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I. — GEÇEN TU 

iBu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
Mehmet Pamak, Beşinci Cumhurbaşkanımız Cev

det Sunay'ın vefatı; 
Kamer Genç, Anayasanın hazırlanması ve 'halk

oyuna sunulması; 
Albdülbaki Cdbeci, ABD Dışişleri Balkanı Al'exan-

der Haig'in 14 Mayıs 19812 Cuma günü Danışma 
Meclisi Başkanı Sadi Irmak'ı ziyaretlerinde, Büyük 
Atatürk'ün ileri görüşlülüğüyle ilgili bir anı üzerine 
cereyan eden konuşma; 

IBeşir Ham'itogullan, Türkiye'nin dış hülnyaya ta
nıtılması; 

'Konulanında gündem dışı konuşma yaptılar. 
'NATO'ya üye ülkeler Dışişleri Bakanlarıyla ikili 

temaslarda bulunmak amacıyla 1!7 - 18 Mayıs 19812 
'tarihlerinde Lüksemlburtg'a, 19 Mayıs 19'8!2 tarihinde 
Bonn'a gidecek olan jDışişlerii Bakanı Ilter Türikmen'e, 
Devlet Bakam ilhan Öztrak'ın; 

(İslam, ıBilim, Teknoloji ve Kalkınma Vakfının 8 -
'113 Mayıs 19812 'tarihleri arasında Cidde'de yapılacak 
toplantıya katılmak üzere Suudi Arabistan'a gidecek 
olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut 
Özal'a, Sanayi ve Teknoloji 'Bakanı Mehmet Tur
gut'un; vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Devlet Başkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

Ali Bülent Orkan Hakkındaki Ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısının mad
deleri ve tümü kabul edildi. 

Tasanlar 
1. — 16.6.1964 Tarihli 've 477 Sayılı Disiplin Mah

kemeleri Kuruluşu, Yargılama Uisulü ve Disiplin Suç 
ve Cezaları Hakkında Kanunun 13 üncü Maddesi-
nlin 'Birinci Fı'kranın DeğiştMl'mesıin'e ilişkin Kanun 
Tasarısı. (1/427) (Baş'kanlığa geliş tarihi : 21.5,1982) 
(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri (Esas) ve Ada
let İdamıisyanlanna : 25.5.1982) 

'2. — 3.6.1938 Tarilhli ve 3423 Sayılı Millî Eğitim 
Bakanlığına Bağlı Brt'ilk Okulları Mütedavil Sermaye
si Hakkında Kanunun 1 inci Maddesine BÜr Fıkra 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı.; '(1/428) (Başkan
lığa geliş tarihi : 21.5-1982) (Millî Eğitim (Esas) ve 
Bütçe - Plan komisyonlarına : 25.5.1982) 

3. — 10.8.1951 Tarilhli ve 5842 Sayılı, 7.3.1954 
Tarihli ve 6327 Sayılı ve 4.5.1960 Tarihli ve? 7470 Sa-

TANAK ÖZETİ 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kuruluş, Görev 
ve Yetkilerinin Yeniden Düzenlenmesi ile İlgili Yet
ki Kanunu Tasarısının görüşülmesi, Devlet Bakanı -
Başlbakan Yardımcısı Turgut Özal'ın Genel Ku
rulda hazır bulunacağı 217 Mayıs 1982 Perşembe 
günkü Birleşime erteleridi, 

Danışma Meclisi Üyesi Muammer Yazar ve 12 
arkadaşının, 54314 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununun 311 inci Maddesine iki Fıkra 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin tümü üze
rindeki görüşmeler tamamlandı. Maddelere geçilmesi 
kalbul edilmediğinden Kanun Teklifinin reddedildiği 
bildirildi. 

23113 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi 
Hakkımda Kanunun 20 ve 21 inci Maddelerinin De-
ğiştirilmesiine Dair Kanun Tasarısının maddeleri üze
ninde bir süre görüşüldü. 

S26 Mayıs 1982 ÇarŞamlba günü saat 14.00<te top
lanmak üzere Birleşime saat 19.00'da son verildi. 

Sadi IRMAK 
Başkan 

İmren AYKUT Kamer GENÇ 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Evliya PARLAK 
•Kâtijp Üye 

yılı Kanunların iBazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı, (1/429) (Başlkanlığa geliş 
tarihi : 21.5.1982) (Bütçe - Plan (Esas) ve Malî I§-
ler 'komisyonlarına : 25.5.1982) 

4. — Avrupa Konseyi imtiyaz ve Muafiyetleri 
Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü Protokolün Onay
lanmasına Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanu
na 'Ek 111.7.11972 Tarihli ve 1'608 Sayılı Kanunun 1 inci 
Maddesinin DeğiştiriLmesü Hakkında Kanun Tasarısı,. 
(1/430) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.5.1982) (Malî iş
ler (Esas), Millî Savunimıa, içişleri ve Dışişleri ve 'Büt
çe - Plan (komisyonlarına : 25.5.1982) 

5, — 12628 Sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanununa 
Bağlı (A) işareti Ceüveflde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı. (1/431) (Başkanlığa geliş tari
hi : 211.5.1982) (Bütçe - Plan Komisyonuna: 25,5.1982) 

II. — GELEN KAĞITLAR 
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Teklif 
6. — Haiva Kuvvetleri Komutanı ve 'Millî Güven

lik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın, 
13.5.1971 Tariih ve 1402 Sayılı SıtkıyöneStüm Kanunu
nun Ek - 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Geçici Maldlde Eklenmesine lliş'kün Ka
nun Teklifi, (2/45) (Başkanlığa geliş tarihi : 
21.5,1982) ı(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
(Esas) ve Adalet komisyonlarına : 25.5.1982) 

'BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
»(Yoklama yapıldı) 

IV3 — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Turgut Yeğenağa'nın, memleketimizin ba
zı bölgelerinde buğday hasadı başladığı halde, buğ-
dağ fiyatının tespit ve ilan edilmemesinin sakıncala
rına dair gündem dışı konuşması. 

İBAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Yeğenağa'nın 
ıgündöm dışı konuşma talebi var, okutuyorum. 

Danışma 'Meclisi Başkanlığına 
Memleketimizin 'bazı bölgelerinde buğday hasa

dı (başlamış olmasına rağmen, hâlâ buğday fiyatı
nın tespit ve ilan edilmemesinin sakıncalarını izah 
için, 26.5,198)2 günü gündem ıdışı söz istiyorum. 

Saiygılarımla. 
Turgut YEGENAĞA 

İBAŞKAN — Buyurun Sayın Yeğenağa. 
TURGUT YEGENAĞA — Sayın Başkan, muh

terem arkadaşlarımı; 
Türik parasının değerini sabit tutmak için 'bir 

tedbirler grufbunu başamlı yürütmek lazımdır. Bun
lardan bir tanesi, emisyonu durdurmak, ikincisi ih-

Rapor 
7. — 1447 Sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo 

Borsaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
2,10.19811 Tarilhli ve 2529 Sayılı Kanunun 3 üncü 
Maddesinin Yürürlük Tarihinin Ertelenmesi Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararname ve İktisadî İşler ve 
Malî İşler komisyonları raporları. (1/137) (S. Sa
yısı : 130) (Dağıtma tarihi : 24,5,198(2) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz., 

ENEL KURULA SUNUŞLARI 

racatı artırmak, üçüncü tedbir ve en muhlimi, üre
timi artırarak, bolluk yaratmak ve birim üretim fi
yatlarım düşürmektir.; 

IBirincİ tedbir büyük titizlikle yürütülmektedir. 
İkinci lüedbir, ihracatım teşviki her türlü bürokratik 
engellere rağmen başarıya ulaşmış, 1981 yılında 
4,5 miyar Idolarlı'k İhracat yapüabilmiş!tiri İhracatı 
teşVik için «11 Oı milyar liralık 'kredi tahsisine karşı
lık, çiftçiye zamanında gübre almasını temin edecek 
kredi verilimediğâ gibi, çiftçi mallarına uygulanan 
düşük taban fiyatlarına rağmen, çiftçinin sattığı ma
lın bedeli de zamanında ödenememiştir. Ayrıca, ver-
gidön muaf olan küçük çiftçiden stopaj vergisi alın
mıştır, yüzde 5 oranında. Geçen yıl Toprak Mah
sulleri Ofisinin mal alamamasının sebepleri bunlar
dır. 

1981 yılı böyle geçti. Bu yıl 1982^ ziraî üretim 
başlamak üzeredir*, Çukurova bölgesinde arpa ve 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14,00 

BAŞKAN : BaşkanvekiH Fenni İSLİMYELİ 
KÂTİP ÜYELER : Evliya PARLAK, Mehmet PAMAK 

m 

İBAŞKAN — Danışma MeoMnin sayın üyeleri; 97 nc'i IBirleşilmi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
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buğday hasadı 'başlamıştır.; Hâlâ buğday taban fi
yatları tespit edülm'amiştir. Çiftçi mahsulünü Ofise 
satamamaktadır. Memleketimizde mevcut çiftçi te
şekkülleri görüşlerini bildirdiler.! Buğday fiyatının 
tespit 'edilerek, suratla ilan edilmesinde büyük fay
da vardır. 

IDu yıl Çukurova bölgesinde (buğdaydan sonra ikin 
ci 'bir ürün olarak soya fasulyesi ekilecektir. Soya 
fiyatı şlimdiden tespit edilmiştir. Bu, çok yerinde bir 
karardır. Çiftçi yapacağı masrafı ve temin edeceği 
üretimi hesap ederek, ekimini ona göre" düzenleye
cektir. Fakat, buğday mahsulünü kaldıran çiftçinin, 
buğdayını Ofise satıp, parasını alıp, Ibu ekeceği ikin
ci ürünün masrafını hazırlaması lazımdır. İkindi 
müşevVik bu olmalıdır.; Allah'ın Çukurova 'bölgesine 
verdiği imkânlardan azaımıî suretle istifade edebil
mek için, bu ikinci ürünü desteklemek ve bilhassa 
buğday fiyatlarını en geç bu hafta sonuna kadar 
ilan etmek lazımdır. 

'Bu konuda İlgilileri son defa olarak uyarıyorum. 
İnşallah çiftçinin sabırsızlıkla beklediği bu fiyat, bu 
hafta sonuna kadar ilan edilmiş olur. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yeğenağa. 

Konuşma 'talebiniz daha evvel Ticaret Bakanlığına 
intikal ettirilmiş bulunuyordu^ 

2. — Remzi Banaz'ın, 24 Mayıs 1982 gün ve 61 
No. lu Gelen Kâğıtlarda belirtilen, Türk Dili Aka
demisi Kuruluş Kanunu Teklifinin, İçtüzüğün 72 nci 
maddesi uyarınca komisyonlara havalesine itirazına 
dair konuşması. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Banaz'ın bir 
tezkeresi var, okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
24 Mayıs 1982 gün ve 61 No. lu Gelen Kâğıt

ların 2 nci maddesinde belirtilen «Türk Dili Aka
demisi Kuruluş Kanunu Teklifi» nin, komisyonlara 
(havalesine itirazım vardır. 

Danışma Meclisli İçtüzüğünün 72 nci maddesi 
uyarınca bu konuda 26 Mayıs 1982 Çarşamba günü 
oturumun başında tarafıma söz verilmesini arz ede
rimi., 

Remzi BANAZ 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Banaz. 
REMZt BANAZ — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin sayın üyeleri; 
Danışma Meclisi üyeleri Sayın Fuat Yılmaz, Sa

yın Mehmet Pamak ve 79 arkadaşımız tarafından 
verilen «Türk Dili Akademisi Kuruluş Kanunu Tek
lifi» nin geçici 2 nci maddesi, Türk Dil Kurumu

nun kapatılarak, bütün gelirlerinin ve mal varlığının 
kurulacak akademiye 2 ay içinde devrini öngörmek
tedir. Teklif, Başkanlıkça Millî Eğitim' ve Bütçe -
Plan komisyonlarına havale edilmiştir. 

Türk Dil Kurumu, 1630 ıs'ayılı Dernekler Kanu
nu çerçevesinde faaliyet gösteren, kamu yararına ça
lışan derneklerden olduğu, aynı Kanuna göre Ba
kanlar Kurulunca saptanmış bir dernek/tir. Bu Der
neğin mal varlığının ve gelirlerinin dayanağı Ata
türk'ün vasiyetidir. 

IBu 'Derneğin kapatılmasınının gerekip gerekme
diği, taJsfiye şekli, Türk Dil Kurumunu kurarken 
Atatürk'ün koyduğu ilkeler ve kuruluş amaçları 
doğrultusunda çalışıp çalışmayacağı belirgin oJıma-
yan ve derneklik vasfı bulunmayan bir akademi
nin, Atatürk'ün kurduğu, kamu yararına çalışan bir 
dernek olan Türk Dil Kurumunun mirasçısı sayılıp 
sayılamayacağı... 

iRAŞKAN — Sayın Banaz, esasa girmeden, lüt
fen usul hakkında konuşmanızı rica ediyorum. 

Yalnız usule müteallik. 
REMZt BANAZ — Havalenin gerekçesini an

latıyorum, bir dernek olduğunu arz ediyorum Sayın 
Başkan.1 

BAŞKAN — Osule müteallik olan mütalaanızı 
lütfen serdedin, esasa glrtmeyiniz. 

REMZt BANAZ — Hayhay efendim. 
(Derneğin kapatılmasının ve mal varlığıyla gelir

lerinin bu Akademiye devrinin, Atatürk'ün vasiyeti 
ve Dernek Tüzüğüyle bağdaşıp bağdaşmadığı, Ata
türk'ün mirası olan ve bir dernek olarak çalışan 
Türk Dil Kurumunun kanunla Ikapatıdmasının, Der
nekler Kanununa ve Anayasaya ne derece uygun ol
duğu konularının Millî Savunlma, İçişleri ve Dışiş
leri Komisyonunun görev alanı 'içimde olduğu kanı
sındayım. Nitekim, Halkevlerinin Kapatılması Kanun 
Tasarısının esas komisyonu Millî Savunma, İçişleri 
ve Dışişleri Komisyonu idi. Teklifin, Atatürk'ün kur
duğu ve ondan miras kalan kamu yararınıa çalışan 
bir dernek olan Türk Dil Kurumunun kapatılması
nı, tasfiyesini, mal varlığının ve gelirlerinin kurula
cak akademiye devrini öngören maddesinin Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunca ince-
lenebilmesii için bu Komisyona da havalesi gerek
mektedir. Konunun Başkanlıkça dikkate alınarak 
gereğinin yapılmasını arz ve talep ediyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz; ta

lebiniz Başkanlıkça incelenerek, gereği yapılacak
tır,. 

— 532 — 



Danışma Meclisi B : 97 26 , 5 . 1982 O : 1 

V. — GÖRÜ! 

1, — 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Mura
kabesi Hakkında Kanunun 20 ve 21 inci Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savun
ma, İçişleri ve Dışişleri, Sağlık ve Sosyal İşler ve 
Adalet komisyonları raporları. (1/13) (S. Sayısı : 113 
ve U3'e 1 inci ek) (1) 

IBAŞKAN — Sayın üyeler, gündemimizin kanun 
tasarısı ve teklifleriyle iUgili bölümüne geçiyoruz. 

Bu bölümde, geçen celseden 'beri müzakere edil
mekte dan 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Mu
rakabesi Hakkında Kanunun 20 ve 21 inci Madde-
lerin'in Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu üzerinde görüşmelere devam 
ediyoruz. 

Komisyonun ve Hükümetin yerini almasını rica 
ediyorum. 

ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, usul hakkm-
da söz istiyorumı.! 

BAŞKAN — Hanigü usul hakkında efendim? 
ABBAS GÖKÇE — Şimdi görüşeceğimiz ko

nuda, geçen Celse yapılan işlem ve yapılması gere
ken usul hakkında. 

IBAŞKAN — Yapılan işlem ve..* 
ABBAS GÖKÇE — Geçen celsede yapılan gö

rüşme ve ıbu celse yapılacak görüşmeye ilişkin usul 
halk'kında. 

'BAŞKAN — Henüz daha başlamadık, bir usul 
ortaya koymadık Sayın Gökçe. Usulü ortaya koy
duktan sonra söz versem... 

ABBAS GÖKÇE — Benıim ne konuşacağımı da 
bilmiyorsunuz. 

BAŞKAN — Sizin konuşacağınız hır temenni ola
cak. 

ABBAS GÖKÇE — Evet, usule ilişkin bir te
menni olacak, genel olarak. 

BAŞKAN — Ben, henüz usulü ortaya koyma
dığım için; siz bir temennide bulunmak istiyorsunuz, 
buyurun efendim. 

ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arka
daşlar; 

Geçen Birleşimde uyuşturucu maddelerin mura
kabesine ilişkin Kanun Tasarısının görüşülmesine de

fi) 113 S. Sayılı Basmayazı 3 Mayıs 1982 tarihli 
89 uncu Birleşim Tutanağına eklidir. 

113'e 1 inci ek S. Sayılı Basmayazı 24 Mayıs 1982 
tarihli 96 ncı Birleşim Tutanağına eklidir. 

LEN İŞLER 

vam edildi; ancak Komisyona gelen şekli üzerinde 
devam edildi ve geçen Birleşimden evvelki birleşim
de verilen önergeler hiç gözönünde bulundurulmadı. 
Şöyle ki: 

O önergeler geçen celseden bir evvelki celsede 
verilmiş idi. Ancak, bu önengeler görüşme konusu 
yapamadan, Komisyon Tasarıyı geri almış idi. Böy
le olunca, önergelerin dikkate alınıp alınmadığı oy
lanmadan ve bu konuda herhangi bir girişimde bu
lunulmadan, ancak geçen Birleşimde verilen önerge
lerin dikkate alınıp alınmaması görüşülmeye baş
landı. 

Bu Birleşim, geçen Birleşimim devamıdır, Geçen 
birleşimde yapılan bu hatanın düzeltillmesini temen
ni ediyorum. Çünkü, verilen önergeler görüşülmeden 
Komisyonun, «Biz bu önergeler doğrultusunda in
celeme yaptık.» demesi mümkün değil. Önergelerin 
görüşülmesi ve dikkate alınıp alınmamasının oylan
ması gerekirdi. 

Takdir Yüksek Kurulunuzundur; saygılar suna
rım. 

BAŞKAN t— Sayın üyeler; 
Görüşmelere başlamadan bir hususu arz etmek is-

tiyorumı. 
Geçen birleşimde bu Kanun Tasarısı Tüzüğümü

zün 83 üncü maddesi esasları dairesinde görüşülme
ye başlanmıştır. 83 üncü madde esasları içinde gö
rüşülmesi, 78 inci maddede ifade edilen prosedürden 
farklı bir mahiyet arz etmektedir. Buna göre Komis
yon, âdeta Tasarıyı bir defa için geri almıştır ve 
bir tasarı getirmiştir. Bu itibarla, bu yeni tasarı üze
rinde verilmiş olan yeni önergelerin muameleye kon
ması mümkündür. Aksi takdirde, eski tasarıya iliş
kin önergelerin muameleye konması, hadiseye tama
men ters bir mahiyet arz eder ve bizi çelişkiye gö
türür. Bu itibarla, yeni tasarı üzerinde yeni önerge
lerin verilmesi halinde mevkii muameleye konması 
mümkün bulunmaktadır. Usul bu şekilde uygulana
caktır. 

Teşekkür ederim., 
Geçen Birleşimde yeni verilen önergeler, Sayın 

Dikmen ve Sayın Demirel'in önergeleri, Sayın Müf-
tüoğlu'nun önergeleri, Sayın Aşkın ve Sayın Murat-
oğlu'nun önergeleri idi. 

Bu Celsede de, Celse açıldığında iki önerge gön
derilmiştir; bunlardan bir tanesi Sayın Daçe ve Sav:n 
Akdemir'e aittir, diğeri de yine Sayın Daçe ve SJL 
yın Akdemir'e ait bulunmaktadır. 
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Bunlardan Sayın Demirel ve Sayın Dikmen'e ait 
olan önerge, maddenin tümünün değiştirilmesini is
tihdaf etmektedir. Aynı şekilde Sayın Müftüoğlu'nun 
önergesi de maddenin tümünün değiştirilmesi maksa 
dini istihdaf etmektedir. Diğer önergeler, o madde
nin kısmen değiştirilmesini önermektedir. Bu itibar
la, Sayın Dikmen ve Sayın Demirel'in önergesini, ve
riliş sırası itibariyle öncelikle okutuyorum. Sayın 
Müftüoğlu'nun önergesiyle telifi mümkün ise, lütfen 
müştereken hareket edilmesini rica ediyorum. 

İSMAİL HAKKI DEMİREL — Sayın Başkan, 
Sayın Müftüoğlu'nun önergesine katılıyoruz, onu i 
muameleye konmasını arz ediyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, önergenizi ger' 
veriyorum: 

Sayın Müftüoğlu, önergenizi oylatacağım. Yalnız, 
Komisyon bu önergeyi görmüş müydü? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT 
BAYAZIT — Hayır, görmedik. 

BAŞKAN — Öyle ise Sayın Müftüoğlu, üzerinde 
ufak bir değişiklik yapmanız gerekiyor, onu size arka
daşlarım gösterecekler; o tashihi yaparsanız, öner
geyi okutacağım ve Komisyonun tetkikine sunaca
ğım, 

AVNÎ MÜFTÜOĞLU — Tabiî efendim. 
BAŞKAN — Şu anda Sayın Hazer, Sayın Gözü-

büyük ve Sayın Eryılmaz'ın bir önergesi var. Hepsi
ne aykırı olması itibariyle bunu okutuyorum. 

Başkanlığa 
Tekliflerin Tasarı ile birlikte tek metin haline ge

tirilmek üzere Komisyona verilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Möhmet HAZER Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Azmi ERYILMAZ 

BAŞKAN — Sayın üyeler, tekliflerin, yani yeni 
Tasarı geldikten sonra verilmiş olan önergelerin tek 
metin haline getirilmek üzere Komisyona verilme
sini önermektedirler. 

