türk Ceza Kanununun 480 ve 482 nci maddelerinde yer alan hakaret suçlarının neşir 
yoluyla veya radyo ye televizyon veya benzerî kitle haberleşme araçlarıyla işlenmiş ol
maları sebebiyle açılmış bulunan davalar nazarı dikkate alınmış ve bu davaların açıl
dığı tarihte geçerli olan usûl hükümleri dairesinde davayı görmekte olan mahkemelerce 
bakılıp, sonuçlandırılacağı hususuna işaret edilmiştir. Şöyleki; daha önce şahsî dava 
açılması yoluyla takip edilen Türk Ceza Kanununun 480 ve 482 nci maddelerindeki 
hakaret suçunun neşir yoluyla işlenmesi hali, bu Tasarıyla şikâyet üzerine resen takibi 
gerekli suçlar araşma alınmış olduğundan daha önce şahsî dava yoluyla açılmış olan bu 
gibi davaların iddianame tanzimi için Cumhuriyet savcılıklarına iade ^edilmeden, şahsî 
dava olarak bakılıp sonuçlandırılacağı ifade edilmiştir. 

16) Tasarının 15 inci maddesi yürürlük tarihini göstermektedir. 
17) Tasarının 16 nci maddesi yürütmeye dair bulunmaktadır. 

Adalet Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 5.5.1988 
Esas No. : 1/413 

Karar No. : 15 

TÜRKİYE BÜYÜK (MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koru
ma Kanunu, 5680 «aydı Basın Kanunu ile 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Adalet Bakanı Sayın Mah
mut Oltan Sungurlu'nun, Devlet Bakanı Sayın Mehmet Yazar'ın, Adalet Bakanlığı 
ve çeşitli Basın Kuruluşları temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzun 4.5.1988 
ve 5.5J1988 tarihli toplantılarında incelenip ıgörüşülimüş, (gerekçesi uygun bulunarak 
maddelerine geçilmesi kabul edilmiş ve maddelere ilişkin kaibul, ilave ve değişiklik
ler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır. 

1. Tasarının 1 inci maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

% Tasarının çerçeve 2 nci maddesi ile değiştirilmesi öngörülen Türk Ceza Ka
nununun 426 nci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle mer'i metne na
zaran mevkute sahipleri için daha az ceza verilînesi sağlanmış ise de, bu ceza indi
riminin suç ve ceza dengesinin sağlanması balkımuıdan yeterli olmadığı, keza uygu-
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lamada tiraj esâsına dayandırılan ceza hesaplamasında da güçlüklerle karşılaşıldığı 
dikkate alınarak madde yeniden düzenlenmiştir. 

3. Tasarının 3, 4 ve 5 inci maddeleri aynen benimsenmiştir. 
4. Basılı eserlerin salhitp veya yayınlatanlarınım cezaî veya hukukî sorumluluk

larının söz konusu bulunduğu ve sahip veya yayınlatanın ise (tüzelkişi (Şirket gibi) 
olduğu durumlarda, tüzelkişinin cezalandırılm'asnnın gerektiği aşikârdır. Ancak uy
gulamada bazı ahvalde tüzelkişinin temsilcisinin ismen belli edilmesi halinde tüzel
kişinin değil de, gösterilen 'bu kişinin cezalandırılması yoluna gidildiği görülmekte 
ve dolayısıyla ceza hukuku prensiplerine aykırı Ibir 'tatbikat ortaya çıkmaktadır. Bu 
yanlış uygulamaların önlenmesini temin maksadıyla 5680 sayılı Basın Kanununun 
16 ncı maddesine bir (fıkra ilaıve edilmesi gerekli görülmüş ve tasarının çerçeve 5 
inci maddesinden sonra (gelmek üzere 6 numaralı bir çevere madde eklenmiştir. 

5. Tasarının çerçeve 6 ncı maddesi ile değişitirilmesi öngörülen 5680 «sayılı Ba
sın Kanununun 19 uncu maddesinin (I) numaralı fıkrasının birinci paragrafında 
geçen «ilgili» kelimesi, cevap ve düzeltme talebinde bulunacak kişinin bizzat kendisi 
olarak kabul edilmekte, bu kişinin yetkili temsilcisi olsa dahi bu yetkili temsilcinin 
cevap ve düzeltme talebinde bulunamayacağı kaibul edilmektedir. Uygulamada bu 
şekilde bir yorumun önlenmesi cevap ve düzeltme müessesesine işlerlik kazandırıl
ması gerektiği düşünülerek maddenin (I) numaralı fıkrasının birinci paragrafı yeni
den düzenlenmiştir. 

Diğer taralftan, cevap ve düzeltme ile ilgili olarak, itirazın yapıldığı Asliye Ceza 
Hâkiminin yapacağı incelemenin ilgilinin ibraz edeceği evrakları da kapsamasının 
temin edilmesi ve ayrıca söz konusu itiraz merciinin, 19 uncu maddenin (I) numa
ralı fıkrasındaki hususları da hassasiyetle değerlendirerek ıkarar vereceği keyfiyetine 
açıklık kazandırılma'smın uygun olacağı düşünülerek maddenin (III) numaralı fık
rasının üçüncü paragrafı yeniden kaleme alınmıştır. 

