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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim dört oturum yapan Genel Kurulda : 
Reca'i Baturalp, 2994 sayılı Türk Bayrağı Kanunu 

tatbikatı ile ilgili Nizamname ve yapılmakta olan 
yanlış uygulama; 

Muzaffer Ender, Devlet dairelerinin çalışmasında 
görülen aksaklıklar; 

Konularında gündem dışı konuşma yaptılar. 
Genel Kurul Gündeminde bulunan kanun tasarı

larının görüşülmesine imkân hazırlamak üzere bu 
Birleşimde gece mesaisi yapılması, 7 - 8 Temmuz 
1982 günleri 09.30 - 12.30, 14.00 • 19.00 saatleri ara
sında ve ihtiyaç halinde de gece mesaisi yapılması 
kabul edildi. 

1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, İki Maddesinin 
Yürürlükten Kaldırılması, Bazı Madde, Bent ve Eık-
ra Eklenmesi Hakkında Kanunu Tasarısının tümü 
üzerindeki görüşmeler tamamlanarak maddeleri üze
rinde görüşüldü. 

7 Temmuz 1982 Çarşamba günü saat 09.30'da 
toplanmak üzere Birleşime saat 23.05'te son verildi. 

Fenni İSLİMYELÎ 
Başkan Kamer GENÇ 

Başkanvekili Kâtip Üye 

İmren AYKUT Mehmet PAMAK 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — Danışma Meclisi Üyesi 'Mustafa ALPDÜN-

DAR ve 16 .arkadaşının, 1.1.19164 tarih ve 47912 Sa
yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 24 üncü 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tekili. 
02/57) (Başkanlığa geliş tarifti : 5.7.19,82) (Sağlık ve 
Sosyal İşler (Esas) ve Mıalî İşler komisyonlarınla : 
6.7./1982) 

2. — Danışma MecMsi Üyesi Tandoğan TOKGÖZ 
ve 10 arkadaşının, 6134 Sayılı «Kat Mülkiyetti Ka
nunu» nun 20 noi Maddesioiın 1 inci Fıkrasının De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi. (2/58) (Başkanlı
ğa geliş tarih1! ': 5.İ7.198İ2) (Adalet Komisyonuna : 
6.7.1982) 

13. — Danışma Meclisi Üyesıi Kâzım ÖZTÜRK 
ve 10| arkadaşının, '765 'Sayılı Türlk Oeza Kanununun 

220 inci Maddesine 'Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tekili. (2/59) (Başkanlığa geliş tarihi : 
5.7.1982) (Adalet Komisyonuna : 6.7.1982) 

ı4. — Danışma Meclisi Üyeleri Muhsin ZEKÂİ 
BAYER, Hayati GÜRTAN ive 10 arkadaşının 61831 
Sayılı Orman Kanununun 7 - 1İ2 nci Maddelerinim 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tekili. (2/60) ((Baş
kanlığa geliş tarihi : 5.7.19(82) «(Tarım ve Orman, 
Köy İşleri ve Kooperatifler Komisyonuna : 6.7.1982) 

Rapor 
5. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Ka

nunu Tasarısı ve Bütçe - Plan ve Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri koımfeyonları raporları. (1/1:24) 
(Raporun Başkanlığa geliş tarihi : 6.7.1982) (S. Sa
yısı : 163) (Dağıtma tarihi: 7.7.19*8(2) 

mmm 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 09.30 

BAŞKAN : BaşkaraveMffi M. Vefik KÎTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet PAMAK, İmren AYKUT 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Danışma Meclisimizin 117 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

ıBAlŞKA'N — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN 
re başlıyoruz. 

— Çoğunluğumuz vardır, görüşmele-

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, İki Mad
desinin Yürürlükten Kaldırılması, Bazı Madde, Bent 
ve Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Malî İşler ve İktisadî İşler komisyonları raporları. 
(1/119) (S. Sayısı.-148) (1) 

!BAŞKAN — Gündemimizin kanun tasarı ve tek
lifleri bölümünde dün müzakeresine başladığımız 
13ıl'2 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, İki Maddesinin 
Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı Mad
de ve Fıkra Bklenmes'i Hakkındaki Kanun Tasarı
sının görüşülmesine devam ediyoruz. 

İDün kaldığımız 9 uncu maddeyi okutuyorum. 

MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum. 

'MADDE 10. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

'BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

(1) 148 S. Sayılı basmayazı 1 Temmuz 1982 ta
rihli 114 üncü Birleşim tutanağına eklidir. 

Değerli üyeler; 
Bu Tasarının «tümü üzerinde lehte, aleyhte iki sa

yın üyeye söz verebilirim. Sayın Kuzuoğlu daha ev
vel aleyhte konuşmak iıstediklerine dair bir istekte 
bulunmuşlardı. 

Buyurun Sayın Kuzuoğlu. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, bu Kanunun 

görüşülmesinde bir usul hatası yapılmıştır, bunu 
vurgulamak listiyorum tutanaklara geçmesi yönünden. 

'BAŞKAN — Sayın Genç, görüşsünler... 
KAMER GENÇ — Usul meselesi efendim, bir 

tek cümle... 
ıBAŞKAN — ©ir te!k cümle. 
Sayın Kuzuoğlu rica edeyim bir dakika. 
(Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Şimdi efendim, Genel Ku

rulumuz dün aldığı kararda, Başkan tarafından oy
landığı şekliyle TEK Kanun Tasarısının bitimine 
kadar mesainin devamı hususunu oylarımıza sundu
lar; fakat Kanunun müzakeresini sona erdirmeden 
bugüne ertelediler. Saym Başkanımız kendisi yoktur, 
bunun tutanaklara geçmesi için belirtiyorum, kendi
sine soracaktım, kendis'i geldiği zaman cevap verir
lerse memnun olurum. 

ıBAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Genç. 
(Buyurun Sayın Kuzuoğlu. 
A. FEHMİ KUZUOĞLU — Sayın Başkanım, 

Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Dün gece saat 23.00'e kadar konuşulan bu tasa

rıya bakış açılarımız çok değişik olmuş, asıl sorunun 
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Türkiye'nin enerji sorunu olduğu, mevcut açığın gi
derilmesi bir yana, bu açık günden güne artmakta, 
komşularımızdan elektrik satın almak durumuna düş
mekteyiz. Şimdi önümüzde dev gibi yükselen bu so
runu bir tarafa bırakmış, ufak hesaplarla sanki or
tada ihtiyaca cevap verecek kadar elektrik enerjisi 
üretiliyormuş da, onu sen, ben satayım, belediye kâr 
etmesin, ben halka daha muntazam ve daha ucuz 
elektrik vereyim, belediyelerin mallarına da hem de 
bedavadan elkoyayım iddialarıyla dolu bir tasarı önü
müze getirilmiştir. Yani asıl sorun, belediye hizmet
leri sorununu çözmek olmuştur. TEK kendisini bele
diye hizmetlerinden birini yapmaya adamıştır. 

insaf ediniz, lütfen asıl görevimiz olan elektrik 
Üretimini tam olarak yapınız, bu yolda özel teşebbüsü 
de devreye sokmaya, bu açığı bir an önce kapatma
ya çalışınız. Belediyeler kaçak elektrik kullanıyor, za
yiatlar fazladır, bunları gidereceğim diye gayret sarf-
etmek, nasıl olsa anagörevimi başaramıyorum, bana 
meşgul olacağım bir şeyler verin demeye benzer. 

Sakın Komisyonumuzun sayın üyeleri, beni bu 
kanunu anlamamış diye itham etmesinler. Evet ken
dileri kadar elektrik bilgim yok, ama elektrik düğ
mesini açıp kapatmasını biliyorum. Elektrik kesildiği 
zaman veya kısıtlama uygulandığı zaman kime ne 
söyleyeceğimi de biliyorum. Tasarının konuşulmaya 

•başlamasından bu yana sayın üyelerimizden bu konu
da yetkili, yetenekli ve deneyimli birçok arkadaşımız 
aleyhte konuştular ve buna rağmen ne yazık ki, bu 
konuda asıl TEK'in anagörevi olan elektrik üretimi
ni çok güzel yapıyormuş gibi, bu konuyu bir tarafa 
bırakıp, aynen Hükümet gerekçesinde olduğu gibi, 
konuyu pazarlama ve hizmete dönüştüren tasarının 
görüşülmesi bitmiştir. 

Bu tasarının kanunlamasıyla varılacak hedef ne
dir diye düşündüğümüzde; ben gerekçede olduğu gibi, 
büyük laflarla ve edebiyatla ifade edemeyeceğim, 
özür dilerim; 

1. Elektrik daha uzak mesafelere taşınmaktadır. 
Mahallî hizmet niteliğinde değildir. Elhak buna işti
rak etmemeye imkân yoktur, ama ihtiyaca cevap ve
recek-kadar elektrik üretipte, yurdun her tarafına 
muntazam ve yeterli elektrik götürmek yetmiyor da, 
bir de hizmet dedikleri satışrve onarımı da yüklen
mek niye icap ediyor acaba? 

2. Elektrik enerjisinin disiplin altına alınmasına 
1959 yılında başlanmış, 1970 yılında bu disiplin 1312 
sayılı Kanunla gerçekleştirilmiştir; ama bu Yasa is

tenilen disiplini sağlayamamış ve tam zamanıdır de
yip konuşulması tamamlanan tasarı huzurunuza ge
tirilmiştir. 

3. Zayiatın giderilmesi, millî ekonomiye büyük 
yarar sağlayacaktır. Kilovatsaat 100 Türk Lirasından 
yılda 150 milyar tutacaktır, fevkalade bir araştırma 
sonucu ortaya çıkarılmış bir rakam olsa gerek; ama 
zayiat kelimesinin arkasında gizlenen kaçak elektrik 
halledilebilecek midir? 

Bunu ifade ederken, efendim belediyelerden çok 
memnunduk demek istemiyorum. Esas yetersizlik, plan 
ve programsızlık TEK'tedir, bağlı olduğu bakanlık
tadır. Neden Türkiye'nin elektrik enerjisi açığı ka
patılmaya çalışılmamış? Tabiî, bugünün problemi de
ğil bu, senelerin birikimi ve kötü politikanın sonucu. 
Kendi yeraltı ve yerüstü servetini değerlendirmeyip, 
petrole bağlı enerjiyi üretmeye çalışanların marifeti. 
Şimdi biz de tutmuşuz ihtiyaç sağlamaya yönelmiş 
gayretimizi bir kambur ekleyip sırtımıza belediye hiz
metlerini de yükleniyoruz. 

4. Efendim, belediyeler halka pahalı elektrik sa
tıyorlar. Bir de TEK'e olan borçlarını ödemiyorlar. 
Her halde burası alacak verecek davasına bakan bir 
mahkeme değildir, buna çözüm getirecek bir yer de 
değildir. 

Halka daha ucuz elektrik satmaya gelince; halkı
mız neyin, nereden, ne kadar geleceğini bizden çok 
iyi bilmektedir. Ne zamanki resmî ağızlardan birinden 
«Ucuzluk» kelimesini duysa bunun ne olduğunu ve 
kendisine neye mal olacağını sizden, benden daha ön
ce tahmin etmektedir. 

5. TEK bir KİT'tir. Memleket ekonomisini bu 
kötü duruma getiren nedenlerin başında KİT'ler gel
mektedir. KİT'lerin müdebbir bir tüccar gibi çalış
ması gerekmektedir. Tabiî ki, bu ifadeler bana ait 
değildir takdir edersiniz. 

Hepimiz biliyoruz ki, bu memlekette KİT'lere söy-, 
lenmedik bir şey kalmamıştır, fazlasıyla söylenmiş
tir. Peki, biz şimdi KİT'leri belki de ileride özel sek
töre devredeceğiz. Şimdi bundan bahsedilmiyor; ama 
geçmişte çok bahsedildiği gibi gelecekte de çok bahse
dilecektir. 

Şimdi siz, belediyeler iyi çalışmıyorlar, militan
larla doludur, hâlâ bunlar temizlenmemiştir. Bu hiz
metleri belediyelerden aldığımız zaman militanlar he
men kayıp mı olacaklar veya TEK'e geçemeyecekler 
mi veya TEK çok mu temiz, burada militan yok mu?.. 
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Ne olacak biliyor musunuz sayın arkadaşlarım, 
halkla belediye ilişkilerini zayıflatıp, hizmet yaptığı 
vatandaş nazarında belediye itibarım zedeleyeceksi
niz. 

6 ncı husus; (ki, bence en önemli husus budur) 
Anayasa yapmakla yükümlü Yüce Meclisin (Hoş, biz 
de ne olup bittiğini bilmiyoruz; ama Tercüman Ga
zetesi çok iyi biliyor) TEK adlı bir KİT'in kendi ana-
problemi dururken, tam kapasiteyle verimli bir ça
lışma düzenine girmesi ve Türkiye'deki elektrik ener
ji dağıtımı açığını gidermesi beklenirken, Arjantin'in 
Falkland Adalarını işgal etmesi gibi, bütün Türkiye' 
de belediye malları dahil, gasbedercesine her şeyi ele 
geçirmesi ve bizim buna «Bvet»ı dememizi ben anla

yamıyorum. 
Bunu etap etap bir plan dahilinde yapmak, de

neyerek sağlam bir süreklilik .sağlamak varken işin 
oldu bittiye getirilmesi, sanki ortada paylaşılacak bir 
durum varmış gibi, artık atik hareket edilmesi kaçı
nılmaz hale gelmiş herhalde. 

Efendim sonuç: Üretimde tekeli kaldırıyoruz bu 
tasarıyla; ama dağıtımda tekele gidiyoruz, bunu sağ-
lamlaştınyoruz. 

Bu tasarıya bugün için hiç bir şekilde olumlu oy 
kullanamayacağımı belirtir, Komisyonumuzun kral
dan fazla kral taraftarı olarak belediye mallarını be
dava peşkeş çekmesi gayretini tebrik eder, bu tasarı
nın memleketimize, milletimize, Bakanlığımıza hayır
lı olmasını diler, hepinize saygılar sunarım. (Alkış
lar) 

Efendim, müsaade ederseniz, Sayın Başkanımın 
müsaadesiyle bir konuya daha değinmek istiyorum. 

Dün öğleden sonraki oturumda bu tasarının, ge
ce de çalışılmasıyla 'bitirilmesi hepimizce karar altı
na alınmıştı. Başkanımızın çok ince düşünmesi ve 
Danışma Meclisimizin nisap altındaki bir mevcutla 
'bu tasarıyı kanunlaştırmaktan doğacak sakıncaları 
nazarı dikkate alarak, vaktin geçmesi nedeniyle yü
rürlük ve yetki maddelerini konuşurken oturumu ka
patmak zorunda kalması, bizim Anayasa görüşmele
rinin, özellikle ikinci müzakerelerinin ne şekilde ola
cağına bir rehber olmalı ve gereken tedbirler alın
malı. Sayın üyelerin bu tasarıda olduğu gibi, görevin 
ifasını arkadaşlarına bırakmaları önlenmelidir. 

Hepinizi saygıyla selamlarım efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuzuoğlu. 
Değerli üyeler; 
İki sayın üye daha var söz isteyen. Evvela Sayın 

İğneciler, sonra Sayın Kırcalı söz isteğinde bulundu-
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lar. Sayın İğnecier'den lehte olup olmadığım sor
mak durumundayım; aleyhte ise, bir aleyhte konu
şulmuştur, lehte ise... 

A, ASIM İĞNECİLER, — Aleyhte Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Aleyhte ise özür dilerim, Tüzüğü
müz hükmü gereğince bir aleyhte, bir lehte söz ver
me durumundayım ve aleyhte konuşma yapılmıştır. 

Lehte konuşmak isteyen Sayın Kırcalı, buyurun. 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, lehte 

konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, lehte konuşmayı Kırcalı 

yazılı olarak istemişlerdi, Sayın Kırcalı'ya veriyorum, 
özür dilerim Sayın Ender. 

MUZAFFER ENDER — Üzerinde konuşayım 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlar; 

Bugün çok önemli bir kanuna belki «Evet», di
yeceğiz. Maddeler üzerinde konuşmalar bunu gös
termektedir. Ben de Kanuna «Evet» diyeceğim ve 
müspet oy kullanacağım. 

Bize, ilk komisyona kanun geldiği zaman, Genel 
Kurulumuzun bugün geçirmiş olduğu, 'birkaç gün
den beri üzerindeki yapmış olduğu tartışmaları ve 
duyduğu tereddütleri biz de aynı şekilde geçirdik. Fa
kat olay gerçekten çok heyecanlı idi, çok enteresan
dı. Yabancı ülkelerin, özellikle pek çok konuda, ida
rî organizasyonlarda kendimize örnek olarak aldığı
mız Fransa'da ben yıllar evvel, 1958 - 1960 yılların
da Elektırıc De France'in (Bir tesadüf) elektriğin 
hukukî durumunu incelemek görevi bana verilmişti 
ve ben orada çalışmak imkânını bulmuştum. 01 gün
den halen elimde bulunan elektriğin Fransa'da Elek
tırıc De France tarafından istihsali, prodüiksiyonu ve 
distiribüsyonu, dağıtımı hakkında o zamanki genel 
sekreter tarafından yazılmış kocaman bir kitap «bana 
verilmişti ve biz bunları incelemiş idik! 

Yıllar sonra Türkiye'de bunu görmenin ben ilk 
defa heyecanım bir noktada çekiyordum; ama aynı 
zamanda da sıkıntısını çekiyordum: Acaba Türkiye' 
deki uygulama neye varır, ne gibi sonuçlar doğurur 
diye, 

Fakat müessesenin genel müdürü bize yapmış ol
duğu açıklamalarda ve vermiş olduğu, (ki, bize bu
rada yapmadı bu açıklamayı, ve broşürleri dağıtma
dı) dağıtmış olduğu kitapta konuyu bütün ayrıntıla
rıyla gösteriyordu. Bu bize, son derece güven verdi 
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Komisyonumuza. Komisyon bütün ayrıntılarıyla ko
nunun üzerinde durdu, inceledi ve ibugünkü sonuca 
ulaşan ilk hazırlıkları yapmış 'bulunuyordu. 

Şu anda Kanunun çok maddesini Komisyonumu
zun kabul ettiği istikamette iktisadî işler Komisyo-
raumuz da kabul etmiş bulunuyordu ve konu sonra
dan içişleri, Dışişleri ve Millî Savunma Komisyonu
muza geldi. Maatteessüf oradaki idareci arkadaşlar 
bulunmasına rağmen onlar konuyu reddettiler. Yal
nız bir hususu belirtmek isterim; ben en aşağı 20ı - 25 
mahallî idareci arkadaşla görüştüm, kendi fikirlerini 
sordum, bana bir tek arkadaşım demedi ki, bu kanu
nu reddediniz. Aman ne olur, 'bir an evvel çıkarınız 
bu kanunu, •elektriği bir düzen altına alınız ve elek
triği millete kavuşturunuz, milleti elektriğe kavuştu
runuz.. Durum budur. 

Şimdi, inşallah biz bu Kanunu kabul edeceğiz. 
Fakat burada idare büyük bir görev yüklenmekte
dir. Biz, tasarıyı hazırlamış olan Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığına, TEK Genel Müdürlüğüne ve 
bu tasarıyı bize getiren Hükümete son derece müte
şekkir olmak isterim şahsen. Yalnız, alacakları va
zife çok önemli'. Ama benim bir 'güvenim var; ben 
Türkiye'de mühendis kadrosuna son derece güven 
duyarım. Çünkü, okullarda gerçekten matematiğe 
kafası yatkın, büyük çapta kafaları, zihinleri buna 
uygun olan ve çalışan arkadaşlardan oluşmuştur mü
hendis kadrosu bence. Onların bu işi başarmada bü
yük gayret sarfetmelerini çok çok arzu ederim ve 
bundan da son derece eminim, güveniyorum kendi
lerine. Üzerlerine almış oldukları (bu zor görevi ba
şaracaklarına inanıyorum, ama bu hususta gayret 
göstermelerini, ülkede büyük bir sorunu çözümleme 
yolunda olduklarını bilmelerini çok isterim. Bu se
beple kendilerine başarılar dilerim ve sizlere de, bu 
kanunu bu noktaya getirdiğiniz için, bu inancım is
tikametinde oy verdiğiniz için teşekkürlerimi suna
rım,. 

[Saygılarımla efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcak 
Değerli üyeler; 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamam
lanmıştır. 

Oylama hususunda açık oya başvurulmasıyla il
gili bir önerge vardır; okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tasarının tümünün oylanması

nın içtüzüğün ilgili hükümleri gereğince ad okunmak 
suretiyle açık oya sunulmasını arz ve talep ederiz. 