Bir açıklama yapmak istiyor musunuz efendim? 
MEHMET HAZER — Bir açıklama yapayım 

efendim-
'BAŞKAN — Buyurun Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
IKonu üzerinde yeni bir mtizakere açıldığına gö

re ve bazı teklifler de Yüksek Heyetinizce dinlen
diğine göre, bu yeni tekliflerin Tasarı ile birlikte ye
niden ele alınması tek çıkar yol haline gelmiştir, işi 
kolaylaştırmak için, Komisyondan ve Sayın Başkan

lıktan bu önerilerle birlikte dosyanın Komisyona 
tevdiini uygun bulduk. Bu konuda bir önerge sun
duk. Kabulünü desteklemenizi rica ederim, saygılar 
sunarım* 

ENlS MURATOĞLU — Müsaade eder misiniz 
Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Muratoğlu, Komisyon adına 
mı? 

ENÎS MURATOĞLU — Hayır efendim, şahsen, 
bu önerge hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ENİS MURATOĞLU — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Sayın Hazer'in önergelerine bendeniz katılamı
yorum. Zira bu konuda verilmiş pek çok önerge var
dır. Hatta bir tane de bendeniz önerge takdim et
miş bulunuyorum ve o konuda açıklamalar yapmak 
istiyorum, öyle zannediyorum ki, önergelerin görü
şülmesi ve bazı açıklamaların yapılması Yüksek He
yetinizi bu konuda tenvir etmiş olacaktır. Ondan 
sonra havale edilse dahi önergeler Komisyona, hiç 
değilse Yüksek Heyetiniz hangi hususların Komis
yonca nazara alındığını bilmiş olacaktır. 

Bu itibarla önergeye katılamadığımı ve önergele
rin ayrı ayrı okunmasını, gerekli açıklamaların ya
pılmasını muvafık gördüğümü arz ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; 
Esar itibariyle SS'üncü madde, Sayın Hazer ve 

arkadaşları tarafından verilen önergenin otomatik 
man muameleye konmasına imkân vermemektedir. 
Komisyon bir defaya mahsus olmak üzere geçen de
fa önergelerle birlikte tasarıyı geri almıştır. Hükü
metten de, gene 83 üncü madde gereğince böyle bir 
talep gelmemiş bulunmaktadır. 

Bu itibarla, vaki önergeleri teker teker okutmak 
suretiyle Komisyonun ve Genel Kurulun takdirine 
sunmak zorunluluğunda olduğumu takdir edersiniz. 

MEHMET HAZER — Evvelce yaptığımız mü
zakerelerde önergeler konuşuldu. 

BAŞKAN — Bunlar yeni önergelerdir Sayın Ha
zer. Bir tanesi, biraz evvel bahsettiğim Sayın Demi
rel'in önergesi, okunmuştur, oylanmak üzere bulunu
yor idi ve Sayın Demirel o önergeyi geri almıştır. Bu 
itibarla, Sayın Müftüoğlu'nun, 1 inci maddenin tama
mının değiştirilmesine mütedair olan önergesini oku
tuyorum* 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 1 inci 

maddesiyle değiştirilmek istenen 20 nel maddenin 
aşağıdaki şekilde düzenlenmesini Genel Kurulun tak
dirlerine sunulmasını arz ederim. 

Avni MÜFTÜOĞLU 

«Gümrüklerden ülkeye izinsiz sokulmaya çalışı
lan veya ülke içinde izinsiz satıldığı görülen ve her 
ne surette olursa olsun kanunî yetkisi olmayanlar 
yanında bulunan uyuşturucu maddeler, zabıtanın, 
Gümrük ve Tekel memurlarının, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı müfettiş ve müdürlerinin, Hükü
met tabiplerinin, sağlık ocağı tabiplerinin, Hudut ve 
Sahiller Sağlık Teşkilatı memurlarının herhangi bi
risi tarafından bir tutanak düzenlenmek suretiyle 
zabtedilir; 

Gerek bunlar, gerekse izinsiz imal ve ihraç edil
mek istenilen ve Tekel idaresi tarafından zabtolu-
nanlardan, sahipleri belli olsun veya olmasın, soruş
turma ve kovuşturmanın başlangıcında Adlî Tıp mü
essesesi ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Emni
yet Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında üçer defa 
yapılacak analizlere yetecek kadar üç ayrı örnek alın
dıktan ve geri kalan miktar, analiz raporları ilgili 
mahkemeye geldikten sonra mahkemenin her safha
sında imhasına karar verilebilir. İmhasına karar ve
rilen uyuşturucu maddeler gereği yapılmak üzere 
mühürlü olarak mahallî mülkî amirliğe teslim edi
lir.» 

BAŞKAN — Sayın Müftüoğlü tarafından veri
len önerge budur. 

Sayın Müftüoğlü, önergeniz üzerinde bir açıkla
ma yapacak mısınız? 

AVNİ MÜFTÜOĞLU — Hatırlatma yönünde 
kısa bir açıklama yapmak isterim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AVNİ MÜFTÜOĞLU — Sayın Başkan, değerli 

üyeler, 
Geçen defa bu önergemi vermeme neden olan 

hususları açıklamıştım. Esasında benden ziyade diğer 
üye arkadaşlar da aynı konu üzerinde durmuşlardı. 

'Buradaki kastımız, elde edilmiş olan uyuşturucu 
maddelerin devamlı olarak veya mahkeme sonuçla
nıncaya kadar ya adlî emanet depolarında veya jan
darmada. poliste muhafaza edilmesini önlemek, zama
nında bunlardan yeteri miktarda örnek alınmak su
retiyle gerek Adlî Tıp müessesesinde, gerekse Emni
yet Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında ve gerekse 
Jaridarme Genel Komutanlığı laboratuvarlarında tah-
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'liller yapıldıktan sonra bu tahlil raporları mahke
meye intikal etince, mahkemenin takdiriyle geri ka
lan miktarın yine hâkim tarfından imhasına karar 
verilebilmesini sağlamaktır. Eğer hâkim takdir ettiği 
takdirde imhasına karar verecektir. Aksi takdirde bel
ki lüzum gördüğü sürece yine muhafaza ettirebile
cektir. 

Esasında benim sunmuş olduğum önerge daha 
önce Sağlık Komisyonunda da benimsenmiş olan bir 
durumdur. Ona ufak tefek ilaveler yapmak suretiyle 
düzenledim. Yine Adalet Komisyonunun getirmiş ol
duğu metnin sadece son kısmında, bu elde edilmiş 
olan uyuşturucu maddelerin mahkeme sonuna kadar 
bekletilmesini önlemek için yeteri kadar örnek alı
nıp tahliller yapıldıktan ve bu tahlil raporları mah
kemeye geldikten sonra mahkeme hâkimi takdir 
ederse bunların imhasına karar versin, bekletilme
sin. Aksi takdirde, evvelce ifade ettiğimiz gibi, ya 
bunlar çalınmakta, ya değiştirilmekte, ya büyük pa
ralar dönmek suretiyle değiştirilmekte ve dolayısıyla 
adaletin esasında tecelli etmesine imkân veremez 
durumlar hâsıl olmaktadır. 

Bu yönden önergemi sundum. Kabulünü yüksek 
takdirlerinize arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müftüoğ
lü, 

Komisyonun bu önerge üzerindeki görüşünü rica 
ediyorum. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ S. FERİ
DUN GÜRAY — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

önergeyi dinledik, ancak Komisyon olarak bu 
önergeye katılamıyoruz. Çünkü üçer defa üç ayrı ör
nek almak her miktar için mümkün olmayabilir. Ba
zen yarım gram, bazen 100 miligram, bazen beş 
gram, 50 gram gibi miktarlarda uyuşturucu madde 
yakalanır. Üçer defa üç ayrı örnek dokuz ayrı nu
muneyi gerektirir. Bu miktarın bu kadar bölüneme-
yeceği, şüphesiz izahtan varestedir; ancak bu konuya 
madde bir çözüm getirmiyor, yani bir takdir hakkı 
bahşetmiyor hâkime. Bu bakımdan uygulamada her 
zaman kolaylıkla halledilmesi mümkün görünmüyor. 

Bir de sahipsizlerin bu fıkraya dahil edilmesi güç
lük arz etmektedir; çünkü sahipsiz malın müsadere 
usulü 1918 sayılı Kaçakçılık Kanununun 58 inci 
maddesinde açıklanmış bulunmaktadır. O nedenle 
de biz sahipsiz yakalanan uyuşturucu maddeler için 
müstakil bir fıkra düzenlemiştik. Sanırım bundan 
sonraki okunacak önergelerde daha müsait olanlar 
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bulunabilir. Onlara herhalde katılacağımızı da bu
radan İçirtmek isterim. 

Saygıla» imla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
AVNİ MÜFTÜOĞLU — Sayın Başkanım, ye

rimden kısa bir hususu arz etmeme müsaade eder 
misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Müftüoğlu. 
*VNİ MÜFTÜOĞLU — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Benim, «Üçer defa yapılacak tahlillere yetecek 

miktarda» demekteki kastım herhangi bir şekilde, 
ileride gerek Yargıtay tarafından gerek mahkememin 
çeşitli safhalarında tekrar muayenesi yapılmak ihti
yacı duyulursa buralarda kullanılması amacıyladır; 
ama eğer Komisyon bir tek defa alınacak örnekle 
yetinilebileceği düşüncesindeyse ben buna katılabili
rim, 

Bütün kastım ileride yapılacak olan yeni muaye
neler, yeni tahlil ihtiyaçlarını karşılamak amacına 
yöneliktir. Bu itibarla ona esnek bir hüküm getirile 
bilir, 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu, müsaade edeı-
seniz diğer önergeleri de, kısmî değişikliği mutaz^m-
mın diğer önergeleri de okutayım. Belki siz o öner
gelere katılmak suretiyle önergenizi geri alabilirsiniz. 

Komisyon diğer önergelere katılabileceğini ifade 
etmiş bulunuyor. Bu itibarla Heyeti Umumiyenin de 
kolaylıkla oy vermesine imkân verecektir zannedi
yorum bu usul. 

Önergeleri sırasıyla okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Tasarımın 1 inci maddesinin ilk fıkrasının sonu

na; 
«Ancak, mahiyetleri kesinlikle tespit edilen ve mu

hafazasına zaruret kalmadığı belirlenen uyuşturucu
ların müsadere ve imhasına son tahkikatın her saf
hasında mahkemece karar verilebilir.» cümlesinin 
eklenmesini arz ve tdklif ederiz. 

Mehmet AKDEMİR Bekir Sami DAÇE 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 1 inci maddesine üçüncü fıkra olarak; 
«3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 

27 nci maddesinin (F) fıkrası hükümleri saklıdır.» 
cümlesinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet AKDEMİR Bekir Sami DAÇE 

»Sayın Başkanlığa 
2313 sayılı Kanunda değişikliği kapsayan Tasa

rının 1 inci maddesinin son bölümünün aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Gerek bunlar ve gerekse izinsiz imal ve ihraç 
etmek istenilen ve Tekel İdaresi tarafından zapt olu
nanlardan sahipleri belli olanlar yapılacak soruştur
ma ve kovuşturma , için gerekli ve yeterli numuneler 
veya tahlil raporları alındıktan sonra soruşturma ve
ya kovuşturmanın her safhasında bu maddeler mah
keme kararıyla imha edilmek üzere mühürlü olarak 
mahallin en büyük mülkî amirine teslim edilebilir. 

Sahibi belli olmayan kaçak uyuşturucu madde
ler mahallî en büyük mülkî amirliğine teslim edilir.» 

Enis MURATOĞLU Özer GÜRBÜZ 
Aydemir AŞKIN 

BAŞKAN — Sayın Gökçe, Sayın Azgur, önerge
nizde yeni Tasarının ikinci fıkrasının kaldırılmasını 
teklif etmektesiniz anladığıma göre. 

ABBAS GÖKÇE — Evet. 
BAŞKAN — İkinci fıkrasını? 
ABBAS GÖKÇE — Son cümle oluyor. 

BAŞKAN — «Sahibi belli olmayan» diye başla-
yanj 

ABBAS GÖKÇE — «Cumhuriyet Savcılığınca 
muhafaza altında bulundurulurdan sonraki cümle 
çıkarılıyor. 

BAŞKAN — Evet, «Bulundurulur»; ikinci fıkra
nın kaldırılmasını istemektesiniz. 

ABBAS GÖKÇE — Fıkra değil. «Bulundurulur» 
dan sonraki kısmın çıkartılmasını istiyoruz. 

BAŞKAN — Burada fıkra olarak gösterilmiş me
tinde. «Sahibi belli olmayan» diye başlayan. 

ABBAS GÖKÇE — Evet. 
BAŞKAN — Yeni metni kastediyorum. Siz eski 

metne bakıyorsunuz. 

ABBAS GÖKÇE — Haklısınız, yeni metinde fık
ra oluyor. 

BAŞKAN — Evet. Yeni metinde yeni bir fıkra
dır bu. 

Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1 inci maddeyle değiştirilmesi istenen 20 nci mad

denin, «Cumhuriyet Savcılığınca muhafaza altında 
bulundurulur» cümlesinden sonraki kısmın, tümüyle 
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maddeden çıkarılmasını saygılarımızla arz ve teklif 
ederiz. 

Abbas GÖKÇE Fuat AZGUR 
Nuri ÖZGÖKER Yılmaz ÖZMAN 
Hidayet UĞUR Hamdi ÖZER 

Necdet ÖZDOĞAN Bekir TÜNAY 
Salih İNAL Sadi ERDEM 

Bahtiyar UZUNOĞLU Şadan TUZCU 
Halil ERDOĞAN GÜREL 

BAŞKAN — Sayın Gözübüyük, sizin bir evvelki 
celseden kalan bir önergeniz var. Bu önergede son 
fıkranın değiştirilmesini teklif ediyorsunuz. Yeni 
metnin mi, eski metnin mi? 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Yeni 
metnin efendim. 

BAŞKAN — Önergenizi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
20 nci maddenin son fıkrasının aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 

«Gerek bunlar ve gerekse izinsiz imal ve ihracı 
istenen uyuşturucu maddeler zapt edildiğinde sahibi 
belli olsun veya olmasın soruşturma başlangıcında 
fenni tahliller için gereken miktarın beş misli numu
ne alındıktan sonra geri kalanı, yargılamanın her saf 
hasında hâkim kararı ile imha edilmek üzere mü
hürlü olarak mahalli mülkî amirliğine teslim edi 
lir.» 

BAŞKAN — Sayın Kırcalı, gelen önergenizin 
muameleye konması mümkün değil; ama not ola
rak göndermek durumunda olabilirim ancak. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Niye acaba 
Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Metni hazırlamışlardır, yeni bir me
tin gelmiştir önümüze. Bu itibarla sizin önergeniz 
bir temenni mahiyetindedir. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Evet, «De
ğiştirirken bu da göz önünde tutulsun» diyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyonda Kanun Ta
sarısının önergelerle birlikte yeniden görüşülmesi 
bahis konusu değildir. Biz, önergeleri şu anda teker 
teker muameleye koymaktayız. Komisyonda Kanun 
Tasarısının önergelerle birlikte toptan görüşülmesi 
(bahis konusu olmamaktadır. 

Sayın Müftüoğlu, Sayın Daçe ve Akdemir tara
fından verilen önergelere katılıyorsanız... 

AVNÎ MÜFTÜOĞLU — Hayır efendim, be
nimki daha sarih. 

'BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, evet. 
önergenizi tekrar okutacağım. 
Komisyon katılmıyor. 
Müftüoğlu'nun önergesine katılıp katılmadığına 

dair Hükümetin görüşünü rica ediyorum. 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KEMA-
LETTİN ALİıKÂŞİFOĞLU — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 

Konu Sayın Komisyon Sözcüsü tarafından etraf
lıca izah edilmiştir. 

1918 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin açık 
hükmü ve Anayasanın 139 uncu maddesi ve bundan 
evvel ifade ettiğimiz gibi, son ana kadar suç delilleri 
muhafaza edilmesi yolundaki zaruretlerle biz önerge
ye katılamıyoruz. 

Takdir Yüce Heyetindir, arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkanım, söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Hangi konuda Sayın İğneciler. 

A. ASIM İĞNECİLER — Önergeyle ilgili efen
dim. Lehinde konuşacağım müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — önergenin lehine konuşacaksınız. 
Müftüoğlu'nun önergesi üzerinde söz veriyorum, 

buyurunuz. 
A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, sayın 

arkadaşlarım; 
Konunun açıklığa kavuşturulması için hepimiz, 

Sayın Komisyon da dahil olmak üzere çok gayret 
sarfediyoruz. Açıklığa kavuşmak şöyle dursun, git
tikçe muğlak, karışık bir hal almaktadır. 

Demin, ilk önerge sahibi olan Sayın Müftüoğlu' 
nun önergesini dinledik. Ondan sonra Sayın Komis
yon Sözcüsü söz aldılar ve îki noktaya temas ettiler, 
iki noktayı tenkit ettiler. 

Birinci olarak buyurdular ki, üç defa tahlile el
verişli miktar ayrılsın, ondan sonra imha edilsin ko
nusuna karşıyız. Ola ki, uyuşturucu maddeler üç defa 
tahlil yapılacak miktarda değildir. Gram veya milig
ramdır. 

Sayın arkadaşlar; 
O zaman zaten ortada muhakemenin sonuna ka

dar muhafazası diye bir konu kalmıyor. Bunu istir
ham ediyorum ve ben yanlış mı anladım bilemiyo
rum. Eğer, çok az olmasından dolayı o miktar müsait 
değilse zaten konu; sayın hâkim karar verse de ver
mese de madde ortada olmadığı için yapılacak bir 
işlem yoktur. 
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İkincisi, «Sahibi veyahut faili belli olmayan uyuş
turucu maddelerin müsaderesinde de, tahlile gerek 
yoktur» diyor. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT 
BAYAZIT — «Gerek yok» değil. 

A. ASIM İĞNECİLER — Eğer yanlış anlama-
dımsa... Halbuki, ondan da numune alınmalı, o da 
tahlil edilmeli. Ola ki, bir gün faili meydana çıkabi
lir ve tahlil yapılmasında hiç bir sakınca yoktur. 

Binaenaleyh, Sayın Müftüoğlu'nun önergesi ne
resinden bakılırsa bakılsın, hem adaletin tecellisinde 
ve Ihem de işlerin çok süratli sonuçlanmasında fev
kalade 'yeterli bir önerge olduğu kanısındayım. Sa
yın Komisyonun da böyle miktar azlığından dolayı; 
hele, hele üç defaya yetecek kadar numune alınama
ması keyfiyetini anlamak 'benim için mümkün olma
dı. Onu arz ediyorum ve sayın ü'yelerimizıden bu 
önergenin tasvibi lehinde oy kullanmalarını temenni 
ediyorum, 

Saygılarımla, (Alkışlar) 

PAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İğneciler. 
Sayın Baturalip, hanigi konuda görüşeceksiniz?.. 
RECAt BATURALP — Soru mahiyetinde Sayın 

Başkan. 
IBAŞKAN — Komisyona Ibiir soru?.. Buyurunuz 

efendlim. 
RJECAÎ BATURALP — Bundan evvelki.,. 

'BAŞKAN — Yalnız önergeyle alakalı bir soru 
olmasını rica ediyorum. Önerge üzerinde görüşüyo
ruz şu anda. 

(RECAt BATURALP — Geçen defa verdikleri 
cevaba; müzakere sırasında soruyu tekrarlamama 
fırsat olmadığı için bugüne kalmışlü. Uygun bulur
sanız eğer... 

'BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

lREOA'1 iBATURALP — «Ne kadar dosya var
dır?» diye bahsetmiştim. 1979'da 70127 dosya açıl
dığını ve 082'sinin 1980'e devredildiğini; 19'80'de ise, 
yeni açılanlarla 111163 dosyamn 1981 'e devrettiğini... 
ikisini toplarsak, V&4S dosya, iki sene içerisinde 
19811'© devredilmiş oluyor. Bunun 1978\te, 1977'de 
devirlerini de hesaba katacak olursak, ıbu rakam 
I250(0'ü rahatlıkla bulduğu kanaatindeyim. 19*81 de 
nazara alınırsa, bugün 350Û dosya devretmiş durum
da ve bunlar Türkiye'nin her yerinde dağınık halde. 
Bunların bir muhasebesinin kısa zamanda yapılması 
için imhası yolunda ıbir yola gidilmesini arzu ediyo
ruz. 

Arz ederim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCA!! — Sayın Baş

kan; 
Önergenin aleyhinde konuşmak is'tüyorum. 

ıBAŞKAN — Aleyhinide?.. Söz vereceğim efendim. 
Sayın Hükümet Temsilcisi bir açıklama miı ya

pacaksınız?.. 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KBMA-

LEfTTİN A L J K Â Ş İ F O Ğ L U — Evet efendim. 
IBAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

ADALET BAKANLIĞI TEIMSİLCİSİ KEMA-
LETTİN ALİKÂŞİFOĞLU — Sayın Başrtcan; 

Zannediyorum, açıklamamın noksan olduğu ka
naatindeyim. Üyeye yanlış ibir izlenim uyandırmış 
olduğumu anladım. 

Efendim, istaüistikî rakamlar önümüzdedir^ İsta-
tistikî rakamlardaki sıralama şöyledir : 

(Birinci sütun geçen yıldan devir, İkinci sütun, o 
yıl içinde yeni açılan dava adedi, üçüncü sütun, bo
zularak gelen dosya adedi ve toplam. Sonra çıkan 
ve devredilen. O bakımdan, bir sonraki rakamın içe
risinde, ıbir evvelki yıldan kalan sayılar da vardır. 
Bunu saygıyla arz ediyorum. 

IBAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 
Sayın Kırcalı, Müftüoğlu'nun önergesinin aley

hinde, buyurunuz efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın ıBaş-

kan, sayın üyeler; 
(Ben, Komisyonun hazırlamış olduğu son metnin 

şartlara uygun olduğunu ve kabul edilmesini; bu 
önergenin ve 'benzeri önergelerin reddedilmesini öne
receğim ve bu sebeple de önergenin aleyhinde olmak 
işitiyorum,, 

Şimdi, konu şu oluyor : Türkiye'de 'birtakım suç
lar işlenmiş diye iddialar oluyor, birtakım yakalan
malar yapılacak; ama biz bu yakalanan şeylerin mu
hafazasının güçlüğü sebebiyle adaletin tecellisi hu
susunda onları salklamayıp, imha edeceğiz. Bu, ada
let anlayışına fevkalade ters düşen bir tutum ola
cak benim anladığım kadarıyla. 

Geçen toplantıda Sayın Hazer bildirdiler, dedi
ler ki, «Sayın Hükümet Temsibisinin Yargıtay ka
rarlarını ortaya koymasına ve Anayasa Mahkeme
si kararını, bildirmesine rağmen, Yargıtay, hangi1 

noktalarda inceleme yapar?..» hususundaki Anayasa
nın açık hükmünü okumasına rağmen, «(Biz kanun 
çıkardıktan sonra bu değişmiş demektir» dediler. Be
nim anladığım kadarıyla, Hükümet temsilcisinin de
mek istedikleri şu idi : 
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'Anayasa hükmüne binaen, Yargıtaya kadar gel
miş olan bir mesele, en alt dereceden başlanmış gibi 
ıbir incelemeye talbi tutulabilir. işte, benim elimdeki 
kararlar bunu gösteriyor. Yargıtay bunu ihtiyaç ola
rak hissediyor. 

'Şimdi, biliyorsunuz trafik raporları var, bir polis 
memuru zalbıt tutuyor, «7-8 kusurlusunuz» diyor; 
ama sonradan bu Yangııtayın kararıyla bozuluyor ve 
daha teknik yerlerce inceleme sonucunda bakıyorsu
nuz, dün 7/8 kusurlu görülen bir kişi hiç kusursuz, 
»belki de l/ı8 kusurlu hale geliyor. 

Onun için, şimdi elide delilleri ifna ederek, yarın 
herhangi bir kişinin başına dltira sonunda bir durum 
gelebilir. «Ben aldım, sakladım; tespit ettim, artık 
»bundan sonra incelenecek ıbir şey yoktur» deyip bu
nu ifna etmek yoluna gitmek bence son derece isa
betsiz. 

Burada bize sıkıntı olan nedir?.. Bize sıkıntı olan 
benim anladığım kadarıyla korunması güçlüğüdür. 
Şimdi, >bu durum muvacehesinde dün bir incelemede 
bulundum. Hiç burada bahsedilmedi. Jandarma Ge
nel Komutanlığı laboratuvarı, Emniyet Genel Mü
dürlüğü lalboratuvarı, Adlî Tıp laboratuvarlarında 
tahlillerden bahsediliyor. Benim incelediğimde şöyle 
bir olay var : 

IBolvadin, Alfyon Alkoloitleri Fabrikası diye bir 
falbrika var. Afyonun, çizilmesi suretiyle, afyon elde 
etmenin yasaklanmasından sonra haşhaş satışımın 
Türkiye'de kabulünden itibaren, Bolvadin'de bir fab
rika kurulmuştur. Bu falbrika son derece gizli ve son 
derece muhafazalı depolara sahiptir. Üç parçadan 
İbaret ve içeriye girmeyi memnu hale getiren, içeri 
'girenlerin üzerinde aramayı yapan ve çıkarken de 
Ibunu aynı ciddiyetle yerine getirebilen, dünyaca da 
gücü kalbul edilmiş bir fabrikadır bu. Bunun, gene 
bütün dünyaca fevkalade yüksek seviyede ciddiyeti 
ve bilimsel niteliği kalbul edilmiş bir lalboratuvarı 
vardır. Ek olarak, Beşiktaş'ta bir laSboratuvar vardır. 
Şimdi, biz saklama güçlüğünden bahsediyoruz. Ben 
sordum saklayabilir misiniz?.. Dediler ki, «Zaten 
»biz afyon ve benzeri müştaklarından olanları biz 
burada kıymetlendirmek durumundayız, hatlta biz bu
gün şöyle bir çalışma yapıyoruz. Biz baz morfini 
rahatlıkla kıymetlendiriyoruz. Eroini rahatlıkla baz 
morfine çevirip kıymetlendirmemiz mümkün hale ge
lecektir, bunun üzerinde çalışmada bulunuyoruz. Bir 
tek kendir ve kenevirden elde edildiği için esrarı bu
gün kıymeüendiremiyoruz, onun üzerinde durmamrz 
lazım.» Bunları koruyabilir misiniz?... Dediler ki, 
«Koruruz, Türkiye'de afyon vaktiyle 43 vilayette 

yapılıyormuş. Diyor ki, biz o zaman afyonu kesil
miş alırdık Toprak Mahsulleri Ofisi olarak, san
dıklara korduk, sandıkların da ağzına bir kilit vu
rurduk, bunun içerisinde afyon vardır diye gönde
rirdik.», Yıllarca bu Türkiye\ie bu şekilde sürmüş, 
yürümüştür. Şimdi biz bir suç delilini, yani şimdi bir 
terörist yakaladık, yarın bu kalkar Avrupa'ya gider, 
terörist olup olmadığı belli değil diye öldürelim mi 
efendim, yani kalkar gider diye?.. Bu da suç delili 
olarak giderse, dış ülkelere gidebilirse biz bunu ko
rumakla yükümlüyüz. 

Biz, suçlu zannedilen maznun olan kimsenin, 
mahkûm değil, maznunun haklarını korumak duru
mundayız. Ben Sayın Komisyonumuzun bu konuyu 
esas alarak, bu Bolvadin ve Beşiktaş Fabrikaları 
hususunda Yüce Kurulunuzu aydınlatarak bu hususta 
varmış olduğu kararın isabetine binaen artık daha 
fazla konuyu uzatmadan neticeye bağlanmasını ve bir 
kararla kanunlaşmasını Tasarının teklif ediyorum. 

Bu sebeple de önergenin reddini öneriyorum. 
Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın Tunçbay, önergenin lehinde, aleyhinde?.. 
TÜRE TUNÇBAY — Sayın Başkanım, ben söz 

konusu olan teklif üzerinde bir açıklama yapmak is
tiyorum izin verirseniz?.. 

'BAŞKAN — Sayın Müftüoğkı'nun teklifi üze
rinde 'bir açıklama? 

TÜRE TUNÇBAY — Evet efendim, teklif üze
rinde bir açıklama. 

İBAŞKAN — Buyurun. 
TÜRE TUNÇBAY — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin sayın üyeleri; 
Konu, gerek Adalet Komisyonu tarafından, ge

rekse Sağlık Komisyonu tarafından etraflıca incelen
miştir. Buradaki sayın arkadaşlarımız da her biri ko
nuya yardımcı olur tarzda konuştular. Ancak görü
yorum ki, düğümlenme noktası âdeta laboratuvar-
da incelenme teknikleri üzerine geldi. 

'Biz artık öyle bir ülkede yaşıyoruz ki, bir Hıf-
zıssılhlha Enstitümüz var, (örnek olarak alayım) bin
lerce ilacın ayrımını ve kontrolünü yapıyor, yani eĉ  
zaneye gidiyorlar, ilaç seçiyorlar herhangi bir ilaç, 
'bunun analizi yapılıyor; içinde değil miligram, mik-
roigram ve beş çeşit ilacı ayırt edebilir derecede bi
limsel, çağdaş düzeye gelmiş bir ülkedeyiz artık. Bu
nu kaibul edince, lalboratuvarlara güvenmezsek, hele 
hekimler ne hastada tanıya varabilirler, ne teşhise gi
debilirler, ne de tedavi yapabilirler ilaca dönük. Şu 
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halde bazı şeylere güvenmek zorundayız ve bazı 
şeyler gerçekten bize doğru sonuçları verir. 

Bu ıbakımdan dalha önce arkadaşlarımın önerdiği 
üç ayrı örnekten gelen raporlara güvenip ki, bu ka
dar ince tahlillere kadar ıgidilen laboratuvarlarımız 
olduğuna göre, artık güvenmek zorundayız bir yerde, 
güvenip hâkimin ondan sonraki imhaya karar ver
mesini sağlamalıyız. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tunçbay. 
Sayın Akkılıç?... 
MAHMUT AKKILIÇ — Evet önerge üzerinde; 

lehinde. 
BAŞKAN — Önergenin lehinde. 
Buyurun efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, çok de

ğerli üyeler; 
Uzun konuşmayacağım, çok kısa görüşümü açık

layacağım. 
Efendim, hukukçu arkadaşlarımız zannediyorlar 

ki, bu önergenin lehinde olan arkadaşlar, maznunun 
haklarının hiçe sayılması görüşünü savunuyoruz. Yok 
öyle bir şey arkadaşlar, biz de gayet tabiî hukuktan 
yanayız ve hiçbir zaman, hiçbir maznunun hakkının 
yenmesini istemiyoruz. Doktor hamm da açıkladı, bu
gün gerçekten laboratuvarlarımızda mükemmel cihaz
lar vardır, mikrogramların da yüzde biri, binde biri 
şeklinde hassasiyette analizler yapılmaktadır. 

Yine Sayın İğneciler açıkladılar, gayet tabiî numu
ne alındıktan sonra, geriye kalan bir şey olmadıktan 
sonra mesele kalmayacaktır. Bunun için önergenin 
aleyhinde bulunmaya gerek yoktur; ama numune alın
dıktan sonra, çok fazla miktarda kalan madde ilgilile
rin başına dert olmasın diye biz diyoruz ki, bu numu
ne eğer tıbbî amaçlarla değerlendirilecek bir durumu 
varsa bunlar gayet tabiî- oraya gönderilir, onun dışın
da kalanlar imha edilmelidir ki, ondan sonra muha
fazaya memur edilen ilgililerin başı derde girmesin, 
bütün mesele bu efendim. Buna neden yanaşmıyorlar?.. 
Kusura bakmayın ben anlayamıyorum. 

Birçok arkadaşım açıkladı, laboratuvara güvenmi
yorsak, o zaman hiçbir şeye güvenmeyeceğiz demek
tir. Laboratuvarlara güvendiğimiz takdirde hatta arka
daşımızın önergesinde gayet güzel ifade edilmiş, ile
ride muhtemel yanlışlıkları bertaraf edecek şekilde 
numuneyi alma adedini artırmıştır. Binaenaleyh, Sayın 
Kırcalı, her müracaat anında kişinin hakkının yenme
mesi veya mağdur edilmemesi için numune muhafaza 
altına alınacaktır; ama bunlar üç gram, beş gram ha- \ 
ündedir ve o. zaman özür dilerim herhangi bir bekçi- j 

nin emanetinde değil, gerekirse bu kadar küçük nu
muneler çok daha yetkili bir savcının herhangi bir de
mir kasasında veyahut bir mahkemenin herhangi bir 
demir kasasında üçer, beşer gramlık numuneler mu
hafaza edilebilir 

Arkadaşım dediler ki, «Efendim, Afyon'a gönde
relim ya da Beşiktaş'a gönderelim.» Hakkâri'de ya
kalanmış herhangi bir kaçak malı siz Afyon'a ya da 
Beşiktaş'a gönderirseniz, bunda da birçok aksaklıklar 
meydana gelir arkadaşlar. O nedenle lütfen Sayın Ko
misyondan, özellikle Hükümetten de rica ediyorum, 
herhangi bir zıtlaşma mevzu değildir. Biz makulü bul
ma çabasındayız, kendilerine de yardımcı olmak isti
yoruz ve şunu söyleyeyim, eğer imkân olsa idi şimdi 
burada bu işle bizzat uğraşan uzman kişileri konuş-
tursaydık bütün Meclis ikna olurdu. Emniyette bu işle 
uğraşan uzman kişiler burada konuşmuş olsa idi, ina
nın bütün Meclis ikna olurdu ve bu önergenin lehine 
oy kullanırdı. 

Böyle bir imkân var mıdır Sayın Başkan?... Hükü
metten gelen bu işin uzmanı kimsenin konuşturulması, 
biliyorum yok; fakat özür dilerim. 

BAŞKAN — Cevabını veriyorsunuz Sayın Akkılıç. 

MAHMUT AKKILIÇ — Tahmin ediyorum ki 
Komisyonda dinlenmiştir. 

BAŞKAN — Onu Komisyonda arkadaşlarımız 
yapmışlardır tabiî ki çalışmalarında. 

MAHMUT AKKILIÇ — Evet efendim, tabiî 
biliyorum; ama buna mutlak zaruret vardır. 

Konu şu efendim : 
Görülüyor ki üç - dört celseden beri bu konu bu

rada görüşülüyor ve bir fikir birliğine varılamamıştır. 
O halde sayın üye arkadaşımız bu önergeler ışığında 
yeniden düzenlenmesi ve uzmanların tekrar dinlen
mek suretiyle yeniden düzenlenmesine de ben katılı
yorum. Bu bakımdan, gerçekten mükemmel bir şekil
de bu konuya çözüm yolu bulunur. Teşekkür ederim. 

Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Buyurun Sayın Gürbüz. 
ÖZER GÜRBÜZ — Bir sorum var Sayın Başka

nım. Komisyonun Sayın sözcüsü önergelerden bazıları
na katılabiliriz gibi, bir şey söylediler. Bu nedenle öner
gelerin tümü okundu, bunu anlayamadım. Acaba, ka
tılacakları önerge var mı?... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Sözcü... 
AZMt ER YILMAZ — Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Eryılmaz, size söz vereceğim. 
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ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ S. FERİ- | 
DUN GÜRAY — Efendim, önergelere muttali deği
liz, o bakımdan münderecatlarını bilmiyoruz, okun
dukça muttali oluyoruz. Şüphesiz belki de bizim tas
vibimizi alacak önergeler olabilir. Herhangi birisini 
okudum tasvip edeceğim anlamında söylemedim. Tav
zih ederim. 

BAŞKAN — Bütün önergeleri bu sebeple okut- I 
tum. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ S. FERİ
DUN GÜRAY — Evet; ama efendim tek tek üzerin
de konuşmadık ve şimdi oylamaya geldikçe fikrimizi 
beyan edeceğiz. Buna katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Fikrinizi o esnada bildireceksiniz. 
Buna katılmıyorsunuz?... 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ S. FERİ
DUN GÜRAY — Evet oylanmasını arzu edeceğiz. 

BAŞKAN — Peki teşekkür ederim. 
Sayın Eryılmaz. 

AZMİ ERYILMAZ — Efendim, Anayasadan bah- I 
sedildiği için izah etmek istiyorum, Anayasanın hiç
bir maddesine aykırı düşmeyeceği hakkında. 

BAŞKAN — Sayın Eryılmaz, yalnız önerge üze- j 
rinde konuşuyoruz, önerge üzerinde. 

AZMİ ERYILMAZ — Önerge üzerinde. Hükü
met temsilcisi Anayasaya aykırılığı ileri sürdü, o ba
kımdan bunun çürütülmesi... 

BAŞKAN — önergenin Anayasaya aykırı olmadığı
nı izah etmek istiyorsunuz?... 

AZMİ ERYILMAZ — Aleyhte bulunan arkadaş
lardan, Hükümet temsilcisiyle birlikte Sayın Sırrı Kır-
calı Anayasaya aykırılığından bahsettiler. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, önergenin Anaya
saya aykırı olmadığını, önerge muhtevasının Anayasa
ya aykırı olmadığı konusunda söz veriyorum efendim, 
buyurun. ı 

AZMt ERYILMAZ — Sayın Başkan, saygıdeğer 
üyeler; 

Anayasa yapmak üzere bulunan bir Mecliste, ana
yasa yapılmadan bu Yüksek Meclisin çıkaracağı bir 
kanunun, eski Anayasaya aykırılığı illeri sürülmek
tedir hem de 139 uncu maddeden bahisle aykırılığı. 
Ben okudum, 139 uncu maddenin neresine aykırı
dır?.. Teşriî organın, kanun yapma organının çıkart
tığı bir kanunu Yargıtay da, mahkemeler de uygula
mak zorundadır. Bunu, bundan önceki Celsede Sa
yın Hazer ifade ettiler. Eğer Adiliye, Yargıtay ken
di kanununu da yapacaksa o zaman Yasama.Meclisi
ne ne lüzum var. O bakımdan, anayasa yapan bir I 
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Mecliste, anayasa yapılmadan eski Anayasaya aykı
rılık iddiasını Adalet Bakanlığı Temsilcisinin bura
da dile getirmesini ben kınıyorum. 

Biraz önce de Komisyon Sözcüsü, bu tekliflere 
katılabileceğini ileri sürdü. Sayın Sırrı Kırcaıh ar
kadaşımızın aynen kabulü gerektiği görüşünü ileri 
sürdükten sonra, «Biz hangi teklife katılabileceğimiz 
hakkında bir görüşe sahip değiiz» dediler. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bu Tasarı üç ayrı günde, üç birleşimde burada 

görüşüldü, hatta öyle havaya girdi ki, neredeyse oy
birliğiyle Sağlık Komisyonunun metnine benzer bir 
metni kabul etmek durumunda kaldık ve Sayın Sır
rı Kırcalı'mın dedliği gibi, yalnız saklanması değildir, 
bunun taşınmasında da aynı derecede güçlükler var
dır. Bunu, daha önce Uyuşturucu Maddeler Koordi
nasyon Komitesinde de teklifler ileri sürülmüştür; 
bu tekliflere uyulmamıştır. Burada temsilciler diren
mişlerdir bakanlarına karşı, ben onları tebrik ediyo
rum; Adalet Bakanlığının Temsilcisinin kınaması ye
rine ben onları tebrik ediyorum; çünkü burada sami
mi görüşlerini ifade etmişlerdik. 

Günler geçtikçe, bir gün önce net bir şekilde ifade 
edilen, açıklığa kavuşan bu kanunun bugün düğüm
lendiğini hissettiğim içlin kürsüye çıkmış bulunmak
tayım. 

Sayın Müftüoğlu'nun önergesi her haliyle Sağlık 
Komisyonunun ve teknik arkadaşların burada dile 
getirdiği gibidir. Ben oyumu bu önerge lehinde ve
receğim, lütfen bu önerge üzerinde oyumuzu kulla
nalım. 

Biiz bunu imha etmediğimiz takdirde, geçen Bir
leşimde de ifade ettiğim gibi, bunu imha edecek yet
kililer bulunacaktır. 

Saygılarımda. (Alkışlar) 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KEMA-

LETTİN ALİKÂŞİFOĞLU — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Efendim, hangü konuda söz isti
yorsunuz, bana lütfedin efendim. 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KEMA-
LETTİN ALİKÂŞİFOĞLU — Efendim, bu konuy
la ilgili olarak bir durumu, müsaade ederseniz bir 
Yargıtay kararıyla beraber açıklayacağım efendim. 

BAŞKAN — Efendim, önerge üzerinde görüşme
ler yapıyoruz. 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KEMA-
LETTİN ALİKÂŞİFOĞLU — Önerge üzerinde Sa
yın Başkan. 
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BAŞKAN — Müsaade edin efendim, önergeler 
üzerinde görüşünüzü de siz bildirdiiniiz Sayın Temsil
di, önergeye katılmadığınızı ifade ettiniz. Anayasaya 
ilişkin görüşlerinizi, bir başka vesileyle ifade etmemiz 
mümkündür. Teşekkür ederim. 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KEMA-
LETTİN ALİKÂŞİFOĞLU — Sayın Başkan, Ana
yasa ile ilgfiıli değil. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, söz ver
medim, tamam. 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KEMA-
LETTİN ALİKÂŞİFOĞLU — O zaman lütfen bu 
kararı birisi okusun. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 
ben söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, önerge üzerinde görüşle
rinizi bildirdiniz Sayın Kırcalı. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Eryıl-
maz benlim.... 

BAŞKAN — Sayın Eryıtoıaz ile aynı konuda, 
sizin görüşlerinize ters düşecek istikamette filhakika; 
fakat yine önerge üzerinde görüş bildirdi. Bundan 
sonra tekrar tekrar söz alınması müzakereleri uzat
maktan daha öteye bir mana taşımayacaktır. Lütfen 
bu konuda tekrar tekrar söz almak suretiyle müza
kerelerin uzatılmamasını ve Başkanlığa yardımcı 
olunmasını hasseten rica ediyorum. 

Sayın Muratoğlu, lütfen bana hangi konuda gö
rüşeceğinizi söyleyiniz?.. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş
kan, usulî bir önergem var. 

BAŞKAN — Rica ederim. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU

RATOĞLU — Bizim takdim eylediğimiz bir öner
gemiz vardı, müsaade buyurulursa.... 

BAŞKAN — Ona geçtiğimizde sîze söz verece
ğim efendim. 

Sayın Gözübüyük, hangi konuda söz istiyorsunuz 
efendim?.. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Efen
dim, Sayın Müftüoğlu'nun önergesi konusunda iki 
maruzatım var. 

BAŞKAN — Önergesi üzerimde lehte rnfi aleyhin
de mi, lütfen?.. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Lehi, 
aleyhi mevzu bahis değil, metnin düzenlenmesi için. 

BAŞKAN — Üzerinde, buyurun efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kan, bir usuli açıklamada bulunabilir miyim, müsa-
de buyurursanız size yardımcı olacağım? . 

BAŞKAN — Sonra size soracağım efendim, han
gi usul hakkında görüşmek istediğinizi soracağım. 

Buyurun Sayın Gözübüyük. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Pek 

Muhterem Başkan, çak değerli arkadaşlar; 
Hiç şüphesiz hepimiz bir eserin en güzel, en mü

tekâmil şekli almasını dilemekteyiz. Bunun dışında 
herhangi bir iddia, herhangi bir niyet söz konusu de
ğildir. Bu sebeplerle Muhterem Müftüoğlu'nun tek
lifi konusunda iki maruzatım var. 