Maddenin (V) numaralı fıkrasına yapılan ilave ile de cevap veya düzeltmenin 
öncelikle cevaba sebebiyet veren yazının yayınlandığı safaife ve sütunda veya bun
ların eşdeğerinde safaÜfe ve sütunda ve eş büyüklükte ve eş karakterde harflerle ya
pılacağı hükme bağlanmış ve madde bu değişikliklerle 7 nci madde olarak kabul 
edilmiştir. 

6* Tasarının çerçeve 7 nci maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 5680 sayılı 
Kanunun 29 uncu maddesinin ikinc'i fıkrasındaki düzenlemede; cevap veya düzelt
menin yayınlanmasına dair olan 19 uncu maddenin III numaralı fıkrasına göre ve
rilen (hâkim kararına rağmen neşirden imtina olunması hali ile cevap veya düzelt
menin söz konusu 19 uncu maddedeki şekil ve şartilara uygun olmaması hali aynı 
vahameti taşımamasına rağmen aynı ceza ile müeyyidefendMlmiştiir. 

Halbuki, 19 uncu maddenin III numaralı fıkrasına göre verilen hâkim kararına 
rağmen neşirden imtina edilmesi faalinde faile verilecek cezanın daha ağır olması 
gerekeceği kuşkusuzdur. Bu itibarla, 29 uncu maddenin ikinci fıkrasında sözü edi
len, «Hâkim kararma rağmen neşirden imtina olunması halinde» verilecek cezanın 
Öaha yüksek tuftuîma&ı suç ve ceza dengesinin sağlanmasının icap ettiği düşünül
müştür. 
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29 uncu maddenin dördüncü fıkrasında, «cevap veya düzeltmeyi yayınlama 
mecburiyetinin doğduğu tarihten itibaren» ifadesinin uygulamada tereddüt yaratma
masını temin için, yayınlama mecburiyetinin kaynaklandığı maddeye işaret edilme
sinin uygun olacağı ve ayrıca, mevkutelerin yayın sürelerine göre verilecek cezanın 
tespit edilmesinin, ceza adaletinin sağlanması bakımından daha uygun olacağı so
nucuna varılmıştır. 

Ayrıca, 5680 sayılı Basın Kanununun 29 uncu maddesinde yapılan değişiklikle 
yeni getirilen ıpara cezalarının suç ve ceza arasında bulunması gereken dengeyi sağ
layacak şekilde yeniden belirlenmesi gerekeceği düşünülmüş ve madde bu görüş
lerin ışığı altında yenliden dlüzenıtenm'iş ve 8 inci madde olarak kabulü edilmiştir. 

7. Tasarının 8 indi maddesi 9, 9 uncu maddesi 10, 10 uncu maddesi 11, 11 inci 
maddesi 12, 12 nci maddesi 13 ve 13 üncü maddesi 14 üncü madde olarak aynen 
kabul edi'lrriişir., 

8. 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 8 inci maddesinin üçün
cü fıkrasında, suçun yurt içinde intişar eden matbua münderecatı sebebiyle husule 
geldiği hallerde, matbuanın neşir merkezi olan yerdeki mahkemenin yetkili bulun
duğu hükme bağlanmaktadır. 

Ancak uygulamada, bir mevkutenin birden çok yerde basıldığı ve bu baskı
larda da oıünderecat farklılığı olduğu görülmektedir. Bazı durumlarda neşir mer
kezindeki basıda suç unsuru bulunmayan bir mevkutenin başka yerdeki basısında 
suç unsuru taşıdığı görülmektedir. 

Basın davalarının en kısa sürede sonuçlandıırılmasını temin için bu durumda 
yetkili mahkemenin, münderecatı suç teşkil eden mevkutenin basıldığı yerdeki mah
keme olacağı hükmünü getirmek üzere taısarıya çerçeve 14 üncü maddeden sonra 
gelmek üzere 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 8 inci maddesinin 
üçüncü fıkrasına bir cümle ilave edilmesini öngören çerçeve 15 inci madde eklen
miştir. 

9. Tasarının 14 üncü maddesi 16 ncı madde olarak, Geçici Maddesi Geçici 
1 inci Madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

10. Bu Kanunda yapılan düzenlemelerle sanık lehine değîşirilen ceza hüküm
lerinin Bü Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen ancak infaz edilmeyen 
mahkûmiyet kararları hakkında da uygulanaibimesi için tasarıya Geçici 2 nci mad
de ilave edilmiştir. 

11. Tasarının yürürlükle ilgili 15 inci maddesi 17, yürütme ile ilgili 16 ncı mad
desi 18 inci madde olarak aynen benimsenmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili 
Alpaslan Pehlivanlı İhsan Nuri Topkaya 

Ankara Ordu 

Sözcü Kâtip 
A. Reyhan Sakallıoğlu Gökhan Maraş 

Sakarya Kırşehir 
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Üye 
Ledin Barlas 

Adana 

Üye 
Mustafa Cumhur Ersümer 

Çanakkale 

Üye 
Ahmet Ersin 

İzmir 

Üye 
Hasan Namal 

Antalya 
(Muhalifim) 

Üye 
Aytekin Kotil 

İstanbul 
(Muhalifim) 

(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Üye 
Sadettin Ağacık 

Kastamonu 
(Muhalifim) 

(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Üye Üye 
Eyüp Cenap Gülpmar Güneş Gürseler 

Şanlıurfa Tekirdağ 
(Muhalifim) 

(Şerh eklidir.) 