Ali DİKMEN A. Mazhar HAZNEDAR 
Lütfüllah TOSYALI Mustafa ALPDÜNDAR 

Beşir HAMİTOĞULLARI A. Fehmi KUZUOĞLU 
Remzi BANAZ Kamer GENÇ 

Muzaffer SAĞIŞMAN Aydın TUĞ 
imren AYKUT Halil GELENDOST 

BAŞKAN — Değerli'üydler; 
Önergedeki istek istikametinde Tasarıyı açık oyu

nuza ad okunarak sunuyorum. («Önerge sahiplerin
den başlayın» sesleri) 

Evvela önerge sahiplerinden. Evet, teşekkür ede
rim. 

TURHAN GÜVEN — Sayın Başkanım, usul 
efendim. Evvela önerge sahiplerinin salonda bulunup 
bulunmadığı hususunun tespiti gerekir. Ondan sonra 
oylamaya geçilmesi gerekmez mi?.. Aynı şey değil 
efendim. 

BAŞKAN — Tabiî, öyle yapacağız Sayın Güven. 
Divan üyesi arkadaşımız adları okurken belki 

önergeyi veren sayın üyelerin adlarını tekrar oku
yabilir. O sayın üyeler, oylarını kullanmışlardır ce
vap vermek zorunda değillerdir. 

(Ad okunmak suretiyle açık oylamaya geçildi) 
BAŞKAN — Oylamaya katılmayan sayın üye 

var mı efendim?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların sayımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Değerli üyeler; açık oylama sonu

cunu arz ediyorum. Oylamaya 112 sayın üye katıl
mıştır; 11 çekimser, 39 ret ve 62 kabul oyu ile 1312 
sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi, iki Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılması, Bazı Madde, Bent ve Fıkra 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Danışma Mecli
simizce kabul edilmiştir. 

Hayırlı, uğurlu olsun. (Alkışlar.) 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHtR İLKEL — Sayın Başkan müsaade buyurur 
musunuz?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Yüce Meclisimizin komisyonların
da ve Genel Kurulunda titizlikle incelenen ve üze-
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rinde çalışmalar yapılan TEK Kanununu değiştiren 
Yasa Tasarısı, Yüce Meclisinlizin kabulüne mazhar 
olmuştur bugün. 

Türkiye Elektrik Kurumunun, yakın bir istikbalde 
kanunlaşacağını umut ettiğim bu Kanunu, ülkemizin 
yararına kullanacağından emin bulunmanızı bilhassa 
belirtmek isterim. 

Teşekkür ediyorum. (Alkışlar.)) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

2., — 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa 
Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Malî İsler ve MiHî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/135) (S. Sayısı : 
146). (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Millî Savunma İçişleri ve Dışişleri Komisyonu, 

Başkanımızın bir önergesi var okutuyorum. 
Danışma Meclisi Başkanlığına f 

Gündemin 3 üncü sıra numarasında bulunan 3201 
sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa Ek ve Geçici Mad
deler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının, Günde
min diğer maddelerinde bulunan tasarı ve teklifler
den önce (ivedilikle görüşülmesini arz ve talep ederim. 

Eşref AKINCI 
Millî Savunma, İçişleri ve 

Dışişleri Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Akıncı'nın önergesini oyları-
rınıza sunuyorum. Kabul edenler.... Etmeyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; 3201 sayılı Emnliyet Teşkilatı Ka
nununa Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısının görüşülmesine başlıyoruz. 

Sayın Bakan buradalar; Komisyonun yerlerini al
malarını rica ederim. 

Değerli üyeler; Tasarı ile ilgili raporun okutulması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.... 
Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
raporu okundu). 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Tasarının tümü üze
rinde söz almak isteyen sayın üyeler lütfen işaret bu
yursunlar. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANI EŞREE AKINCI — Sa
yın Başkanım, müsaade buyurursanız Komisyonumu-

(1) 146 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir* 

zun Raportör Arkadaşı Umumî Heyete bu Tasarı 
hakkında kısa bir bilgi sunacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Hayhay efendim; buyurun Sayın 

Demire! 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA İSMAİL HAKKI DE7 

MİREL — Sayın Başkan, Danışma Meclisinin de
ğerli üyeleri, Sayın İçişleri Bakanı; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Gündemimizde bulunan 3231 sayılı Emniyet Teş
kilat Kanununa Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı hakkında kısa ve özet bilgi arz 
etmeye çalışacağım. 

Polisimizin kuruluşu 3201 sayılı Emniyet Teşkilat 
Kanunuyla yapılmıştır ve bu Kamun 1937 yılın
dan beri yürürlüktedir. Polisimize görev ve yetki 
veren Kanun ise 2559 saydı bir Kanundur ve bu 
Kanun da 1934 yılından beri yürürlüktedir. Polisi
mize ayrıca görev ve yetki veren daha birçok ka
nun var. Özellikle Trafik Kanunu, Kaçakçılığın Men 
ve Takibi Hakkındaki Kanun ve diğer kanunlarda 
polise görev ve yetki veren maddeler ve hükümler 
vardır. 

Müzakeresine başlayacağımız Kanun, polis ku
ruluşuna ait 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununda 
mevcut ek olan 8 maddeye, 7 ek madde ilavesini ön
görmekte, 2 de geçici madde getirmektedir. 

Kanunun amacı, getirdiği yeni hükümlerle Em
niyet Teşkilatı içinde polis çevik kuvvet birimleri 
oluşturulmasını derpiş etmektedir ve 15.7.1965 ta
rihinde 654 sayılı Kanunla kurulan Toplum Zabıta
sının da, Emniyet Genel Müdürlüğünce tespit edilen 
esaslara göre, bulundukları ilde bu Kanunla kurula
cak polis çevik birliklerine dönüştürülmesini sağla
mak amacını taşımaktadır. 

Bu girişten sonra Toplum Zabıtası hakkında çok 
kısa bilgi arz etmeye çalışacağım: 

Emniyet Teşkilatımızda 1965 yılına kadar, özel
likle büyük şehirlerimizde toplu hareketleri, nüma
yişleri, mitingleri, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüş
leri önlemek ve tanzim etmek için bir toplu birlik 
bulunmuyordu; Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de po
lisin âlinde toplu birlikler, hazır kıtalar bulunma
makta idi. Bu bir eksiklikti. 

1961 yılında yürürlüğe giren yeni Anayasamıza 
göre kişilere tanınan birçok hak ve hürriyetlerin ra
hatlıkla kullanılması için polisin güçlü olması gere
kiyordu. Ayrıca, bu hürriyetleri kullanan kitlelerin, 
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kişilerin kanunlara aykırı tutum ve davranışlarını 
önlemek için de yine bir kuvvete ihtiyaç vardı. İşte 
bu nedenlerle 1965 yılında 654 sayılı Kanunla Toplum 
Zabıtası kurulmuştur. Ne var ki, Bu Kanunla ku
rulan Toplum Zabıtası, Emniyet Teşkilat Kanunuyla 
kurulan Polis Teşkilatı dışımda kurulmuştur; yani 
1937'de yürürlüğe giren Emniyet Teşkilat Kanunu 
bir tarafa bırakılmış, 654 sayılı Kanunla «Toplum 
Zabıtası» adı altında bir teşekkül meydana getiril
miştir. 

Malumaliniz Devletin genel zabıtası Polis ve Jan
darma olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. Polisin dı
şında ayrıca bir zabıta kuruluşu kurmak yanlış ol
muştur kanımıza göre. Nitekim zamanla toplum za
bıtası bu yanlış kurulmasının sancılarını da berabe
rinde getirmiştir. Bir plan ve programa bağlı olarak 
kurulmamıştır toplum zabıtası; Kanunda böyle bir 
hüküm yoktur, gelişigüzel kurulmuştur. İçişleri Ba
kanlığının veyahut Emniyet Genel Müdürlüğünün 
tensiplerine göre, istenilen illerde ve istenilen miktar
larda kurulmuştur. Bazı yerlerde çok büyük kitleler 
halinde, 1000, 2000, 3000 kişiye varan toplum kuvveti, 
bazı yerlerde hiç kurulmamıştır. 

Toplum zabıtası bölgesel mahiyette kurulduğu 
için, illerin toplu kıtalara, toplu polise ihtiyaç hisset
tiği zaman başka illerde toplum zabıtası nakletmek, 
göndermek lüzumu hâsıl olmuştur zaman zaman. 
Bu nakledilen toplum polisi de gittikleri illerde olay
ları önlemede başarılı olamamışlardır. Kanımıza göre 
de, zaman zaman, kendi edindiğimiz intihada, seyirci 
durumda kalmışlardır. Çünkü o mıntıkanın, o şehrin 
polisi değildir; yabancı bir kıta olarak gelmiştir. Bun
lardan yararlanmak, faydalı netice almak mümkün 
olamamıştır. 

Sonra, toplum polisi devamlı hizmet gören bir yer 
oluyordu. Polis, toplum zabıtasında devamlı kalıyordu, 
8 • 10 yıl; bıkkınlık veriyordu. Devamlı buradan 
çıkma gayreti içinde kalıyordu toplum polisi. 

Toplum polisi zaman zaman disiplinsizlikler gös
termiş ve bölünmelere, parçalanmalara neden olmuş
tur. Son yıllardaki polisin içine düştüğü bölünme ön
celikle toplum zabıtası içinde görülmüştür. Dolayı
sıyla toplum zabıtası polis için bir yük teşkil etmiştir.. 

* İşte bu durumu nazara alan İçişleri Bakanlığımız 
12 Eylül 1980 tarihini müteakip, Emniyet Teşkilatını 
yenileme ve iyileştirme çalışmalarında toplum zabı
tası kuruluşunu da ele alarak bu kuruluşa yeni bir 
ruh ve şekil verilmesi, illerde daha az fakat daha 
üstün vasıflı personelden oluşan, sürekli eğitime tabi 

tutulan, dinamik bir kuvvettin, «Çevik Kuvvetlin 
toplum zabıtası yerine ikamesi düşünülmüş ve öngö
rülmüştür. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Huzurunuza getirilen Kanun Tasarısı 5 maddeden 

oluşmaktadır. 1 inci madde 3201 sayılı Emniyet Teş
kilat Kanununa 7 ek madde ilavesini öngörmektedir. 
Bu maddelerde, illerde ve gerekli görülecek ilçelerde, 
(Büyük İlçelerde; iskenderun, Tarsus, Akhisar gibi) 
Emniyet Teşkilatı bünyesinde «Çevik Kuvvet» birim
leri teşkili görev alanları, yetkileri, görev koşulları, 
eğitimleri gibi hususlar düzenlenmektedir. Kanunun 
uygulanmasını göstermek üzere bir de yönetmelik çı
karılması öngörülmüştür. 

Bu 5 maddeye ilaveten ayrıca 2 de geçici madde 
bulunmaktadır. 1 inci geçici madde ile halihazırdaki 
mevcut toplum polisinin çevik polis birliklerine dö
nüştürülmesini; planlı bir şekilde dönüştürülmesini 
öngörmektedir. Geçici 2 nci madde de toplum polisine 
malî mevzuatla tanınmış olan yan ödemeler ve bazı 
zamların çevik birlik mensuplarına da tanınmasını.... 
Bu tanınma da Bütçe yılı sonuna kadar olacaktır. 
Bütçe yılı sonunda Maliye Bakanlığı ve Hükümeti
mizin getireceği yeni kıstaslara göre bu zamların 
verilip verilmeyeceği, yahut ne miktarda verileceği 
ayrıca bütçe ile tespit edilecektir. 

Kanımıza göre polis çevik birliklerinin kurulma
sını derpiş eden bu kanun yararlı bir hizmet göre
cektir. Komisyonumuz küçük değişikliklerle Hükü
metten gelen Tasarıyı benimsemiştir. Kabulünüz için 
huzurunuza sunulmuştur. Benim bu konuda vereceğim 
izahat burada bitiyor. 

Maddeler hakkında ayrıca, arzu edildiği zaman 
•bilgi sunmaya çalışacağız. 

Arz ederim. Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirel. 
Sayın Gürbüz, buyurun efendim. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin sayın üyeleri; 
Emniyetin önemini, İçişleri Bakanlığının Bütçesi 

görüşülürken de vurgulamıştık hep birlikte. 12 Eylül 
öncesi olaylarda emniyetin ne kadar önemli olduğu 
kendisini bir kere daha göstermişti. Anarşi bir yerde 
emniyeti hazırlıksız yakalamıştı. Olayların üstüne 
gidebilmekte yer yer güçlükler çekiliyordu. Bu konu
nun nazara alınmasını, yarın sivil hayata geçtiğimizde 
tümüyle emniyete devredeceğimiz şehir güvenliklerin
de gerekli önlemlerin zamanında alınabilmesi için 
şimdiden hazırlık yapılmasını hep birlikte istemiştik. 
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Önümüzdeki Tasarı bu hazırlıklardan birinin gü
zel bir örneğini vermektedir. Topilum zabıtasını «Çe
vik Kuwet»'lere dönüştürme ve bunu her ile yay
gınlaştırma, daha iyi bir biçim ve yönetim, eğitim 
ve disiplin verebilme hazırlığını güzel bir tasarı ola
rak görüyorum ve Hükümete, İçişleri Bakanlığına 
bu güzel Tasarı için teşekkür ediyorum ve yine de
ğerli Komisyonumuzun titiz çalışmalarıyla, önemli 
katkılarıyla Tasarının daha güzel bir biçim aldığını 
görmekten memnuniyet duyduğumu da belirtmek is
tiyorum. 

Emniyetin, zabıtanın en önemli görevlerinden biri 
caydırıcı etkisidir; olay olmadan önce önleyebilme-
sidir. Olay olduktan sonra önleme, ya da adlî tahkika
tı da önemlidir; fakat maksat olmasını önlemektir. 
Bunu, hekimlikteki koruyucu hekimliğe benzetmek 
mümkün, hastalık gelmeden önleyebilmek.... 

Bunun da önemli etkenlerinden biri, şimdi incele
diğimiz Tasarı dle gelecek «Çevik Kuvvetler» olacak
tır. Daha önce toplum zabıtası yer yer bu ödevi sür
dürmekte idi. Ancak Tasarıda da belirtildiği gibi, 
belli yerlerde toplanmış olması, her zaman görev 
başında olmaması, bunun verdiği rahatlık ve disiplin
sizlik ve olay yerine güç ulaştırılabilmesi amacına 
tam ulaştıramıyordu. 

Tasarının tüm illere yaygınlaştırmasını güzel bir 
olgu olarak görmekteyim. 

Ben önleyici zabıtayı, toplum zabıtası diyelim, 
Çevik Kuvvetler diyelim, itfaiye gücüne benzetiyorum. 
Toplum olayları da yangına benzer. Çıkmadan önce 
ya da küçükken önleyebilmek önemlidir. Yangın iyice 
genişledi mi, o evden ya da yanan yerden vazgeçmek 
gerekir, etrafı korumaya alınır* 

Caydırıcı zabıta da itfaiye gibi, olay olmadan önce 
her ide bulunmasını yararlı görüyorum. Belki bu
gün o ilde olay yoktur; ama belli şanssızlıklar o ili de 
olayın içine itebilir. Bu itmeyi, bu olaya gelmeyi ön
leyecek caydırıcı zabıta, «Çevik Kuvvet»*lerin her 
ilde bulunmasımı çok önemli görmekteyim. 

Çok değerli üyelerin aykırılık görüşlerine de bir 
noktada katılmamak mümkün değil. Yetki kişiye bağ
lanmış durumda Tasarımızda. O kişiler, maddede sa
yıldığı gibi ilin valisi, Emniyet Genel Müdürü ve 
İçişleri Bakanı. Olay anında yerinde olmayabilir, bir 
yerlerde bulunabilir, bir gecikme olalbilir. Bu yönüyle 
bu yetkiyi o kişiler ve makamlar bir başkasına devre-
debilmeiiler. Kişiye bağlanması kuvvetin hemen 
gitmesinde, yerine göre çabuk yetişmesinde bir gecikme 
olabilir. Ancak, Emniyet Genel Müdürünün görüşünün 

alınmasını olumlu görmekteyim. Çünkü Emniyet Ge
nel Müdürü ya da Müdürlüğü zabıtanın emniyet gü
cünün nerede, ne kadar bulunduğunu her an bilebilen 
bir makamdur ve nereye sevkedeceğini de bu yönüyle 
bilebilmektedir. Bu konuda emniyet gücünün bir yer
den bir başka yere şevkinde Emniyet Genel Müdürü
nün görüşünün alınmasını olumlu görmekteyim. 

«Çevik Kuvvetler» tabirini de olumlu gördüm. 
Şöyle ki, «Hazır Kuvvet» deyimi de denebilir elbette. 
Ancak, hazır kuvvette sanki kuvvet bekliyor, lazım 
olduğumda bir yere sevkedüecek gibi bir izlenim ve
riyor. «Çevik Kuvvetler» tabiri yine de bekliyor, an
cak daha çevik, daha disiplinli, daha hazırlıklı bir 
bekleyiş izlenimi vermekte, bunun caydırıcı etkinliğini 
daha da artırmakta gibi geldi. 

Bu görüşlerle Tasarıyı olumlu bulduğumu, Mec
lisimizin katkılarıyla daha güzel olacağına inandığımı 
belirtiyorum. 

Sayın Bakamımızın, Sayın Emniyet Genel Müdürü
müzün, emniyeti daha iyiye ulaştırma, yarın tamamen 
sivil hayata dönüştüğünde üstleneceği görevi başarıyla 
yapabilme yönündeki çalışmalarını takdirle izliyoruz. 

Emniyetin güçlenmesi hepimizi sevindiriyor. Ge
çenlerde helikopterin de göreve girmesi bizlerin mem
nuniyetine sebep oldu. Trafik ve toplum olayları gibi 
konularda daha çabuk, daha etkin 'bir emniyet gö
rebileceğiz. 

Ancak, Sayın Bakanımızla birlikte olduğumuzdan 
da yararlanarak, özeleştiride bulunmak istiyorum. 

Sayın Bakanımızın Emniyetin disiplinine, halka 
davranışlarına, çok iyi olmasına, verdikleri önem he
pimizin malumudur. Ancak, Emniyetimizin tümünü 
katmıyorum, büyük çoğunluğuyla muhakkak çok çok 
güzel örnekleri var; ama halka kaba davranmada 
eski alışkanlıklarından henüz vazgeçemediğini polisi
miz adına üzülerek görmekteyiz. Karakola bir va
tandaş gönlü isteyerek, gezmek için gitmez. Bir derdi 
vardır gider, bir sıkıntısı vardır gider ve bunu anlat
maya, çözüm bulmaya, çare bulmaya gider. Orada 
güzel muamele görmek vatandaşımızın en doğal hak
kıdır. Çoğu zaman orada da kaba muamele görür, 
terslikle karşılanır. Biraz daha bir şey derse, görevli 
memura hakaret ettin diye karşısına çıkıldığını görür. 

Trafik polisinin de davranışları çok önemlidir. 
Trafik polisi emniyetimizin vitrinidir, ön görünümü
dür. Halkla her zaman ilişkili olan kesinidir ve hal
kın arabaya binebilen, özel vasıtası olabilen, bir se
viyeye gelmiş kesimiyle karşılıklı görüşür. Trafik po
lisimiz de davranışlarında çok daha nazik, çok daha 
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ölçülü olabilmelidir. Kaibul ediyorum, polisimizi de 
genel toplumumuzdan soyutlayanlayız, o da bizim 
içimizden çıkmıştır ve yine polisimizin bir şanssızlığı 
vardır: Ne kadar iyi olursa olsuna bir davranış, bir 
polisin kötü ve katı davranışı tümüne maledilebilir, 
(böyle bir kitledir, birbirinden ayıramazsınız. 

Bu yönüyle, trafik gibi halkla ilişkileri çok sıkı 
olan görevlere verilen polisler titizlikle seçilmelidir 
ve halkın şikâyetleri dinllenilmelidir ve değerlendiril
melidir. 

Sayın Bakanımızın bu özeleştirilerimizi de gereği 
gibi değerlendireceğine inanmaktayım. Bu konuda da 
yarın daha iyi bir polis göreceğimize, polisin bir dostu 
olarak, polisle uzun süre çalışmış adliye mensubu ola
rak inanmaktayım. 