Maruzatımın birincisi şudur: En son kabul edi
len Adlî Tıp Kurumu Kanunu çerçevesinde, teklif
teki Adlî Tıp Kurumu kavramının, tabirlerinin yer 
alması uygun olmaz. Çünkü Adlî Tıp Kurumu yük
sek bir mercidir, sair tahlil mercilerinden gönderi
len raporları incelemekle görevlidir. Doğruluğu, ek
sikliği vesaire hususunda tıbbî, fennî mütalaa bildi
rir ve resmî bir bilirkişi durumundadır. Resmî bilir
kişiyi oraya yazmak uygun olmaz. Çünkü Adlî Tıp 
Kurumunun yaptığı tahlil neticesi, sair tahliye yetki
li mercilerin raporlarıyla tezada düşerse, devlet ida
resi acze, hataya düşürülmüş olur. Bu sebeplerle bir 
kere şayet Sayın IMüftüoğlu'nun önergesi dikkate alı
nacak olursa Adlî Tıp Kurumu tabirinin oradan çı
karılması gerekir, bir. 

İki, yine aynı önergede, uzun tafsilat vardır, bu 
tafsilat pek muhterem Sağlık Komisyonu metninden 
alınmıştır. Halbuki buna lüzum yoktur, yani «İşte 
şöyle olur, böyle olur, vesaire.» 211 inci maddenin 
son fıkrasında da görüleceği üzere, görüldüğü gibi 
uyuşturucu madde numunesinin alınması, tahlil için 
gönderilmesi, müsaaderesi, imha vaktine kadar sak
lanması, vesair bütün bunların bir yönetmelik ile 
tespit edileceği yazılıdır. 

Yine yüksek takdirlerindzce malum olduğu üzere, 
kanun metinleri ne kadar veciz olursa, ne kadar der-
li toplu, tertipli olursa o kadar maksada uygun olur; 
mufassal metinler doğru olmaz. 

Maruzatım bundan ibarettir, saygılarla arz ede
rim. , 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kırcalı, usulün... 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim, 

ben İçtüzüğün 78 inci maddesi hakkında, yani şu uy
gulanmakta bulunan usul hakkında konuşmak istiyo
rum. 

IBAŞKAN — Lütfen efendim, daha vazıh halde. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — 78 inci mad

deyi uyguluyoruz değil mi şu anda Sayın Başkanım?.. 
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BASKİAN — Evet. 
SÜLEYMAN iSIRRI KIRÇ ALI — 78 inci mad

de, önergeler hakkında ne yapılacağını şöyle söylü
yor: Tabiatıyla sizce malum, kısaca arz ediyorum. 
«Önerge sahipleri, değiştiklik gerekçelerini kısaca Ge
nel Kurula açıklayabilirler.» Yani, bunun dışında leh
te ve aleyhte şu anda herhalde bir söz vermek gerek
mediğine göre, eğer Başkanlık Divanı uygun bulu
yorsa, açıklamadan sonra oya konulmasında, çok ko
nuşulduğu için konu, ben fayda mütalaa ediyorum. 
Talkdir sizindir. 

'BAŞKIAN — Sayın üyeler, bu konuda 78 inci 
madde otomatikman önerge sahiplerine, önergeleri
nin açıklanması imkânını vermektedir, önergelerin 
lehinde ve aleyhinde sayın üyelere söz hakkı veril
memesine mütedair olan görüşü, bir başka celsede 
bir usul görüşmesi açmak suretiyle karara bağlama
mız mümkündür. Ancak, şu ana kadar yaptığımız 
bütün çalışmalarda önerge sahiplerinin önergeler 
üzerinde açıklamalarından sonra, önergenin leh ve 
aleyhinde de değerli üyelerimize söz verdik. Bunu, 
bu usul içinde devam ettirelim; ama bir usuli teklif 
olarak genel görüşme açılırsa, şüphesiz o konuda 
değerli mütalaalar verilir ve Yüksek Meclisiniz bir 
karara varabilir. 

Şimdi efendim, Sayın Müftüloğlu'nun önergesi
nin oylamasına geçiyorum: Sayın Müftüoğlu'nun 
önergesine Komisyonumuz ve Hükümet katılmamak
tadırlar. Bu itibarla, usulümüz gereğince dikkate alı
nıp alınmamasını oylamak durumundayım: Önerge
nin Komisyonca dikkate alınmasını kabul edenler 
lütfen işaret buyursunlar. Kabul etmeyenler... Komis
yonca dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Bu önerge, Klomisyona verilecektir Komisyon, 
yeni metni getirinceye kadar, bu önergeye katılıp 
katılmama konusundaki ihtiyar hakkını muhafaza 
etmektedir. 

MAHMUT AKKIL1Ç — Sayın Başkanım, usul 
hakkında bir maruzatta 'bulunabilir miyim; önergenin 
(Komisyonda dikkate alınıp alınmaması hakkında? 

BAŞ/KAN — Usul hakkında, şu anda yaptığımız 
bir usul... 

MAHMUT AKKILIÇ — O zaman biz boşuna 
ellerimizi kaldırıyoruz, affedersiniz. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade eder misiniz. 
78 inci maddeyi lütfen okuyacaksınız, ondan sonra 
söz isteyeceksiniz. Müzakereleri tekrar başına getir
meyelim. 

Sayın Alkkılıç, yeni bir metin üzerinde çalışmak
tayız. Yeni bir metin getirilmiştir. Yeni bir metin 

I üzerinde verilmiş olan önergeler, Komisyon katıl-
I madiği takdirde ancak dikkate alınması hususu oy-
I lanabiMr; 78 inci madde buna amirdir. 
I Komisyona Genel Kurulun bu görüşü, bu öner

geyle birlikte intikal ettirilecektir. Komisyon, bu 
I önergeye ya katılacaktır, katılırsa yeni bir metin ge-
I tirileoektir; katılmadığı, kendi metninde İsrar ettiği 
I takdirde İsrar ettiğini bildirecektir ve kati surette bu 

celseyi takip eden zamanda veyahut ara vermemizi 
takip eden zamanda bu metin, yani Komisyonun ge-
tireoeği yeni metni veya eski metni kati surette oy
lanacaktır; usul bundan ibarettir. 

Sayın Daçe ve Sayın Akdemir'in önergesine ge 
I çiyorum efendim. 

MEHMET AKPEMİR. — Sayın Başkanım, ben 
imzamı geri alıyorum efendim. 

BASJKİAN — Siz imzanızı geri alıyorsunuz. 
Önerge Sayın Daçe?.. 
BEKİR SAMİ DAÇE — Ben .devam ettiriyorum 

efendim. 
BA9KJAN — Devam ettiriyorsunuz. Buyurun 

efendim okuyunuz. 
İDanışma Meclisi Başkanlığına 

Tasarının 1 inci maddesinin ilk fıkrasının sonu
na: «Ancak mahiyetleri kesinlikle tespit edilen ve mu
hafazasına zaruret kalmadığı belirlenen uyuşturucu
ların müsadere ve imhasına son tahkikatın her saf
hasında mahkemece karar verilebilir» cümlesinin ek
lenmesini arz ve teklif ederim. 

Bekir Sami DAÇE 
BAŞKAN —Mehmet Akdemir imzasını geri al

mıştır, yalnız Sayın Daçe'nindir önerge. 
«Tasarının 1 inci maddesinin ilk fıkrasının sonu

na» dendiğine göre, «Bulundurulur» ibaresinden son
ra, ikinci fıkraya geçilmeden evvel şu fıkranın kon
ması teklif edilmektedir. 

Buyurunuz Sayın Daçe. 
BBKÜR SAMİ DAÇE — Efendim, 1 inci madde 

ile ilgili ikinci bir önergemiz daha var, eğer o da 
okunursa ikisini birden 1 inci madde ile ilgili izah 
etmek imkânını bulmuş olurum. 

BAlŞfKAN — Hayhay efendim. Buyurunuz. 
Tasarının 1 inci maddesine üçüncü fıkra olarak 

ikinci fıkradan sonra bir fıkra ilavesini önermekte
dirler; buyurun. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Taslarının 1 inoi maddesine üçüncü fıkra olarak: 

«3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
27 inoi maddesinin (f) fıkrası hükümleri saklıdır.» 

I cümlesinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

543 — 



Danışma Meclisi B : 97 26 . 5 . 1982 O : 1 

Mehmet AKDEMİR Bekir Sami DAÇE I 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Daçe. 
Sayın Akdemir, burada imzanız baki mi efendim? 
MEHMET AKDEMİR — Baki efendim. 
BIAlŞİKıAlN — Evet 
BEKİR SAMİ DAÇE — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Konu uzun zamandan beri tartışılmakta ve fa

kat hâlâ Genel Kurul olarak bir vuzuha ve bir uz
laşmaya varamamış bulunmaktayız. 

Ben, s uzlaştırıcı bir formül olabilir mi ümidiyle 
1 inoi maddenin birinci fıkrasının sonuna önergem- I 
deki cümlenin eklenmesini teklif etmiş bulunuyo- ! 
rum. I 

İzin verirseniz, birinci fıkrayı, son cümleden baş
lamak üzere okumak istiyorum: «Gerek bunlar, ge
rek izinsiz imal ve ihraç edilmek istenilen ve Tekel 
idaresi tarafından zapt olunanlardan sahipleri belli 
olanlar, yapılacak soruşturma ve kovuşturmanın so
nuçlanmasına kadar suç delili olarak Cumhuriyet 
Savcılığınca muhafaza altında bulundurulur.» Bu, 
Sayın Komisyonumuzun tespitidir. 

Esas kaide bu olmalıdır; fakat Genel Kurulun 
tamayülünü dikkate alarak bir istisna getirmeyi dü
şündüm. Şöyle ki: «Ancak, mahiyetleri kesinlikle tes
pit edilen ve muhafazasına zaruret kalmadığı belirle
nen uyuşturucuların müsadere ve imhasına son tah
kikatın her safhasında mahkemece karar verilebilir.» 
Bir istıisna hükmü getiriyoruz. Bununla mahkeme, 
şayet gerçekten muhafazasına lüzum ve zaruret kal
mamışsa müsadere ve imha yoluna gidebilecek ve 
böyle bir kararı verebilecektir. 

Hükümet Temsilcisinin ve Komisyonun ne diye
ceğini şu an için bilemiyorum; ancak, böyle bir ila
ve Komisyon metninin son fıkrasıyla da bir paralel
lik göstermektedir. Son fıkra: «Sahibi belli olmayan 
kaçak uyuşturucu maddeler, Yönetmelikte belirlenen 
hususlar tanımlanıp bir müsadere kararı verildikten 
sonra Mahallin Mülkî Amirliğine teslim edilir.» de
rnektedir. Yani, bir hüküm, bir kesinleşme bahis ko
nusu olmadan bazı durumlarda Yüksek Komisyon, I 
bir imhanın mümkün olabileceğini kabul etmekte
dir. Böyle olunca, şurada bu şekilde bir istisnayı koy
duğumuz takdirde Komisyonun buna karşı çıkma- I 
ması gerekir. Kaldı ki böyle bir istisnayı koyduğu
muz takdirde, Komisyon metnine muhalefet eden I 
arkadaşlarımızın da düşüncelerine bir ölçü içerisin
de yaklaşmış olacağız. 

Şimdi burada örnek alınmasından falan önergem
de bahsetmedim. Sebebi şu: Bu takdir, mahkemenin | 
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yetkisi içerisinde kalmalıdır; mahkeme isterse örnek 
alma ihtiyacını hissederse örnek alır, muhafaza eder, 
isterse tamamını tetkik ettirir. Bunu, mahkemenin 
takdir sahasına müdahale etmeyecek bir şekil olarak 
düşünüyorum. 

Bu arada, bir Yargıtay kararından da örnek ver
mek istiyorum bir cümle okumak suretiyle: «(Sanık
lardan yakalanan maddenin tamamı, Adlî Tıp Mec
lisine gönderilerek uyuşturucu maddenin safî ağırlığı 
tespit edilmeden eczanedeki tartı miktarı kabul edi
lerek bunun üzerine ağtr para cezası tayini yolsuz
dur.» diyor. 

Biz, mahkemeyi bu konuda serbest bırakırsak sa
nıyorum ki adaletin tecellisinde mahkemeleri zor du
rumda bırakmamış olacağız. 

Diğer bir endişem: Şayet bu Teklif kabul edilmez 
veyaıhuıtta Adalet (Komisyonunun metni kabul edil
mez de, Sağlık Komisyonumuzun hazırladığı metne 
benzer bir durum ortaya getirirlirse, (biraz evvel Sa
yın Müftüoğlu'nun izah ettikleri gibi) bunun adlî 
uygulamalarda büyük kargaşalar yaratabileceğini, 
amaca uygunluk yönünden de ters sonuçlar verebile
ceğini esasen, sadece savunma yönünden almıyo
rum, uyuşturucular konusundaki Devlet politikasını 
zaafa uğratacak sonuçlar da ortaya çıkarabileceğini 
düşünüyorum; buna dair birtakım uygulamalardan 
emsaller vermek mümkündür; fakat şu anda fazla za
manınızı almak istemiyorum. 

Efendim, 1 inoi madde ile ilgili olarak bu tekli
fimin dışında, açıklık getirmesi bakımından, ikinci 
bir öneride daha bulundum; 

Şimdi, 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanu
nunun 27 nci maddesinin (f) fıkrası hükümleri saklı
dır diyoruz ve bunun, Tasarının 1 inci maddesine 
üçüncü fıkra olarak eklenmesini teklif etmiş bulu
nuyorum. 

Şimdi, 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Ka
nununun 27 nci maddesinin (f) fıkrası: «Bu Kanuna 
göre zor alımına karar verilen ham afyonlar ve af
yondan elde edilen uyuşturucu maddeler Ofise tes
lim edilir.» der. 

Şimdi, burada bu istisnayı koymadığımız takdir
de, afyonla ilgili uyuşturucuların da uygulamada im
hası gibi birtakım yanlışlıkların içerisine her zaman 
düşebiliriz. Nitekim, uygulamada bunun birçok em
salleri olmuştur. Sağlık Bakanlığından da halen Mec
lisimizde konuyu bilen arkadaşlarımız vardır; imha
sı için Sağlık Bakanlığına , gönderilen afyon veya af
yondan istihsal edilen uyuşturucular oluşmuştur. Bu 
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yanılgıları ortadan kaldırmak için böyle bir açıklık 
getirilmesinde ben zaruret görüyorum. 

Takdir Yüce Heyetindir. Teşekkür eder saygılar 
sunarım. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın (Daçe. 
Tasarının 1 inci maddesinin' ilk fıkrasının sonu

na bir yeni cümle ilave edilmesini öneren Sayın Da
çe'nin teklifini tekrar okutuyorum ve oyunuza suna
cağım. 

Komisyon katılıyor mu?.. 

ADALET KÖMtSVONU SÖZCÜSÜ S. FERİ
DUN GÜRAY — Her iki önergeye de katılmıyo
ruz, takdir Yüce Kurulundur. 

BAŞKAN — Her iki önergeye de katılmıyorsu
nuz? 

Hükümet?.. 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCÎSt KEMA -

LETTtN ALİKÂŞİFOĞLU — Sayın Başkan; 

Bu değişiklik önergesinin genel espirisi; numune
ler alınsın, daha sonra gerekirse bunlar imha edilsin, 
şeklinde tezahür ediyor. Sayın Müftüoğlu'nun tekli
fi de bu, Sayın Daçe'nin teklifi de bu. 

Ancak ben, Yargıtay kararını okuyarak şöyle bir 
neticeye varmak istedim ve Beşinci Dairenin daha 
yeni bir kararım huzurunuza getirmek istedim. Adlî 
Tıp Meclisinden (bile geçiyor, Adlî Tıp Meclisi dahi 
karar veriyor. Hemen ifade edeyim, Adlî Tıp Mec
lisi kararları hâkimin takdir sekhiyeti dışında, kesin
dir. 

Buna karşılık Yargıtay diyor ki; 
«Adlî Tıp Meclisine gönderildiği anlaşılmış ve 

Adlî Tıp Meclisi Kimya Tahlil Şubesinde yapılan in
celemede kâğıtta çıkan maddenin 10 gram 25 san
tim esrar olduğu, ikinci kâğıtta çıkan 9 gram 20 san
tim maddenin kenevir bitkisinden tohum, tomurcuk 
ve yapraklarından ibaret olup, 4 gram 30 santigram 
esrar maddesi elde edildiği ve üçüncü pakette çıkan 
100 gram olan maddenin kenevir bitkisi olduğu, to
humların bu haliyle kullanılmadığı açıklanmış olma
sına göre, sanıklarda yakalanan maddenin tamamı 
Adlî Tıp Meclisine gönderilerek uyuşturucu madde
nin safi ağırlığı tespit edilmeden eczanedeki tartı mik
tarı kabul edilerek, bunun üzerine ağır para cezası 
vermesi kanunlara aykırıdır.» denmiş ve bozmuştur. 

Şimdi, Yüce Heyetin şu hususa eğilmesini arzu 
etmiştim, o bakımdan da meseleyi 139 uncu madde 
yönünden ifade etmiştim. Şimdi, bizim Türk Ceza 
Kanununun 403 ve 404 üncü maddelerinde belli suç
larda yakalanan her gram ve küsuru için ayrıca ağır 
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para oezası verilir; Ama bu kullanmaya yönelik ise, 
böyle bir tartıya, böyle bir incelemeye gerek yoktur. 

Yine elimizde bir karar kullanmaktan açılmıştır; 
fakat Yargıtay bunu ticaret kastıyla bulundurmak ni
teliğinde düşünmüştür. Şimdi, bu halde madde imha 
edilecektir veya belli numune alınacaktır; ama görü
lüyor ki, tamamının kesinlikle tartılması ve tamamı
nın üzerinden ceza verilmesi gerekir. 

Ben bu konuyu açıklamak istemiştim. Asla Yüce 
Heyetin bir kararına saygısızlık gibi hiç aklımdan 
geçmeyen bir konuyu düşünmemiştim. Takdir Yüce 
Heyetindir. Saygıyla arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Netice itibariyle bu önergeler üzerinde takdir?.. 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KBMA-

LETTlN ALÜKAŞtFOĞLU — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKİAN — Katılmıyorsunuz, onu sarahaten 
ifade ediniz. 

(IBekir Sami Daçe'nin önergesi tekrar okundu.) 
'BAŞKAN — önergeye Hükümet katılmamakta

dır. Komisyon katılmamakta, bununla beraber Ge
nel Kurulun takdirine bırakmaktadır. Bu iki cümle
yi kullandıkları için aynen size naklediyorum. 

Bu durumda önergenin dikkate alınıp alınma
ması hususunu oyunuza sunuyorum. Dikkate alın
masını kabul edenler... Dikkate alınmasını kabul et
meyenler... Dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Daçe ve Sayın Akdemir'in, Tasarının 1 
inci maddesine 3 üncü fıkra olarak bir cümle ilave
sine mütedair önergesini tekrar okutuyorum ve oy
larınıza sunacağım. 

(Bekir Sami Daçe ve Mehmet Akdemir'in müş
terek önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önergenin Komisyonca dikkate alı
nıp alınmaması hususunu oyunuza sunuyorum. Dik
kate alınmasını kabul edenler.. Kabul etmeyenler... 
Önergenin dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Sayın Muratoğlu, Sayın Aşkın, Sayın Gürbüz ve 
ona yakın olarak Sayın Gözübüyük'ün bir önergesi 
var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
2313 sayılı Kanunda değişikliği kapsayan Tasarı

nın 1 inci maddesinin son bölümünün aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Gerek bunlar ve gerekse izinsiz imal ve ihraç 
etmek istenilen ve Tekel idaresi tarafından zap olu
nanlardan sahipleri belli olanlar yapılacak soruştur
ma ve kovuşturma için gerekli ve yeterli numuneler 
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veya tahlil raporları alındıktan sonra soruşturma ve
ya kovuşturmanın her safhasında bu maddeler mah
keme kararıyla imha edilmek üzere mühürlü olarak 
mahallin en büyük mülkî amirine teslim edilebilir. 
Sahibi belli olmayan kaçak uyuşturucu maddeler ma
hallin en büyük mülkî amirliğine teslim edilir.» 
Enis MÖRIATOÖUU Özer GÜRBÜZ 

Aydemir AŞKIN 
BAŞKAN — ISayın Gözübüyülk, bu önerge sizin 

önergeniz istikametindedir. Buna katılıyor musunuz? 

IABİDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Evet 
efendim, katılıyorum. 

BAŞKAN — Evet, önergenizi geri veriyorum. 
Buyurun Sayın Muratoğlu, size önerge üzerinde 

söz veriyorum. 
ENÎS MURATOĞLU — Sayın Başkan, Mecli

simizin değerli üyeleri; 
Pek haklı olarak gösterilen hassasiyet neticesinde 

görülüyor ki, 2313 sayılı Kanunun 20 nci maddesin
de yapılmak istenen değişiklik âdeta münakaşa bo
yutlarına varmak istidadındadır ve hatta varmıştır. 

Şimdi, bu mevzuda kıymetli vakitlerinizi almak 
istemiyorum. Bununla beraber hadisenin ehemmiye
tine binaen müsaade buyurulursa, hafızalarınızı taze
lemek için bazı konulara kısaca temas edeceğim. 

Değerli üyeler; 
2313 sayılı Kanunun 20 noi maddesinde yapılmak 

istenen değişiklik bir defa evvelki ile nedir? Onu kı-
saoa arz edeyim. Evvelki Kanunda sadece bu mad
delerin Sağlık Bakanlığına gönderilip imhası derpiş 
ediliyordu. Hükümetten gelen Tasarı, bu maddelerin 
vilayette imhasını ele almaktadır. Hal böyle iken, 
Sağlık Komisyonu tanzim eylediği metnin son kıs
mında (Bu son kusma kadar da maddede hiçbir de
ğişiklik yoktur) iki ayrı hususu almıştır ve bu iki hu
susu da amir hüküm şeklinde getirmiştir. Bu iki ayrı 
husus şunlardan ibarettir: 

Değerli üyeler; 
Gerek 2313 sayılı Kanunun değiştirilmek istenen 

bidayetteki 20 noi maddesinde, gerekse Hükümetten 
gelen Tasarıda, bu maddelerin üç ayrı laboratuvarda 
tahlil edilmesine dair hiçbir husus mevcut değildir. 
Hal böyle iken, Sayın Sağlık Komisyonu bu madde
lerin hem Adlî Tıp laboratuvarında, hem Jandarma 
laboratuvarında ve hem de Emniyet laboratuvarında 
üç ayrı tahlilini amir hüküm olarak getirmiştir; «Bu 
tahliller yapılır.» diyor. 