765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU, 1117 SAYILI KÜÇÜKLERİ MUZIR NEŞ
RİYATTAN KORUMA KANUNU, 51680 SAYILI BASIN KANUNU tLE 1412 SA
YILI CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPIL

MASINA DAİR KANUN TASARISINA MUHALEFET ŞERHİ 

17 nci Dönem yasama çalışmaları başladığından beri Hükümet tarafından sunu
lan yasa tasarıları ile basım ve basın özgürlüğüne karşı ağır para cezaları içeren dü
zenlemelere girişilmiştir. Hükümetin bu tavrı 18 inci dönemde de sürmektedir. Medenî 
Kanun, Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu gibi bir çolk ana yasanın basın ve basın özgür
lüğü ile ilgili böSlümü değiştirilmiş, basma yeni yükler getirilmiştir. Başlangıçta bu de-
ğişiklllk'lerin her yasa da bir ya da iki madde kadar olduğu görülerıelk önemsenmediy-
se de değişikliklerin birbirini izlemesi ve hep basına yönelik ağırlaştırıcı hükümler içer
mesi kamuoyunun dikkatini çekmiş ve Hükümetlin asili gayesi ortaya çıkmıştır. 

,Bu konudaki diğer tasarıların görüşülmesi sırasında belirttiğimiz gibi basın özgür
lüğü kavramını Türkiye'de basında çalışan birkaç bin insanın özgürlüğü olarak gör
müyoruz. Basın özgürlüğü, Halikın gerçeklere uzanıma, gerçekleri öğrenme hakkını 
içerir. Bu nedenle, bu konudaki sınırlamaları halka yönelik sayıyoruz. 

1117 sayılı yasada yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesinden Şubat ayı sonu
na kadar karara bağianan 36 davada çeşitli gazete ve dergilere toplam 7 729 826 689 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 54) 



— 11 — 

TL. para cezası verilmiştir. Halen devam etmekte olan ve sayılarının, da 200 kadar ol
duğu söylenen davalarda istenen ceza miktarı da 50 oıillyar TL. 

IBu kadar yüksek miktarda para cezasının anlamsızlığı ve caydırıcı nitelik taşı
maması karşısında Hükümet, kamuoyundaki tepkiyi de dikkate alarak cezalarda in
dirime gitmiştir. Ancak, Tasarı ille bir yandan 1117 sayıllı yasamın salt anormal para 
cezalarını önlemek için değiştiridiği ileri sürülürken diğer yandan yasanın uygula
ma a'lanı yaygırilıaştırıOmaktadır. Afişler ilamlar fotoğraflar. posterler takvimler de yasa 
kapsamına alınmaktadır. Böylece bu alanlardaki sanatsal çalışmalarda suçlanabilecek-
tir. Kaldı ki eleştirilen «brüt tiraj ortalamasının KDV (dahil toplam satış bedeli» öl
çüsünde ısrar edilerek çok yüksek para cezalarının verilmesi', tiraj ve gazete fiyatının 
artırımının cezayı da yükseltmesi sistemi korunmuştur. Kaldı ki para cezasının alt 
sınırının 50 Milyon TL.'dan az olamayacağı da kabul edilerek küçük tirajlı yayınlar açı
sından fiiÛen oeza artırılmıştır. Tirajının azlığı nedeniyle bugünkü hükümlere göre 50 
milyondan az para cezası ile cezalandırılabilecek yayınlar dahi bu miktarla cezalan-
dırılabilecekıtir. 

Ayrıca, hemen masum görülen küçük bir madde ile OMlUK.'nm 344 üncü mad
desinin birinci fıkrasının 5 numaralı bendi değiştirilerek, şahsî dava niteliğindeki ha
karet ve sövme suçlarının neşir yoluyla veya radyo ve televizyon veya benzeri kitle 
haberleşme araçlarıyla işlenmeleri halinde Cumhuriyet Savcıları tarafından takip olun
ması, yani kamu davası konusu olması düzenlenmektedir. Bu değişikliği de basın 
özgürlüğüne yönelik planlı davranışlardan biri olarak görüyoruz. ' 

Belirttiğimiz bu nedenlerle Tasarıya muhalifiz. 

Aytekin Kotil 
İstanbul 

Ahmet Ersin 
İzmir 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFİ 

765 Sayıh Türk Ceza Kanunu, 1117 Sayıh Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Ka
nunu, 5680 Sayılı Basın Kanunu ile 1412 Sayıh Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunundia 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 192 nci «nadidesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«Madde 192. — Kendisine veya başkasına, para veya diğer bir yarar sağlamak 
maksadıyla bir gerçek veya tüzelkişiye zarar verebilecek bir hususu neşir yokı ile veya 
her ne suretle olursa olsun açıklama tehdidinde bulunanlara bir yıldan üç yıla kadar 
hapis ve ikimıillyon liradan onmilyon liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Fail, arzu ettiği para veya diğer bir menfaati eldie etmiş ise ceza üçte birli oranın
da artırılır.» 

MADDE 2. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 426 ncı maddesinin ikinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu fiillerin 5680 sayılı Basın Kanununun 3 üncü maddesinde belirtilen mevku
teler vasıtasıyla işlenmesi halinde sahiplerine, mevkute bir aydan az süreli ise bir ön
ceki ay ortalama tirajının (basılan miktarının), aylık veya bir aydan fazla süreli ise bir 
önceki tirajımın (basılan miktarının) katma dleğer vergisi dahili toplam satış bedeli tu
tarında ağır para cezası verilir. Ancak bu ceza elHimiiyon liradan az olamaz. Bu mev
kutelerin sorumlu müdürlerine, sahiplerine verilecek cezanın yarısı uygulanır.» 