Tüm bu duygularla Tasarımın Komisyonumuzda 
da, Meclisimizde de en iyi biçimi alacağı inancıyla, 
tüm Kurula saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Buyurun Sayın İğneciler. 
A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 

Topluluk olayları bizim Türkiye'mizde özellik
le son 10 yıl içinde fevkalade önem kazanmış, zabı
taya ve de polise bütün milletin dikkatlerini çekmiş
tir. ıBu itibarla 'bu konuda ne kadar hassas davranı-
lırsa, ne kadar çok konuşulursa ve fikir ve beyan edi
lirse o kadar yeridir. 

Benden önce konuşan değerli arkadaşlarım, top
lum polisinin gereksinmesi ve de geçildiği evrimler
le ilgili güzel açıklamalarda bulundular. Ben onları 
tekrar etmek suretiyle değerli vakitlerinizi almak is
temiyorum. 

Yalnız, Toplum Polisi Kanunu tenkit edilirken, 
eleştirilirken Sayın Sözcü Arkadaşım, bu Kanun 
Emniyet Teşkilat Kanununun dışında hazırlanmış bir 
Kanundur, yani onunla ilişiği yoktur, bu itibarla da 
polis ikiye ayrılmıştır, başka bir şekil almıştır, dedi
ler. Aslında bu Kanunun ayrı bir Kanun halinde çı
karılması veyahut Emniyet Teşkilat Kanununa ek 
olarak çıkarılmış olması arasında bir fark yok. Çün
kü, eski Kanunu da okuduğumuz zaman, orada da 
görürüz ki, Emniyetin bünyesi içinde, lüzumlu gö
rülen illerde toplum polisi kurulur, denmiş; yani bu 
Teşkilat Sağlık Bakanlığının emrinde çalışacaktır, gi
bi falan bir ayrıcalık tanınmamış. Bu itibarla (Kanu
nun numarası veya neyin içinde olduğu önemli değil. 

Simdi, polis teşkilatı da bu suretle ikiye ayrılmış 
deniyor. Aslında görev olarak polis teşkilatının bö

lümlere ayrıldığı hepnizin yüksek malumu. Adli işle
re bakan ayrı, siyasî polisimiz ayrı, diğer kısımlar ay
rı, trafik ayrı. Elbette ki, bir işbölümü olacak. Bun
lardan bir tanesi de işte toplum polisi görevini ifa 
ediyor. Bu polisin dışında bir olay değil. 

(Kaldı ki, bunun nerelerde görevlendirileceği de 
ayrıca Kanunda açıklanmış; ama arkadaşımızın ifa
de ettiği gibi, bu görevlendirmenin sınırlan taşmış 
olabilir. (Basit hadiselerde de toplum polisi kullanıl
mak suretiyle gereksiz bir yıpranma söz konusu ola
bilir. IBunları kabul etmek gerekir; ama Kanunun 
şöyle veya böyle tedvin edilmesi bir ayrıcalık, polis 
içinde bir ikilik yaratmış olmaz; ama bütün Türkiye' 
nin geçirmiş olduğu kötü hadiseler, hizipleşmeler, 
dernekçilikler polise de yansımış, esas polis yarayı 
ve tahribatı bu yolda almıştır. Tabiî toplum olayla
rına hazır olmaması, polisin bu konuda acemi bu
lunması son derece önemli Ibir keyfiye'tfcir. (Bu da et
kilemiştir. Aslında polis olsun, asker olsun, toplum 
olaylarıyla, toplumdaki olaylarla uğraşmak, muhare
be etmekten daha zordur. Çünkü, o uğraştığınız kit
le vatandaş kitlesidir. Uğraştığınız kitlenin içinde 
suçlİusu vardır, suçsuzu vardır; rasgele (tahribat yapa
mazsınız, rasgele silah kullanamazsınız. Bir düşman-
cephesinde herşey bellidir. /Burada insiyatifin, takdir 
hakkının son derece önemi vardır. Bu itibarla po
lis bu noktadan da yetersiz kalmıştır. 

Şimdi, Sayın Hükümetimiz ve Sayın İçişleri Ba
kanlığımız, bütün bunlardan bahsederek, özetleyerek 
bu Kanun Tasarısının sevk edilmiş olduğunu, Muh
terem 'Meclisinize gelmiş olduğunu beyan ediyor. 
Yalnız, sanıyorum arkadaşlarımız tetkik fırsatı bul-
muşlarsa göreceklerdir ki, (Kanun Tasarısını hazırla
makla görevli personel ayrı oıknuş, gerekçesini (ha
zırlayan personel ayrı olmuş intibaını vermektedir. 
Onun için izninizle gerekçeyi okuyarak, JKanun mad
delerine uyguluyoruz, terslikleri orada daha çok be
lirlenmiş oluyor. Bir intizam, bir araya gelip de bir 
düşünce birliği sağlanamamıştır. Şöyle deniliyor top
lum polisi ı(Mevcut Polis) tenkit edilirken: 

Toplum zabıtasının kuruluş yerleri yanlış seçil
miştir. Nitekim. «Bu TeşlkMaıt, hiçibir toplumsal ola
yın cereyanı etmediği illl'erıde de (örnek olarak Denizli, 
Afyon, İsparta, (Bolu, Ağrı, Edirne gibi) kurulmuş 
bulunmaktadır» diyor ve bunu eleştiriyor. 

Bu eleştiriye, ben de bir eski idareci olarak katı
lıyorum. Gereksiz kuruluşlar olmuştur; ama bu katı
lışımızın hemen arkasından Kanun metnine bakıyo
ruz; «fBütün illerde çevik kuvvet bulunur.» diyor. 
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Simdi, «Gereksiz kuruluşlardır, kurulduğu için yazık 
olmuştur, heder olmuştur, gereksiz masraf, külfet 
yapılmıştır» deniliyor, bundan sonra da bütün illere 
teşmil edilmek isteniyor.. Tabiî bu, arz ettiğim gibi, 
Kanunu tedvin eden personelle gerekçeyi hazırlayan
ların herhalde ayrı ayrı kişiler olması lazım. Bilmi
yorum ya, bu çelişki bunu gösteriyor. 

Onun dışında, «Toplum zabıtası hareket kabili
yeti olmayacak büyüklükte oluşturulmuştur.» deni
liyor. 

Sayın arkadaşlarım; 
Şimdi, bir yerde 1 000 kişilik bir kuvvet, 1 500 

kişilik bir kuvvet teşkil edilebilir; ama Ankara'dan 
Çankırı'ya, Çorum'a bir hadise dolayısıyla toplum 
polisi gidecek olursa, herhalde bu 1 500 - 2 000 kişi
lik kuvvetin hepsi birden gitmez, gerekli miktar gi
der. Çok 'büyük olduğu için «Taşınması güç» demek 
yani bir hidroelektrik türbininin büyük bir parçasını, 
parçalara bölmek zor olduğu için, gerçekten taşıma
sı da zordur, belki ona göre köprü, yolda lazımdır; 
ama polis için bu gerekli değildir. Dilediğiniz parçaya 
ayırabilirsiniz; 100 kişilik, 300 kişilik, 500 kişilik kuv
vetleri sevk edebilrisiniz. «IBüyük olduğu için taşın
ması zor», demeyi anlamak da mümkün değildir; ne 
kadar lazımsa o kadar taşınacak. Zaten yeni Tasarı
ya göre de, iller birbirine yardım edecekler İçişleri 
Bakanının tensibiyle; o zaman da çeşitli bölgelerden 
yardım gidecek. 

Bunun dışında, «Sayıca büyük tutulan bu teşki
latın eğitimi de yapılamadığından zaman zaman di
siplinsizlikler görülmüştür.» denmektedir. 

Efendim; 
Sayın Komutanlarımız daha iyi bilirler; askerin 

büyük birlikler halinde olması, bence disiplini daha 
çok sağlar. Alayların, taburların veya tümenlerin di
siplinleri, bir uç karakoldan çok daha iyi olur. Biz, 
idarî hayatımızda da biliriz ki; Jandarma Teşkila
tının, mesela asayiş karakolları vardır, orada disipli
ni temin etmeniz biraz zordur; çünkü oraya rütbeli 
bir görevli de bazen bulamazsınız, bazen bir görev
linin, bir onbaşının komutasında beş kişilik, sekiz ki
şilik kuvvetten ibarettir. Bunun disiplini, eğitimi, ta
lim - terbiyesi, takdir edersiniz ki çok zor olur. Her 
zaman birbiriyle haşır neşirdir, daha bir aile hayatı 
düzenine girmiş gibi âdeta, gereğinden fazla samimi 

, olur. Büyük birliklerde bu gibi sakıncalar olmaz. 
Onun için, büyük birliğin eğitimi, disiplini, zapturaptı 
bence daha fazla olur; ama buna rağmen bir disiplin- , 

• • - 5 4 7 

sizlik, bir düzensizlik varsa, hepsinde olabilir. Yani 
bunun 'birliğin, teşkilin büyüklüğüne 'bağlanması 
mümkün değildir. 

Şimdi, «Sadece toplumsal olaylar için bekletilen 
kalabalık personelin boş zaman fazla olduğundan, 
idare, bu personeli başka amaçlarla kullanmaya baş
lamıştır. Kimi toplum, kimi trafik, kimi de devriye 
hizmetlerinde kullanılan personelde bu durum bık
kınlık yaratmıştır.» deniyor. Tabiî doğrudur; boş za
manı fazla olursa, bu genç polisleri elbette ki bir şey
le meşgul etmek lazım. Ya eğitimle meşgul edecek
siniz, bilgilerini artıracaksınız; girip - çıkmış olduğu 
olayları da değerlendirmek suretiyle nerelerde ku
surlar var, bir daha olursa neler yapmak lazım diye 
otokritiğini yaptıracaksınız, bunun dışında da, yine 
boş zaman artarsa, o zaman da trafik hizmetine, di
ğer hizmetlere; göndereceksiniz. Zaten toplumda 
olaylar o kadar çok gelişmiştir ki, hadiseler bir ilde 
o kadar patlak vermiştir ki, bunları göndermemek, 
boş bulundurmak mantık dışıdır. Eğer bir hadise var
sa, elinizde de toplum polisi varsa, elbette bunu da 
göndereceksiniz; ama buna rağmen, «Gereksiz yer
lere görevinin dışında görevlendirmişiz» diyoruz; 
şimdi getirdiğimiz Tasarıyla da, yine çevik kuvvetin 
nerelerde kullanılacağını ayrıca zikrediyoruz. Bu su
retle, yine onun bir »boş zaman olduğunu da kabul 
ediyoruz. 

Sayın arkadaşlarım; 
Tabiî maddeler geldiği zaman, o maddelerle ilgi

li görüşlerimizi Muhterem Heyetinize ayrıca sunaca
ğız. Yalnız, bugün sanıyorum 36 ilimizde Toplum 
Polisi Teşkilatı vardır. Bu Teşkilat, bilhassa yerleşme 
yönünden 'bir hayılii aşama, iıieıûeme kaydetmiştir. 
Çok büyük ve mükemmel binalar yapılmıştır. Bugün
kü değerleri, Tasarıda da ifade edildiği gibi, 100 mil
yonlar, milyarı aşan kuruluşlardır bunlar. Şimdi, 36 
ilin büyük bir kısmında böyle olan binaları siz terk 
edeceksiniz veyahut bir iki tanesinde polis okulu fi
lan açmak suretiyle belki değerlendirmek mümkün
dür, onun dışındakileri, yarı kullanılan, üç beş oda
sından istifade edilen yerler haline getireceksiniz ve 
de bütün ilde çevik kuvvet kurmak suretiyle yeni ye
ni binalar yapacaksınız, yeni yeni teşkilat kuracaksı
nız.... 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, bu binalardan faydalanmak gerekecektir 

ve de toplum polisinin bir arada olması, büyük kuv
vetler halinde olmasının faydalarını ayrıca arz ede
ceğim. 
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Bakınız değerli arkadaşlarım, toplum polisi ku- I 
rulurken illerimiz; fevkalade iller (onu Sayın arka- I 
daşım belki sonra söyleyecekti yahut gerek görmedi) 
ve de birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıf iller di- I 
ye illere ayrılıyor; TMK Planı imiş bunun adı ve ba
na göre de teşkilat kuruluyor. Tabiî bu, icaba göre 
değişecekmiş. O da olabilir. Bugünkü plana göre si
ze rakamları arz edeyim; nasıl bir toplum polisi ya- I 
hut çevik kuvvet oluyor.. 

Küçük illerde 56 mevcutlu olacak bu toplum po
lisi. 56 mevcut. Bunun 36 tanesi polis, 56'nm 36'sı I 
polis. Diğerleri rütbeli; bekçisi, şoförü telsizcisi ve-
sairesi. Şimdi, bundan siz, (diğer maddeler gelince I 
göreceğiz) birinden diğerine aktarma yapacaksınız. 
56 kişi; polis memuru 36 kişi, ben bunu nereden ne
reye aktarayım, benim neyime çare bulur bu?.. Bil
mek anlamak mümkün değil. Sekiz, on ilden böyle 
perakende kuvvetleri getireceksiniz, bu ne zaman, 
nasıl yetişir; o da belli değil. Eğer, o ilin kendi ihti
yacı için bir hazır kuvvet gerekliyse, onu başka tür
lü yapmak lazım. iBugün illerimizin mevcut kanununa I 
göre mevcut kadroları, kadronun çok düşüğü rakam
larla hizmet görmektedir. Evvela karakollarımızı, 
emniyet müdürlüğüne' bağlı olan şube müdürlükleri 
kadrolarını takviye edelim. İller kendilerine lazım 
olan bu sayıdaki; 20, 30, 40 sayısındaki kuvvetleri 
kendi bünyelerinden çıkartabilirler. 

Sayın Gürbüz arkadaşımızın ifade elliği gibi, ufak 
- tefek hadiseleri büyümeden bu küçük hazır kuvvet
lerle bastırmak veyahut esas toplu birliği bilahara 
getirmek için zaman kazanmış olur. Onun için I 
bunları böyle her yere dağıtıp da, toplum polisinin 
yapacağı işleri yapacak zannetmek, kendi kendimizi 
aldatmak olur. 

Sonra, orta büyüklükteki iller, 114 mevcut; 72 po
lis memuru; büyük çaptaki iller, 169 mevcut; 108 po- <| 
liş memuru. 

Sayın arkadaşlarım, dikkatlerinize arz etmek isti
yorum, siz de rakamlar geldikçe mutlaka farkına I 
varacaksınız, 169'un 108'i polis memuru Geriye 61 
mevcut kalır, bunlar da rütbeliler, diğer görevliler, 
yan görevlilerdir. Bu rakamlar da gereksiz bir amir 
yerleştirme anlamını taşıyor. I 

Normal illerin dışında, hepimizin bildiği gibi, 
istanbul, Ankara ve tzmir illerimiz var. İstanbul'un I 
bugünkü plana göre mevcudu 2 005 dir, polis mikta
rı 1 296 dır. ISayın arkadaşlarım, 700 tane personel 
yan kuruluşlarda; amir sınıfında, nöbetçi sınıfında, 
bekçi sınıfında, telsizde, şoförde vesairededir. Tabiî J 
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bu mevcuda göre amir ve yardımcı personel sanıyo
rum ki çok; onu da takdirlerinize arz ediyorum, bil
hassa kumandanlarımız daha iyi takdir ederler. An
kara'da 1 339'a karşı '864 polis memuru, İzmir'de 
1 005'e karşı 648 polis memuru. Biraz gayret edilse, 
neredeyse yarı yarıya bu rakamlar amir sınıfına ak
tarılabilir. 

Bilhassa bu küçük illerdeki rakamlarla, maddeler
de sevkedilmiş olan diğer illere yardım etme keyfi
yetini gerçekleştirmek mümkün değildir sayın arka
daşlarım. 

1 inci maddenin 9 uncu ek maddesini müsaade
nizle beraber okuyarak ıttıalınıza arz ediyorum: «Em
niyet Teşkilatı bünyesinde, İl merkezlerinde Emni
yet Müdürüne, İçişleri (Bakanlığınca gerekli görülen 
ilçelerde emniyet amirine bağlı olarak Polis Çevik 
Kuvvet Birimleri "teşkil olunur» diyor. Buna göre 
«Çevik Kuvvet»in mahiyetini de şimdi hep beraber 
daha iyi anladık. iBu rakamlar, «Çevik» kelimesini 
kullandıracak bir rakam değildir. Bizim gözümüzde 
vatandaş olarak çok daha ciddî şeyler tahayyül edi
yoruz, canlandırıyoruz ve diyoruz ki; 30 kişi, 40 ki
şi olay yerine gidecek, olaya hemen el koyacak, ka
labalığı dağıtacak, derhal huzuru, asayişi, güveni 
temin edecek, gereğini yapacak, dönecek ve vatan
daş huzura kavuşacak. Bu rakamlarla bunun yapıl
ması mümkün olmadığı gibi, adının «Çevik» olma
sı da gereksizdir. Çünkü, bu bir askex"î terimdir ve 
büyük kuvvetler için kullanılır. Onun için, eğer izin 
verilirse ve sizler de tasvip ederseniz daha müteva
zı, daha da gerçekçi bir» terim olan, «Hazır Kuvvet» 
diyelim buna. Neden «Çevik» diyoruz?.. Bazukası 
yok, motorlu birliği yok, tankı yok, tüfeği yok; ta
bancası var, bir de vasıtası var. Onun için, süratli 
hareket edebilir; tam manasıyla hazır bir kuvvettir; 
her zaman, kendi ölçüsü nispetinde, imkânları nispe
tinde olaylara el koyabilir. 

Bir de, «ıİl merkezlerinde»... deniyor. Neden il 
merkezlerinde kurmak suretiyle kendimizi bütün 
illerde zorlayalım?. Zannımca, «Günün koşullarına 
göre lüzum görülen illerde kurulur» dersek daha iyi 
olur. Hem böylece Bakanlığın kendi insiyatifinin 
kendisinde tutulması sağlanmış olur. Bugün için ve 
bundan sonra gelecekler için, böyle bir mecburiye
tin içine girmek son derece anlamsız geliyor. Lüzum
lu illerde kurulsun; bugün sekiz ilde lüzumludur, ya
rın 18 ilde lüzumludur; miktarlar da ona göre artar, 
eksilir.. 
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Sonra, «ti merkezlerinde» demeye de gerek 
yoktur. 'Belki idare, Hatay'da kurmaz da İskende
run'da kurabilir; Amasya'da kurmaz da Merzifon'da 
kurabilir; Siirt'te kurmaz da Batman'da kurar; önem
li bir merkezde veyahut her ikisinde de kurar. Tek
rar ediyorum. «İllerde» demek varken, «ti merkez
lerinde» tabirini ben şahsen uygun bu'muyorum. Bu
nu, Komisyonda da çok ısrar ettik; ama verilen iza
hatları benim anlamam mümkün olmadığı için, tek
rar burada huzurunuza getirmiş, sizlere arz etmiş 
oluyorum. 

Efendim, maddeler gelince bunları, maddelerde
ki önerilerimle beraber tekrar getireceğiz. Mesela, 
başka bir madde, «Polis Çevik Kuvvet Birimlerinde 
görevlendirilmiş olan personelin bu birimlerdeki 
hizmet süresi üç yıldır...» diyor. Anladık; yani üç 
yıl burada hizmet görmeden başka bir yere aktarıl
maması lazım; mantıklı, doğru bir teşhis. Neden doğ
ru?.. Çünkü, demin arz ettiğim gibi, toplumsal olay
lar alışılması çok zor olaylardır; yani bir zabıt tut
maya benzemez, birisine tebligat yapmaya benze
mez, ihzarla getirmeye -benzemez. Onum içim, po
lisin buna hem teorik olarak, hem de tatbikatta alış
ması gerekir. Üç yıldan evvel bunu hizmetten alırsa
nız, verimli olacağı çağda başka hizmete aktarmış 
olursunuz, ondan sonra gelecekler o hizmeti yapa
maz; çünkü o, henüz alışmıştır. 

Maddeyi okumaya devam ediyoruz; «... İdarenin 
gerekli görmesi veya personelin istemi üzerine bu 
süre bir yıl daha uzatılabilir..» 

BAŞKAN — Sayın İğneciler, dün Genel Kuru
lun aldığı bir karara göre, tümü üzeıindeki görüş
meler 20 dakikayı geçmeyecek. O bakımdan görüşme
nizi toparlamanızı rica ediyorum. 

