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 Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

 Teknik bir konu olduğunun farkındayım. Sıkıyönetim Kanunu kalktığı 

için bu düzenleme getiriliyor ama şurada özellikle "Cumhurbaşkanı 

yardımcıları ve bakanlar hakkında Cumhurbaşkanının" deniliyor. Zaten 

bunların da milletvekilleri gibi dokunulmazlıkları var. Belki burada yazılmış 

ama ben başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Türk Ceza Kanunu'nun 

bağışıklık getirilen maddelerine baktığımızda savaş hâliyle ilgili veya 

seferberlik hâliyle ilgili bazı konularda hak verebiliriz ama özü itibarıyla 

109'uncu madde kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, 124'üncü madde 

haberleşmenin engellenmesi, 148'inci madde yağma, 149'uncu madde 

nitelikli yağma. 170'ten başlayan hükümler var. Türk Ceza Kanunu'nun 

170'inci maddesi genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi ve 

devamındaki 172'ye kadarki maddeler. 179'da trafik güvenliğini tehlikeye 

sokma var. 185'inci maddede zehirli madde katma var, kamunun sağlığına 

karşı suçlar. Bu maddenin mesela burada olmaması gerekiyor. 188'e kadar 

kişinin sağlığıyla ilgili maddeler var ve en önemlisi 188'inci madde 

uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti. Seferberlik hâlinde de olsa 

savaş hâlinde de olsa 188'inci maddeyi ihlal eden biri için izne tabi tutmak 

yani izin verilmediği takdirde bunu yargıdan bağışık tutmak çok da hukuka 

uygun değil. Tabii ki Anayasa'daki kanun önündeki eşitliğe aykırı 

olduğundan hiç bahsetmiyorum evvelemirde. 202'ye geliyorum. 202'de 

mühürde sahtecilik var. Bakın, 213'ten başlayan kamu barışına karşı 

suçlar var "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla" diye 

başlıyor. Komisyonumuzun çoğu hukukçu olduğu için maddenin detayına 

girmiyorum. 220'nci madde suç işlemek amacıyla örgüt kurmak. Bakın, bu 

çok hassas, savaş hâlinde olsa dahi suç işlemek amacıyla örgüt kurmayı 

bu maddenin kapsamında tutmamamız lazım. 15 Temmuz 2016 tarihinde 

bu ülke hain FETÖ örgütünden zaten yeteri kadar çekti. Bunun dışında 



240'a geliyorum. 240'ıncı madde -arkadaşların çok ilgisini çekmiyor galiba 

ama- ticari sır, bankacılık sırrı ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgi ve 

belgelerin açıklanması. Evet, 240 bilişim suçlarıyla başlıyoruz. Bundan 

sonra da 299'a geleceğim. 299'uncu madde Cumhurbaşkanına hakaret. 

339'a kadar gidiyor. 

BAŞKAN - Alpay Bey, bunlar bir komutanın soruşturma açmasıyla ilgili 

olan bir şey yani komutan kendi kafasına göre bu suçlardan herkese 

doğrudan soruşturma açamasın düşüncesiyle yapılmış yani. 

ALPAY ANTMEN (Mersin) - Anladım ama buradaki bazı maddelerin 

bununla alakası yok anlamında... 

BAŞKAN - Korumaya dönük bir şey. 

ALPAY ANTMEN (Mersin) - Özellikle mesela uyuşturucunun hiç alakası 

yok veya Cumhurbaşkanına hakareti komutanın inisiyatifine mi 

bırakacağız? 

 Bu nedenle bu maddenin en azından düzeltilmek üzere teklif 

sahipleri tarafından geri çekilip, tekrar redakte edilip sunulmasını 

öneriyorum. 

 Teşekkür ederim. 

 