ıMADDE 3. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 480 inci maddesi aşağıdaki se
kilide değiştirilımiştir. 

(«Madde 480. — Her kim, toplu veya dağınık likiden ziyade kimse ile ihtilat ederek 
diğer bir şahıs hakkında bir maddeî mahsusa tayin ve isnadı suretiyle, halkın hakaret 
ve husumetine maruz kılacak yahut namus ve haysiyetine dokunacak bir fiili isnat eder
se, üç aydan üç seneye kadar hapis ve yüzbin liradan birmi'lyon liraya kadar ağır pa
ra cezasına mahkûm olur. 

Bu fiil, kendisine tecavüz olunan kimse yalnız olsa bile huzurunda yahut kendi
sine hitaben yazılıp gönderilmıiş bir mektup, telgraf, resim, veya herhangi bir yazı ve
ya telefonla işlenirse, failin göreceği ceza dört aydan üç seneye kadar hapis ve yüzel-
libin liradan birnıilyonbeşyüzbin liraya kadar ağır para cezasıdır. 

Kendisine tecavüz olunan kimsenin huzuruyla beraber alenen vâki olursa ceza beş 
aydan üç seneye kadar hapis ve ikiyüzbin liradan ikimilyon liraya kadar ağır para 
cezasıdır. 

Bu cürüm, umuma neşir veya teşhir olunmuş yazı veya resim veya sair neşir va
sıtası ile irtikap olunmuş ise, failin göreceği ceza altı aydan üç seneye kadar hapis ve 
üçmityon liradan yirmibeşmilyon liraya kaklar ağır para cezasıdır.» 

MADDE 4. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 481 inci maddesinin yedinci ve 
sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 54) 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

765 Sayıh Türk Ceza Kanunu, 1117 Sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma 
Kanunu, 5680 Sayılı Basın Kanunu ile 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 426 ncı maddesinin ikinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu fiillerin 5680 sayılı Basın Kanununun 3 üncü maddesinde belirtilen mevku
teler vasıtasıyla işlenmesi halinde sahiplerine, mevkute bir aydan az süreli ise bir ön
ceki ay ortalama fiilî satış miktarının, aylık veya bir aydan fazla süreli ise bir önceki 
fiilî satış miktarının toplam satış bedeli tutarının yüzde doksanı kadar ağır para cezası 
verilir. Ancak bu ceza otuz milyon liradan az olamaz. Bu mevkutelerin sorumlu mü
dürlerine, sahiplerine verilecek cezanın yarısı uygulanır.» 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 54) 
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«İsnat, ispat olunmadığı takdirde faile 480 imci maddede yazılı para cezalan on 
rnMi, şahsî hürriyeti bağlayıcı cezalar yarısı oranımda artırılarak hükmolünur.» 

«Ayrıca mevkute sahibi veya mevkute olmadığı takdirde yayınlatan hakkında 
yirmimilyon liradan yüzmlilyon liraya kadar ağır para. cezası verilir.» 

MADDE 5. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 48,2 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Madde 482. — Her kim, toplu veya dağınık ikiden ziyade kimse ile ihtilât ede
rek her ne suretle olursa olsun bir kimsenin namus veya şöhret veya vakar ve haysi
yetine taarruz eylerse üç aya kadar hapis ve ellibin liradan beşyüzbin liraya kadar 
ağır para cezasiyle mahkûm olur. 

Bu fiil, kendisine tecavüz olunan kimse yalnız olsa bile huzurunda yahut kendi
sine hitap edilen veya hitap edilidiği anlaşılan telgraf, telefon,.mektup, resim veya her
hangi bir yazı vasıtasıyla işlenirse, failin göreceği ceza onbeş günden dört aya kadar 
hapis ve yüzbim liradan birmilyon liraya kadar ağır para cezasıdır. 

Kendisine tecavüz olunan kimsenin huzuriyle beraber alenen vâiki olursa ceza bir 
aydan altı aya kadar hapis ve yüzellibin liradan birmilyonbeşyüzbin liraya kadar ağır 
para cezasıdır. 

Fiil, 480 inci maddenin dördüncü fıkrasında beyan olunan vasıtalardan biriyle 
işlenirse failin göreceği ceza üç aydan bir işemeye kadar hapis ve ikimilyon liradan 
onbeşmilyon liraya kadar ağır para cezasıdır.» 

•MADDE 6. — 5680 sayılı Basın Kanununun 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«ıMadde 19. — I - Bir kişinin, haysiyet ve şerefine dokunan veya kendisi ile ilgili 
gerçeğe aykırı hareketler, düşünceler ve sözler izafesi suretiyle açık veya kapalı şekiT-
de bir mevkutede yapılan yayından dolayı ilgili, yayının yapıldığı tarihten itibaren iki 
ay içinde imzasını taşıyan cevap veya düzeltme yazısını mevkutenin sorumllu müdü
rüne verebilir veya gönderebilir. 

(Sorumlu müdür, cevap veya düzeltmeyi, aldığı tarihten itibaren üç gün içinde in
celer ve yayınlanmasına karar verdiği; takdirde inceleme süresinin bitiminden sonra 
çıkacak İlk nüshada, metne hiç bir mülâhaza ve işaret katmaksızın ve bu cevap veya 
düzdltme dolayısıyla herhangi bir mütalâa beyan etmeksizin aynen ve tamamen ya
yınlamaya mecburdur. 