Şimdi, bu noktayı nazara niçin katılamıyoruz? 
Tatbikatta ipek çok emsalini görmüşüzdür ki, sanık 

üzerinde çıkan uyuşturucu maddeyi ikrar eder; ken
disine ait olduğunu, bunun müptelası olduğunu söy
ler. Maddenin bir laboratuvarda tahlili yapılır ve bu
nun vasfı tayin edilir, uyuşturucu madde olduğu an
laşılır. Bunun üzerine derakap o mevzuda hüküm te
sis ve tefhim edilir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Şayet Sağlık Komisyonunun noktayı nazarını ka

bul edecek olursak, bu kesin hale rağmen, bir ikinci 
talhlili ve hatta bir üçüncü tahlili yapmak durumun
da kalacaktır mahkemeler. Bu da zaman ve emek is
rafından başka hiçbir mana ifade etmeyecektir. Bu 
itibarla, Sağlık Komisyonunun bu noktaya matuf 
görüşüne bendeniz katılamamıştım. 

Sağlık Komisyonunun getirdiği ikinci husus: Bu 
üç rapor alındıktan sonra, ki arz ediyorum; üç rapo
ra lüzum yoktur, bir tanesi ile de mahkeme amel ede
bilir, hüküm verebilir. İcap ederse bir ikincisi, icap 
ederse bir üçüncüsü yapılabilir; ama lüzum yoksa bu
nu yapmaya, mahkemeyi mecbur etmek kanaatım-
ca yersizdir. Sayın Sağlık Komisyonunun ikinci ge
tirmek istediği amir hüküm: Bu tahlillerin akabinde 
uyuşturucu maddelerin imhası cihetine gidilmesidir. 

Adalet Komisyonu ise, maddede esasta hiçbir 
değişiklik yapmıyor, ne suretle, ne yolda tahlil ya
pılması icap ettiğine dair bir hüküm getirmiyor ve 
uyuşturucu maddelerin behemahal mahkeme sonu
na kadar muhafaza edilmesi esasına sadık kalıyor ve 
böylece Hükümet Tasarısının paralelinde hareket edi
yor. Bendeniz, Adalet (Komisyonunda bu mülahaza
ya muhalif kaldım ve muhalif kaldığım için de söz
cülüğü muhterem arkadaşım Güray deruhte eyledi
ler. 

Şimdi, bu uzayan münakaşaların, dikkat buyuru
lursa, mihrak noktası, uyuşturucuların üç tahlile git
mesi veya gitmemesi ve imha edilip edilmemesidir. 
Mahkemeler lüzumlu gördükleri ahvalde, daha ev
velki konuşmalarımda da arizamik izaha çalıştığım 
gibi, lüzum gördükleri ahvalde bu tahlilleri yapabi
lirler; ama lüzum görmüyorlarsa yapmazlar. Onları 
mecbur etmeyelim ve Meclisimizde dağılan fikirleri 
şu tarzda birleştirebiliriz : 

Bu hususu tamamen mahkemenin takdirine bıra
kalım. Tensip buyurulursa, mahkeme, tahkikatın her 
hal ve derecesinde eldeki delilleri, mevcut doneleri 
hükmün tesisine yeterli gördüğü takdirde, muvafık 
bulduğu takdirde, uyuşturucunun imhasını istesin, 
îmiha edilmek üzere sevk etsin; fakat, şayet herhan
gi bir sebeple hükmün tesisinde mahkeme endişeye 
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düşüyorsa, yargıya müdahale etmiş olmayalım, «Be-
hemahal bunu imha cihetine git» demeyelim, «Bu
nu sakla» da demeyelim; bu takdir hakkını hâkime 
bırakalım. 

Benim naçiz kanaatime göre en doğrusu budur 
ve böyle olduğu takdirde Yüksek Heyetinizin ve 
Adalet Komisyonunun, hatta Sağlık Komisyonunun 
zannederim aynı doğrultuda fikir birleşimine gitme
leri de imkân dahilinde olacaktır. Bendeniz, bunu 
teklif ediyorum. Mahkeme tahlil için müteaddit ha
reketlere mecbur tutulmasın; biz onu bir, iki, üç, dört 
diye mecbur etmiyelim. Olabilir ki, son safhada, 
Yargıtay safhasında da bir tahlile lüzum görülebilir, 
bu kesretle vaki olmuştur. Bunu delillerin durumu
na göre hâkim takdir etsin, istiyorsa, muhafazası 
cihetine gitsin. Lüzum görmüyorsa, eğer delilleri ye
terli görüyorsa, imhası için göndersin mühürlü ola
rak (Önergemizde belirttiğimiz gibi) ve böylece Yük
sek Heyetinizin de, Sağlık Komisyonunun da ve 
hatta bence Adalet Komisyonun da düşünceleri bu 
noktada temerküz etmiş olur. 

Takdir, Yüksek Heyetinize aittir. 
Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğ-

lu. 
A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan önerge 

üzerimde söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın iğneciler önerge üzerinde bu

yurun efendim. 
A. ASIM IĞNEÖtLER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Sayın Muratoğlu'nun önerisini ve açıklamala

rını ben de dikkatle dinlemeye çalıştım. Efendim, 
söyledikleri doğrudur. Mahkemeye her yerde geniş 
takdir hakkı tanınır. .Burada da «Üç defa, beş defa 
veyahut şu müesseselerde yapacaksın, diye bir kısıt
lama getirmeyelim, takdiri yüce mahkeme kendisi 
yapsın» buyururlar. 

Aslında, tabiî bu doğru bir fikirdir. Bundan ev
vel Yüce Heyetinizin tasvibine mazhar olan Sayın 
Müftüoğlu'nunkinde adet var; ne kadar tahlil edi
leceği. Bu, gerçi Sayın Muratoğlu'nun dedikleri doğ
rudur; ama biz mademki adaletin tecellisinden yana
yız, ola ki, bir sayın hâkim, kanaat getirir, bir mües
seseye hir defa tahlil yaptırmak suretiyle (hem de 
gerçeklere uygun olur) bir karara varır. 

Ola ki, taraflar, kamuoyu ve madem ki, bunu im
ha edeceğiz sonunda; çünkü mahkemenin safahatı, 
karar malum Yargıtaya gidecek, Yargıtay bunu az 
görebilir, Yargıtaya da peşinen bir kanaat gelmesi 
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için, kanaat sahibi yapmamız için, üç defa tahlil edil
mesini ve üç tane numunenin veyahut beş tane nu
munenin de ayrıca hinihaoette, lüzumu halinde tah
lil edilmek üzere bırakılmasında fayda var. Tatmin 
edilir; vicdanlar tatmin edilir, Yargıtayın tered
dütleri de ortadan kalkar. «Sayın hâkim neden aca
ba bir defa tahlil ettirdi, neden diğerlerini itibare 
almadı, bir de biz tahlil ettirelim.» diyebilir; ama üç 
defa tahlil edilir, beş defa tahlil edilir de aynı so
nuçlar alınırsa, Yargıtayın da vereceği kararda, boz
ma veyahut tasdikte daha huzur içinde hareket etme 
imkânı olur. 

'Bu itibarla ben Sayın Muratoğlu'nun bu öneri
sine katılamıyorum. Onu arz etmek isterim. Evvelki 
Müftüoğlu'nun önergesindeki esasların Sayın Komis
yonca dikkate alınacağı ümidiyle saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İğneciler. 
Komisyonun ve Hükümetin, Sayın Muratoğlu' 

nun önergesi üzerindeki görüşünü rica ediyorum. 
ADALET KOMltSYONU SÖZCÜSÜ S. FERİ

DUN GÜRAY — Sayın Başkan, Sayın Muratoğlu 
ve arkadaşlarının önergesine katılamıyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANLIĞI TEMStLGİlSÎ K1EIMA-

LETTİN ALİKÂŞIFOĞLU — Katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Sayın Muratoğlu, Sayın Gürbüz ve Sayın Askın' 

m önergesine Hükümet ve Komisyon katılamamak-
tadır. Bu durumda dikkate alınıp, alınmamasını oyla
rınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Dikkate alınması kabul edilme
miştir. 

Yine 1 inci maddeyle ilgili olarak Saym Gökçe 
ve arkadaşlarının bir önergesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başıkanlığa 
1 inci maddeyle değiştirilmesi istenilen 20 nci 

maddenin «Cumhuriyet savcılığınca muhafaza altın
da bulundurulur» cümlesinden sonraki kısmın tü
müyle maddeden çıkarılmasını saygılarımızla arz ve 
teklif ederiz. 

Abbas GÖKÇE Fuat AZGUR 
Nuri ÖZGÖKER Hidayet UÖÖR 
Yılmaz ÖZMİAJN Hamdi ÖZER 

Necdet ÖZDOĞAN Bekir TÜNAY 
Salih İNAL Sadi ERDEM 

ıBahtiyar UZUNOÖDU Şadan TUZCU 
Halil Erdoğan GÜREL 
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BAŞKAN — Sayın Gökçe, bir açıklama yapa
cak mısınız?.. 

AHBIAS GÖKQE — izin veriseniz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gökçe. 

ABBAS GÖKÇE — Sayın Balkan, değerli arka
daşlar; 

!Bn aykırı önerge bizim önergemiz idi, benim ka
nımca ve benim kanımca evvelemirde Yüksek Baş
kanlığın bizim önergemizi oylaması gerekirdi. 

'Biz önergemizde şunu dile getirmek istedik: Bu 
yakalanan maddeler uyuşturucu maddelerdir; Tür-
kiyeVle suç teşkil eden uyuşturucu maddeler ve çok 
pahalı uyuşturucu maddeler, öyle ki, bu uyuşturu
cu maddeler üzerinde çok oyunlar oynanıyor, çok 
suçlar işleniyor, çok para kazanılıyor. Bunlar her el 
değiştirdikçe suiistimaller oluyor, her el değiştirdik
çe bu maddelerin kendilerinin de değiştirilmesi müm
kün oluyor. 

Şimdi, bir uyuşturucu madde yakalandı; yakala
nan uyuşturucu madde ilk etapta cumhuriyet savcı
lığına teslim ediliyor. Cumhuriyet savcılıklarında 
emanet daireleri var; kilitli, mühürlü. Emanet me
murları var, savcının sorumluluğu altında muhafaza 
ediyor. Bizim endişemiz, yakalanmış, adliyenin ema
net dairesine konmuş bu yasak, suç teşkil eden ve pi
yasa değeri çok fazla olan bu maddenin cumhuriyet 
savcılığından başka bir ele; yani mahallî idarenin en 
yüksek amirine teslimi keyfiyetine gidilmemeliydi. 
Çünkü, her el değiştirdikçe madde de değişir, her 
el değiştirildikçe suiistimaller de olabilir. Savcılıkça 
mühürlenmiş, amanet dairesinde muhafaza ediliyor, 
saklanıyor; biz bunu, «Hele savcı sen bunu yapa
mazsın, bunu valiye verelim, başkasına verelim» de
mek yerine, gönül arzu ederdi ki, tasarıda savcının 
başkanlığı altında kurulacak bir heyet, o heyete vila
yetten vali muavini alınabilirdi, bir ziraat mühendisi 
alınabilirdi, sağlık müdürü alınabilirdi, onlar savcı
nın başkanlığı altında hemen orada el değiştirmeden 
imha etsin. Fakat bu böyle getirilmedi. 

ıBiraz evvel Daçe arkadaşım afyon ve müştakla
rının Toprak Mahsulleri Ofisine gönderilme keyfiye
tinin hâlâ devam .ettiğini ve bizim uygulamalarda 
bulunduğumuz yıllarda da böyle gittiğini ifade etti
ler ve biz de biliyoruz. Biz, önerge sahibi diğer arka
daşlarımızla beraber iki adet önerge hazırladık, öner
genin birisinde, bu el değiştirme olmasın, suiistimal
ler gittikçe yürümesin, her el değiştirdikçe madde de 

değişiyor; tebeşir tozu oluyor, kına oluyor, alçı olu
yor, bilmem daha değişik şeyler oluyor, işin içerisi
ne büyük menfaatler, büyük paralar girince her şey 
oluyor... Orada imha edilmeliydi; ama öyle imha, 
savcılığın başkanlığında bir imha keyfiyeti düşünül
medi, öyle tasan getirilmedi. Peki dedik, eskd uygu
lama var; afyon ve müştaklarına uygulanan, onların 
imhası ya da değerlendirilmesine ilişkin bir uygula
ma var. Nitekim biz ikinci önergemizde (Maddeye 
sıra geldiği zaman sözü edilecektir. Birbiriyle irtibatı 
olduğu için sıra gelmeden söylediğimden Sayın Di
van Başkanımız ve sizler beni affedin) 21 inci mad
deye ilişkin önergemizde de, bunların Toprak Mah
sulleri Ofisince ilaç sanayiinde ve emsali yerlerde 
değerlendirilmesi, gerekirse yurt dışına ihraç edilme
si, mümkün olmayanların imhası, demiştik. Akıl için 
yol birdir; bu yapılmalıydı. Yoksa şimdi illerde, ilçe
lerde bu sayede belki zengin olacak suiniyetli kişiler 
çıkabilir, her el değiştirmede büyük paralar oynar. 
Biz ilçeden il'e gönderiyoruz, afyon, morfin olarak 
yola çıkan şeyin yolda tebeşir olmayacağını, kına ol
mayacağını kim taahhüt edebilir?.. İşin içerisine pa
ra girince maalesef çok şeylerin olduğunu görmüşüz
dür. 

Bizim endişemiz bunda idi. Diyorduk ki, savcı
dan daha emin muhafaza yeri olamaz. Her savcılığın 
emrinde emanet dairesi var. Hangi ilde var emanet 
dairesi, hangi ilde bu imkânlar var?.. Vali ikıi-üç ki
şiyi tefrik edecek, görevlendirecek, onlar da kimbi-
lir nasıl değerlendirecek, nasıl hareket edecek, nasıl 
imha ditecek, onu ben bilemiyorum... Ben burada bu 
hissiyatımı dile getirip de, bu endişemi dile getirip 
de içimdeki bütün kuşkuları, şüpheleri ortaya vur
mak ve takdiri Yüksek Kurulunuza arz etmek iste
dim. 

Şimdi bir yandan suç işlenmesini önleyeceğiz, 
Türkiye'nin yüzkızartıcı, bir ölçüde yurt dışına inti
kal eden bu afyon, eroin, morfin ve emsali maddele
rin Türkiye'den yurt dışına çıkmasını, yurt içinde 
kullanılmasını çok dikkatli bir şekilde önlemeye çalı
şacağız, öte yandan da ihmal kapılarını, müsait ka
pıları aralamaya başlıyoruz; «Savcı sen teslim et he
le idareye, bakalım idare çaresine bakar, o imha 
eder...» 

Bu nedenle bu önergeyi verdim, endişemi belirt
tim. Takdir Yüce Kurulunuzundur. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Sayın Gökçe, bir usuli hususu naklettiniz. Mad-
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denin tümünün değiştirilmesine müteallik önergeler 
varken, kısmen değiştirilmesine müteallik önergele
rin öncelikle oylanması mümkün olmayacaktır, tak
dir edersimiz. Bu itibarla, şu ana kalmıştır önergeniz. 

Bu önerge üzerinde Komisyonun ve Hükümetin 
görüşünü rica ediyorum. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ S. FERİ
DUN GÜRAY — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Sayın Gökçe'nin önergesine katılmıyoruz. Zira, 
2 nci fıkra sahipsiz olarak yakalanan uyuşturucu 
maddelerin imhası işini düzenlemektedir ve bu imha
sı işi mülkî amirliğe bırakılmıştır. Gerçekten de sav
cıların görevleri yasalarla belirlenmiştir. Ancak, bu
rada uyuşturucu maddenin imhası, özellikle sahibi 
belli olmayan, hakkında herhangi bir kamu davası 
açılmamış bulunan uyuşturucu maddenin ne gibi bir 
işleme tabi tutulacağı işi adlî görevin dışında, adliye
nin uğraşı sahası dışında olan bir şeydir. 

!Bu bakımdan, daha önceki arkadaşlarımızın da 
burada açtkça belirttikleri gibi, Cumhuriyet Savcıla
rını böyle sahipsiz olarak yakalanan uyuşturucu 
maddenin imhasıyla meşgul etmek herhalde hakkı
mız değildir. Zaten çok olan işleri yanında, zaten bir
çok kanunlarla kendilerine verilen diğer işler yanın
da bir de böyle tamamen idareyi ilgilendiren ve ta
mamen idarenin içindeki birçok teknik personelin bir 
araya gelmesiyle oluşacak bir kurula başkanlık et
mek suretiyle bu işi halletmelerini beklemek herhal
de fazla olur. Bu bakımdan bu görüşe katılamıyoruz. 
Bizıim bu maddede belirtmek istediğimiz, imha için 
mülkiye amirliğine teslimdir. Yoksa, bunu savcıla
rın yapamayacağı yahut adliyenin bu işin üstesinden 
gelemeyeceği gibi bir düşünoe ve kuşku kesinlikle hâ
kim olmamıştır. 

••••• • > • # • < ( 

Esasında kanunlar hazırlanırken, malın el değişti
rirken başka şekle dönüşeceği kuşkusu veya Devletin 
maddeyi muhafazada zaafa düşeceği düşüncesi asıl 
unsur olmaması gerekir. O bakımdan katılmadığımızı 
arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Bu konuda Hükümetin görüşünü rica ediyorum. 
ADALET BA/KANLIĞI TEMSİLCİSİ KEMA-

LETTÎN ALİKÂıŞtPOĞLU — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 

Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki 
iKanun 24 Haziran 1933 yılından beri yürürlük'tedir. 
Bu Kanunun konumuzla ilgili 20 nci maddesinin son 
kısmında aynen şu hüküm yer almaktadır: «Sahibi 
bulunmayan veya malum olmayan kaçak uyuşturu
cu maddeler mahallin en büyük mülkiye memuruna 
teslim ve onun tarafından yine Sıhhat ve İçtimaî Mu
avenet Vekâletine gönderilir.» Değişiklik, sadece ba
kanlığa gönderilmesinin kaldırılmasıyla ilgilidir. Tak
dir Yüce Heyetindir. 

'BAIŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Gökçe ve arka
daşlarının önergesine Komisyon katılmamaktadır. 
Hükümet takdire bırakmaktadır. 

Önergenin dikkate alınıp, alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler.. Dikkate alınması ka
bul edilmemiştir. 

Sayın üyeler; 2 nci maddeye geçmeden önce, 1 
inci madde üzerinde Sayın Müftüoğlu tarafından ve
rilen önergenin Komisyonca tekrar tetkikine ve dik
kate alınmasına imkân vermek üzere Birleşime 20 
dakika ara veriyorum, 

Kapanma Saati : 16.05 

..+.. 

— 549 — 



Danışma Meclisi B : 97 26 . 5 . 1982 O : 2 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.30 

BAŞKAN — BaşkanveJdl Fenni İSLİMYELİ 
KÂTİP ÜYELER : Evliya PARLAK, Mehmet PAMAK 

•BAŞKAN — Sayın üyeler; 
97 nci Birleşimin 2 nci Oturumunu açıyorum. 
Kanun Tasarısı üzerinde görüşmelere devam edi

yoruz, 
İkinci maddeyi okutuyorum,, 

MADDE 2. — 23113 sayılı Uyuşturucu Maddele
rin Murakabesi Hakkında Kanunun 21 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 2 1 . — Müsaderesine karar verilen uyuş
turucu maddeler, il merkezinde valinin veya görev
lendireceği bir yetkilinin başkanlığında heyet huzu
runda imha edilir. 

Uyuşturucu madde numunesi alınması, tahlil için 
gönderilmesi müsadere veya imha kararına kadar sak
lanması, imhada hazır bulunacak heyetin kuruluşu 
imhanın ne surette yapılacağı ve teslim usulü ile il
gili hususlar İçişleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlıkları ile Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mü
dürlüğünün görüşleri alınmak suretiyle Adalet Ba
kanlığınca altı ay içerisinde hazırlanacak bir yönet
melikle belirlenir.» 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üyeler?.. 

(Buyurun Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan; maruzatım 

kısa olacaktır. 
ıBu maddede müsaderesine karar verilen uyuştu

rucu maddelerin imhasında valinin veya görevlendi
receği bir yetkilinin kaydı vardır. Vali, bu gilbi iş
lerde resen görev alamaz. Valinin devlet idaresindeki 
özel yeri, kontrolör vaziyette olması -böyle bir (görevi 
fiilen kendisinin ifa etmesine imkan vermemektedir. 

Ayrıca, hu birtakım ihtilatları da beraber geti
rir. Vali, böyle ıbir imha zaptına imza koyduğu za
man aynı zamanda şahit durumuna düşer Gerekti
ğinde mahkemelerce ifadesine müracaat edilmek ge
rekir. Halbuki bu valinin fonksiyonu ile, temsil et
tiği makamla kalbili telif değildir. Birtakım mahallî 
ihtilaflara, iıhtilâtlara da sebebiyet verir. 

IBu itibarla, «Vali» kelimesinin bu maddeden çı
karılması lazımdır. Nasıl düşünülmüş, kim düşünmüş, 
hangi sebeple düşünülmüş?.. Bunu anlayamadım. 
Tamamıyla haksız, iyersiz, valinin teklif edeceği bir 

yetkili olabilir; ama vali bizzat bu imha edilecek 
madde için teşkil edilecek heyette bulunamaz, imza 
ödemez. Mahzurludur, esasen mümkün de değildir. 
Çak yerde işini bilen, vazifesini bilen vali de buna 
yanaşmaz. Bu takdirde de vali ile mahallî mahkeme 
arasında birtakım ihtilatlar, ihtilaflar, çekişmeler, sür
tüşmeler de olaibilir. 