A. ASIM İĞNECİLER — Peki Sayın Başkan. 
Maddelere geldiğimiz zaman lütfederseniz, devam 
ederim. 

BAŞKAN — (Hayhay. 
A. ASIM İĞNECİLER — Şimdi bunu birkaç 

cümleyle tekrarlıyayım. Burada diyor ki, «Bir yıl 
daha uzatılabilir». Neden bir yıl daha uzatılabilir?.. 
«Uzatılır» diyelim de, ıBakanlık, Emniyet Teşkilatı 
kendi durumuna göre, ister bir yıl uzatsın, ister iki 
yıl uzatsın, isterse üç yıl uzattsm; idare kendi ken
dini bağlamasın. Peşinen bağlamak idarede yoktur; 
idare, insiyatif ve imkân ister. 

Onun için, bu eleştirilerimizi, değerlendirileninizi 
burada kesiyorum, kanunun himmetlerinizle, değerli 

katkılarınızla daha da iyi hale geleceğini tahmin edi
yor, saygılarımı sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İğneciler. 
Sayın Kırcalı, buyurunuz efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI - Sayın Baş

kan, sayın üyeler, Sayın İçişleri Bakanımız ve İçişle
ri (Bakanlığımızın değerli mensupları; 

Dış ülkelerde, özellikle Avrupa'da, Amerika'da 
polise karşı büyük bir itaat vardır. Hiç unutmam, 
General De Gaulle'nin görüşmeleri anında binlerce, 
oribinlerce insan Cumhuriyet Meydanında toplanmış
lardı, bu sırada birtakım karşı grupta olanlar ağaçla
ra çıkıyor bağırıyorlardı, polis aşağıdan geliyor, ba
ğırana işaret ediyordu, «tn aşağıya» diyordu, başka 
tekrar etmeden o kişi aşağıya iniyordu, ikinci bir ki
şi geliyordu, üçüncü bir kişi geliyordu, o çıkıyordu, 
o yine bağırmasını yapıyor, ama polis, «Aşağıya in» 
dediği vakit iniyordu. 

Bu itaat ve saygıyı telkin eden polis, büyük im
kânlarla yetiştiriliyordu, bizim gördüğümüz kadarıy
la. Hiç unutmam bir yaz tatilindeydi, polislerin mik
tarı azalmıştı, «Nerede polisler?» diye sorduğumuz
da, «'Kibarlık dersi alıyorlar yaz aylarında» diye ce
vap verdiler. 

Polislerimizi ben kış aylarında, ayakkabıları ince, 
sırtlarında onu korumakta çok güçlükle vazife gören 
bir kıyafetle gördüğüm vakit, sırtında pelerin, başın
da şapkası, ayağında kauçuk ayakkabılarla çalışan bu 
polisler hep aklıma gelir ve derim ki, «Onların gücü 
ellerindeki ekiplerden, yetiştirme tarzlarından geli
yor, omlara itaat bumdan geliyor; ama polisimize bi
zim itaatimiz, onun fedakârlığına karşı duyduğumuz 
saygıdan gelmelidir.» 

Gerçekten polis, dikkat ederseniz Devlet hizme
tinde çalışanların pek çoğu gibi, büyük fedakârlık
larla çalışmaktadır; elindeki araçlar öyledir. Geçen 
gün bir polis müdürünün arabasına bindim, kapısı 
açılır kapanırken gacır gacır ötüyordu, kapıyı şöyle 
hafif iteyim dedim kapanmıyor kapı, sonra ısrarla it
tiler kapatıldı. Bu imkânlarla veyahut bu imkânsızlık
larla bizde polis çalışmaktadır. 

Şimdi, yeni Tasarı işte bu polisin içerisinde belki 
ilk defa küçük ekipler şeklinde grupları alarak onları 
daha mücehhez hale getirmek, daha güçlü hale getir
mek, fedakârlığının vermiş olduğu saygıyı teçhizat
la, ihtimamla takviye etmek fikrine dayanmaktadır. 
Bu sebeple, bence bu (Kanun çok isabetli düşünülmüş
tür. 
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Toplum Zabıtası, gerekçede de açıklandığı gibi, 
kalabalık bir grup haline geldi zaman içerisinde ve 
Toplum Zabıtası bu zaman içerisinde âdeta yoruldu, 
hangi hizmeti yapacağını bilemez bir hale girdi. Ona 
bir canlılık vermek gerekiyor. İşte 'bu yığın haldeki 
Toplum Zabıtası bu zaman .içerisinde âdeta yoruUdu, 
linde yayarak, istenilen anda, istenilen ilde ve gerek
li ilçelerde bir güç bulunducmaya imkân vermekte
dir önümüzdeki bu Tasarı. 

Bu, günlerce atış yapan, binlerce kişi tarafından 
tek tek atış yapan tüfekler yerine, bana bir makineli 
tüfeğin etkisi, çevikliği izlenimini vermektedir. îşte 
lismi de buna uygun olarak seçilmiştir. Bu isim insana 
güven vermekte, ondan güzel şeyler, başarılı sonuç
lar bekleme imkânını vermektedir. 

Ben, önümüzdeki günlerde toplumun hizmetinde, 
fakat kötünün karşısında bir güç hazırlanmış olma
sını, hem geçmişe bakarak ve hem de yakın gelecek
teki oylamalar, seçimler sebebiyle tam zamanında 
atılmış bir adım olarak görüyorum bu (Kanun Tasa
rısının getirilmesini. ıBunu hazırlayan değerli Genel 
Müdürlüğümüze, gerçekten büyük olan İçişleri Ba
kanlığımıza ve mensuplarına, bunu programına alan 
Hükümete tebriklerimi ve bu Tasarıyı geliştiren (Ko
misyonumuza teşekkürlerimi bildiriyorum. 

Yalnız, Kanunun isminde polis çevik ekiplerinin 
kurulduğuna dair herhangi bir işaret yok. Bu sebep
le bir önergem olacak, polis çevik kuvvet birimleri
nin kurulduğunun Kanun isminde de işaret edilmesin
de büyük yararlar umuyorum. 

Kanun Tasarısının Genel Kurulumuzda da olum
lu bir sonuca ulaşmasını diliyorum. Bu sebeple say
gılarımı sunuyorum efendim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın Komisyon ve Sayın Bakanın şu ana kadar 

görüşen sayın üyelerin görüşlerine cevap verme ar
zuları varsa, Sayın Komisyonu ve Sayın Bakanı da
vet edebilirim görüşmeye?.. 

İÇİŞLERİ BAIKAINI SELÂHATTİN ÇETİNER 
— Maddelerde görüşeceğiz efendim. 

BAŞKAN — Maddelerde görüşeceksiniz, teşek
kür ederim. 

Sayın üyeler; 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamam

lanmıştır. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 
3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kaıuınuna Ek ve Geçici 

Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 4 Haziran 1937 tarihli ve 3201 sa

yılı Emniyet Teşkilat Kanununa aşağıdaki ek mad
deler eklenmiştir. 

«EK MADDE 9. — Emniyet Teşkilatı bünyesin
de, İl merkezlerinde Emniyet Müdürüne, içişleri Ba
kanlığınca gerekli görülen ilçelerde emniyet amirine 
bağlı olarak «Polis Çevik Kuvvet Birimleri» teşkil 
olunur. 

«EK MADDE 10. — Polis Çevik Kuvvet Birim
leri; 

a) 'Kanun dışı sokak ve meydan hareketlerini ön
lemek, 

b) Kanuna uygun toplantı ve gösteri yürüyüşle
rinin düzenini ve güvenliğini sağlamak, 

c) Kanuna aykırı topluluk eylemlerini gerekirse 
zor kullanarak dağıtmak, 

d) Kanuna aykırı lokavt ve grevler yüzünden 
toplumun ve kişilerin maddî ve manevî varlıklarının 
kısmen yada tamamen işgal ve tahribe uğramasını ön
lemek, 

e) Topluluk olaylarının meydana gelmesi muh
temel yerlerde devriye hizmetlerini yürütmek, 

f) Diğer polis kuvvetlerinin yetersizliği halinde 
her türlü tören ve gösterilerde gerekli güvenlik ön
lemlerini almak, düzeni sağlamak, 

g) Şeref ve ihtiram kıtası hizmetlerini yerine ge
tirmek ile görevlidir. 

EK MADDE 11. — Polis Çevik Kuvvet Bi
rimleri, tilerin Teşkilat Malzeme Kadro (TMK) esas
larında belirlenen ve gruplandırılmış standart kuru
luş modellerine göre, İl Emniyet Müdürlüklerinde, 
«Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü» veya «Çevik Kuv
vet Grup Amirliği,» İlçelerde «Çevik 'Kuvvet Grup 
Amirliği» adıyla ve teşkilat malzeme kadrolarında 
gösterilen tip kadro ile kurulur ve donatımı sağla
nır. 

EK MADDE 12. — Polis Çevik Kuvvet Birim
lerinin ülke düzeyinde kuruluşu, il veya ilçelerin 
Emniyet ve asayiş hizmetlerinin niceliği ve niteliği 
ile ek madde 10 da belirtilen görevlerin gereği ba
kımından tespit edilecek öncelik sıralarına göre Em
niyet Genel Müdürlüğünce hazırlanacak plan dönemi 
içinde gerçekleştirilir. 

EK MADDE 13. — Polis Çevik Kuvvet Birim
lerinde görevlendirilmiş olan personelin bu birimler-
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deki hizmet süresi üç yıldır. İdarenin gerekli görme
si veya personelin istemi üzerine bu süre bir yıl daha 
uzatılabilir. Personel, Polis Çevik Kuvvet Birimlerin
deki hizmetini tamamlamadan Emniyet Teşkilatının 
diğer hizmet birimlerinde çalıştırılamaz. 

EK MADDE 14. — Emniyet ve asayişin gerek
tiği hallerde ilgili valinin istemi, Emniyet Genel Mü
dürünün önerisi ve İçişleri Bakanının onayı ile Çevik 
Kuvvet geçici olarak- başka illerde görevlendirilebi
lir, 

İçişleri Bakanının kararı üzerine istenen kuvvetin 
görev yerine şevki o kuvvetin bağlı olduğu il valiliği-
ğince, beslenme ve barınma ihtiyaçları da gönderil
diği ilin valiliğince karşılanır. Bu masraflar için Em
niyet Genel Müdürlüğü bütçesinde özel bir harca
ma kalemi açılır. Bu amaçla yapılacak harcamalar
da ödeme emri. aranmaz. 

EK MADDE 1'5. — Polis Çevik Kuvvet Birim
lerinde görevli personel, hizmetin gerektirdiği bedenî, 
fikrî ve fizikî kabiliyetlere sahip olabilmesi ve moral 
bakımından üstün bir düzeyde bulundurulması ama
cıyla devamlı eğitime tabi tutulur. 

EK MADDE — 16. — Polis Çevik Kuvvet Bi
rimlerinin teşekkül tarzı, bu birimlerde görevlendiri
lecek personelin nitelikleri, seçilmeleri, başka hizmet
lere aktarılma şartları, görevlerin yerine getirilme 
esas ve usulleri, emir ve komuta düzeni, yapılacak 
eğitimlerde gözönüne alınacak esaslar ve Kanunun 
uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, bu Kanunun 
yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde, İçişleri Ba
kanlığınca yürürlüğe konulacak bir Yönetmelikle dü
zenlenir. 

Sayın Gelendost, 1 inci madde üzerinde yapıla
cak görüşmede bu maddenin ekleri bulunduğu için, 
şimdi Ek 9 üzerinde lütfedin. Çünkü Ek 9'u evvela 
oylatacağım. 

HALİL GELENDOST — Zaten Ek 9 üzerinde 
görüşeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, buyurun efendim. 
HALİL GELENDOST — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Ek madde 9'da «"Emniyet Teşkilatı bünyesinde, 

il merkezinde emniyet müdürüne» tabiri kullanılmış, 
yani polis çevik kuvvetini emniyet müdürünün kişi
liğine, şahsına bağlamış, halbuki makama bağlan
ması gerekir. «Emniyet müdürlüğüne» yani maka
mına bağlı olması gerekirken, herhalde bir zühul 
olacak. «Müdürlüğüne» ibaresi olarak düzeltilmesi 

kanısındayım. «Müdürü» sözcüğünün «Müdürlüğü
ne», «Amirine» sözcüğünün de «Amirliğine bağlı 
olarak polis çevik kuvvet birimleri teşkil olunur» şek
linde düzeltilmesini teklif etmekteyim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gelendost. 
Söz isteyen başka sayın üye?.. 
NECİP BİLGE — Ben söz rica ediyorum Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 

Bu maddenin ifade tarzı Hükümet tasarısının ge
rekçesine aykırı düşmektedir. Bu aykırılığı belirt
mek üzere Hükümet tasarısının gerekçesindeki (a) 
bendini okumak istiyorum. Burada deniliyor ki; 

«Bu olumsuz faktörleri şöylece sıralamak müm
kündür : 

a) Toplum zabıtasının kuruluş yerleri yanlış 
seçilmiştir. Nitekim, bu teşkilatın hiç bir toplumsal 
olayın cereyan etmediği illerde de (Denizli, Afyon, 
İsparta, Bolu, Ağrı, Edirne gibi) kurulmuş bulun
maktadır» 

Hiç bir toplumsal olayın cereyan etmediği bu il
lerde de kurulmuş olmasını bir eleştiri olarak orta
ya atmaktadır. Buna rağmen tasarı maddesinde, il 
merkezlerinin hepsinde kurulacaktır. 'Biraz önce Asım 
İğneciler arkadaşımızın söylediği üzere bütün illerde 
değil, ilçelerde olduğu gibi, lüzum görülen illerde 
bunların teşkil edilmesinin uygun olacağı Hükümet 
gerekçesinden anlaşılmaktadır. Bu gerekçeye rağmen 
bütün illerde kurulması zannederim ki, uygun düş
memektedir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Değerli üyeler; 
Ek madde 9 ile ilgili bir değişiklik önergesi var, 

okutuyorum, 

Sayın Başkanlığa 
Ek madde 9'un aşağıdaki şekilde düzeltilmesini 

ve değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
«Ek madde 9. — Emniyet teşkilatı bünyesinde 

gerekli görülen illerde ihtiyaç oranında polis hazır 
kuvvet birimleri teşkil olunur.» 
Abdullah Asım İĞNECİLER Mehmet HAZER 

BAŞKAN — Başlıkla ilgili bir önerge var, onu 
da okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
Sıra sayısı 146 olan ve tartışılmakta bulunan tasa

rının isminin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini öne
ririm, 

Saygılarımla. 
Süleyman Sırrı KIRCALI 

«3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununa Polis 
Çevik Kuvvet Birimleri Kurulmasına imkân Veren 
Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı» 

BAŞKAN — Başlık üzerinde Sayın Komisyonun 
ve Sayın Bakanın görüşünü almak istiyorum. 

MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA İSMAİL HAKKI DEMİ-
REL — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Sayın Sırrı Kırcalı'nın başlık hakkındaki önerisi
ne katılamıyoruz. Sebebi de, Kanun, Emniyet Teş
kilat Kanununa ek kanundur, yani ek maddeleri ge
tirmesini gerektiriyor. Emniyet Teşkilat Kanununun 
bünyesinde çeşitli polis 'birimleri vardır; trafik, adlî 
şube, idarî şube, siyasî şube gibi polis birimlerimiz 
vardır. Bu itibarla, Kanunun adına böyle «Polis çe
vik birlikleri» dersek bütünlüğünü bozmuş olacağız. 
Emniyet Teşkilat Kanunu başka bir ad almıyor, Em
niyet Teşkilat Kanunundur; onun içinde değişiklik 
yapıyoruz. Kanunun içinde değişiklik yaptığımız için 
başlığın değiştirilmesine gerek yoktur. Emniyet Teş
kilat Kanununa ek maddeler ekliyoruz. 

Arz ederim, 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTÎN ÇETİNER 

— Sayın Başkan, ismin 'Kanun Tasarısında olduğu 
gibi bırakılması görüşündeyim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 

yerimden bir hususu arz edebilir miyim?.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Doğal ola

rak Emniyet Teşkilat Kanunu benim teklifimde de
ğişmiyor. Emniyet Teşkilatı Kanununun içerisinde 
bu maddeler ek madde olarak geçecek. Ben bu Ka
nuna o maddelerin eklenmesine imkân veren kanu
nun ismini söylüyorum. Tabİatiyle emniyet teşki
latı içerisinde pek çok kuruluşlar var, ayrı ayrı vazi
feler gören. Benim işaret ettiğim; kanunun ismini 
değiştirmiyorum, «Emniyet Teşkilat Kanunu» kala
cak, işte biz bu kanunu niçin çıkarttığımızı işaret 

eden, bunu ifade eden bir sözcük ilave ediyorum. Bu 
nedenle Sayın sözcünün açıklaması bu bakımdan 
isabetli olmuyor efendim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu açıklama üzerine söylenecek yeni bir görüşü

nüz?.. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA İSMAİL HAKKI DEMİ-
REL — Sayın Başkan, değerli üyeler, önergeye ka
tılamıyoruz; 

BAŞKAN — Sayın Bakan da katılmıyorlar?.. 
İÇİŞLERÎ BAKANI SELAHATTÎN ÇETİNER 

— Evet efendim. 
BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Sayın Kırcalı'nın önergesine Sayın Komisyon ve 

Sayın Bakan katılmamaktadırlar. Önergenin dikkate 
alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunacağım. 
Dikkate alınmasını kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Başlığı bu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değişiklik önergeniz hakkında görüşecek misiniz 
Sayın İğneciler?.. 

A. ASIM İĞNECİLER — Evet efendim. 
BAŞKAN — Önergeniz üzerinde buyurun. 
A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 

Demin ben izahat verdiğim için huzurunuzu faz
la işgal etmeyeceğim. Yalnız, Sayın Gelendost ve 
Sayın Bilge'nin görüşleri ve teklifleri de aşağı yuka
rı bendenizin fikirlerime uygun düşmektedir. Bir defa 
«Emniyet teşkilatı bünyesinde» diyoruz. Emniyet mü
dürlüğüne, şahsa bağlı olmaz keyfiyeti diye bir şeyi 
burada şahıslara bağlamak uygun olmadığı için ben 
değişiklik önergemde «Emniyet teşkilatı bünyesin
de» dedim ve de lüzumlu büyüklükte ve lüzum görü
len illerde; ne kadar lüzum görülürse, o kadar ol
sun, teşkilat, Sayın Bakanlık kendini bağlamasın, ha
reket kabiliyetine sahip olsun diye arz ediyorum ve 
de demin arz ettiğim gibi de, böyle ufak tefek pera
kende kuvvetlerle her ilde toplum polisinin yerini tu
tacak çevik kuvvet yerine, İsminin de hazır kuvvet 
olarak fazla gereksiz bir imaj vermemesini, vatanda
şı hayal kırıklığına uğratmamasını istiyorum ve dili
yorum ve de demin arz ettiğim gibi, illerin bünyesini 
emniyet teşkilatını takviye etmek suretiyle kendi bün
yelerinde de ayrıca hazır kuvvet bulundurulabilir. 
Binaenaleyh, bir kanun tasarısıyla toplum polisinin 
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yerine geçen bir kuvveti parça parça dağıtıp toplu 
olaylara âdeta yem etmek gibi ve de zamanında ye
tişememek gibi bir keyfiyetin doğmamasını istiyo-
rum* 

Orta çapta bir il tasavvur ediniz ki, demin verdi
ğim rakamlarla her ilden 40 ar, 50 şer, 60 ar «Çe
vik kuvvet» diyoruz yahut «Hazır kuvvet» diyeceğiz,' 
bunlardan gidecek de o ilin valisi ve emniyet müdü
rü bunlardan istifade edecek. 

Sayın arkadaşlarım, bu pratikte mümkün değil
dir. Gerçi onlar gidince bir kumanda altına gire
cekler; ama daha birbirini yeni gören kimselerin 
orada nasıl hareket edeceklerini bilmek bile mümkün 
değildir; her ilden 40, 50, 60 kişi gideceğine, toplu 
bir merkezden 150 - 200 veya 500 kişi gitse sanırım 
ki, onun etkisi ve sürati daha başka olur. 

'Bu cihetle ben bu değişiklik önergesini vermiş bu
lunuyorum. Takdir Yüce Meclisinizindir. 

'Saygılarımı arz ederim. 
•BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İğneciler. 
Sayın Komisyon, Sayın iğneciler'in bu önergesi

ne katılıyormusunuz?.. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA İSMAİL HAKKI DEMİ-
REL — Sayın ıBaşkan, muhterem üyeler; 

Sayın iğneciler'in önergesine katılmıyoruz. Her 
ilde her valinin ve emniyet müdürünün eli altında 
hazır bir kıta, hazır çevik birlik bulunmasında zo-
runluk vardır. Uygun görmüyoruz önergeyi. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Balkan?., 
ttÇJŞUfiRÎ (BAKANI SeLAHATTİN ÇETt-

NOR — Sayın Başkan; 
Bayın İğneciler'in görüşüne katılmıyoruz. Sebebi 

de şu t 
Eskilden toplum zabıtası 11 Ö77 kişi idi, 36 'ile bö

lünüyordu. Simidi çevik kuvvet '111 3919 kişi olacak 56 
mevcutlu gruplar 31, il ve ilçede, 114 mevcutlu ve
yahut 169 mevcutlu birlikler 313 tilde bulunacaki Ya
ni, miktar bakımından bir artış yoık; fakat kuvvetin 
muhtelif illere dağılması gibi ıbir faktör var. 