II - Cevap veya düzeltme, ilişkin olduğu yazının cevap verenle ilgili miktarının iki 
katından uzun olamaz. Ancak, yirmi satırdan az olan yazıların cevabı otuz satır ola
bilir. Mevkutenin birden fazla yerde basılması halinde, cevap veya düzeltmeye sebep 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 54) 
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MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 6. — 5680 sayılı Basın Kanununun 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra 
ilave edilmiştir. 

«Bu Kanun ile 5iğer kanunların basılı eserin sahip veya yayınlatanını cezaî veya 
hukukî bakımdan sorumlu kıldığı hallerde, sahip veya yayınlatan tüzelkişi ise, temsilen 
bir gerçek kişi gösterilmiş olsa bile sorumluluk tüzelkişiye aittir.» 

MADDE 7. — 5680 sayılı Basın Kanununun 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 19. — I - Bir kişinin, haysiyet ve şerefine dokunan veya kendisi ile ilgili 
gerçeğe aykırı hareketler, düşünceler ve sözler izafesi suretiyle açık veya kapab şekilde 
bir mevkutede yapılan yayımdan dolayı ilgili veya yetkili temsilcisi yayının yapıldığı 
tarihten itibaren iki ay içinde imzasını taşıyan cevap veya düzeltme yazısını mevkute
nin sorumlu müdürüne verebilir veya gönderebilir. 

Sorumlu müdür, cevap veya düzeltmeyi, aldığı tarihten itibaren üç gün içinde 
inceler ve yayınlanmasına karar verdiği takdirde inceleme süresinin bitiminden sonra 
çıkacak ilk nüshada, metne hiçbir mülahaza ve işaret katmaksızın ve bu cevap veya 
düzeltme dolayısıyla herhangi bir mütalaa beyan etmeksizin aynen ve tamamen yayın
lamaya mecburdur. 

II - Cevap veya düzeltme, ilişkin olduğu yazının, cevap verenle ilgili miktarının 
iki katından uzun olamaz. Ancak, yirmi satırdan az olan yazıların cevabı otuz satır 
olabilir. Mevkutenin birden fazla yerde basılması halinde, cevap veya düzeltmeye se-

TürMye Büyük Millet Meclisi {S. Sayısı : 54) 
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olan yazının yayınlandığı ve dağıtıldığı yerdeki baskısının tüm nüshalarındıa cevap 
veya düzeltmeye yer verilir. 

III - Cevap veya düzlemenin zamanında yayınlanmaması halinde ilgili, yayın
lanması gereken tarihten itibaren yirmi gün içinde evralkı ile birlikte bullumduğu yer 
sullh ceza hâkimine başvurur. 

Sulh ceza hâkimi iki gün içinde, cevap veya düzeltmeyi," suç mahiyetinde olup 
olmadığı, yayın ilie ilgisi bulunup bulunmadığı, Kanunda yazılı şekil ve şartları taşı
yıp taşımadığı ve mevkuteye yapılan başvurunun yayından itibaren iki ay içinde ya-
püıp yapılmadığı cihetlerinden inceleyerek, cevap veya düzeltmenin yayınlanmaması
na veya aynen ya da uygun göreceği değişiklikleri yaparak yayınlanmasına karar ve
rir. Bu karar ilgililere tebliğ olunur. 

Bu karara karşı ilgililer dört gün içinde asiliye ceza hâkimine itiraz edebilirler. 
Asliye ceza hâkiminin iki gün içinde itirazı inceleyerek vereceği karar kesindir. 

IV. - Cevap veya düzeltmenin yayınlanmasına karar verildiği takdirde, kesin 
nitelikteki hâkim kararının, günlük mevkutelerde alındığı tarihi izleyen üç gün içinde, 
diğer mevkutelerde bu süre gözetilmek suretiyle ilk çıkacak nüshada yayınlanması 
zorunludur. 

• V, - Cevap veya düzeltmenin, cevaba sebebiyet veren yazının yayınlandığı sa-
hife ve sütunda, okumayı güçleştirmeyecek şekilde, imla kurallarına uygun olarak, ay
nı büyüklükte ve aynı karakterde harflerle, cevap veya düzeltmeyi gerektiren yazı için 
başlık yapılmış veya resimler konulmuş ise, cevap veya düzeltmede tespit edilecek baş
lık veya resmin de yayınlanması gerekir. # 

VI. - İlgilimin talebi veya hâkim kararı üzerine yayınlanan cevap veya düzelt
mede, bu maddedeki şekil ve şartlara uyulmaması halinde ilgili, cevap veya düzeltme
nin yayınlandığı tarihten itibaren yirmi gün içinde evrakı lile birlikte bulunduğu yer 
sulh ceza hâkimine başvurup cevap veya düzeltmenin bu maddedeki şekil ve şart
lara uygun olarak yeniden yayınlanmasına karar verilmesini talep edebilir. 

Sulh ceza hâkimi iki gün içinde, durumu inceler ve cevap veya düzeltmenin ye
niden yayınlanmasına gerek olmadığına veya bu maddedeki şekil ve şartlara uygun 
olarak yeniden yayınlanmasına karar verir. Bu karar ilgililere tebliğ olunur. 