O itibarla, «Vali» kelimesin'in buradan çıkarılma
sı lazım geldiği inancındayım. Komisyon da iştirak 
ederse ayrıca takrir vermeye de lüzum görmüyorum. 

Teşekkür ederim. 

.'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Komisyon?..; 
(ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ S. FE -

RİDUN GÜRAY — Arzı cevap edeyim efendim. 
(BAŞKAN — Efendim, iştirak ediyor iseniz, şimdi 

size söz vereyim, iştirak etmiyorsanız diğer arkadaş
ların görüşünü aldıktan sonra söz vereyim, 

ADALET KOMÜÎSYONU SÖZCÜSÜ S. FERİ
DUN GÜRAY — Hay hay efendim. 

IBAŞKAN — Sayın İğneciler, buyurun efendim. 
A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Sanıyorum ki, önümüze gelen kanun tasarıları 

içinde en fazla ezberlediğimiz tasarı bu oldu. Her 
gün önümüzde. Onun için bütün muhterem arkadaş
ların konuya tam vakıf olduğu inancındayım. 

Şimdi, konu baştan sona kadar adlî bir hadise
dir. Yakalanışından, zaptından tutunuz da Yargıtay'
da tasdik merciine varıncaya kadar bütün safhaları 
adlidir. Nitekim, diğer hadiselerde olduğu gibi. Ka
çak tabanca yakalanır, kaçak eşya yakalanır; bun
ların hepsi adlî safha ile son 'bulur; fakat ne hik
metse, bunun neresünde bir ne varsa, bunu son anda 
Valii gibi Devleti temsil eden bir mercie getirip ora
da âdeta başında durup, tozun, dumanın içinde onu 
yaktıracak kadar bir davranışın içine gitmeyi anla
mak mümkün değildir. 

Adlî hadiselerin sonunda icra safhası da gene adlî 
mercilere ait olmak gerekir. Nasıl ki, idam mahkû
munu cezanın infazında savcılık müessesesi, adlî mer
ciler, doktoruyla heraiber hazır bulunursa bu da aynı 
şekilde olmalıdır. Neden ihöyle, valiyi gereksiz ye-
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re bu gibi bir görevlin içine soktuğumuzu anlamak 
cidden mümkün değildir. Tasarının esprisi zaten yan
lıştır. Noktayı nazarı, hareket noktası yanlıştır. 

Bu itibarla bunu, son bulduktan sonra savcının 
başkanlığında veyahut görevlendirdiği biricinin baş
kanlığında, tabibin ve diğer vilayetten isteyeceği di
ğer görevlilerin nezaretinde bir zabıtla bunun imhası 
gereklidir. 

Onun için, biz Muhterem Heyetinizin ıbu konuyla 
valinin uzaktan yakından ilgilenmemesini, aslında ya
pılacak bir hizmeti de yoktur valinin. Ocağın başında 
durup yaktırmaktan ibarettir ki, böyle 'bir vazifeyi, 
böyle bir basit görevi ona vermeyelim. Aslında, «ba
sit» diyorum; ama ta'biî her karar son safhaya iktiran 
etmedikçe kararlık özelliğini muhafaza edemez. Sayın 
savcılar onun gerekli formalitelerini çok daha iyi 
(bildikleri için onların lüzum görecekleri şekilde im
hası lazım gelir. 

©ir de onun altında bir yönetmelik yapıyoruz; 
aynı maddeye göre. Diyoruz ki o yönetmelikte, «Ada
let Bakanlığı, içişleri Bakanlığının, Toprak Mahsul
leri Ofisinin, Sağlık Bakanlığının görüşünü de alarak 
bir yönetmelik yapar, bunlar da ona göre infaz edi
lir ve imha edilir» deniliyor, yani infaz. edilmek la
zım (gelir. 

IBunu infaz edecek mercie nasıl yönetmelik yap
ma hakkını tanımıyorsunuz da, yetkisi veya sorum
luluğu, görevi kendi üzerine almayan bir merci bu
nu yapacak, ona, «Şu şu şekilde yapacaksınız» di
yeceksiniz, getirip burada infaz edilecek. Bu da bir 
tezat halindedir. Yönetmeliği Adalet Bakanlığı baş
ka bakanlıklarla da işbirliği yapmak suretiyle tan
zim etmeli, infazını da kendi yapmalıdır 

Şimdi, bu konuda bir önerge vermek istemiyo
ruz. Sanıyorum ki, adlî kararın, adlî safhanın bu 
son icrasını da adlî mercilerin yapmasında isabet 
vardır. 

Sayın Komisyonun bunu, bu şekilde mütalaa ede
ceğine inanıyorum.. Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İğneciler. 
iSayın Müftüoğlu, buyurun efendim. 
AVNİ MÜFTÜOĞLU — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
/Bu Kanunun 2 nci maddesi ile değiştirilmek iste

nen 21 inci madde tamamiyle 20 nci madde ile il
gili olan bir maddedir. 20 nci maddede bazı deği
şiklikler önerdik. Muhterem Genel Kurul tarafından 
da tasvip gördü. 

Şimdi 1 nci madde kesıinleşmeden kanımca 2 nci 
madde üzerinde görüşme yaparsak ve kalbul eder

sek, tahmin ederim ki, 1 inci madde ile 2 nci madidle 
arasında birtakım uyuşmazlıklar ortaya çıkabilir. 
Şöyle ki, mesela biz önerdiğimiz şekilde «İmhasına 
karar verilir» demiştik, halbuki şurada 21 inci mad
dede sadece «Müsaderesine karar verilenler» denil
mektedir, halbuki bizim önerdiğimiz şekilde «Müsa
dere» diye bir ifade geçmemişti. 

IBu İtibarla; zaten müteakip kısmıda usulle ilgili* 
dır, yönetmelikle ilgilidir. Eğer Genel Kurul tara
fından da uygun görülürse bu maddenin ancak 1 inci 
madde kesin şeklini aldıktan sonra görüşülmesinde 
yarar olacağı kanısındayım., 

,'Bunu arz etmek için çıktım, saygılarımı sunarım. 
IHAŞKAN — Sayın üyeler; 
Sayın ıMüftoüoğhı 1 inci maddenin kesin şeklini 

aldıktan sonra 2 nci maddenin görüşülmesini temen
ni etmektedirler. Bu arada 1 inci madde ile ügili Ko
misyon metni gelmiştir, okutuyorum. 

.MADDE 1. — 112 Haziran 1933 tarihli ve 2313 
sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkın
da Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş-
tirifonişjtir. 

-«Madde 20. — Gümırüklerden ülkeye izinsiz so
kulmaya çalışılan veya ülke içinde izinsiz satıldığı 
görülen ve her ne surette olursa olsun kanunî yetkisi 
olmayanlar yanında bulunan uyuşturucu maddeler, 
zalbıtanın, gümrük ve tekel memurlarının, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı müfettiş ve müdürlerinin, 
hükümet tabiplerinin, sağlık ocağı tabiplerinin, Hu
dut ve Sahiller Sağlık Teşkilatı memurlarının her
hangi birisi tarafından bir tutanak düzenlenmek su
retiyle zaptedilir. Gerek bunlar, gerekse izinsiz imal 
ve ihraç edilmek istenilen ve Tekel İdaresi tarafın
dan zaptolunanlardan sahipleri belli olanlar yapıla
cak soruşturma ve kovuşturmanın sonuçlanmasına 
kadar suç delili olarak Cumhuriyet savcılığınca mu
hafaza altında (bulundurulur. Sahihi belli olmayan 
kaçak uyuşturucu maddeler, yönetmelikle belirlenen 
hususlar tamamlanıp, müsadere kararı verildikten 
sonra mahallin mülkî amirliğine teslim edilir. 

3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
27 nci maddesinin (f) fıkrası hükümleri saklıdır.» 

Rıfat BAYAZIT M. Fevzi UYGUNER 
S. Feridun GÜRAY Necip BİLGE 
Serda KURTOĞLU Halü ERTEM 

İbrahim BARANGİL A. Pulat GÖZÜBÜYÜK 
İsa VARDAL 

BAŞKAN — Komisyon, metni üzerinde bir açık-
lam ayapmak ihtiyacını duyuyorlar mı efendim?... 
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ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ S. FERİ
DUN GÜRAY — Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ S. FERİ

DUN GÜRAY — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Uyuşturucu madde kaçakçılığı idama varan cezaî 

müstelzimdir. Bu maddeyi düzenlerken Yargıtay yet
kililerini, Toprak Mahsulleri Ofisi mensuplarım ve 
diğer ilgilileri dinlemiş bulunmaktayız. 

Yapılan uygulamada yetişkin personel yokluğu ne
deniyle imha işi merkezî şekilde yürütülürken, bu kez 
imhanın sadece ilde yapılması talep edilmiştir. 

Kanun Tasarısını getiren Hükümetin bunun dışın
da herhangi bir zorluğu ve talebi vaki olmamıştır. 

Bilirkişi raporlarının peşinen alınması her zaman 
yeterli olamamaktadır. Zira, raporların birbirlerine 
mübayin olması, yetersiz kalması, ileri aşamada yeni
den rapor istenmesi mümkündür. Bunlardan bir örnek
leme yapmak gerekirse, kısa bir süre sonra huzuru
nuza gelecek olan bir dosyada, bir kişinin beyin hara
biyeti nedeniyle ölümü sonrasında verilen raporlarda 
bu kişinin beyin harabiyeti nedeniyle bu fiile ma
ruz kaldığı andan itibaren kesinlikle konuşamayaca
ğı ve 'herhangi bir 'ifadede bulunamayacağı raporla 
tespit edilmiştir. 

Duruşmalar bu şekilde devam etmiş ve hüküm 
karar safhasına gelmiştir. Ancak, bu aşamada özel bir 
uzmandan, mütehassıs hekimden alınan raporla, bu 
kabil beyin harabiyeti hallerinde dahi kişinin kısa bir 
süre konuşabileceği mütalaası ileri sürülmüştür. 

İşte bu aşamada mahkeme tereddüte düşmüş ve 
iki raporun telifi durumunda kalmıştır. Demek ki, 
bidayeten resmî makamların verdiği raporun aleyhi
ne, sonradan özel de olsa verilen bir rapor, daima 
delillerde şüpheyi celbedebilir. 

Bunun üzerine, bundan sonra Adlî Tıbba gönderi
lip, iki raporun mübayenetinin giderilmesi yoluna te
vessül edilmiştir ve uzun bir süre sonra iki rapor mü-
bayeneti giderilmiş ve birinci rapora itibar edilmiştir. 

Buna benzer olaylar adliye literatüründe epey faz
lası ile mevcuttur ve yıllar sonra yapılan fethi kabirler
le veya kaybolan delillerin ihyasına çalışmakla kaybe
dilen zamanlar mevcuttur. 

Ayrıca, gene tabip arkadaşlarımızın çok iyi bildik
leri gibi, kız kaçırma ve ırza geçme suçlarında, de
vamlı ilk aşamada bunların muayeneleri yaptırılmak
tadır. Çoğu zaman bu verilen raporların aksi ispat 
edilememiş bulunmaktadır, fakat az da olsa, binde bir 
de olsa ve hatta milyonda bir de olsa hukuk her türlü 

'İhtimali kapsayacak şekilde düzenlenmek zorunda ol
duğundan bazen şöyle olaylara rastlanabilmektedir. 

Verilen raporda arkadaşlarımız Hymen deflore 
şeklinde bir ibare kullanmakta ve kişinin bakire ol
madığını ileri sürmektedirler. 

Gene adliye literatürümüzde görülmüştür ki, bu 
mağdure altı ay sonra, yedi ay sonra ikinci bir tabibe 
başvurmuştur, bu sefer ondan bakire raporu almıştır. 

Gene burada mahkeme bir şüpheye düşmektedir. 
Bu sefer üçüncü bir heyete sevk etmektedir mağdu-
reyi. Heyet bu raporları telif etmekte ve bu raporlar
dan birisini tercih etmektedir. Bu iki rapor arastada
ki mübayenet üzerine Sıhhî Kurulun verdiği üçüncü 
raporun, arıtnk bir dördüncü kez de Adlî Tıp Mecli
sinde okutturulması veya incelenmesi veya mağdu
run muayenesi gerekmektedir. 

İşte bütün bu nedenlerle huzurunuzdaki hassasi
yetimizin delillerin kaybolması endişesinden başka 
hiçbir gerekçesi yoktur. O nedenle huzurunuzu pek faz
la işgal etmiş olduk. 

Takdir Yüce Kurulunuzundur. Düzenlediğimiz 
madde huzurunuza gelmiştir, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Tespit ettiğim şekilde, Sayın Müftüoğlu'nun öner

gesine kısmen ve Sayın Daçe'nin önergesine tamamen 
iştirak edilmiştir. 

A. ASIM İĞNECİLER — Efendim, Müftüoğlu' 
nun önergesine hiç iştirak edilmemiştir. 

BAŞKAN — Kısmen iştirak edilmiştir. Sayın İğ
neciler; bu önerge üzerinde, yeni gelmiş olan metin 
üzerinde artık tekrar konuşma açılması Tüzük hüküm
lerine göre mümkün değildir .Bu itibarla kaıtî şekil
de oylayacağım. Genel Kurulumuz bu maddeyi Ko
misyondan geldiği şekilde kabul eder ise madde kati-
leşmiş olacaktır, kabul etmez ise önergelere avdet ede
ceğiz. 

Bu itibarla, tekrar okutuyorum ve oyunuza su
nuyorum. 

(1 inci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Komisyondan gelen 
yeni metni katî şekilde oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyondan ge
len metin kabul edilmemiştir. 

Bu durumda, Tüzüğümüzün 78 inci maddesi ge
reğince Sayın Müftüoğlu'nun önergesinin ve Sayın 
Daçe'nin önergesinin oylanmasına geçiyorum. 

Müftüoğlu'nun önergesini okutuyorum ve oyunu
za sunacağım. 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 1 inci mad

desiyle değiştirilmek istenen 20 inci maddenin aşa
ğıdaki şekilde düzenlenmesinin Genel Kurulun tak
dirlerine sunulmasını arz ederim. 

Avni MÜFTÜOĞLU 
«Gümrüklerden ülkeye izinsiz sokulmaya çalışılan 

veya ülke içinde izinsiz satıldığı görülen ve her ne su
retle olursa olsun kanunî yetkisi olmayanlar yanında 
bulunan uyuşturucu maddeler zabıtanın, Gümrük ve 
Tekel memurlarının, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı müfettiş ve müdürlerinin, hükümet tabipleri
nin, sağlık ocağı tabiplerinin, Hudut ve Sahiller Sağ
lık Teşkilatı memurlarının herhangi birisi tarafından 
bir tutanak düzenlenmek suretiyle zaptedilir. 

Gerek bunlar gerekse izinsiz imal ve ihraç edilmek 
istenilen ve Tekel İdaresi tarafından zaptolunanlardan 
sahipleri belli olsun veya olmasın soruşturma ve ko
vuşturmanın başlangıcında Adlî Tıp Kurumu ile Jan
darma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdür
lüğü laboratuvarlarında üçer defa yapılacak analizle
re yetecek kadar 3 ayrı örnek alındıktan ve geri kalan 
miktar analiz raporları ilgili mahkemeye geldikten 
sonra mahkemenin her safhasında imhasına karar ve
rilebilir. İmhasına karar verilen uyuşturucu maddeler 
gereği yapılmak üzere mühürlü olarak mahallî mül
kî amirliğe teslim edilir.» 

BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu'nun önergesini oyu
nuza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Sa
yın Müftüoğlu'nun önergesi kabul edilmiştir. 

Sayın Daçe ve Sayın Akdemir'in önergesini 3 üncü 
fıkra olarak okutuyorum ve oyunuza sunacağım. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 1 inci maddesine 3 üncü fıkra olarak 

3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 27 
nci maddesinin, «(f) fıkrası hükümleri saklıdır» cüm
lesinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet AKDEMİR Bekir Sami DAÇE 
BAŞKAN — Bu önergeye esas itibariyle Komis

yon katılmış bulunuyordu. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ S. FERİ

DUN GÜRAY — İkinci fıkra olacak efendim. 
BAŞKAN — İkinci fıkra olarak?... 
AVNİ MÜFTÜOĞLU — Zannedersem benim 

sunmuş olduğum önergede ikinci fıkra, «İmhasına ka
rar verilenler şöyle, şöyle, şöyledir» dedim, o bakım
dan, bu, üçüncü fıkra olmak gerekir. 

BAŞKAN — Üçüncü fıkra olacak. Ben de sizin 
metninizde iki fıkra gördüm; bu itibarla bunu üçün
cü fıkra olarak oylatacağım. 

Üçüncü fıkra olarak, Sayın Daçe'nin ve Sayın Ak
demir'in önergesini oyunuza sunuyorum... Bir daha 
okutuyorum. 

(Mehmet AKDEMİR ve Bekir Sami DAÇE'nin 
önergeleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Sayın 
Daçe ve Sayın Akdemir'in' önergeleri kabul edilmiş
tir. 

Bu itibarla, 1 inci madde, Sayın Müftüoğlu ve 
Sayın Daçe'nin önergelerinden müteşekkil olarak met
ne geçirilecektir. 

2 nci madde üzerinde müzakerelere devam ediyo
ruz. Bu maddeyi okutmuştum ve Saym Hazer, İğne
ciler ve Müftüoğlu'na söz vermiştim. 

Madde üzerinde söz almak isteyen bir başka arka
daşımız?... Yok. önergelere geçiyorum. 

AVNİ MÜFTÜOĞLU — Sayın Başkan, müsaade 
eder misiniz?... Ben, redaksiyon hususunda bir iki 
hususu arz edeceğim. 

BAŞKAN — Neyin redaksiyonu?... 
AVNİ MÜFTÜOĞLU — 2 nci maddede 1 inci 

maddeye paralel olarak bir düzenleme yapılması ge
rekmektedir. önerge hazırdır efendim. 

BAŞKAN — 2 nci maddeyle mi alakalı?... 
AVNİ MÜFTÜOĞLU — Evet efendim. 
BAŞKAN — Lütfen... Komisyon ile mutabık 

iseniz, tashihe müteallik ise onu kendilerine ifade 
edin, ben de bunları tetkik etmek fırsatını elde etmiş 
olacağım. 

BAŞKAN — 2 nci madde ile alakalı önergeleri oku
tuyorum; Saym Banaz, Yarkın ve İğneciler'in önerge
si. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tasarı ile değiştirilen 21 inci 

maddenin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde kabulü
nü arz ederiz. 

Müsaderesine karar verilen uyuşturucu maddeler 
il veya ilçe merkezinde valinin veya görevlendireceği 
bir yetkilinin başkanlığında kurulacak heyet huzurun
da imha edilir. 

Şerafettin YARKIN Remzi BANAZ 
Abdullah Asım İĞNECİLER 

BAŞKAN — Aynı konuda Sayın Gözübüyük'ün 
önergesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
21 inci maddenin birinci fıkrasının aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
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MADDE 21. — (Fıkra 1. —) Müsaderesine ka
rar verilen veya sahiplerine iade edilmeyeceği soruş
turma ve kovuşturma sonunda anlaşılan veya sahibi 
belli olmayan uyuşturucu maddeler illerde valinin ve
ya görevlendireceği bir amirin başkanlığındaki heyet 
huzurunda imha edilir. 

BAŞKAN — Sayın Gözübüyük, Sayın Yarkın ve 
arkadaşları tarafından verilen önergeye yakın bir öner
gedir. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Katılı
yorum efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Bunu size iade edi
yorum. 

Sayın Hazer'in bir önergesi var, okutuyorum. Bi-
lahara ayn ayrı tekrar açıklamanıza imkân vereceğim. 

Sayın Başkanlığa 
Sözlü olarak arz ettiğim nedenlerle 2 inci madde

nin 1 inci fıkrasındaki «Vali» kelimesinin yer alması 
mahzurludur. Maddedeki «Veya» kaydının çıkarılma
sını saygı ile öneririm. 

Mehmet HAZER 

«Madde 21. — Müsaderesine karar verilen uyuş
turucu maddeler il merkezinde valinin görevlendirece
ği bir yetkilinin başkanlığında heyet huzurunda imha 
edilir.» 

BAŞKAN — Buyurun Sayın iğneciler. 
A. ASIM İĞNECİLER — Önergemi geri alıyo

rum. Sayın Hazer'in söylediği gibi, teklif ettiği veçhi
le valinin görevlendireceği bir heyet huzurunda... 

BAŞKAN — Sayın İğneciler geri aldıklarını ifade 
ediyorlar. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan 
BAŞKAN — Efendim, şu anda önergelerin geri 

alınıp alınmaması konuşuluyor, siz de imza sahibisi
niz, Buyurun Sayın Yarkın. 

ŞER AFETTİN YARKIN — Ben geri almıyorum 
efendim, aynı nitelikte değil. 

BAŞKAN — Almıyorsunuz. Bu itibarla bunu oy
larken size söz vereceğim. Şimdi, şu anda en aykırı 
teklif olan Sayın Hazer'in teklifidir. 

«Vali» kelimesini, ifadesini kaldırmaktadır. Bu 
itibarla öncelikle bunun üzerinde müzakere açaca
ğım. 

§ERAFETTlN YARKIN — İştirak ediyorum da, 
ilçe merkezinde de imhasını öngören bir önergemiz 
var. 

BAŞKAN — Sayın Yarkın, Sayın Hazer'in öner
gesi üzerinde müzakere açacağım. Siz o esnada fik
rinizi ifade edersiniz. 

Sayın Hazer'in önergesini bir defa daha okutu
yorum ve bu konuda müzakere açacağım. 