JBunun sebebi de şu : Faraza (C) 'tipi çevik kuv
vet grubunu ele alırsak; bunun bünyesinde (516 ki
şiliktir) 3 tane mMlbüs var, 5 tane el telsizi var, 8 
tane (M 5̂ silahı var, 8 tane çelik yelek var, 4 tane 
gaz silahı var, 4 tane gaz maskesi var, 18 kalkan var, 
8 elektrikli cop var, 50 cop var, 56 ıtane Browning 
tabanca 4 tane uzun namlulu silah, kelepçe, masa 
telsizi gibi şeyler var, 
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(Bu birlikler bizim bildiğimiz karakol polisine kı
yasla silah bakımından, araç bakımımdan, gereç ba
kımından, eğitim bakımından, hatta seçme bakırnffl-
dan dalha güçlü olacak. 

Bu nedenle, Tasarıda gösterilen şekilde her dlde 
ve ıbazı ilçelerde değişik çapta kurulmasını yararlı 
görüyoruz. 

Arz ederim.. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
[Değerli üyeler; 
İSayın İğneciler'in önergesine Sayın Komisyon ve 

Sayın Bakan katılmamaktadırlar. 
A. ASIM İĞNECİLER — Tekrar okunsun lüt

fen efendim. 
IBAŞKAN — Evet. 
Sayın İğneciler, 9 uncu Ek Maddeyi şu tarzda 

düzenlemdş'ler : 
^Emniyet Teşkilatı bünyesinde gerekli görülen 

illerde ihtiyaç oranında polis hazır kuvvet birim
leri 'teşkil olunur.» 

Hazırladıkları madde bu. 'Sayın Komisyonla Sa
yın 'Bakanın her ilde kurulması, Sayın İğneciler'in 
gerekli görülen illerde kurulması şeklinde. Fark bu
dur. Bir de Tasarıdaki «Çevik Kuvvet» adı Sayın 
iğneciler tarafından «(Polis hazır kuvvet birimleri» 
şeklinde değiştirilmek istenmektedir. 

IBu açıklamadan sonra Sayın Komisyonun ve Sa
yın ©akanın katılmadıkları bu önergenin dikkate 
alınıp alınmamasını oylarınıza sunuyorum. Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
ge kabul edilmemiştir. 

BAŞKAN — Bir önerge daha geldi şimdi. Sayın 
Aksoy'un önergesi. Onu da okutuyorum. 

Sayın 'Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının Ek 9 uncu madde

sinde aşağıdaki düzenlemenin yapılmasını arz ederim. 
Saygılarımla^ 

Alâeddin AKSOY 
ı«... İl merkezlerinde emniyet müdürlüklerine,.. 

ilçelerde emniyet amirliklerine bağlı olarak...» 
IBAŞKAN — Evet. 
Sayın Yarkın, bu önerge üzerinde mi?.. 

ŞER AFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, ben
deniz de aynı şeyi önerecektim. «Emniyet müdürüne» 
ve «Emniyet amirine» diye kişiye bağlı olarak mad
dede geçiyor. 

Ayrıca, Ek 11 inci madde de doğrusu söyleniyor. 
«H Emniyet Müdüriüklerdnde (Çevik Kuvvet Şube 
Müdürlüğü).^» şeklinde deyim yer almış. Doğrusu 
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«Emniyet Müdürlüğüne» ve «Emniyet Amirliğine» 
olması gerekir. En azından Ek Madde ll 'e de uyum 
sağlamak bakımından. Halbuki kişiye Ibağlı kuruluş 
olamaz, Sayın 'Komisyon kabul ederse önerge yaz
mama da lüzum kalmaz. 

Ben onu arz edecektim efendim, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarimi. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA İSMAİL HAKKI DEMÜ-
REL — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Sayın Yarkın'ın önerdiği şekilde önergeye katılı
yoruz. «İl Emniyet Müdürlüğüne», «İlçe Emniyet 
Amirliğine» şeklinde değiştirilmesi uygun. Önerge 
çoğuldur, tekil olması lazım. 

Arz ederim. 

«BAŞKAN — Teşekkür edenim. 
Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ IBAKAINI SELAHATTİN ÇETİ-

NER — Sayın Başkan, değerli üyeler, öneriye aynen 
katılıyorum. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Sayın Gelendost. 
HALİL OELENDOST — Efendim, benim de 

teklifim o idi. Ona katılırım. 
IBAŞKAN — Evet. 
Sayın Aksoy. 
ALÂEDDİN AKSOY — Ek 9 uncu madde ço

ğuldur. «İl merkezleri» deniyor. Merkezlerde müte
addit emniyet müdürlüğü vardır, her il merkezimde. 
Tekil değildir, 

BAŞKAN — Evet, Sayın Komisyonla Sayın 
Hükümetin?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİ-
NER — Çoğul. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLER t VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA İSMAİL HAKKI DEIMİ-
REL — Çoğul. 

ıBAŞKAN — Çoğul olması gerekiyor. Evet. 
Değerli üyeler; 
Sayın Aksoy'un önergesine Sayın Komisyon ve 

Sayın Bakan katılmaktadırlar. 
Evvela önergeyi kesin oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul ötmeyenler... Önerge kabul edil
miştir,, 

Maddeyi Komisyona vermek zorundayım. Metin 
tam olarak hazırlansın, Bu önergeyle birlikte ek 
maddeyi Komisyona veriyorum. 

Ek Madde 10'u okutuyorum. 
«EK MADDE 10. — Polis Çevik Kuvvet Birim

leri; 
a) Kanun dışı sokak ve meydan hareketlerini ön

lemek, 
b) Kanuna uygun toplantı ve gösteri yürüyüşle

rinin düzenini ve güvenliğini sağlamak, 
c) Kanuna aykırı topluluk eylemlerini gerekirse 

zor kullanarak dağıtmak, 
d) Kanuna aykırı lokavt ve grevler yüzünden top

lumun ve kişilerin maddî ve manevî varlıklarının kıs
men ya da tamamen işgal ve tahribe uğramasını önle
mek, 

e) Topluluk olaylarının meydana gelmesi muh
temel yerlerde devriye hizmetlerini yürütmek, 

f) Diğer polis kuvvetlerinin yetersizliği halinde 
her türlü tören ve gösterilerde gerekli güvenlik önlem
leri almak, düzeni sağlamak, 

g) Şeref ve ihtiram kıtası hizmetlerini yerine ge
tirmek ile görevlidir. 

BAŞKAN — Ek Madde 10 üzerinde söz almak 
isteyen sayın üye?... 

ATALAY PEKÖZ — Var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Peköz. 
ATALAY PEKÖZ — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Ek madde 10'un (d) bendindeki ifadeyi bir kere 

daha okumama müsaade buyurun; «Kanuna aykırı 
lokavt ve grevler yüzünden toplumun ve kişilerin mad
dî ve manevî varlıklarının kısmen ya da tamamen 
işgal ve tahribe uğramasını önlemek.» 

Âdeta kişilerin maddî ve manevî varlıklarının kıs
men ya da tamamen işgal ve tahribe uğraması hali, 
kanunî grevlerde mümkünmüş gibi bir intiba yaratı
yor. 

Uygulamada çok defa gördük kir kanunun aradı
ğı bütün şartları haiz olan bir grev ve lokavt hadisesi 
içinde de, aynı işgaller, aynı tahripler yapılmıştır. 

O halde, bir grev veya lokavtın kanunî yahutta 
kanun dışı olması hali önemli değildir. Önemli olan, 
mücerret grev ve lokavt içinde işgal ve tahrip gibi ka
nun dışı hareketlere yol açıcı davranışların önlenmesi
dir. 

Bu itibarla, «Kanuna aykırı...» deyiminin bu bent
ten çıkarılmasında büyük bir zaruret görüyorum ve 
bu açıdan hazırladığım önergeyi gerek Başkanlığa ve 
gerekse yüksek takdirlerinize sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 

— 554 — 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Peköz. 
Sayın Gelendost, buyurun efendim. 
HALİL GELENDOST — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Ben de 10 uncu maddenin (d) fıkrasını başka bir 

konuda ele almak istiyorum. «Kanuna aykırı lokavt 
ve grevler yüzünden toplumun ve kişilerin...» diyor; 
fakat eşyadan bahsedilmiyor. Halbuki, uygulamada 
bildiğimiz gibi makineler, binalar, vesair maddî vakıa
lar, maddî varlıklar da tahrip edildi. 

Onun için ben de düzenlemeye «Eşyanın» sözcü
ğünün de eklenmesini öneriyorum ve bunun için de 
bir önerge veriyorum. Bu (d) bendinin «Kanuna aykı
rı grev ve lokavtlar yüzünden eşyanın, toplumun ve 
kişilerin maddî ve manevî varlıklarının kısmen ya da 
tamamen işgal ve tahribe uğramasını önlemek» olarak 
düzenlenmesini teklif ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gelendost. 
Ek madde 10'la ilgili üç önerge var, üçünü de oku

tuyorum. 
ALÂEDDİN AKSOY — Sayın Başkan izin ve

rir misiniz?... 
BAŞKAN — Sayın Aksoy buyurun. 
ALÂEDDİN AKSOY — Sayın Başkan (d) fık

rasında son satırda «ya da» deyimi var, buradaki «da» 
kelimesinin ayrı olması lazım. 

(g) fıkrasının son satırında, «Şeref ve ihtiram kı
tası hizmetlerini yerine getirmek ile görevlidir» ifade-
sindeki «... ile görevlidir.» ifadesini virgülden sonra 
satırbaşı yapmamız lazım. Böyle bir düzenleme yapıl
dığı takdirde madde vuzuh kazanacaktır. «.... ile gö
revlidir.» ifadesinin satırbaşı olması lazım, çünkü bü
tün maddeye şamildir. 

BAŞKAN — Bu (g) fıkrasında «Şeref ve ihtiram 
kıtası hizmetlerini yerine getirmek,» ifadesinden son
ra «... ile görevlidir.» satırbaşı olacak değil mi?... 

ALÂEDDİN AKSOY — Evet, bunun böyle dü
zenlenmesi gereklidir. 

(d) fıkrası da maddî ve manevî varlıklardan bah
setmektedir. Maddî varlığın içinde eşya ve mal da var
dır. Bendeniz böyle anlıyorum, bunu arz etmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Değerli üyeler, dört değişiklik önergesi var, öner

geleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Ek Madde 10'un (d) bendinden aşağıdaki kelime

lerin çıkarılmasını, «... kısmen ya da tamamen...» ve 
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maddenin «d) Kanuna aykırı grev ve lokavtlar yüzün
den toplumun ve kişilerin maddî ve manevî varlıkla
rının işgal, tahrip ve ortadan kaldırılmasını önlemek» 
şeklinde düzenlenmesini arz ederim. 

Mehmet AYDAR 
Yüce Başkanlığa 

3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa Ek ve 
Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı
nın 1 inci Maddesinin, Ek Madde 9'un (d) fıkrasının, 
«Eşyanın» sözcüğü eklenmek suretiyle aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Halil GELENDOST 
«d) Kanuna aykırı lokavt ve grevler yüzünden eş

yanın, toplumun ve kişilerin maddî ve manevî var
lıklarının kısmen ya da tamamen işgal ve tahribe uğra
masını önlemek. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 1 inci maddesinin Ek 

Madde 10 (d) fıkrasında öngörülen hareketler kanu
nî grev ve lokavtlarda da görüldüğünden, bentte yer-
alan «Kanuna aykırı» deyiminin çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Atalay PEKÖZ 

Sayın Başkanlığa 
Ek Madde 10'a aşağıdaki (h) fıkrasının eklenmesi

ni arz ve teklif ederiz. 
«h) Zorunlu hallerde mahallî mülkî amirin göre

ceği lüzum üzerine* diğer önleyici zabıta hizmetlerini 
yerine getirmek.» 

M. Fevzi UYGUNER Rıfat BAYAZIT 
Şerafettin YARKIN A. Asım İĞNECİLER 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Ek Madde 10 üzerinde verilen üç değişiklik öner

gesi (d) fıkrasına aittir. Sayın Peköz'ün önergesi bu 
fıkranın başındaki «Kanuna aykırı» kelimelerinin kal
dırılması şeklinde olduğu için evvela onu Sayın Ko
misyona ve Sayın Bakana soruyorum. 

Sayın Komisyon, Sayın Peköz'ün... 
ATALAY PEKÖZ — Sayın Başkan, bir ilave yap

mama müsaade eder misiniz?... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ATALAY PEKÖZ — Efendim kanuna aykın bir 

lokavt veya grev bizatihi kendisi suçtur ve zabıtanın 
buna mani olması lazımdır. 

Bu itibarla; kanuna aykırı grev ve lokavtın netice
lerini burada düzenlemeye hiç gerek yok. Arz ettiğim 
gibi bizatihi kanun dışı grev ve lokavt yasaktır, suç
tur, önlenmesi lazımdır; arz ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Evet, bu fıkradaki «Kanuna aykırı» kelimelerinin 

kaldırılmasına Sayın Komisyon katılıyorlar mı efen
dim?!.. ı 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA İSMAİL HAKKI DEMİREL 
— Sayın Başkan değerli üyeler; 

«Kanuna aykırı...» kelimeleri kalkabilir, grev ve 
lokavtlar kanunî başlayıp kanunsuzluğa dönüşebilir 
veyahut kanunî devam ederken bir işgale gidebilir. 

Bu itibarla katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan?... 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER — 

Sayın Başkan; Danışma Meclisinin değerli üyeleri, 
öneriye katılıyorum. Ancak şöyle olabileceğini ve

ya olmasının daha yerinde olacağını tahmin ediyo
rum; «Kanuna aykırı veya kanuna aykırı hale gelen 
lokavt ve grevler yüzünden.» 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Bakan. 
Efendim, bu madde üzerinde Sayın Kurtoğlu, Sa

yın Gürtan ve Sayın Gelendost söz istemektedirler. 

Sayın Kurtoğlu buyurun efendim. 
SERDA KURTOĞLU — Sayın Bakandan sormak 

isterim : Kanuna uygun bir grev veya lokavttan mad
dî veya manevî zarar doğar mı?. Sayın Bakanımız ne
ticeyi sebep, sebebi netice görme temayülü içerisinde 
olmaları lazım. Mantığına göre öyle oluyor. Eğer 
kanunî bir grev, kanunî bir lokavt varsa bun
da zarar yoktur. Eğer grev ve lokavt içerisinde 
zarar verilmeye başlandı mı o grevin kanunîliliğinden 
bahsedilemez zaten. Kanun çerçevesinin içinde devam 
eden bir grev ve lokavt hiçbir maddî ve manevî za
rar vermez. Zarar başladı mı grev ve lokavt kanunili
ğini kaybeder. Onun için Bakanımızın teklifini pek iyi 
anlayamadım. 

Onu arz etmek istedim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Gürtan, bu

yurun efendim. 

HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; 

Efendim, ben bu konuyu şöyle anlıyorum. Lokavt 
ve grevler sırasında yeni kurulacak olan çevik kuvvet, 
her halükârda hizmete çağrılacaktır. Eğer böyle ise, 
ki böyle olması lazım geliyor. Yani bu çevik kuvvetin 
kurulma amaçlarından birisi de bu görevin, lokavt ve 
grev olduğu takdirde buraya gönderilecek polis ekibi-" 
nin bu hizmet grubundan seçilmesi gerekiyor. 
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Böyle olduğunda, «kanuna aykırı» kelimelerinin 
çıkartılması halinde, «lokavt ve grevler sırasında,» 
«yüzünden» değil, «sırasında toplumun ve kişilerin 
maddî ve manevî varlıklarının kısmen ya da tamamen 
işgal ve tahribine uğramasını önlemek» şeklinde dü
zenlendiği takdirde, sanırım amaca ulaşılmış olur. 
Her halükârda orada olacağına göre bu kuvvet, bu 
grev ve lokavtın kanunsuz hale dönüşmesi halinde gö
revini yapacak demektir. 

Bunu arz etmek için huzurunuza geldim; saygılar 
sunarım. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gelendost. 
HALİL GELENDOST — Efendim; grev ve lokavt 

kanunî olarak başlayabilir, bilahara kanunsuz hale ge
lebilir. Bu bakımdan, «Kanuna aykırı» sözcüklerinin 
çıkarılması kifayet edebilir kanısındayım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Güven, buyurun. 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Öncelikle Ek Madde 10'un içinde yer alan (d) fık

rasında bazı kavramların açıklığa kavuşmasında ya
rar bulunmaktadır. Bakınız ne deniliyor : «Kişilerin 
maddî ve manevî varlıklarının işgali ve tahribi.» Ki
şinin manevî varlığının işgali ne demektir acaba?.. Aca
ba hürriyeti tahdit midir?... Başka bir adlî kavram 
mıdır.?.. Bunun açıklığa kavuşmasında yarar gör
mekteyim. Çünkü bir kişinin manevî varlığının işgali
ni kanun terimi içinde, kanun tekniği bakımından an
latmak mümkün değildir, ileride ihtilat yaratacak bir 
konudur. 

Ayrıca, Ek madde 10'un düzenlenmesi de hatalıdır. 
Biraz evvel bir sayın üyemizle görüşürken de bu konu 
orada da söz konusu edildi : «Kanun dışı, kanuna uy
gun, kanuna aykırı.» Şimdi kanun dışı veya kanuna 
aykırı deyimlerinde bir birlik, beraberlik sağlanması 
gereklidir. Ya kanun dışıdır ya kanuna aykırıdır. Bun
ların düzenlenmesinde de evvela kanuna uygun olarak 
yapılacak olan işlemler. Örneğin, «Kanuna uygun top
lantı ve gösteri yürüyüşlerinin düzenini ve güvenliğini 
sağlamak.» Buradan başlamak gerekirdi. Ondan sonra, 
«Topluluk olaylarının meydana gelmesi muhtemel yer
lerin devriye hizmetlerini yürütmek. Diğer polis kuv
vetlerinin yetersizliği halinde her türlü tören ve gösteri
lerde şu işlemleri yapmak.» Ondan sonra kanuna ay
kırı durumları ele alıp, • Kanuna aykırı sokak ve 
meydan hareketlerini önlemek. Kanuna aykırı toplu
luk eylemlerini gerekirse zor kullanarak d^ıtrn&k ve 
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ondan sonra da grev ve lokavttan bahsetmek ve bir 
de idari bir işlem; onu en alta almakta yarar var
dır, ki öyle yapılmıştır; «Şeref ve ihtiram kıtası hiz
metlerini yerine getirmek ile» ki orada biter cümle, 
madde, «görevlidir» Sayın Aksoy'un belirttikleri gibi, 
«görevlidir» şeklinde tamamlanırdı. 

Burada bir kanuna aykırı durum gösterilmiş, daha 
sonra kanuna uygun durum anlatılmıştır ve bu neden
le maddenin insicamı kaybolmuştur. 

Bunun bu şekilde düzeltilmesinde sayılamayacak 
fayda vardır. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 
Sayın Peköz, buyurun efendim. 
ATALAY PEİKÖZ — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 

Huzurunuzu tekrar işgal ettiğim için af fimi di
lerim. 

'Efendim, bir grev veya lokavtın kanunî yahut da 
kanuna aykırı olması hali 275 sayılı Grev ve Lokavt 
Kanununda kanunî bir tabir olarak yer almıştır. Grev 
veya lokavt, kanunda öngörülen sebep, şekil ve usul 
santiarını taşıyorsa, bu kanunî bir grevdir, kanunî 
bir lokavttır. Eğer sebep, şe>kil ve usul şartları dışın
da bir grev veya lokavt 'hadisesi karşımıza çıkarsa, 
bu, kanun dışıdır. ıBir grev veya lokavtın velevki ka
nunî olması hali için dahi olsa işgal ve tahrip gibi 
hadiseler grevi kanun dışına itmez. Grev gene ka
nunî ' grevdir; fakat bu grev içinde vukubulan işgal 
ve tahrip benzeri hadiseler müstakil birer suç teşkil 
eder ve onlar takip altına alınır. 