Bu karara karşı ilgililer dört gün içinde asliye ceza hâkimine itiraz edebilirler. 
Asliye ceza hâkiminin iki gün içinde itirazı inceleyerek vereceği karar kesindir. 

Cevap veya düzeltmenin şekil ve şartlara uygun olarak yeniden yayınlanmasına 
karar verildiği takdirde, sorumlu müdürün (IV) numaralı fıkra hükmüne göre hareket 
etmesi mecburidir. 

Yeniden yayınlama kararı üzerine yapılacak yayınlarda da bu maddedeki şekil 
ve şartlara uyulmadığı takdirde, her defasında bu fıkra hükümleri ayrı ayrı tatbik 
olunur ve her aykırı davranış 29 uncu maddeye göre ayrı ayrı cezalandırılır. 

VII. - Devlet daireleri, kamu müesseseleri ve tüzelkişiler tarafından gönde
rilecek cevap veya düzeltmeler hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. 

Türküye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 54) 
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bep olan yazının yayınlandığı ve dağıtıldığı yerdeki baskısının tüm nüshalarında cevap 
veya düzeltmeye yer verilir. 

III - Cevap veya düzeltmenin zamanında yayınlanmaması halinde ilgili, yayın
lanması gereken tarihten itibaren yirmi gün içinde evrakı ile birlikte bulunduğu yer 
sulh ceza hâkimiine başvurur. 

Sulh ceza hâkimi iki gün içinde, cevap veya düzeltmeyi; suç mahiyetinde olup 
olmadığı, yayın ile ilgisi bulunup bulunmadığı, Kanunda yazılı şekil ve şartları taşıyıp 
taşımadığı ve mevkuteye yapılan başvurunun yayından itibaren iki ay içinde yapılıp ya
pılmadığı cihetlerinden inceleyerek, cevap veye düzeltmenin yayınlanmamasına veya ay
nen ya da uygun göreceği değişiklikleri yaparak yayınlanmasına karar verir. Bu karar 
ilgililere tebliğ olunur. 

Bu karara karşı ilgililer dört gün içinde asliye ceza hâkimine evraklarım da ver
mek suretiyle itiraz edebilirler. Asliye ceza hâkiminin (I) numaralı fıkradaki hususları 
da dikkate almak suretiyle iki gün içinde itirazı inceleyerek vereceği karar kesindir. 

IV - Cevap veya düzeltmenin yayınlanmasına karar verildiği takdirde, kesin ni
telikteki hâkim kararının, günlük mevkutelerde alındığı tarihi izleyen üç gün içinde, 
diğer mevkutelerde bu süre gözetilmek suretiyle ilk çıkacak nüshada yayınlanması 
zorunludur. 

V - Cevap veya düzeltmenin öncelikle, cevaba sebebiyet veren yazının yayınlan
dığı sayfa ve sütunda veya bunların eş değerinde, okumayı güçleştirmeyecek şekilde, 
imla kurallarına uygun olarak, eş 'büyüklükte ve eş karakterde harflerle, ceVap veya 
düzeltmeyi gerektiren yazı için başlık yapılmış veya resimler konulmuş ise, cevap veya 
düzeltmede tespit edilecek başlık veya resmin de yayınlanması gerekir. 

VI - İlgilinin talebi veya hâkim kararı üzerine yayınlanan cevap veya düzeltme
de, bu maddedeki şekil ve şartlara uyulmaması halinde ilgili, cevap veya düzeltmenin 
yayınlandığı tarihten itibaren yirmi gün içinde evrakı ile birlikte bulunduğu yer sulh 
ceza hâkimine başvurup cevap veya düzeltmenin bu maddedeki şekil ve şartlara uy
gun olarak yeniden yayınlanmasına karar verilmesini talep edebilir. 

Sulh ceza hâkimi iki gün içinde, durumu inceler ve cevap veya düzeltmenin ye
niden yayınlanmasına gerek olmadığına veya bu maddedeki şekil ve şartlara uygun 
olarak yeniden yayınlanmasına karar verir. Bu karar ilgililere tebliğ olunur. 

Bu karara karşı ilgililer dört gün içinde asliye ceza hâkimine itiraz edebilirler. 
Asliye ceza hâkiminin liki gün içinde itirazı inceleyerek vereceği karar kesindir. 

Cevap veya düzeltmenin şekil ve şartlara uygun olarak yeniden yayınlanmasına 
karar verildiği takdirde, sorumlu müdürün (IV) numaralı fıkra hükmüne göre hareket 
etmiesi mecburidir. 

Yeniden yayınlama kararı üzerine yapılacak yayınlarda da bu maddedeki şekil 
ve şartlara uyulmadığı takdirde, her defasında bu fıkra hükümleri ayrı ayrı tatbik 
olunur ve her aykırı davranış 29 uncu maddeye göre ayrı ayrı cezalandırılır. 

Türktiye Büyük Millet Meclisi1 (S. Sayısı : 54) 
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VIII. - Cevap veya düzeltme hakkını kullanmadan ölen bir kimsenin bu hakkını 
varislerinden yalnız biri kullanabilir. 

IX. - Bu maddedeki tebliğler, ilgili talep ettiği takdirde memur vasıtası ile ya
pılır. 

MADDE 7, — 5680 sayılı Basın Kanununun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«Madde 29, — İlgilinin talebi üzerine yayınlanan cevap veya düzeltmede, 19 uncu 
maddedeki şekil ve şartlara uyulmaması halinde fail hakkında beşmilyon liradan on-
milyon liraya kadar ağır para cezası hükmedilir. 