Buyurun okuyun efendim< 
(Mehmet Hazer'in önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Yarkın, şimdi size söz veriyo

rum. Önerge sahibi sizin görüşünüze katılıyorsa, öner
gesini buna göre tashih eder, 

Buyurun efendim. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, sayın 

arkadaşlar; 
Sayın Hazer'in önergesine, «Valiliğin veya yetki

linin» oradaki «Valinin başkanlığında» sözüne ben 
de iştirak ediyorum, yani valinin başkanlığında bir 
heyet değil, valinin görevlendireceği bir yetkilinin baş
kanlığında bir heyet. Ancak, bizim önerdiğimiz hu
sus ise, il ve ilçe merkezinde imhası söz konusu. 

Şimdi, Kanunun 20 nci maddesine göre, bildiği
niz gibi, bütün uyuşturucu maddeler Sağlık Bakan
lığına gönderilirdi, yani bütün uyuşturucu maddelerin 
Sağlık Bakanlığında imhası söz konusuydu. Değişti
rilen şey de bunun muhafazası ve taşınmasındaki güç
lük nedeniyle Sağlık Bakanlığında değil, illerde imha
sı öngörülüyor. 20 nci maddenin gerekçesinde de ta
şınmasındaki ve muhafazasındaki güçlük söz konusu
dur. Aynı güçlük, daha küçük çapta da olsa ilçe mer
kezinden fil'e naklinde de söz konusudur. İlçe merkezin
de imhasını bendeniz Komisyonda önerdiğim zaman, 
ilçe merkezinde bir heyet oluşturulmasının güçlüğün
den bahsedildi, yani ilçe merkezinde bu uyuşturucu 
maddelerin niteliğine uygun elemanlar bulup bir ko
misyon oluşturmanın güçlüğünden bahsettiler, Ben 
de dedim ki, bu komisyon, vilayette valinin kurdu
ğu komisyon, aynı komisyon ilçe merkezine de gider, 
o imhaya da iştirak eder. Yani, uyuşturucu madde 
nakledilmez; fakat heyet oraya gidebilir. Bu, bu ka
dar basit bir konu. Bunun için önergeler eğer uygun 
görülürse, «valinin veya yetkilinin değil,» «il veya 
ilçe merkezinde valinin görevlendireceği bir yetkili
nin başkanlığında oluşturulacak bir heyet huzurun
da imha edilir» şeklinde önergemizi biz düzeltiyoruz. 
Bu şekilde oyunuza sunulacaktır, kabulünü istirham 
ederim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Hazer. 
'MEHMET HAZER — Müsaade ederseniz ye

rimden arz edeyim. Valinin görevlendireceği bir yet
kilinin başkanlığındaki bir heyet, aynı zamanda ilçe
de de işini yapar tarzında bir teklifi ben de kabul 
ederim, yani bunu il ve ilçe diyelim. 

— 554 — 



Danışına Meclisi B : 97 26 , 5 . 1982 O : 2 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. O zaman önerge
yi gönderiyorum, lütfen o tashihi yapınız efendim.; 

Buyurun Sayın Tunçbay. 
TÜRE TUNÇBAY — Sayın Başkan, bir de tek

nik bir konu var. tzin verirseniz bunu açıklayabilir 
miyim belki ışık tutar. 

BAŞKAN — Sayın Hazer'in önergesi üzerinde 
söz almak istiyorsunuz. Buyurun Sayın Türe Tunç
bay. 

TÜRE TUNÇBAY — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin sayın üyeleri; 

Bildiğim kadarıyla bu maddelerin imhası için özel 
fırınlar gerekli ve özel imha ediş şekli var. Eğer bu 
imha ediş şekli için gerçekten çok özel yapılı fırın
lar gerekiyorsa, illerde bunun da yapılması gerekli 
olacaktır. (Bilgilerinize sunarım. 

Teşekkür ederim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tunçbay. 
M. FF.VZt UYGUNER — Sayın Başkan, öner

ge aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Önerge aleyhinde buyurun efen

dim. 
M. FEVZl UYGUNER — Sayın Başkan, Danış

ma Meclisinin değerli üyeleri; 

Bu 2 nci madde üzerinde Komisyonumuzca ha
zırlanan metin hakkında bazı öneriler ileri sürüldü 
ve hazırlanmış olan Komisyonumuzun metnine de 
bazı itirazlar ortaya çıktı. Bunlardan birincisi, bir so
ru şeklinde vaki oldu, «Niçin valiler bu şeye ithal 
edildiler, yani valilere böyle bir görev verildi» gibi 
bir soru ortaya çıktı. Şimdi, Hükümet Teklifini oku
yorum, bu teklifin 21 inci maddenin 1 inci fıkrasını; 
«Müsaderesine karar verilen veya sahiplerine iade 
edilmeyeceği soruşturma ve kovuşturma sonucunda 
anlaşılan veya sahibi belli olmayan uyuşturucu mad
deler il merkezinde mülkî amirliğin başkanlığında 
bir heyet huzurunda imha edilir,» Bu Hükümetin 
metni. 

Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu da, Hükümetin 
metnini aynen kabul etmiş. Biz Adalet Komisyonu 
olarak uygun bulmadık. Dedik ki, vali dilerse, ken
disi başkanlığı üstlenir, önemli gördüğü hallerde. Di
lerse, .(Buna biraz yumuşaklık, esneklik getirmiş ol
mak için) bir yetkiliyi bu işle görevlendirir ve imha 
konusunu bu şekilde halleder diye düşündük, yani bu 
esnekliği biz temin ettik. 

Biraz evvel Sayın iğneciler konuşmasında, «Va
lilerin bir kontrolörlük görevi olduğundan» bahset
tiler. Valiler, icra kuvvetinin vilayetlerde temsilcisi-
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dir. Valiler bizzat icracıdır, sadece kontrolör veya ne-
zaretçi değil, bizatihi icracıdırlar, ama bunun yanın
da valilerin şüphesiz nezaret yetkisi vardır. Hem icra 
eder, hem icra ettirir, hem de yapılan işlere nezaret 
eder, yetkileri vardır. Bu bakımdan, bir ilde çok 
önemli bir imha hadisesi çıkar da, yani büyük hadi
selere yol açan bir kaçakçıhk vakası tespit edilir, hük
me bağlanır ve imha edilmek üzere valiliğe tevdi edi
lir ve vali de «Şunu bizzat kendi elimle, kendi gözü
mün önünde yaptırayım» derse ve başkanlığı da ken
disi üstlenmek isterse niçin men edelim?.. Çünkü, 
vali, bir vilayetin en yüksek idare amiridir. Belki 
çok önem verdiği bir konuda kendisi, «Ben bizzat 
bulunayım başında, şu işi halledeyim» diyebilir, Biz 
bu imkânı niçin alalım elinden?.. «Mutlaka bir ada
mınıza yaptıracaksınız» mı diyelim?.,. Burada vali 
dilerse kendisi yapabilir; zaten imkân verilmiştir. 
Eğer istemiyorsa bir yetkilisine görev verir, yaptırır. 
Zaten madde açık, bu imkân da verilmiştir; o halde 
maddeyi tanzim tarzında herhangi bir aksaklık bu
lunmamaktadır. 

İmha konusuna gelince : tmha meselesi, Meri 
Kanuna göre, bugün için Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınca yerine getirilmekte, yani merkezî bir 
sistemde uygulanmakta, imhasına yahut müsaderesine 
karar verilen uyuşturucu maddeler Türkiye'nin dört 
bir tarafından en mutemet adamlar eliyle Ankara'ya 
kadar ulaştırılmakta ve Ankara'da hazırlanmış olan 
özel imha yerlerinde yakılmak suretiyle imha edil
mektedir, 

Gene konunun Komisyonumuzda müzakeresi sı
rasında bize verilen izahatlardan anladık ki, bunun 
için çok özel bir tertibat ve özel bir imha usulü uy
gulanması gerekmekte imiş ve Sağlık Bakanlığı tem
silcileri bu işte izharı acz ettiler, yani «Biz, bu işi ba-
şaramıyoruz, biz bu işi yapamıyoruz, bizim üzerimiz
den bu işi lütfen alın, başka bir kuruluşa devredin, 
o kuruluş yapsın» dediler. Zaten Hükümet de aynı 
şekilde düşünmüş olacak ki, teklifi o şekilde getirdi 
ve bu işlemin valiler tarafından il merkezlerinde ya
pılması kararlaştırılmış; biz de Komisyon olarak iş
tirak ettik. 

Niçin il merkezi seçildi?., il merkezi seçilmesinin 
sebeplerinden birisi şu : Bu iş merkezî sistemle yapı
lırsa, o zaman uyuşturucu maddeler uzun bir mesa
fe katediyor ve devamlı olarak bazı memurlar, mu
temet adamlar eliyle gönderilmesi gerekiyormuş. Bu 
da hem masraflı ölüyormuş, hem de uzun mesafe kat-
ettiği için yolda çevrilmesi, gasbedilmesi veya değiş-
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tirilmesi ihtimalleri artmakta imiş. Bu sebeple merke
zî sistem terkedilmiş ve bunların illerde halledilmesi 
düşünülmüş. 

ı«Medemki adlî merciler işe el koyuyor, adlî mer
ciler de mahkûmiyet ve müsadere kararı veriyor, o 
halde infazı da adlî merciler yapsın» deniyor. 

Adlî merciler pek çok karar veriyorlar. Mesela 
bir kimsenin yaşının tashihi, mesela bir evlilik bağı
nın sona erdirilmesi, yani boşanma kararı veriyor. 
Peki, bunuda mı adlî merciler infaz edecek?.. Yaş 
tashihi kararını muhakkak ki nüfus memuru infaz 
edecek- Gene bir boşanma kararını nüfus memuru, 
tescil edilmek suretiyle infaz edecek. Bir gayri men
kul davası sonuçlandığı zaman bu nerede infaz edi
lecek?.,. Tapu sicilinde infaz edilecek. Yani «Adlî 
merciler karara bağladığı şeyi de mutlaka infaz et
sin» gibi bir düşünce hiçbir zaman ortaya atılamaz 
ve tutarlı bir düşünce olmaz. 

imha meselesinden bahsedeceğim. Biraz evvel 
oylanan metinde, «Mahkemece imha kararı verilir» 
tabiri kullanıldı. Bu kanımca çok sakıncalı bir tabir
dir, Sebebi şu... 

BAŞKAN — Sayın Uyguner, lütfen Sayın Hazer 
tarafından verilmiş olan önerge aleyhinde konuşunuz. 
Genel Kurulun verdiği kararı tekrar müzakere ko
nusu yapmamıza imkân olmadığını takdir edersiniz. 

Buyurun efendim. 
M. FEVZt UYGUNER — Peki Sayın Başka

nım. 
Bu durum karşısında, Komisyonumuzca kabul 

edilen ve huzurlarınıza getirilen metin, son derece 
uygulanabilirliği olan bir metindir, başka bir ilave 
veya düzeltme gerekmez. Bunun aynen kabulü yo
lunda oy kullanacağınız ümidiyle hepinizi saygıyla 
selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
A, ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, Sayın 

Hazer'in önergesinin lehinde konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
Şair, «Cümlenin maksudu bir, ama rivayet muh

telif» demiş. Tabiî hepimiz bir konunun en iyi şekil
de icrasını, yerine getirilmesini arzu ediyoruz. Sayın 
Komisyon Sözücünün açıklamalarını da gene evvel
kiler gibi dikkatle dinledim. Aslında 1 inci madde, 
«Mülkî idare amirlerine teslim edilmesi» şeklinde ka
bul edildiği için, elbette 2 nci madde de o şekilde ol
ması gerekecek, infaz safhasında. Onun için, ben ona 
ittibaen konuşmak istiyorum, 

Efendim, Sayın Hazer'in vermiş olduğu önerge-
I de, «Valinin görevlendirdiği bir zatın başkanlığında

ki heyet tarafından imha edilir» deniyor, «İl merke
zinde imha edilmez» demiyor. Belki öyle bir yer ola
bilir ki, o vilayette de infazı belki mümkün olmaya
bilir, Özel şekilde yakılması icap edebilir. Bilfarz Si
irt'te belki öyle bir yer bulunmayabilir, öyle bir ka
rar verilmişse; ama o heyet onu usulü dairesinde gö
türür, falan yerde imha eder. İlçede de imha eder. 
Vilayetin şartlarım, nerede, nasıl imha edileceği şek
lini valinin iyi bildiği farzedilmesi lazımdır. Başka 
türlü yapmak mümkün değildir. 

Sonra, vali «Bakalım nasıl imha ediliyor bu şey» 
diye bizzat başında bulunmak ister. Biz bu madde 
ile «Vali oralara yaklaşmasın, bulunmasın» diye bir 
hüküm de getirmedik, Sayın Hazer'in teklifinde. El
bette bir çocuğun aşılanmasını da veyahut bir mide 
ameliyatını da vali icabında seyredebilir; ama buna 
orada görev vermek lüzumsuzdur, anlamsızdır, 

Biz teşrii bir organ olarak burada valilik mües
sesesine verdiğimiz önemi belirtmek için ona böyle 
bir görevi resmen vermek istemiyoruz. Öyle sanıyo
rum ki, Sayın Hazer'in teklifinin anlamı budur. Yok
sa, dilediği şekilde orada nezaret edebilir, çeşitli şe
kilde bu infazı icra edebilir, 

Bu itibarla, bendeniz Komisyonun hazırladığı 
metnin değil, Sayın Hazer'in metninin kabulünün 
1 inci maddeye de daha uygun düşeceği mütalaasıy
la saygılarımı arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İğneciler. 
Sayın üyeler, Sayın Hazer'in «Müsaderesine karar 

verilen uyuşturucu maddeler il merkezinde valinin 
veya görevlendireceği bir yetkilinin başkanlığında, 
heyet huzurunda imha edilir.» şeklinde Komisyon 
tarafından getirilen metnin değiştirilmesine müteal-

- lik 
MEHMET HAZER — «Valinin görevlendirece

ği...» «Veya» yok. 
BAŞKAN — Hayır, sizin metninizi okumadım, 

Komisyonun metnini okuyorum. 
Müteallik 2 nci maddenin 1 inci fıkrasının değiş

tirilmesini öneren önergesini tekrar okutup oyunuza 
sunacağım. 

Komisyon katılıyor mu efendim?.; 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ S. FERİ

DUN GÜRAY — Beyanda bulunmak istiyorum efen
dim; 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ S. FERİ
DUN GÜRAY — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Tasarının Hükümetten gelen şeklinde, sadece mı*'1 

kî amirin bu görevi yükleneceği belirtilmiş idi. Sağlık 
Komisyonundan da bu şekliyle geçti. Ancak biz, uy
gulamada valilerimizin böyle olur olmaz işlerle her 
zaman meşgul edilmesine karşı olduğumuzdan, ko
nuya biraz daha elastikiyet getirdik ve arkadaşları
mızın görüşlerine de yaklaşır bir şekilde, «Valileri veya 
görevlendirecekleri kişileri» şeklinde metni düzenle
dik, 

Bunu böyle düzenlememizin amacı, mutlaka de
ğerli valilerimizi bu göreve sevketmek değildi. Çün
kü getirilen Tasan, Kanunun tümünü kapsamıyor ve 
bazı maddelerinde değişiklik yapıyordu. Bazı madde
lerinde değişiklik yaparken, Kanunun heyeti umumi-
yesine sadık kalmak ve bu uyumu da sağlamak zo
runda idik. Nitekim, görüştüğümüz Kanunun 23 ün
cü maddesinde Hintkeneviri sahalarının imhası göre
vini mahallî mülkî amirliğe vermiştir, Bunu idareci 
arkadaşlarımız da çok iyi bilirler. Bu görevi, bu em
ri vermek, hatta Kanun emir olarak tavsif etmiştir; 
sadece mülkî amirlerin yetkisi içerisindedir. 

Şimdi Kanun bidayetinden beri böyle gelirken, 
aşağısında yaptığımız bir madde değişikliğiyle «vali» 
kelimesini çıkartıp («yetkilendireceği bir kişi» şekli
ne dönüştürürsek burayla da uyumu sağlayamayız 
inancında idik. 

Yine «vali» kelimesini koymakla beraber veya 
«görevlendireceği bir kişi» demek suretiyle biz bu 
uyumsuzluğu giderdiğimiz kanısındayız. 

Sayın İğneciler'in konuşmasında daha önce be
lirttiği husus ise, bu görevin neden valilere verildiği 
idi. Şimdi memnuniyetle görüyoruz ki, hiç olmazsa 
idarenin bu görevi yapmış olmalarını da kabul et
miş bulunuyorlar. Oysa ki, getirdiğimiz Kanunun 
adından da anlaşılacağı gibi, murakabe kelimesini ta
şıyor. Uyuşturucu maddelerin murakabesi yetkisi de 
her haliyle idareye düşen bir yetki olsa gerektir. Çün
kü cezaî yönü hemen hemen yok gibidir, cezaî yönü 
ağır basmamaktadır. Bu bakımdan, tamamen idare
nin görevi dahilinde olduğunu da kabul etmek zo
rundayız. 

Nitekim, bazı kanunlarımızda bu idare amiri ke
limesine katı şekilde bağlanıldığından, biz de uygula
mada bunun mahzurlarını müşahede etmişizdir. Söz 
gelimi, 5917 sayılı Kanunda men kararını vermek ida
re amirlerinin görevi cümlesinden olmaktadır, idare 
amirinin bulunmadığı, başka yerlerde olduğu zaman

larda bunu tesadüfen onun yerine bakan bir kişi ver
diği ahvalde, bu kararların geçerli olmadığını yine 
kendileri de çok iyi bilirler. Bunun sıkıntısını bildiği
mizden, böyle bir elastikiyet getirdik ve bunun da 
uyumlu olduğunu, diğer maddelere uyduğunu zan
nediyorum. 

Yine arkadaşlarımızın ifade ettikleri gibi, ilçeye 
kadar bu konuyu indirmenin pek yararlı 'olmayaca
ğını, rantabl olmayacağını ve masrafı gerektireceğini 
de ifade etmek isterim. 

Önümdeki istatistik rakamlara göre, 1978 yılında 
4 kilo, 1979 yılında 5 kilo, 1980 yılında 4 kilo, 1981 
yılında 6 kilo, (küsurları da var) eroinin imhasına ka
rar verilmiştir. Bu her zaman kolaylıkla taşınabilir, 
vilayete ulaştırılabilir bir miktardır. Ayrıca, bu ka
dar az miktarlar için ilçede bir heyet kurmak, teşki
lata girişmek veya heyet davet etmek herhalde kül
fetli olsa gerektir. 

Yine bunun yanında şunu da arz etmek isterim : 
Ben Olur'a gittiğimde müşahede ettim, (Sayın Yıldı
rım arkadaşımızın "memleketi olsa gerektir.) Orada bir 
fırına bile rastlayamadım. Oysa ki, uyuşturucu madde
lerin imhası, Sayın Tunçbay'ın da belirttiği gibi, 
özellik arz eder. Yani, arkadaşlarımızın bazılarının 
ifade ettiği gibi. açık havada, işe yaramaz tütünlerin 
imhası gibi, ateş verilerek imha edilmez; kapalı fı
rınlarda, mahfuz yerlerde, hiçbir şekilde dışarıya ha
vası, dumanı kokusu çıkmayacak şekilde imha edil
meleri gerekir. Onun için herhalde büyük illerimiz
de bu kabil fırınların inşası da gerekeceğinden, bunu 
ilçelere kadar indirmek istemedik. 

Bu hususları bu şekliyle ıttılaınıza arz eder, say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
REMZt BANAZ — Önergemizi geri alıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hangi önergeyi? 
REMZt BANAZ — Bir önerge vermiştik bu 

madde ile ilgili, 3 imzalı. 
BAŞKAN — Sayın iğneciler'in geri aldığı önerge

yi siz de geri almaktasınız. 
REMZt BANAZ — Evet. 
BAŞKAN — Sayın Hazer, sizin önergenizi takip 

eden diğer bir önergede, Sayın Müftüoğlu'nun öner
gesinde, «Müsadere» yerine «imha» kelimesinin kul
lanılması istenilmektedir. «Müsaderesine karar veri
len...» 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Müsaade edin efendim, ben cümle

mi tamamlayayım, ondan sonra size de söz vereyim. 
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«Müsaderesine karar verilen...» ifadesi yerine 
«İmhası» diye ifade edilmektedir. İştirak ediyorsa
nız o şekilde bu önergeyi, ikisini de bir arada oyla
mak fırsatını bana verirsiniz. 

MEHMET HAZER — Mahzuru yok, olabilir 
efendim. Yalnız bizimkinin esası mahfuz kalmak şar
tıyla. 

M. FEVZÎ UYGUNER — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Müsaade edin efendim. Sayın Ha-

zer, iştirak ediyorsunuz?.. 
MEHMET HAZER — Müsadere yerine, imhası 

bir mahzur teşkil eder mi, etmez mi bilmiyorum. Mah
keme kararı var müsaderede. İştirak etmiyorum. 

BAŞKAN — Evet, iştirak etmiyorsunuz. 
Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — O hususu arz edecek

tim ben de. 

BAŞKAN — Hayır, iştirak etmediklerine göre, 
yapacağımız... O önerge sırasında size söz verdim 
efendim. İmha kelimesi üzerinde duracak iseniz, o 
önerge sırasında size söz vereyim. Şu anda söz ver
memi gerektiren bir durum yok. 

Bu itibarla Sayın Hazer'in önergesini tekrar oku
tup oyunuza sunacağım. 

Hükümetin görüşünü de rica ediyorum. 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KEMA-

LETTİN ALİKÂŞİFOĞLU — Bir daha okur mu
sunuz lütfen? 