Bu itibarla kanunî olarak başlayan ıbir grevin, 
kanuna aykırı hale dönüşmesi 275 sayılı Kanuna gö
re mümkün değildir. Bu bakımdan arzım o ki, alınız 
İzmir'de TARİŞ grevini; grev aslında Ikanunî, bütün 
prosedürünü yaşamış, geçmiş; ama 'bu kanunî grev 
içinde cereyan eden o vahim hadiseler ikamın dışı 
kalmıştır. Bu itibarla kanunî grevin gayrı kanunî 
ihale dönüşmesinden hareket edilerek bazı hukukî 
neticeler aramalk bence 'hatalıdır, ©u itibarla, «ka
nuna aykırı» deyiminin bentten çıkarılması suretiyle 
tedvini uygun olacaktır; ancak Sayın Turhan Güven 
arkadaşımızın da görüşlerine katılmamak mümkün 
değil. Böyle bir 'grev veya lokavt hadisesi içinde ki
şinin manevî varlıklarının işgal veya tahrip 'belki 
mümkün olur„ manevî varlıklar tecavüzle, (lisanen 
dahi olsa) tahrip edilebilir; ama işgal nasıl olur? Bu
nu ben de anlayamadım. 

Teşekkür ederim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Peköz. 
Sayın Aydar, buyurun. 
MEHMET AYıDAR — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
ıE'k lû uncu maddenin, demin de arkadaşlarımın 

ifade ettiği gibi ve bentler arasındaki deyimlerdeki 
mütecanis öneriye ifcati.liyorum, mütecanis olması 
yolundaki öneriye katılıyorum; «'Kanun dışı, kanuna 
aykırı» gjbi konularda. 

Yalnız, benim verdiğim önergeyle Sayın Peköz-
ün, «kanuna aykırı» ki kanunda «Grev ve Lokavt» 
diye çıkan >bir Kanunumuz da var, geçmişte de tat
bik edildi. «Lokavt ve grevler» şeklinde değil de alı
şılmış bir dil olarak «Grev ve Lokavtlar» şeklinde 
olması gerekir. Ben önergemde 'bunların yerini de
ğiştirmek suretiyle belirttiım. 

Kanuna aykırı lokavt vardır. Kanuna aykırılık 
konusunu siz burada bende ilave etmezseniz, o za
man korkarım ki ileride bu çevik kuvvetler kanunî 
grevlere de müdahale gibi bir yetkiye sahip olduk
larını ve o yola gidebileceklerini de düşünebilirler. 
'Burada «Kanuna aykırı» diye sınır çizmek mutlak 
surette lazımdır. 

/«Kişilerin maddî ve manevî varlıklarını» ki ben 
aynen Ikendi önergemde de bu deyimleri kullandım. 
Arkadaşlarım, «Kişilerin maddî ve manevî varlıkları 
nasıl işgal edilebilir?» dediler, işgal edilir, manevî 
varlıklarıdır. ıBazı insanlar maddî varlıkları da ma
nevî varlık şeklinde mütalaa ederler. Eğer soyundan 
gelmiş bir fabrika bir maddî varlıfcsa, aynı zamanda 
onun bir de manevî cephesi vardır, o da bir manevî 
varlık olarak ortada anıtlaşmıştır o insan için. O eğer 
işgale uğramışsa, bunu maddî ve manevî şeklinde 
mütalaa etmekte doğru bir isabet vardır! 

«•Manevî varlıklarının kısmen yada tamamen...» 
Eğer kısmen veya tamamen işgal edilmişse talhribe 
uğramasını önlemek... IBir de bunu tamamen kaldır
mak lazım geldiği kanaatindeyim, «Kısmen yada ta
mamen» demenin manası yoktur sanıyorum. Ben 
önergemde, «'Manevî varlıklarının işgal ve tahribe 
uğramasının yanında da ortadan kaldırılması» şek
lindeki bir beyanın da madde metninde yer alma
sını önerdim. ;Bu itibarla, kabulünü Yüce Heyetten 
istirham edeceğim. 

Teşekkür ederim. 

iBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
IBuyurun Sayın Yarkm. 
ŞBRAFETTİN Y ARKIN — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
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(Sayın Aydar'ın görüşlerine ben de katılıyorum. 
Burada «Kanuna aykırı grev ve lokavtlar» dlenıilnıe-
sinin bir nedeni olması gerekir. Ellbeıtteki kanuna ay
kırı grev ve lokavtlar suçtur ve bunum (bütün so
nuçlarını zabıta ve diğer şeyler önleyeceklerdir. An
cak, bu deyimi kaldırırsak ve «Lokavt ve grevler 
yüzünden lioplumun ve 'kişilerin maddî ve manevî 
varlıklarının (kısmen yada ıtamaımen işgal ve tahribe 
uğramasını önlemek» şeklinde dersek, Sayın Aydar'
ın endişesini aynen paylaşıyorum, bu takdirde kanu
nî grevin toplumda yarattığı birtakım , olumsuz so
nuçları da önlemek gibi 'bir düşünceye zabıtayı ite
bilir. 

(«'Manevî varlığın tahribi...» Hiçbir şey anlaşıl
mıyor. Toplumun manevî varlığının tahribi ne de
mek?.. Özellikle «Kanuna aykırı» ibaresi kalktığı tak
dirde «Manevî varlıkların tahribi» çok daha değişik 
anlamlar taşıyabilir. 

Örneğin, temizlik işçilerinin bir grevi toplumda 
son derece olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Kanunî 
bir grevdir; ama sonuçları devam etmektedir; sarsıcı 
sonuçlardır. ı«Manevî varlığını tahrip ediyor» diye 
acaba bunu da önleyecek midir?.. Yani birtakım ka
rışıklıklara yol açabilir. Bu itibarla, «Kanuna aykırı» 
ibaresinin kaldırılması sanıyorum 'aldatıcı olur. Yasa 
Tasarısı doğru hazırlanmıştır. Esasen Kanuna uygun 
olarak yapılan grevler kanuna aykırı hale de gele
mez. Kanuna uygun olarak yapılan grevlerde birtakım 
olaylar çıkmışsa, onu elbetteki zabıta önleyecek, ted
birini alacaktır. Bu itibarla, burada «Önlemek» deyi
miyle de yer aldığı için, «Kanuna aykırı» ibaresinin 
metinde kalmasını öneriyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Aksoy, buyurun efendim. 
ALÂEDDÎN AKSOY — Sayın Başkanım, sayın 

arkadaşlarım; 
Kanuna uygun olarak yapılmış olan grevlerin ka

nuna aykırı olarak neticelendiği, tahrip ve tecavüze 
yöneldiği yakın geçmişimizde yaşanmıştır. Bu bakım
dan, bu madde üzerinde hassasiyetle durmamızın öne
mini kavradığımıza şükrediyorum. 

Madde zamanımızın gerçeklerini yansıtmamıştır. 
Bu itibarla, kanuna aykırı lokavt ve grevler yüzünden 
tahrip olduğu takdirde bunun neticesi bellidir; ama 
kanuna uygun olarak başlamış olan bir grevin de tah
rip ve tecavüze yeltendiği ortada olduğuna, yaşandı
ğına göre, mutlaka bu fıkranın başındaki «Kanuna 
aykırı» tabirinin kaldırılması gerekir. Aksi halde geç
mişten ders almamış oluruz. 

Saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Değerli üyeler, Sayın Peköz'ün (d) fıkrasındaki 

«Kanuna aykırı» kelimelerinin çıkarılmasıyla ilgili 
önergesine Sayın Komisyonun bu görüşmelerden 
sonra katı'hp katılmadığını tekrar soruyorum efendim. 

MtLLÎ SAVUNMA, İÇÎŞLERt VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA İSMAİL HAKKI DEMt-
REL — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Yapılan eleştirileri nazara alarak maddeyi yeni
den tanzim etmek üzere Komisyona rica ediyoruz. 

Arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, maddeyi önergelerle birlikte Ko

misyona gönderiyorum. 
Ek madde 9 Komisyondan geldi; okutuyorum : 
«Komisyonun düzenlediği metin : 
Ek madde 9. — Emniyet Teşkilatı bünyesinde, 

il merkezlerinde Emniyet müdürlüklerine, İçişleri 
Bakanlığınca gerekli görülen ilçelerde emniyet amir 
liklerine bağlı olarak «Polis Çevik Kuvvet Birimle 
ri» teşkil olunur.» 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Değerli üyeler, öğleden evvelki oturumumuz 
12.30'a kadardır. 10 dakikalık bir zamanımız var. 
Bu 10 dakikada bir maddeyi görüşmek mümkün ol
mayacaktır. 

Bu itibarla, saat 14.00'te toplanmak üzere Oturu
mu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 12.20 

»>••« 
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ÎKİNCt OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik K1TAPÇIGİL 
KÂTtP ÜYELER : imren AYKUT, Mehmet PAMAK 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 117 nci Birleşimin 
tkinci Oturumunu açıyorum. 

Görüşmekte olduğumuz 3201 sayılı Emniyet Teş
kilat Kanununa Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısının müzakeresine devam ediyo
ruz/ 

Komisyona gönderdiğimiz ek madde 10 gelmiş
tir, okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Tasarının Ek 10 uncu maddesi Komisyonumuzca 

yeniden düzenlenerek sunulmuştur. 
Arz ©derim. 

Eşref A K I N d 
Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri 

Komisyonu Başkanı 

Ek madde 10. — Polis Çevik Kuvvet Birimleri : 
a) Kanuna uygun toplantı ve gösteri yürüyüşle

rinin düzenini ve güvenliğini sağlamak, 
b) Topluluk olaylarının meydana gelmesi muh

temel yerlerde, önleyici tedbirleri almak ve bu yer
lerde devriye hizmetlerini yürütmek, 

c) Diğer polis kuvvetlerinin yetersizliği halinde 
her türlü tören veya gösterilerde gerekli güvenlik 
önlemlerini almak ve düzeni sağlamak, 

d) Grev ve lokavtlar sırasında, toplumun veya 
kişilerin maddî ve manevî varlıklarını tecavüzlerden 
korumak, işyerlerinin tahribi veya işgali gibi kanuna 
aykırı eylemleri önlemek, 

e) Kanuna aykırı sokak veya meydan hareketle
rini önlemek, 

f) Kanuna aykırı topluluk eylemlerini gerekirse 
zor kullanarak dağıtmak, 

g) Şeref ve ihtiram kıtası hizmetlerini yerine ge
tirmek, 

ile görevlidir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Ek madde l l ' i okutuyorum. 
EK MADDE 11. — Polis Çevik Kuvvet Birim

leri, İllerin Teşkilat Malzeme Kadro (TMK) esasla
rında belirlenen ve gruplandırılmış standart kuruluş 
modellerine göre, îl Emniyet Müdürlüklerinde «Çe
vik Kuvvet Şube Müdürlüğü» veya «Çevik Kuvvet 
Grup Amirliği,» İlçelerde «Çevik Kuvvet Grup Amir
liği» adıyla ve teşkilat malzeme kodrolarında göste
rilen tip kadro ile kurulur ve donatımı sağlanır. 

BAŞKAN — Bu ek madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Ek madde 12'yi okutuyorum. 
EK MADDE 12. — Polis Çevik Kuvvet Birim

lerinin ülke düzeyinde kuruluşu, il veya ilçelerin Em
niyet ve asayiş hizmetltrinin niceliği ve niteliği ile 
ek madde 10 da belirtilen görevlerin gereği bakımın
dan tespit edilecek öncelik sıralarına göre Emniyet 
Genel Müdürlüğünce hazırlanacak plan dönemi için
de gerçekleştirilir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Ek madde 13'ü okutuyorum : 
EK MADDE 13. — Polis Çevik Kuvvet Birim

lerinde görevlendirilmiş olan personelin bu birimler
deki hizmet süresi üç yıldır. İdarenin gerekli görmesi 
veya personelin istemi üzerine bu süre bir yıl daha 
uzatılabilir. Personel, Polis Çevik Kuvvet Birimlerin
deki hizmetini tamamlamadan Emniyet Teşkilatının 
diğer hizmet birimlerinde çalıştırılamaz. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili bir değişiklik 
önergesi var, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 3201 sayılı Kanunun çalışma 

süresiyle ilgili ek madde 13'ün metinden çıkartılma
sının uygun olacağını düşünmekteyim. Zira bu hu
susun daha esnek halde tutulması yerinde olacaktır. 
Bu ise ek madde 16'da esasen yer almış bulunan yö
netmelikle sağlanabilecektir. 

— 559 — 



Danışma Meclisi B Î 117 7 . 7 . 1982 O : 2 

önerimin Genel Kurula arz edilmesini dilerim. 
Saygılarımla. 

Hayati GÜRTAN 
BAŞKAN — Sayın Gürtan, eklenecek bir hu

sus?.. 
HAYATİ GÜRTAN — önerim açık Sayın Baş-

kan^ 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu madde ile ilgili ikinci bir önerge var, onu da 

okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Ek madde 13'deki «Bir yıl daha» sözcüğünün 
madde metninden çıkartılmasını arz ve teklif ede
riz,! 

A, Asım İĞNECİLER Mehmet HAZER 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, Sayın Gürtan'ın 

önergesine katıltyormusunuz? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA İSMAİL HAKKI DEMÎ-
REL — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Sayın Gürtan'ın önergesine katılamıyoruz. İkin
ci önerge de aynı mahiyette zannediyorum; Sayın Iğ-
neciler'in önergesine de katılamıyoruz. Çünkü, üç 
yıl yeterlidir. Ondan fazla kalmasının, geçmiş toplum 
zabıtasrndaki tecrübelerimizden bunun sakıncalı ola
cağını gördük. Bu itibarla madde yerindedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETjNER 

— Sayın Başkan, Komisyonun değerli üyeleri; 
Her iki öneriye de katılmıyoruz. 3 yıl ve gerekir

se 1 yıl daha uzatılması şeklinin en iyi hal tarzı ola
cağına kaniiz. Bu hizmette rotasyonun faydalı ola
cağını değerlendiriyoruz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın İğneciler. 
A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, çok 

değerli üye arkadaşlarım; 
Benim değişiklik önerim ile Komisyonumuzun 

Sayın Sözcüsünün ve de Sayın İçişleri Bakanımızın 
konuşmaları hepsi birbirine mutabık; aynı şeyleri söy
lüyoruz. Diyorlar ki, 3 sene yeterlidir, 1 sene daha 
uzatılabilir, daha fazla uzatılamaz... Ben de aynı şe
yi söylüyorum, ama 1 sene kaldırılırsa, gene dilerse
niz 1 sene uzatırsınız, öyle bir durum olabilir ki belki 
iki sene uzatırsınız. 

Benim önergem 1 sene uzatmaya ve ondan son
ra işi kesmeye ve onları başka kadrolara aktarmaya 
mani değil. Bir idare kendini bu kadar zorlayıp, bu 
kadar kıskaç altına almamalıdır. Uzun idarecilik ha
yatımızda gördük ki, düşünülmeyen şeylerin zuhur 
etmesi mümkündür. Onun için tedbirli olmamız la
zımdır. Toplum polisi aslında 3 senede zaten göre
vinde yüksek başarı seviyesini, grafiğini ancak ta
mamlayabilir (Tam olmasa bile); ama 4 üncü senede 
de istifade edelim, idarenin veya ilgilinin isteğiyle. 
Bu 5 veya 6 sene de olabilir veyahut 4 senede bite
bilir. Neden ısrar ediyor idare bunun böyle olması
nı anlamak mümkün değildir? Ne zaman, hadisele
rin nerede çoğalacağını, yeni kadroların ona yetişip, 
yetişemeyeceğini bilemeyiz. Belki bir sene daha uza
tılması icap edecek, kadro eksikliği dolayısıyla yeni 
toplum polislerine imkân hazırlanacaktır. Şimdi 10 
bin kişiyle toplum polisi görev yapacaksa bilfarz; öy
le seneler olur ki 12 - 13 bin istenebilir. O zaman ne 
yapacağız?.. Hani askerlikte fevkalade hal dolayısıy
la 1 sene terhis etmeyiz, ikincisini de onun üzerine 
ilave ederiz, işimizi görürüz. 

Benim teklifim bu kadar basit, bu kadar açıktır. 
Onun için takdiri Yüce Heyetinize arz ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın tğrieciler. 
Buyurun Sayın Gürtan. 
HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Efendim, işin sanırım prensibi önemli. Burada ek 

16 ncı maddede bir hüküm getirilmiş. Deniyor ki, 
«Polis Çevik Kuvvet Birimlerinin teşekkür tarzı, bu 
birimlerde görevlendirilecek personelin nitelikleri, 
seçilmeleri, başka hizmetlere aktarılma şartları, gö
revlerin yerine getirilme...» vesaire «İçişleri Bakanlı
ğınca yürürlüğe konacak bir yönetmelikle düzenle
nir.» 

Bu hüküm olduğuna göre, bu göreve atanacak 
olanların seçilmeleri, hizmette eğitilmeleri ve üzerin
de durmak istediğim; başka hizmetlere atanmaları... 
Talbiî bunun içerisinde süre de vardır. (Bakanlığı
mız neyi uygun görüyorsa, bu yönetmeliğin içeri
sinde monte eder; 3 sene, 2 sene, bir sene daha faz
la, bir sene daha eksik her ne ise, nasıl yapılmasını 
uygun görüyorsa, bu yönetmeliğin içerisinde mese
leyi çözümler. 

Bu nedenle 13 üncü maddenin, ki, sadece bura
da çevik küvette hazmet alacak görevlilerin sürele
rini oluşturuyor; gerek görmüyorum. Bu nedenle bu 
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önergeyi sundum. Sanıyorum 16 ncı maddeyle bu, 
idareye daha büyük esneklik verir, daha büyük ser-
bestiyet verir. Bu nedenle önergemin oylanmasını arz 
ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Buyurun Sayın Kurtoğlu. 

. SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; 

Biraz evvel arkadaşlarımızın görüştüğümüz mad
de üzerinde yaptıkları açıklamalar, maddenin değiş
tirilmesine matuf olmakla beraber, kanaatimizce 
madde gereği gibi düzenlenmiştir. 

Kanaatimizce «Çevik Kuvvet» adı altında düzen
lenen bu birim, kendisine has birtakım özellikler is
ter. Bu birime dahil polis memuru birtakım hususi
yetleri haizdir. Gerek bedenen, gerek profesyonel ye
tişme bakımından, gerek kullandığı alet ve edevata, 
cihaza adaptasyon bakımından bir eğitimden geçiril
miştir. Lalettayin bir polis neferi, çevik kuvvette kul
lanılacak nitelikte değildir. 

Çevik kuvvetin ağır santiarı itibariyle idarî olarak 
bu vazifeden çıkmak temayülünde olacaklar buluna
bilecektir. idareciye tatbikatta disipliner bir uygula
ma getirebilmek için maddenin getirdiği üç senelik 
tahdit yerindedir. Bizim daima kanunları yaparken, 
maddeleri düzenlerken uygulamacı gözüyle bakmak 
itiyatını da kazanmamız gerekecektir kanaatindeyim. 
Uygulamacıya bir rahatlık getirir. Üç senelik müd
det, Komisyon Sözcüsünün de, 'Sayın 'Bakanın da be
yanından anlaşılıyor ki, tecrübelerle tespit edilmiş bir 
müddettir ve meslek uygulamasına bir disiplin ge
tirmesi bakımından kanaatimizce yerindedir. 

Bu meslek içerisinde, (Bu kuvvet içerisinde) özel 
kabiliyetleriyle kuvvete çok müessir olan polis me
murunun da yine görevin gereği gibi gördürülmesi 
bakımından müddetinin 1 sene uzatılmasında zaru
ret bulunabilir. O süre de yerindedir. 

(16 ncı madde ile, 13 üncü maddenin tedahülü 
yoktur. 13 üncü madde, çevik kuvvetten başka va
zifelere atanacakların şartlarını tespit etmekten bah
sediyor. 3 senelik normal süre, 1 senelik munzam 
süre şartı baki kalmak kaydı ile bu kuvvet içerisin
de yer alan bir polis memurunun özel birtakım ma
zeretler nedeniyle; mesela, vazifenin ağırlığı itibariy
le, psikolojik durumunda vazifeyi göremeyecek bir 
hal hudus edebilir, hadis olabilir, o polis memuru
nun o kuvvet içerisinde bulunmasında, kuvvete 
aldaptasyonu bakımından fbir aksaklık bulunabiliır. Bu 

gibi sıhhi veya idarî çok yüksek birtakım zaruretler
le belgelenmek kaydıyla, bu kuvvetten alınıp, başka 
bir kuvvette çalıştırılması lüzumu bulunabilir. 