Cevap veya düzeltmenin yayınlanmasına dair 19 uncu maddenin (III) numaralı 
fıkrasına göre verilen hâkim kararına rağmen, neşirden imtina olunması veya yayınla
nan cevap veya düzeltmenin 19 uncu maddedeki şekil ve şar'tlara uygun olmaması 
halinde faile onmilyon liradan yirmimi'lyon liraya kadar ağır para cezası verilir, 

Cevap veya düzeltmenin 19 uncu maddedeki şekil ve şartlara uygun olarak yeni
den yayınlanmasına dair sözü edilen maddenin (VI) numaralı fıkrasına göre verilmüş 
hâkim kararına rağmen, neşirden imtina olunması veya tekrar yayınlanan cevap veya 
düzeltmede yeniden 19 uncu maddedeki şekil ve şartlara uyulmaması halinde, faiil hak
kında yirmimilyon liradan kırkmilyon liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. 

Cevap veya düzeltmeyi yayınlama mecburiyetinin doğduğu tarihten itibaren yayı
nın geciktiği her sayı için faile ayrıca; günlük mevkutelerde beşyüzbin lira, diğer mev
kutelerde beşmilyon lira ağır para cezası da verilir.» 

MADDE 8. — 5680 sayılı Basın Kanununun 33 üncü mdadesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«•Madde 33. — L Kanunen evlenmeleri men edilmiş kimseler arasındaki cinsî 
münasebetlere dair halber veya yazıların, 

'2, Türk Ceza Kanununun 414, 415, 416, 421, 423, 429, 430, 435, 436, 440, 441 
ve 442 nci maddelerinde yazılı cürümlere müteallik haber veya yazıların yayınlanması 
halinde mağdurların hüviyetlerini açıklayan malûmat veya resimlerin, 

3. 18 yasını doldurmamış olan suç fail ve mağdurlarının hüviyetlerini açıklayan 
malûmat veya resimlerin, 

neşri yasaktır. 
Bu yasağa aykırı hareket edenler üç aya kadar hapis ve on milyon liradan otuz 

milyon liraya kadar ağır para cezaisi ile cezalandırılırlar.» 

Türküye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 54) 
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VII - Devlet daireleri, kamu müesseseleri ve tüzelkişiler tarafından gönderilecek 
cevap veya düzeltmeler hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. 

VIII - Cevap veya düzeltme hakikini kullanmadan ölen bir kimsenin bu hakkını 
varislerinden yalnız biri kullanabilir. 

IX - Bu maddedeki tebliğler, ilgili talep ettiği takdirde memur vasıtası ilje ya
pılır. 

MADDE 8. — 5680 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Madde 29. — ilgilinin veya yetkili temsilcisinin talebi üzerine yayınlanan cevap 
veya düzeltme, 19 uncu maddedeki şekil ve şartlara uyulmaması halinde fail hakkın
da üç milyon liradan beş milyon liraya kadar ağır para cezası hükmedilir. 

Cevap veya düzeltmenin yayınlanmasına dair 19 uncu maddenin (III) numaralı 
fıkrasına göre verilen hâkim kararına rağmen, neşirden imtina olunması halinde faille 
on milyon liradan yirmi milyon liraya adar ağır para cezası; yayınlanan cevap veya 
düzeltmenin 19 uncu maddedeki şekil ve şartlara uygun olmaması halinde ise faile 
beş milyon liradan on milyon liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Cevap veya düzeltmenin 19 uncu maddedeki şekil ve şartlara uygun olarak yeni
den yayınlanmasına dair sözü edilen maddenin (VI) numaralı fıkrasına göre verilmiş 
hâkim kararına rağmen, neşirden imtina olunması veya tekrar yayınlanan cevap veya 
düzeltmede yeniden 19 uncu maddedeki şekil ve şartlara uyulmaması halinde, fail hak
kında on milyon liradan yirmi milyon liraya kadar ağır para cezasına hüfcmolunur. 

19 uncu maddenin (IV) numaralı fıkrasına ve (VI) numaralı fıkrasının dördüncü 
paragrafına göre cevap veya düzeltmeyi yayınlama mecburiyetinin doğduğu tarihten 
itibaren yayının geciktiği her sayı için faile ayrıca; günlük mevkutelerde ikiyüzellibin 
lira, diğer mevkutelerde ikimilyonbeşyüzten lira ağır para cezası da verilir.» 

MADDE 9., — Tasarının 8 inci maddesi 9 uncu madde olarak Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 9. — 1117 sayılı Kanunun 3266 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesi
nin birinci ve (beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bir aydan az süreli mevkuteler ile sinema ve her türlü filim afişleri, ilanlar, fotoğ
raflar, kabartma ve her türlü posterler, kartpostallar, takvimler hariç olmak üzere ku
rulca tetkik edilerek küçükler için muzır olduğuna karar verilmiş basılmış eserlerin 
sahiplerine, sorumlu müdürlerine ve telif hakkı sahiplerine, basılmış eserlerin küçük
lerin maneviyatına muzır olduğu kurulca tebliğ edilir. Tebligat, Tebligat Kanunu hü
kümlerine göre yapılır, Kurul bu kararı ilgililere derhal duyurmak için gerekli tedbir
leri alır.» 