BAŞKAN — Lütfen ayağa kalkınız. 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KEMA-
LETTİN ALİKÂŞİFOĞLU — Sayın Başkan, ayrın
tılarıyla Yüce Heyetinize bilgiyi Komisyon Sözcü
sü arkadaşım verdiler. 2313 sayılı Kanunun 23 üncü 
maddesinde mülkî amire direkt görev verilmiştir. Ke
za 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine ilişkin 
Kanunun 8 ve 21 inci maddesi mülkî amire yine di
rekt görev vermiştir. Aynı şekilde 1915 sayılı Güm
rük Kanununda da aynı düzenleme vardır. Bu açık
lamayı yaptıktan sonra takdiri Yüce Heyetinize bıra
kıyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet. 
Okuyunuz efendim lütfen. 
A. ASIM İĞNECİLER — Efendim, yerimden 

arz edeceğim. 
BAŞKAN — Efendim, arz edecek bir şey kalma

dı, lütfen müsaade edin, okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
Sözlü olarak arz ettiğim nedenlerle 2 nci madde

nin 1 ineci fıkrasındaki «Vali» kelimesinin yer alma
sı mahzurludur. Maddedeki «Veya» kaydının çıkarıl
masını saygıyla öneririm. 

Mehmet HAZER 
«Madde 21. — Müsaderesine karar verilen uyuş

turucu maddeler, valinin görevlendireceği bir yetki
linin başkanlığında heyet huzurunda imha edilir.» 

BAŞKAN — Önergenin leh ve aleyhinde esas iti
bariyle söz verdim. Bu itibarla Komisyonun bu öner
geye katılmadığını tespit ediyoruz. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ S. FERİ
DUN GÜRAY — Sayın Başkan, arz ettim, katilimı-
yoruz. 

BAŞKAN — Evet efendim, teşekkür ederim. 
Hükümet.... 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KEMA-
LETTİN ALİKÂŞİFOĞLU — Katılmıyoruz efen.-
düm. 

BAŞKAN — Hükümet katılmadıklarını ifade edi
yor. 

Sayın Hazer'in önergesinin dikkate alınıp alınma
ması hususunu oylarınıza sunmak durumundayım: 
Dikkate alınmasını kabul edenler.... Etmeyenler.... 
Sayın Hazer'in önergesinin dikkate alınması kabul 
edilmiştir. 

Bu itibarla 2 mcli maddenin 1 indi fıkrası Sayın 
Hazer'in verdiği önerge istikametinde tekrar Komis
yon tarafından incelenmesi iktiza etmektedir. 

Sayın Fırat, aynı şekilde verdiğiniz önergenin bu 
şartlar içinde oylanması mümkün bulunmamakta
dır; bir evvelki önergenin dikkate alınması Genel Ku
rulca kabul edilmiş bulunduğu için. Esas itibarıyla 
siz Komisyonun getirdiği metinde iki keDimeyi değiş
tirmektesiniz. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım, müsaade 
eder misiniz yerimden arz edeyim? 

BAŞKAN — Evet, yapabileceğim bir iş şu an* 
da yok. 

AYHAN FIRAT — Sayın Komisyonun bilgileri
ne arz edeceğim, bir yanlışlık olmasın diye. 

BAŞKAN — Buyuran efendim. 

AYHAN FIRAT — Efendim, burada «Müsa
deresine karar verilen uyuşturucu maddeler» tabiri 
vardır. Halbuki konu, imhasına karar verilen uyuş
turucu maddenin imha edilmesidir. Yoksa, müsadere 
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edilen uyuşturucu maddelerin tümünün imha edil
mesine dair bir şey yoktur. Dolayısıyla bu madde
nin «İmhasına karar verilen uyuşturucu maddeler» 
idiye devam etmesi doğru olur kanısındayım. 

Teşekkür ederim. 
AVNİ MÜFTÜOĞLU — Sayın Başkanım, öner

gem zaten o istikamettedir. 
BAŞKAN — Müsaade eder misliniz efendim?.. 

Lütfen bana da müsaade edin de, bütün görüşmeleri 
takip etmek fırsatını bulayım. 

Sayın Müftüoğlu'nun önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanunun 2 nci maddesiyle 

değiştirilen 21 inci maddenin. 1 inci maddesinin bi
rinci kelimesi, «Müsaderesine» yerine «İmhası» ol
ması gerekir. 

Ayrıca ikindi fıkradaki «Müsadere veya» keli
mesinin, kabul edilen 1 inci maddeye uygun olarak 
çıkarılması gerekir, 

Arz ederim. 
Avni MÜFTÜOĞLU 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Bu önergeye, esas itibariyle yazılış şekline mü

tedair olmakla beraber, Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ S. FERİ
DUN GÜRAY — Sayın Başkanım, önceki madde 
değiştirildiği için katılmak zorundayız; katılıyoruz. 
«Müsadere» kelimesinin anlamı kalmamış oluyor. 

BAŞKAN — Yani her iki kelimenin; «Müsadere» 
yerine «İmha» kelimesinin kullanılmasına ve «Mü
sadere veya» ibaresinin çıkartılmasına katılıyorsunuz. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ S. FERİ
DUN GÜRAY — Evet Efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayım Uyguner, aley
hinde mi söz istiyorsunuz? 

M. FEVZİ UYĞUNER — Sayın Başkanım, aley
hinde, yerimden arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, 
İM. FEVZİ UYGUNER — Şimdi, biraz evvel 

kalbul edilen 20 nci maddede Sayın Daçe'nin öneri
siyle 'bir ek yapıldı. Orada dendi ki, «Toprak Mah
sulleri Ofisi Kanununun 27 nci maddesinin (f) ben
di ıhükfümieri saklıdır» şeklinde Ibir hüküm konuldu. 

ıŞiimldi, mahkeme burada «lımhasına» diye bir 
karar 'verirse, 'onun imha edilmesi lazım, «Müsade
resine» diye bir Ikarar verilirse, o takdirde o ilave et
tiğimiz 27 nci maddenin (f) fıkrası hükmünün uy
gulanması imkânı hâsıl oluır. Yani müsadere edi

len şey Toprak Mahsulleri Ofisine gönderilir, Top
rak Mahsulleri Ofisi 'de bunu kendi imkânlarına gö
re değerlendirir ve dolayısıyla o fıkra hü'kmü yerine 
gelir; fakat malhkeme «İmlhasına» derse, bu imkân 
kaybolur, onun mutlak surette iımihası gibi bir du
rum ortaya çıkarılıyor. Onu arz etimek için söz al
dım1. 

Teşekkür ederim.; 
\BAŞKAN — Şahsınız adına konuştunuz... 
İM, FEVZİ UYGUNER — Evet 
IBAŞKAN — Elvet efendim. 
(Komisyon sözcüsü katıldıklarını ifade ettiler. 
Hükümetin ıgörüşünü dca ediyorum? 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KE'MA-

LETTİ'N ALtKÂŞIllFOÖLU — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; 

Yüce Heyetinizin kalbul ettiği metinde dahi iki
ldin 'vardır. Her ikisi söz konusu değildir; imha söz 
konusu değildir. Burada Toprak Mahsulleri Ofisine 
gidecek kısımda müsadere söz konusudur. O bakım
dan metinde «(Müsadere» ve «dtmlha» kelimelerinin 
muhafaza edilmesi gerekmektedir. 

Arz efdiyorum.1 
IBAŞKAN — Sayın üyeler; 
Avni MülftÜoğlu'nun önergesini tekrar okutuyo

rum. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Kanunun 2 nci maddesiyle 
değiştirilen 21 inci maddenin 1 inci maddesinin bi
rinci kelimesi «Müsaderesine» yerine «İmhası» olma
sı gerekir. 

Ayrıca ikindi fıkradaki «Müsadere veya» kelime
sinin ka'bul edilen 1 inci maddeye uygun olarak çı
karılması gerekir. 

Arz ederdlm.< 
Alvni MÜFTÜOĞLU 

IBAŞKAN — IBu önergeye Komisyon katılmak
tadır. 

Hükümet, tekrar bir kelime ile rica ediyorum? 
ADALET İBAKANLIÖI TEMSİLCİSİ KJEMA-

LETTİN ALİKÂŞtiFOĞLU — Katılmıyoruz. 
(BAŞKAN — Katılmamaktadır. 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KEMA-

LBTTlJN ALtKAŞtFOĞLU — Sayın Başkan; Yüce 
Heyetinizden özür diliyorum. 'Böyle bir düzenleme 
kesinlikle bizi imhaya sevk edecektir, Bu bakımdan 
«'Müsadere veya imhasına» kdimelerinin kesinlikle 
mulhafazasında zaruret vardır.; 

Takdir Yüce Heyetinizindir. Arz ediyorum efen
dim. 
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İBAŞKAN — Efendim, muhafazasını istediğiniz 
ifade 2 nci maddenin iikinoi fıkrasında mı bulunu
yor? 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KEMA-
LETTİN ALİKÂŞİFOĞLU — Talbiiî. 

İBAŞKAN — Evet, bana onun yerini gösteririz 
lütfen...,, 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ S. FERİ
DUN GÜRAY — Sayın Başkanım!; 

(«'Müsaderesine veya imhasına.» 
İBAŞKAN — Her iki kelimenin yanyana olduğu

nu görmüyorum./ 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ S. FERİ

DUN GÜRAY — «(Müsaderesine >veya imhasına 
karar verilen uyuşturucu maddeler...» 

İBAŞKAN — Sayın IMÜftöiloğlu?.., 
AVNİ 'MÜFTÜOĞLU — Katılıyorum. 
İBAŞKAN — Elvet, katılıyorsunuz Ibu Önergeye. 
®u halde, Sayın Müftöioğlu... 
ABDULLAH PULAT GÖZÜİBÜYÜ1K — Sayın 

Başkanım, maruzatım var. 
(BAŞKAN — Efendim, hangi hususta Sayın Gö-

zülbüyük?..,, 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Şimdi-

'ki konuşulan hususta. 
İBAŞKAN — «'Müsaderesine ve imlhasına» Ikdi-

rnıderdrin Iberalber kullanılması isteniyor. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Olmaz 

efenldim, müsaade Ibuyurun. 
İBAŞKAN — Buyurun efendini. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Olmaz 

efendim., Evvda müsadereye karar verilir, ondan son
ra imfha edilir. Arada «Veya» olmaz. Yani, Sayın 
Hükümet Temsilcisi doğru söylemiştir. Hukükuımu-
za, ceza hukukuna, tatfoikatına, kanunlara uymaz. 
Evvela müsadereye karar verilir, sonra imlha edffir. 
yanlıştır; «Müsadere veya imlha» olmaz. 

İBAŞKAN — Komisyon, lütfen metninizi veri
niz.] 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT 
BAYAZIT — Veriyoruz efendim. 

BAŞKAN — Lütfen, 'iştirak ettiğimiz metni ve
ririz. ıMetri tam 'Olarak değil, ikdimderi verseniz, 
metne ilavesi mümkündür, Başkanlıkça. 

Hükümet Temsilcisinin de yardımcı olmasını rica 
edeyim; istediği metne imkân 'verilmek için, 

Sayın Bayazıt, esas itibariyle 2 nci maddeyi tek
rar tedvin etmek durumunda olacaksınız veya gö

rüşünüzde ısrar edeceksiniz; Sayın Hazer'in önerge-
si istikametinde. Bu itibarla, Sayın iMüftüüğlu'nun 
önergesini de size verelim. İkisini beraber bir metin 
halinde bize tekrar getiriniz; bir yanlışlık yapılmama
sını temin için. 

Bu itibarla, Sayın Müftüoğlu'nun önergesinin dik
kate alınıp alınmaması hususunu oylayacağım ve met
nin, 2 nci maddenin tam olarak Komisyondan bize 
tekrar gelmesini sağlayacağım. 

Müsaade ederseniz bu şekilde oyluyorum. Sayın 
Müftüoğlu'nun önergesinin dikjkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Sayın Müftüoğlu'nun önerge
sinin dikkate alınması kabul edilmiştir. 2 nci mad
denin metnini tam olarak Komisyon bize tekrar ge
tirecektir. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT BA
YAZIT — Yalnız birinci fıkrası... 

BAŞKAN — Evet, birinci fıkrası; fakat ikinci fık
rasında da bir kelime çıkartılması istenmektedir. İkin
ci fıkradaki «Müsadere veya» ibaresinin çıkartılması 
istenmektedir. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ S. FERİ
DUN GÜRAY — Sayın Başkanım, o «Müsadere»nin 
çıkartılması konusunda ısrarlı değiller sanırım. 

AVNI MÜFTÜOĞLU — «Müsadere veya imha» 
diye... 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ S. FERİ
DUN GÜRAY — ikinci fıkrada bir şey yok. 

BAŞKAN — Efendim, ikinci, fıkrada da «Müsa
dere veya» ibaresi vardır. Bu itibarla Sayın Hazer' 
in önergesiyle beraber Sayın Müftüoğlu'nun öner
gesi istikametinde ya yeni bir metin hazırlayacaksı
nız veya görüşünüzde ısrar edeceksiniz. Şu anda bu 
on dakikada yapılabilecek bir hareket ise ara verelim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT BA
YAZIT — On dakikada hazırlarız. 

BAŞKAN — Değil ise, gündemimizdeki diğer bir 
maddeye geçelim. Hangisini?.. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT 
BAYAZIT — 10 dakika ara yeterlidir Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — 10 dakika?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT 

BAYAZIT — Evet efendim. 
BAŞKAN — Efendim, Komisyonun bu konuda 

yeni bir madde hazırlamasını temin için oturuma 10 
dakika ara veriyorum. 

(Kapanma Saati : 17.55) 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 18.05 

BAŞKAN : Başkanvekili Fenni 1SLİMYELİ 
KÂTİP ÜYELER : Evliya PARLAK, İmren AYKUT 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Danışma Meclisinin 97 nci Birleşiminin üçüncü 

oturumunu açıyorum. 

Görüştüğümüz Tasarı üzerinde Adalet Komisyo
nundan gelen 2 nci madde ile alakalı metni okutuyo
rum. 

«Madde 21. — Müsaderesine karar verilen uyuş
turucu maddeler, il merkezinde valinin veya görev
lendireceği bir yetkilinin başkanlığında kurulacak bir 
heyet huzurunda imha edilir. 

Uyuşturucu madde numunesi alınması tahlil için 
gönderilmesi müsadere veya imha kararına kadar sak
lanması, imhada hazır bulunacak heyetin kuruluşu 
imhanın ne surette yapılacağı ve teslir/ı usulü ile ilgili 
hususlar İçişleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakan
lıkları ile Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlü
ğünün görüşleri alınmak suretiyle Adalet Bakanlığın
ca altı ay içerisinde hazırlanacak bir yönetmelikle 
belirlenir.» 

BAŞKAN — Komisyon, metni üzerinde bir açık
lama yapacak mı?.. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT 
BAYAZIT — Eski metni aynen getiriyoruz. 

BAŞKAN — Eski metni aynen getirmiş oluyorsu
nuz. 

Sayın üyeler, Komisyon eski metninde ısrar et
mektedir. Bu itibarla metni kati şekilde oyunuza su
nuyorum : Kabul edenler... 

CAHİT TUTUM — Hangisini?.. 
BAŞKAN — Komisyon tarafından getirilen yeni 

metni; eski metnin aynısıdır, bu itibarla bu metni 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler Komisyonun 
metnini. Kabul etmeyenler?.. Müsaade ederseniz bir 
tereddüt hâsıl oldu, bir daha rica ediyorum. Komis
yonun metnini kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Komisyonun metni reddedilmiştir. 

Bu itibarla tekrar önergelere dönmek durumun
dayız îçtüzük gereğince. Tekrar Sayın Hazer'in öner
gesini okutuyorum ve 1 inci fıkra olarak oyunuza 
sunacağım, 

(Mehmet Hazer'in önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Hazer'in 1 inci fıkra ile il
gili önergesini oyunuza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. Sayın Hazer'in önergesi ka
bul edilmiştir, 1 inci fıkra yerine kaim olmak üzere. 

Bir de Sayın Müftüoğlu'nun önergesi var; fakat 
Sayın Müftüoğlu, önergenizde «müsadere» kelimesi 
Genel Kurulca biraz evvel dinlediğiniz şekilde kabul 
edilmemiştir; «müsadere» yerine «imha» kelimesinin 
kullanılması. Müsadere olarak kabul edilmiş bulun
maktadır. Bu itibarla ikinci fıkrada «müsadere veya» 
ibaresinin çıkartılmasını istiyorsunuz. Münhasır ı ı 
onu oylamak durumundayım, bir neticeye gHeSH« 
mek için; 

AVNt MÜFTÜOĞLU — Sayın Başkanım, 2 nci 
fıkradaki yapmış olduğum teklifi geri alıyorum, 
1 inci fıkrada ısrarlı idim. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. Diğeri oylanmış 
olduğu için, sizin görüşünüz dışında bir neticeye va
rılmış bulunmaktadır. Sayın Müftüoğlu'nun önerge
si geri verilmiştir. 

Komisyonun getirdiği metnin 2 nci fıkrasını ay
nen oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... 2 nci fıkra aynen kabul edilmiştir. 

Bu durumda, 1 inci fıkra yerine Sayın Hazer'in 
önergesi geçecektir, 2 nci fıkra, Komisyonun getirdi
ği metindeki gibi kalacaktır. Bu şekilde kesin olarak 
oyunuza sunuyorum : Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Arz ettiğim şekilde madde metni 
kabul edilmiş bulunmaktadır Danışma Meclisince. 

Madde 3'ü okutuyorum. 

Madde 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — 3 üncü maddeyi oyunuza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 3 üncü 
madde kabul edilmiştir. 

Madde 4'ü okutuyorum. 
Madde 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 4 üncü maddeyi oyunuza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 4 üncü 
madde kabul edilmiştir. 
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(Kanunun tümünü oyunuza sunmadan önce, leh 
ve aleyhte görüşmek isteyen arkadaşlarımıza söz ve
receğim. Söz almalk isteyen sayın üyemiz?.. Yok. O 
itibarla Kanun Tasarısının tümünü oyunuza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kanun 
Tasarısının tümü Danışma Meclisince kabul edil
miştir, hayırlı ve uğurlu olsun. (Alkışlar) 

Teşekkür ederim Sayın Komisyon ve Hükümet 
Temsilcisine. 

2. — Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kuruluş, 
Görev ve Yetkilerinin Yeniden Düzenlenmesi ile İl
gili Yetki Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komis
yonu Raporu. (1/152) (S. Sayısı : 114) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündemimizin 2 nci 
maddesinde bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşları
nın Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Yeniden Düzen
lenmesine mütedair Kanun Tasarısının Perşembe gü
nü görüşülmesi bir evvelki Celsede kabul edilmişti. 
Bu itibarla o Tasarı yarın görüşülecektir. 

3. — 7729 sayılı Bankalar Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet, Malî İşler ve İktisadî İşler komisyonları ra
porları. (1/60) (S,, Sayısı : 124) 

(1) 114 S. Sayılı Basmayazı 13.5.1982 tarihli 
94 üncü Birleşim tutanağının sonuna eklidira 

. . . . ; • . . 

BAŞKAN — 7129 sayılı Bankalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine müteallik Kanun Ta
sarısı.. 4 

Hükümet Temsilcisi var mı acaba?.. Yok. Hükü
met Temsilcisi olmadığı için görüşülmesi ertelen
miştir. 

4. — Danışma Meclisi Üyesi Ertuğrul Zekâi Ök-
te ve Arkadaşlarının, 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 33 üncü Maddesinin (b) Bendinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, Ulaş
tırma ve İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ve Büt
çe - Plan komisyonları raporları. (2/23) (S. Sayısı : 
125) 

BAŞKAN — 4 üncü maddeye geçiyoruz. 
4 üncü maddede, Danışma Meclisi Üyesi Ertuğ

rul Zekâi ö'kte ve arkadaşlarının Kanun Teklifi bu
lunmaktadır. Sayın Okte'nin bir talebi var; vaktin 
gecikmiş olması ve görüşmelerin yarıda kalmamasını 
teminen, müteakip celsede görüşülmesini arzu edi
yor. Bu hususu oyunuza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, bu durumda 27 Mayıs 1982 Per
şembe günü saat 14.00'de toplanmak üzere Birleşi
mi kapatıyorum. Teşekkür ederim. 

Kapanma Saati ': 18.15 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

97 NCt BİRLEŞİM 

26 Mayıs 1982 Çarşamba 

Saat : 14.00 

L — BAŞKANLIĞIN OENEL KURULA SU
NUŞLAR 

2. — SEÇİM 

3. — OYLAMASI YAPİLACAK İŞLER 

4. — KANUN TASARI VE TEKLİ'FLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) — 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Mura
kabesi Hakkında Kanunun 20 ve 21 nci Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savun
ma, İçişleri ve Dışişleri, Sağlık ve Sosyal tşlfir ve Ada
let komisyonllaırı raporları. (1/13) (S. Sayısı : 113 ve 
113'e 1 inci ek) (Dağıltma tarihi : 26.4.1982; 12.5.1982) 

(2) — Kamu' Kurum ve Kuruluşlarının Kuruluş, 
Görev ve Yetkilerinin Yeniden Düzenlenmesi ile İlgili 
Yetki Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu. (1/152) (S. Sayısı : 114) (Dağıtma tarihli : 
29.4.1982) 

(3) — 7129 sayılı Bankalar Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 

Adalet, Malî İşler ve İktisadî İşler ikomisyonları ra
porları. (1/60) (S. Sayısı : 124) (Dağıtma tarihi : 
12.5.1982) 

(4) — Danışma Meclisi Üyesi Ertuğrul Zekâi Ök-
te ve Arakadaşlarının, 624'5 sayılı Harcırah Kanununun 
33 üncü Maiddesijtlin (b) Bendinde Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, Ulaştırma 
ve İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe - Plan 
komisyonları raporları. (2/23) (S. Sayısı : 125) (Da
ğıtma tarihi : 14.5.1982) 

(5) — Yabancı Devletler ve Uluslararası Resmî 
KurulkışlarMî Türkiye'deki Temsilciliklerine Taşınmaz 
Mal Sağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayın
dırlıik, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma, 
Malî İşler ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/39) (S. Sayısı : 126) (Dağıtma 
tasrihi : 14.5.1982) 

(6) — Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları 
Kanunu Tasarısı ve 'Malî İşler ve Millî Eğitim ko-
misyorilan raporları. (1/1138) (S. Sayısı : 127) (Da
ğıtma tarihi : 18.5.1982) 