ı«Bu tür eserler, ancak 18 yaşından büyük olanlara içi görülmeyen zarf veya poşet 
içinde satılabilir. Bu zarf ve poşetlerin üzterinde eserin ismi ile «Küçüklere zararlıdır» 
ibaresinden başka hiç bir yazı ve resim bulunamaz.» 

IMADDE 10. — 1117 sayılı Kanunun 3206 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi
nin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«c) (Beşinci ve 'sekizinci fıkralarına aykırı şekilde, zarif veya poşete koymadan 
veya beşinci fıkrada zikredilen evsafa aykırı zarf veya poşet içinde satanlar.» 

MADDE 11. — 1117 sayılı Kanuna 3266 sayılı Kanunla eklenen Ek 1 inci mad
desinin, birinci fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bir aydan az süreli mevkuteler ile sinema ve her türlü film afişleri, ilanlar, fo
toğraflar, kabartma ve her türlü posterler, kartpostallar, takvimler hariç, 4 üncü mad-
â&de belirtilen şekilde sınırlamaya tabi tutulacak basılmış eserlerin sahiplerinden», 

MADDE 12. — 1117 sayılı Kanuna 3266 sayılı Kanunla eklenen Ek 2 nci madde 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ek Madde 2. — Bir aydan az süreli mevkuteler ile eklerinde, sinema ve her türlü 
film afişlerinde, ilanlarda, fotoğraflarda, kabartma ve her türlü posterlerde, kartpostal
larda ve takvimlerde 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapa
cak nitelikte yayın yapılamaz. Aksine davranan mevkute sahipleri ve bunların so
rumlu müdürleri hakkında Türk Ceza Kanununun 426 ncı maddesinin ikinci fıkrasın
daki; sinema ve her türlü film afişlerini, ilanları, fotoğrafları, kabartıma ve her türlü 
posterleri, kartpostalları, takvimleri basan, çoğaltan, satan ve alenen kullananlar hak
kında Türk Ceza Kanununun 426 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki ceza hükümleri 
uygulanır.» 

IMADDE 13. — 1.11117 sayılı Kütükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununun 
9 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
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MADDE 10. — Tasarının 9 uncu maddesi 10 uncu madde olarak Komisyonu
muzla aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 10 uncu maddesi 11 inci madde1 olarak Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Tasarının 11 inci maddesi 12 nci madde olarak Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Tasarının 12 nci maddesi 13 üncü madde olarak Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Tasarmın 13 üncü maddesi 14 üncü madde olarak Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 
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(MADDE 14. — 11412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 344 üncü mad
desinin birinci fıkrasının 5 numaralı beridü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«5. Ceza Kanununun 480 ve 482 nci maddelerinde yazılı hakaret ve sövme, 
l(Şu kadar ki, bu suçlar, Ceza Kanununun 164 ve 166 ncı maddelerinde yazdı mahi

yette olursa veya neşir yoluyla veya radyo ve televizyon veya benzerî kitle haiberleş-
me araçlarıyla işlenmişse usulüne göre Cumhuriyet savcıları tarafından takip olunur.» 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, Türk Ceza Ka
nununun 480 ve 482 nci maddelerinin neşir yoluyla veya radyo ve televizyon veya ben
zerî kitle haberleşme araçlarıyla işlenmeleri sebebiyle 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 344 ünoü maddesinin 5 inci bendi uyarınca açılmış olan davalara, 
açıldıkları tarihteki geçerli olan usûl hükümleri dairesinde bakılmaya devam olunur. 
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MADDE 15. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 8 inci mad
desinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle ilâve olunmuştur. 

«Ancak, aym mevkutenin birden çok yerde basılması halinde, suç, mevkutenin ne
şir merkezi dışındaki baskısında, meydana, gelmişse, bu suç için mevkutenin basıldığı 
yer mahkemesi de yetkilidir.» 

MADDE 16. — Tasarının 14 üncü maddesi 16 ncı madde olarak Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCI MADDE 1. — Tasarının geçici maddesi gececi 1 inci madde olarak Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ 'MADDE 2. — Bu Kanunla yapılan düzenlemelerle sanık lehine değiş
tirilen ceza hükümleri, bu Kanunun yürürlüğe' girdiği tarihten önce verilen ancak in
faz edilmeyen mahkûmiyet kararlan hakkında da uygulanır. 
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MADDE 15. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 16, — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
Turgut Özal 

Devlet Balkanı ve Başibaikan Yardımcısı 
/. Kaya Erdem 

Devlet Bakanı 
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 

Baıyındırlı)k ve iskân Bakanı 
/. Safa Giray 

Ulaştırma Bakanı 
Ekrem Pakdemirli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
İmren Aykut 

Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanı 
Fahrettin Kurt 

6 . 3 . 1988 

Devlet Bakanı 
Kâzım Oksay 

Devlet Bakanı 
Veysel Atasoy 

Devlet Bakîni 
Yusuf B. Özal 

Devlet Bakanı 
Mehmet Yazar 

Devlet Balkanı 
Nihat Kitapçı 

Millî Savunma Bakam 
Ercan Vuralhan 

Dışişleri Bakanı 
A. Mesut Yılmaz 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
Hasan Celâl Güzel 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Bülent Akarcalı 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. Hüsnü Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
Şükrü Yürür 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M.: Tınaz Titiz 
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MADDE 17. — Tasarının 15 inci maddesi 17 nci madde olarak Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Tasannm 16 ncı maddesi 18 inci madde olarak Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir.: 
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