Bizatihi polis çevik kuvveti kanaatimizce polisin 
bilfiil hizmetinde en ağır bir gruptur. Bu itibarla bu 
hizmetin disiplinli görülmesi bakımından üç senelik 
süre yerindedir. Bu disiplin içerisinde, bu grup içe
risinde temayüz etmiş olmanın müddetinin temdidi 
bakımından 1 senelik munzam süre yerindedir ve ka
naatimizce yine bu maddenin 16 ncı madde ile teda
hülü yoktur. 1'6 ncı madde gerek grup içerisinde, 
gerek gruptan başka bir gruba, grubun niteliğiyle ala
kalı olmayan sebepler nedeniyle nakil şartlarını dü
zenlemektedir. O maddeden istifade ile, 13 üncü mad
denin, şimdi görüştüğümüz maddenin açığını kapat
ma imkânı yoktur. Bu yola gidersek uygulayıcıyı bü
yük müşkülât içerisinde bırakırız ve mesleğin disipli
niyle kabili telif olmayacak bir idarî takdire yol aç
mış oluruz. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Sayın Güven buyurun. 

TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin değerli üyeleri; 

Görüşülmekte olan ek madde 13'ün polis teşkila
tına bir çekirdek kadro oluşturmada yararı olacak
tır. Maddenin düzenlenmesinden anlaşıldığı üzere, 
genç yaşta polis teşkilatına alınan kişiler, üç yıl bu
rada çalıştıktan ve gerçek bir eğitimden geçtikten son
ra, teşkilatın diğer birimlerine aktarılabileceklerdir; 
bendeniz böyle anlıyorum. Ancak, biraz evvel verilen 
bir önerge dolayısıyla da bu maddenin daha aşağıda, 
ek madde 16'da çıkarılması düşünülen yönetmelik hü-

- (kümleri içinde olımasınida da yarar görmekteyim Şöy
le ki : 

Polis teşkilatında Çevik Kuvvet birimleri içinde 
görevlendirilmiş olan bir polisin, o genç yaşta, halen 
arzulu ve istekli olması halinde; «Yok, ben seni bu
rada çalıştırmıyorum. Bir sene daha çalış, ben seni 
başka bir birime alacağım.» demek ne derece tutarlı 
olacaktır; bunu anlamak mümkün değildir. Personel 
kendisi istiyor, işyerinden de memnun; ama yok, ben 
seni trafikte çalıştıracağım, ben seni İkinci Şubeye 
alacağım veya Birinci Şubede görev vereceğim de
menin de yeri olmasa gerek. Çünkü polisin zaten ye
tişmesi için belirli okulları var, belirli statüsü var. O 
zaman, üç sene içinde çok genç yaşta mesleğe alınan 
bu kişileri, kendilerinden yararlanılması mümkün 
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olan kişileri kaybetme tehlikesiyle, daha doğrusu 
başka birimlerde çalıştırma durumuyla karşı karşıya 
kalacağız. 

Öyle bir durum olur ki, dördüncü senesini de bi
tiren ve çevik kuvvet birimleri içinde görev yapan 
polislerin yerine yenilerini almak imkânı olmayabilir. 
Bu durumda ne olacaktır? Eğer, çevik kuvveti devam 
ettirme fikri içindeysek ve yerine yeni personel alma 
imkânına sahip değilsek, o zaman polisin diğer bi
rimlerinden buraya aktarma yapmak suretiyle hiç de 
istemeyen, Ibu ıkonıulda yeterli Ibdll'gisi olmayan kişilör-
den mi yararlanılacaktır? Bu nedenle bu maddenin 
yeri yönetmelik içinde olmalıdır. 

Belirli bir süre sonunda Türkiye'nin şartlarının 
ne olacağı bilinmeyeceğine göre, üç sene çok az bir 
süre olarak tanımlanabilir veya üç sene çok fazla 
süre olarak görülebilir. Kanun yapma tekniğinde 
idareye esneklik getirme bakımından bu tip madde
lerin kanun içine girmemesinde yarar vardır. Yönet
meliklerle halledilebilecek bir konuyu kanun mad
desi olarak düzenlemenin ileride sıkıntıları olacaktır. 
Yönetmeliğe konulursa, idare gerek görürse, üç sene 
çalıştırır, bir sene ihtiyarına bırakır; gerek görürse 
dört sene çalıştır, bir sene çalışanın veya kendi ida
resinin ihtiyarına bırakır ve günün koşullarına göre 
yönetmeliği de derhal değiştirmesi mümkün olur. 
Ama kanun maddesi olarak düzenlediğiniz sürece 
bir güvence gibi görülen bu kanun maddesi ileride 
ihtilat yaratabilir. 

Arzım bundan ibarettir, teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 
Değerli üyeler; 
Sayın Gürtan'ın ek madde 13'ün Tasarıdan çıka

rılmasına dair olan önergesine Sayın Komisyon ve 
Sayın Bakan katılmıyorlar. 

Dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza sunaca
ğım. Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın tğneciler'in, ek madde 13'teki «Bir yıl daha» 
kelimelerinin çıkarılması hususundaki önergesine yi
ne Sayın Komisyon ve Sayın Bakan katılmıyorlar. 

Bu önergenin de dikkate alınması veya alınma
masını oylarınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını.ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiş
tir. 

Değerli üyeler; I 
Ek madde 13'ü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Ek madde 13 kabul edilmiştir. | 

Ek madde 14'ü okutuyorum : 
EK MADDE 14. — Emniyet ve asayişin gerek

tiği hallerde ilgili valinin istemi, Emniyet Genel Mü
dürünün önerisi ve İçişleri Bakanının onayı ile Çevik 
Kuvvet geçici olarak başka illerde görevlendirilebilir. 

İçişleri Bakanının kararı üzerine istenen kuvvetin 
görev yerine şevki o kuvvetin bağlı olduğu il valili
ğince, (beslenme ve bannıma ihtiyaçları da gönderil
diği ilin valiliğince karşılanır. Bu masraflar için Em
niyet Genel Müdürlüğü bütçesinde özel bir harcama 
kalemi açılır. Bu amaçfe yapılacak harcamalarda öde
me emri aranmaz. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili iki değişiklik 
önergesi var; biri Sayın İğneciler ve arkadaşlarının, 
diğeri de Sayın Özer Gürbüz'ün. 

önergeleri okutuyorum : 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Tasarının Ek 14 üncü mad
desinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

«EK MADDE 14. — Emniyet ve asayişin gerek
tirdiği hallerde ilgili valiliğin istemi ve İçişleri Bakan
lığının onayıyla çevik kuvvet geçici olarak başka il
lerde görevlendirilebilir.» 

A. Asım İĞNECİLER Fahri ÖZTÜRK 
Remzi BANAZ Şerafettin YARKIN 
İsa VARDAL Abbas GÖKÇE 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 1 inci maddesiyle 

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa eklenmekte 
olan ek 14 üncü maddenin birinci fıkrasındaki «Em
niyet Genel Müdürünün önerisi» deyimimin «Em
niyet Geneıl Müdürünün görüşü» olarak değiştiıril-
mesini, 

Ve aynı maddeye son fıikra olarak aşağıdaki fık
ranın eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla, 
Özer GÜRBÜZ 

«Yukarıdaki birinci fıkrada sayılan makamlar, 
bu yetkilerini gerekli gördükleri hallerde astlarına 
devredebilirler.»! 

BAŞKAN — Sayın Komisyon; Sayın İğneciler 
ve arkadaşlarının bu ek madde 14'teki «Emniyet 
Genel Müdürünün») önerisi kısmının değiştirilmesi 
hususundaki önergelerine katılıyor musunuz? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA İSMAİL HAKKI DEMÎ-
REL — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
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Sayın İğneciler'in, «Emniyet Genel Müdürünün»; 
metinden çıkarılması hakkındaki önergesine katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Bakan, katılıyor musunuz? 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 

— Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Sayın 'İğneciler'in önerisine katılmıyorum. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkanım; açık

lamak istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın İğneciler, buyurun. 
A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
Şimdi, ilden ile çevik kuvvetin nakli konuşuna 

gelmiş bulunuyoruz. İlde olan, çılkan bir olay, yahut 
alınması lazım gelen bir idarî tedbir gereğince baş
ka illerden, yakın illerden kuvvet sevk edilecek. Bu
nun için ilgili vali, durumu yakinen takdir edecek 
ve îçîşleni Bakanlığından yardım isteyecek. (Eskiden 
de ^böyleydi.) Onun üzerine, İçişleri Bakanlığı duru
mu değerlendirecek; çünkü, o sırada bakarsınız, me
sela, 200 kişilik bir yardım isteyebilir; ama başka 
illerde de benzeri olaylar veyahut başka şeyler ola
bilir, İçişleri Bakanlığı kendi durumuna göre 50 kişi, 
100 kişi veyahut hiç gönderemeyeceğini ilgili valiye 
de bildirebilir. »Bunun takdirini, son takdirini İçişleri 
Bakanlığı yapacak. 

Ancak, elbette sayın bakanlar, Bakanlık bunu ya
parken, Nüfus İşleri Genel 'Müdüründen sormaya
cak; «Kuvvetimiz ne kadar, başka illere gönderdik 
mi?»! demeyecek; kiminle görüşecek? Emniyet Ge
nel Müdürüyle görüşecek. Aslında yardım talepleri 
yüzde yüz emniyet kanalıyla geçecek; mesela şifre 
çekilmıiştir, mesela telsizle istenilmiştir; bunlar, Em
niyetin telsiziyle gelecek, oradan da Bakanlığa inti
kal; edecek. Bunlar zaten şifahi olajrak yapılacak; 
ama çok süratli yapılacak. 

Emniyet Genel Müdürünün teklifi idi eskiden, 
şimdi bir önergeyle, Sayın Gürbüz'ün verdiği öner
geyle «görüşü alınarak») deniyor. İkisi de aynı ma
naya gelir. Benim endişem şurada: «Görüşü alına
cak^ demek, yazılı görüşü alınacak demektir, yoksa 
şifahi görüşü; kadroyu çok iyi 'bilen bir insan sıfa
tıyla elbetteki o takdim edecek durumu, aynı zaman
da ibir kurmay başkanı gibi takdim edecek, kuman
dan da kararımı verecek; ama bunu yazıya dökerse
niz işler çok değişir ve çok karışır. Bir defa, yazı 
yazmak, yazıyla iş görmek zaman alır. 

İkincisi; Emniyet Genel Müdürünün görüşünü 
aldınız, orada görüş ters ise, <bu defa sayın bakanlar 
yardım etmekte tereddüte düşecekler. Yarın olaylar
dan sonra tahkikatlar açıldığı zaman, «Dosyasında 
Emniyet Genel Müdürünün görüşü var mıdır, yok 
mudur?», diye bu aranacak. Peki, sorumlulukta payı 
var mıdır? Hayır, yoktur. Sorumluluk; ilde valiye, 
Türkiye çapında da Sayın içişleri Bakanına aittir. 
Onun için, sorumlulukta payı olmayanın yetkide pa
yı olması, hem tereddütlere sevkeder, hem de işin 
esas düzenini altüst eder, bozar arkadaşlarım. Bu iti
barla, şifahi tasvibi, şifahi görüşmesi, değerlendirme
si zaten yapılıyor; bunun ayrıca bir değerlendirmesi
ni yapmak, bir ortak aramak mümkün değildir. Çün
kü, sorumlulukta ortaklık yoktur, yetkide de ortak
lık olamaz. 

Yassıada mahkemelerinde, o zamanın bir genel 
müdürünü sorguya çektikleri zaman, «Benim herhan
gi bir işle ilgim olması mümkün değildir. Ben bura
da bir kadro, bir malzeme, bir personel başkanı du
rumundayım; benim herhangi bir sorumluluğum 
yoktur.»/ dediler ve onun üzerine de mahkeme, ka
nunları incelemek suretiyle, aynı sonuca vardı.' 

Şimdi, bir kumandan taarruz edeceği zaman, kur
may başkanının yazılı muvafakatim mı alacaktır ya
hut yazılı önerisini mi alacaktır?.. «Bak, dosyada si
zin öneriniz yok, acele yardım istiyorlar, şu önerini
zi yazın getirin, bakalım, ondan sonra işin neticesi
ne ulaşalım.»/ denmesi doğru değildir. 

Bu işlerde çok tecrübe görmüş, çok hadiselere 
karışmış bir arkadaşınız olarak, bu maddenin bu şe
kilde çıkmasında asla isabet yoktur. 

Demin arz ettiğim gibi, Mahallî İdarelerle veya
hut Nüfus işleriyle görüşmeyecek, elbette ki Emni
yetle görüşecek; ama bunu yazıya, çiziye döktüğü
nüz zaman işler büsbütün karışacak. 

Benim endişem budur, onun için bu önergemi 
vermiş bulunuyorum, takdir Yüce Heyetinize aittir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İğneciler. 
ISayın Başbuğ buyurunuz efendim. 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Sanıyorum bir noktada Sayın İğneciler'in hassa

siyeti yerindedir; çünkü olaylar bazen bir gün ev
velden, iki gün evvelden, beş gün evvelden bilinen 
olaylardır ve bu maddede sıralanan makamlardan 
geçerek, istekler neticelendirilebillir; fakat beklenme
dik olaylarda, eğer sıralanan makamları taikip etmek 
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yoluna gidersek, ıbelki çok zaman kaybetmiş, hatta 
müdahalede geç kalmış alabiliriz. Bu bakımdan, hiç 
değilse bu maddeyi ıbu şekilde çıkarsak bile, «Acil 
durumlarda vali, doğrudan dioğruya İçişleri Baka
nımdan istekte bulunabilir.» kaydının 'konmasında ben 
fayda mülahaza ederim; eğer Komisyon katılırsa. 

Arz edenim. 
/BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbuğ. 
Bu görüşmeler ve konuşmalar üzerinde Sayın Ko

misyonun veya Sayın 'Bakanın değişen bir görüşü 
var mıdır?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA İ. HAKKI DEMİREL — 
Sayın Başkan, değerli üyeler; görüşümüz değişme
miştir, maddenin diğer önerge istikametinde değiş
tirilmesi için düşüncelerimizi arz edeceğiz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Aynı görüştesiniz değil mi Sayın Bakan?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİ-

NER — Aynı görüşteyim efendim. 
'•BAŞKAN — Sayın Öztürk, buyurunuz efendim. 
(FAHRİ ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 1 inci 

maddesine göre, emniyet ve asayiş işlerinden İçiş
leri Bakanı sorumludur. İçişleri Bakanı bu •işleri ken
di kanunları dairesinde hareket eden Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı vası
tasıyla yürütür. 

Öte yandan, İl İdaresi Kanununun 11 inci mad
desi uyarınca, dilerde valiler, suç işlenmesini önle
mek, kamu düzen ve güvenini korumakla yükümlü
dürler. Valiler bu görevlerini genel ve özel kolluk 
kuvvetlerini istihdam etmek suretiyle yürütürler. 

Görülüyor ki, emniyet ve asayişten sadece İçişleri 
Balkanı ve valiler sorumludurlar. Emniyet Genc'i Mü
dürünün bu konuda 'bir sorumluluğu olmadığı gibi, 
Emniyet Genel Müdürlüğü bir icra organı da değil
dir. Bu nedenle, bir ilden diğerine İçişleri Bakanının, 
Emniyet Genel Müdürünün 'önerisi olmadan, kuVvet-
göndermesi gibi yanlış bir yola gitmiş oluyoruz; Em
niyet Genel Müdürünün önerisi aranmaksızın, mem
leketin emniyet ve asayişimden sorumlu olan bir ba
kan rahatlıkla kuvvet göndermelidir, 'aksi 'halde İç
işleri balkanlarının yetkileri kısıtlanmış olur, içişleri 
bakanları rahat hareket etmemiş olabilirler. 

Öte yandan, İçişleri Bakanının onayı olmadan bir 
ilden diğerine kuvvet gonderilememektedir. 

Sayın bakanların yurt içi gezilerinde yerlerine ve
kil göndermeleri teamülden değildir. Şu halde, İçiş
leri Bakanı Hakkâri'de, l(A) ilinin valisi fevkalade 
'bir durum olduğunu ve acele kuvvet gönderilmesi ge
rektiğini Emniyet ıtel'siziyle bildiriyor; hu durumda 
kuvveti kim gönderecek?.. Müsteşar imzalayıp gön-
deremiyor. İçişleri Bakanının onayı- olmadan bu kuv
vet gönderilemeyecek ve orada olaylar büyümüş ola
cak. 

Bu nedenle, Sayın İğnecilerUn önergesi doğrultu
sunda Tasarının kanunlaşmasının uygun olduğu gö
rüşündeyim. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
ISayın Kurboğlu, buyurunuz efendim. 
îSBRıDA KURTOĞLU — Efendim, benlim arzım 

Sayın Bakanımızdan veya Komisyondan muayyen 
hir hususta aydınlanmak içindi, 

İBAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
SBRDA KURTOĞLU — İçişleri Bakanı, Modern 

Emniyet Teşkilatının vazifesi dikkate alınarak, bir 
polis çevik kuvvetinin bir yerden hir yere nakline 
re'sen kendisi yetkili midir, değil midir; hiç Emniyet 
Genel Müdürünü dahil etmeden? Eğer, 'böyle bir yet
ki Bakanda varsa, (ki, varolduğunu zannederim) mad
denin aynen kaim asında, mahzur olmadığını mülaha
za ediyorum. Ani hadiseler, gündelik icaplar, istem
de bulunan bir valinin aynı anda, hem Sayın Bakanı, 
ıhem sayın Genel Müdürü ibulup görüşmesi imkânını 
hazırlayacaktır. Eğer bu derece zorunluluk varsa 
re'sen Balkanı arar işin 'ehemmiyeti itibariyle ve Ba
kan re'sen emrini verir, Çünkü Sayın Balkan Genel 
Müdürünün önerisine uyup uymamakta tamamen ser
besttir. Onun için bu madde üzerinde oynanmaması 
gerekeceği kanaatindeyim. 

BAŞKAN —' Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Sayın Bakan, Sayın Kurtoğlu'na cevap lütfeder 

misiniz? 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETÎ-
NER — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

İçişleri Bakanı, hir ilden diğer ile elbette ki kendi 
kararıyla kuvvet gönderebilir. Ancak, Emniyet Genel 
Müdürünün sözlü veyahut yazılı görüşünü sormasın
da da, ben Balkan olarak bir sakınca görmüyorum. 
Sayın Üyemizin de ifade 'buyurdukları gibi, o görü
şe uymak veya uymamak Bakanın elindedir. Emniyet 
Genel Müdürü «Göndermeyelim» görüşünü verdiği 
halde, sorumlu Bakan ı«Gönderelim» diye emrini 
verebilir. 
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Benim mütalaam ıbu şekildedir, arz ederim. 
BAŞKAN — Teşeklkür ©derim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Bayazıt. 
RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkanım, Sayın 

Bakan demin Sayın Oztürk'ün ifade buyurdulklan 
gibi, seyahatte olurlar; Bingöl'de olur, ani bir hadise 
olur Çanikırı'da, Bakan yerinde yoktur, valinin 
acele Bakanlığa müracaat etmesi lazım gelir, bütün 
tatbikatta da Bakanın yerine icabında müsteşarı ba
kabilir. Bu işleri müsteşarın yapabilmesi için «Ba
kanlığın»! kelimesinin kullanılması daha uygun olur. 
Bakanlığın şahsı bakımından değil de, makamında 
bulunmaması halinde «Bakanlık», kelimesi olursa, 
daha uygun olur kanaatindeyim, bunu da vurgula
mak isterim. Sayın Bakan cevaplarlarsa memnun 
olurum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Sayın Güven buyurun. 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkanım, affınıza 

sığınarak Komisyondan ve Sayın Bakandan bir soru 
sormak istiyorum: Biraz evvelki beyanıyla da Sayın 
Bakan, dilediği takdirde istediği il'e çevik kuvvet 
gönderebilecektir, öyle anladım ben. Vali istemiyor
sa, Bakan doğrudan doğruya böyle bir göndermede 
(bulunabilecek midir? Bunu lütfen cevaplarlarsa mem
nun olurum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Daçe. 
BEKİR SAMİ DAÇE — Sayın Başkanım: «Va

linin istemi ve Emniyet Genel Müdürünün teklifi 
üzerine...»( diyor; vali talepte bulundu, fakat emniyet 
genel müdürü bir teklifte bulunmuyor, teklifi götür
müyor, içişleri Bakanı bu konuyu nasıl çözümleye
cektir? 

•BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka sorusu olan sayın üye .. Yok. Söz isteyen 

sayın üye?.. Buyurun Sayın Gürbüz. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
İki türlü kuvvet isteme durumuyla karşılaşılabi

lecektir. Bir türlüsü; daha önceden bilinen bir top
lantı, bir gösteri yürüyüşü, bir toplum olayı, bir açık 
hava mitingi gibi belli konularda dana önceden bir 
il diğer ilden yardım isteme durumunda kalacaktır. 
Hal böyle olunca, konu çok acele değildir, şayet is
tem yazılı ise, yazılı olarak sorulacaktır, istem şifa
hi ise, şifahi olarak sorulacaktır. 

İkinci hal; çok acele hallerde kuvvet isteme du
rumunda kalınabilecektir. Bu bal de, elbette ki yazılı 
olmayıp, telefonla, telsizle şifalhi olacaktır, yine ce
vaplar da şifahi alınacaktır. 

Şimdi, ek maddede belirtildiği gibi, «ilgili valinin 
istemi, Emniyet Genel Müdürünün önerisi ve İçişleri 
Bakanının onayı ile Çevik Kuvvet geçici olarak (baş
ka illerde görevlendirilebilir.» deniyor. Ben bir öner
ge hazırladım, ıbu «öneri» kelimesinin «görüşü»* ola
rak değiştirilmesini daha uygun gördüm ve Emniyet 
Genel Müdürünün haberi, ya da görüşü olmasında 
bir sakınca görmüyorum. Sayın Bakanımızın da be
lirttiği gibi, karar yine Sayın içişleri Bakanının ola
caktır; ancak, kendi birimlerinin, kendi kuvvetleri
nin nerede, ne kadar olduğunu en iyi bilen ve en iyi 
bilmek durumunda olan ve her ne kadar çıkacak 
olaydan sorumlu değilse de, kuvvet geç intikal eder
se, bir imkânsızlık ortaya çıkarsa, bu çıkacak olan 
imkânsızlıiktan, araç, gereç, intikaldeki bir güçlükten 
'bizzat sorumlu olacak Emniyet Genel Müdürünün 
görüşünün alınmasını daha olumlu, daha uygulanabi
lir olarak görmekteyiz. Hele Sayın Bakanımız ve Sa
yın Bakanlıkça da böyle görülünce, konuya daha ra
hat yaklaşabilmekteyiz. 

İkinci bir konu vardır, ikinci konu şudur : Bu, 
gerçekten doğrudur, ilgili bakan yurt içinde olabilir, 
bir yere gitmek durumunda kalabilir, ya da ilgili va
li köye gitmiş olabilir, şehir içinde bulunmayabilir; 
şehir içinde acele bir yardım isteme durumuyla kar
şılaşılabilir, ilgili Emniyet Genel Müdürü bir yerde 
olabilir, bu yetkileri kişilere bağlamak tıkanıklık ya
pabilir, hele çok acele hallerde büyük sakıncalar do
ğurabilir. 

Bu bakımdan, yine' bir önergemle bunu astına 
verebilmesini belirttim. «Ast»\ tabirinden şunu amaç
ladım; müsteşar desek, müsteşar da bulunmayabilir, 
o ara müsteşar bir yerde olur, müsteşar muavinine 
yetki verilmek durumuyla karşı karşıya kalınabilir, 
genel müdür yardımcısına yetki vermek durumu ola
bilir, bu bakımdan «astına») deyimini kullandım. 

Durumu yüksek takdirlerinize saygılarımla suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Sayın Aydar, buyurun efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Vali, ilde Devleti temsil eden bir otoritedir. Eğer 

maddenin öngördüğü gibi, emniyet ve asayişin gerek-
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tiği hallerde bir yardım istiyorsa, direkt olarak Ba- I 
kandan bu yardımı istemelidir. Artık vali, aradaki 
kademeden yardım isteyecek, o da bir öneri olarak 
Sayın Bakana gidecek, (Bakan durum muhakemesi 
yapacak ve vali doğru söylüyor mu, (söylemiyor mu, 
iş ciddî mi, değil mi diyecek... Eğer ciddî olmayan 
bir işte vali bir teklifte bulunabiliyorsa, o valiyi ora
dan hemen almak lazımdır. 

Benim görebildiğim kadarıyla, bugüne kadarki 
uygulamalarda hiçbir idare amiri fevkalade önem 
arz etmeyen hallerde hiçbir zaman yardım talep et
memiştir. Devletin ağırlığını valiilerimıizin talebiyle 
bir tutmak lazım gelir. Eğer vali talep ediyorsa, en 
üst makamdan talep etmelidir ve o talep derhal kar
şılanmalıdır; çünkü kullanılmak istenen kuvvet Çe
vik Kuvvettir, acil hallerde kullanılacaktır, zaman 
çok önemlidir, bazen yarım saat, on dakika, bir saat. 
fevkalade büyük hadiselerin ortaya çıkmasına veya 
bastırılmasına sebep olabilecektir. 

Bu itibarla, ara kademelerin kaldırılarak, direkt 
valilerle Bakanın karşı karşıya getirilmesinde fayda 
mülahaza ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Buyurun Sayın Şenocak. 
İIBRABÎM ŞENOCAK — Efendim, Sayın Ba

kandan bir sorum var: Emniyet ve asayiş hususun
da Bakan, maliyetinde bulunan bir Emniyet Genel 
Müdüründen her zaman görüş .ve öneri alabilir mi? 
Yoksa bunun için kanunî bir müeyyideye mi ihtiyaç 
vardır?.. Bunun açıklanmasın! istiyorum? 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şenocak. 
Sayın Balkan, sayın üyelerin sorularına cevap lüt

fedebilirsiniz. Buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETlNER 

— Sayın Başkan, Danışma Meolisin'in değerli üye
leri; 

Sayın Bayazıt'ın endişesine aynen katılıyorum. 
Vali, görev başında bulunmayabilir, bakan da mer
kezde bulunmayabilir, bunlarla irtibat da sağlanma
yabilir. Sayın Özer'in önerisi bu endişeyi ortadan 
kaldıracak mahiyettedir, Özer Beyin önerisine iştirak 
ediyorum. Dolayısıyla, Sayın Bayazıt'ın önerisi de 
kabul edilmiş olmaktadır. 

ikinci mevzu, Emniyet Genel Müdürünün, bu 
istemi bakana bildirmemesi mevzuu idi. Zannediyo
rum Sayın Güven'in sorduğu bir sualdi. Yani Emni
yet Genel Müdürü, valinin bu isteğini bakana bildir
mezse ne olur?.. 

Elbette ki vali, Çevik Kuvvet isteğini Emniyet 
Genel Müdüründen yapmayacaktır, valinin muhata
bı Bakandır, Bakandan yapacaktır. Bakan da, en ya
kın mesai arkadaşı, konusunda herhalde dlhtisaslaş-
mış, başka yerdeki ihtiyaçları bilen, astenen kuvve
tin durumunu bilen Emniyet Genel Müdürüyle isti
şare edecektir. Demin de arz ettiğim gibi bu istişare, 
görüş isteme şeklinde olacaktır, Bakan bey (lleriki 
tarihleri kasdediyorum) bu görüşe ister intibak ede
cektir, isterse aksi şekilde hardket edecektir. 

Üçüncü sual, Sayın Şenocak'ın sualidir. Gayet 
tabiî ki, her devlet kurumunda amir mevkiinde olan 
kişiler, bir ast maiyetinden her an görüş isteyebilir
ler. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
İBRAHİM ŞENOCAK — Sorumun bir ikısmına 

cevap alamadım. Kanunî müeyyideye dhtiyaç var 
mı?.. 

(BAŞKAN — Sayın Şenooak, bir daha tekrar eder 
misiniz, neyin kanunî müeyyideye ihtiyacı var mı
dır?.. 

İBRAHİM ŞENOCAK — Görüş ve öneri alması 
için mutlaka kanunî müeyyideye ihtiyaç var mıdır, 
kanunî bir hüküm gerekir mi?.. 

BAŞKAN — Evet Sayın Bakan, Şenocak'ın ce
vabını veriniz lütfen. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Mesele, bir sistemi, bir usulü yerleştirmektir. Bu
raya görüş istemi konmayabilir; ama konursa, ileri
deki bakanlar maiyetiyle istişare etmeden keyfî ka
rar, keyfî emir vermeme durumuyla karşı karşıya 
bırakılabilir. 

Mesele budur, arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın İğneciler, 
A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 

Konunun sanıyorum çok nazik bir noktasına gel
miş bulunuyoruz. Sayın Bakanın son cümlesinden 
başlayarak mütalaalarımı arz etmek istiyorum. 

«Biz şimdi yapmayız; ama gelecekte bakanlar 
sormadan, danışmadan bir karar vermiş olabilirler, 
hata etmiş olabilirler.» diyor. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bilhassa son yıllarda, maalesef pek çok bakanlar 

mahkemeye düşmüş durumdadırlar, mahkemelerde 
hesap vermektedirler. Şiimdİ, gelecekteki bir bakanın 
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kötü işler yapacağını farz ederek ıbir demokratik re
jimin içine girmemiz mümkün değildir. Adını bilmi
yoruz, meşrebini bilmiyoruz; ama «Kötü yapma ih
timali, mutlaka iyi yapma ihtimalinden daha fazla
dır.») dedik mi, biz hiç ıbir yol alamayız; ne idarede 
alabiliriz, ne modem devlet olabiliriz, ne de demok
rasiye 'kavuşabiliriz. Bu mümkün değildir. 

Sayın Şenocak'ın sorusu son derece enteresandır. 
Efendim, sayın bakanların; İçişleri Bakanı veya Mil
lî Eğitim Bakanının ast kademelerden görüş alması
na mani bir hal var mıdır? Elbette yoktur. Peki, böy
le varmış gibi, bu maddeyi, 'bu ibareyi buraya niye 
getiriyoruz?.. 

Sayın üyeler, değerli arkadaşlarım; 
ıBu, son derece önemli ve kritik bir noktadır. Bir 

Emniyet Genel Müdürü görüş bildirecek; bir defa 
zaman israfı olduğunda biç kimsenin şüphesi olma
sın. Sayın Bakanımız işaret buyurdular, dediler ki 
«Şifahi de olabilir, yazılı da olabilir.» Şifahi olabi
lirse, (Zaten oluyor) bu maddeye neden gerek var?. 
Bunun amacı yazılı olmak, dosyasına girmek. Peki, 
yarın dosyasında menfî mütalaada bulunduğu zaman 
bir sayın bakan, 'bu konuda neden bir töhmet altına 
girecek, neden sorumlulukta payı olmayan bir kim
senin, bir görevlinin mütalaası onu tereddüde sevk 
edecek?.. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Onun için, elbette ki sayın ıbakanların görevleri

ni müdrik olduğunu evvela peşinen kabul edeceğiz. 
Hele İçişleri Bakanlığı gibi 'bir mevkide, her zaman 
sorumluluğun nefesini hisseden bir bakanlıkta elbet
te ki o hakan gereğini yapacaktır, gerekli danışmayı, 
gerekli mütalaayı, müzakereyi yapacaktır. Onun için, 
böyle hükümler getirmek suretiyle, başkanlık içinde 
başka kademeleri yeniden yaratmak sakıncalıdır. 

Onu arz etmek istiyorum ve de önerimin oylan
masını, tasviplerinizi yüksek takdirinize arz ediyo
rum. ' 

Teşekkürlerimle. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İğneciler. 
MEHMET AYDAR — Soru sormak istiyorum. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 

— Sayın Başkan, müsaade buyurur musunuz?.. 
BAŞKAN — Bir dakika rica edeyim Sayın Ba-

'kan, Sayın Aydar'ın yine bir sorusu var. 
Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET. AYDAR — Şimdi, maddenin birinci 

paragrafında «İçişleri 'Bakanının onayı ile Çevik Kuv
vet geçici olarak başka illerde görevlendirilebilir.»1 
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deniyor, ikinci fıkrada «'içişleri Bakanının kararı 
üzerine»ı deniyor. Onay ile karar arasındaki farkı 
Sayın Komisyon açıklarlar mı efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Başbuğ, sorunuz mu var?.. 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Hayır, bir şeyi açıklamak 

istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Konuya biraz daha açıklık getirmek gereğini duy

duğum için ikinci sefer huzurunuza gelmiş bulunu
yorum. Biraz daha rahat. anlaşılması için yer zikre
derek meramımı ortaya koyacağım. 

Çankırı'da bir olay olması bekleniyor; üç gün 
sonra, 'beş gün sonra, on gün sonra. Bunu Valinin, 
Emniyet Genel Müdürüne evvela 'bildirmesi, Emni
yet Genel Müdürünün tasvibiyle Bakanın bu işi ka
bul etmesi veya reddetmesi mantıkî olur, doğru olur. 
Şu nedenle : 

Emniyet Genel Müdürü Çankırı'ya gönderilecek 
gücün acaba Ankara'dan mı gönderilmesi, Çorum' 
dan mı gönderilmesi, Bolu'dan mı 'gönderilmesi, Kas
tamonu'dan mı gönderilmesi lazım geldiğini en iyi 
tayin edecek makamdır. Çünkü iş, yalnız yol, mesa
fe ve kuvvet meselesi değildir. Olayda, Ankara'dafki 
kuvvetin bağlantısı nedir, Çorum'daki kuvvetin bağ
lantısı, görevi nedir, Kastamonu'daki durum nedir, 
Bolu'daki durum nedir, bunu en iyi tayin edecek ma
kam Emniyet Genel Müdürü olmak lazım gelir. Bu 
bakımdan, Emniyet Genel Müdürü Bakanın huzu
runa çıktığı zaman; dört tane kuvvet vardır, sırala
masını yapar, «Önem ve öncelik sırasına göre şun
ları gönderebiliriz.»! der ve bu takdirde Bakanın ka
rarı isabetli ve doğru olur. Direkt olarak Bakan ka
rar vermeye kalkarsa, yanlış bir uygulamaya geçebi
lir. Ankara'dan gönderecek yerde, «Kastamonu'dan» 
diyebilir veya «Kastamonu'dan»! diyecek yerde, «Ço-
rum'dan» diyebilir. Bu (bakımdan, madde doğrudur. 

Benim biraz evvel de arz ettiğim gibi, normal du
rumlarda böylesi doğru olmakla beraber, acil durum
larda doğrunun, yanlışı bozmiası ihtimali vardır. Bek
lenmedik bir olay olmuştur Çankırı'da. Şimdi, Em
niyet Genel Müdürüne telgraf çekilsin, telefon edil
sin, oradan İçişleri Bakanına ulaştırılsın. Bu belki 
yarım saat, 1 saat, 2 saat kaybettirebilir. Eğer dava 
mesajla halledilecekse, mesaj direkt olarak İçişleri 
Bakanına gider, bilgi için de Emniyet Genel Müdü
rüne gönderilebilir. Gerek görürse Emniyet Genel 
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Müdürü devreye girer; Bakan arzu ederse Emniyet 
Genel Müdürünü devreye sokar; iaına aoiliyeti dola
yısıyla birinci derecede hail tarzı olmasa bile ilk ak
lına gelen yerden bir kuvvet tahsis imkânını bula
bilir. Telefonla istemek gerekirse gene direkt olarak 
Bakana açar, zaman kaybetmeden tahsis imkânını 
hazırlayabilir. Bakan gerek görürse Emniyet Genel 
Müdürünün mütalaasını almak için zaman kazanabi
lir; «Hazırlığımızı yapın, ben ayrıca telefon edeceğim»' 
der, bir zaman kazanır, Emniyet Genel Müdürüne 
sorar, öyle emrini verir; yok buna gerek görmezse 
direkt olarak emrine verir. 

Bu nedenle, maddenin kökten değişmesine taraf
tar olmadığımı; fakat acil durumlar için direkt ko
nuşma, direkt istekte bulunma şansının da ortadan 
kaldırılmaması gerektiğini tekrar arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbuğ. 
BEKİR SAMÎ DAÇE — Sayın Başkanım, kısa 

bir ifadem olacak. Müsaade ederseniz buradan arz 
edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, tabiî. 
IBEKİIR SAMİ DAÇE — Efendim, Emniyet Ge

nel Müdürünün önerisi, diğer tabirle teklifi bahis ko
nusudur. Vali İçişleri IBakanına konuyu intikal et
tirmiş ve çevik kuvvet şevkini istemiştir. İçişleri IBa-
kanı 'Emniyet Genel Müdürüne «Konuyu tetkik edin 
ve teklifinizi yapın» demiştir. Emniyet Genel Müdü
rü, «Tetkik yaptım. Ben hadiseyi çevik kuvvet sevk 
edecek vahamette görmüyorum. Bu itibarla da bir 
teklifte bulunmuyorum» demiştir. (Farz olarak su
nuyorum) içişleri Bakanı ise oraya aldığı bilgiler mu
vacehesinde çevik kuvvetin gönderilmesi zaruretine 
inanmaktadır. 

Bu ibare burada kaldığı müddetçe ve öneri tek
lif olarak kaldığı müddetçe, Emniyet Genel Müdü
ründen bir teklif gelmedikçe İçişleri Bakanı bu çe
vik kuvveti sevk etme' imkânına sahip olmayacak
tır; birtakım sıkıntıların içine düşecektir; ama bir
takım değişiklikler yapılabilir. Teklif veya öneri de
ğil de bir görüş olabilir. «Düşüncesini aldıktan sonra» 
denilebilir, ve «İçişleri 'Bakanı» ibaresinin burada bu
lunmamasında fayda vardır efendim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Daçe. 
Sayın Aşkın, buyurun. 
AYIDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin sayın üyeleri; 
Bakanlık düzeyinde Bakan ve Bakandan sonra 

gelenlerin nasıl çalışacaklarına dair idarî yönlere de-
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ğinmeyeceğim. Yalnız, eğer biz bu IKanunda, Tasarı
da ve bir arkadaşımızın önerisinde olduğu gibi, İç
işleri Bakanının alacağı karardan önce Emniyet Ge
nel Müdürünün mütalaasını ve o mütalaanın yazılı 
olması da Kanunda böyle yer alırsa şart olacaktır. 
«Mütalaasını almak» demek, hukuken burada so
rumluluğun dağıtılması demektir. Halbuki, işin acele-
liği, işin sürati ve işin önemi bakımından Bakan ken-
<di başına en ömeml'i kararları vermek yetkisinde
dir ve bunu kullanmalıdır. Eğer Sayın İçişleri Bakan
ları böyle bir kararı alırken, kararın önemine binaen 
bir mütalaa istiyorlarsa o mütalaayı böyle bir ka
nunî dayanağa gerek duymaksızın yazılı olarak is
teyip dosyalarına koyabilirler. Şifahi olarak da mü
talaa alabilirler, öneri isteyebilirler; ama bunu bura
da yazılı olarak istemek durumuna getirdiğimizde so
rumluluğu şu anda dağıtıyoruz demektir ki, İçişleri 
IBakanlığı gibi çok önemli bir konuda sorumluluğu 
bu şekilde dağıtmak ve aşağılara kadar imza ve yazı
ya indirmek sanırız ki, Danışma Meclisi üyesi olan 
eski valilerimizin söylediği gibi, işin önemine ve ace-
leliğine ters düşecektir. 

Teşekkür ederim. 
. BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 

'Sayın Akkılıç.. 
MAHMUT AKJKILIÇ — Sayın IBaşJkan, sayın 

üyeler; 

iBu madde üzerinde uzun süreden beri görüşme
ler yapılmaktadır. Birçok arkadaşımız, özellikle ida
recilikten gelmiş üye arkadaşlarımız bu maddede 
Emniyet Genel Müdürünü devreden çıkarmayı öner
mektedirler. 

Arkadaşlar; 
Yalnız şunu bilelim ki, günümüzds her şey bir 

uzmanlık meselesidir. ISayın IBakan bugün asker kö
kenli ve emniyeti bilen bir kişi. Yarın bir inşaat mü
hendisi (Nitekim çok vardı), elektrik mühendisi, ben 
de olabilirim. Ben (Bakan olmama rağmen o konuda 
resen karar vermeyi arzu etmem, Emniyet Genel 
Müdürüne sorarım. Uzmandır. O konuyu, ne nere
de bilir. Biraz evvel (Sayın Başbuğ da değindiler. Ne
rede ne şekilde kuvvet vardır, nereden nereye aktarı
labilir?.. O bakımdan, mutlaka Sayın Bakan zaten 
Genel Müdürün önerisini ve 'fikrini alacaklardır. 

Bugün artık bence gecikme diye bir şey yoktur. 
Emniyet Genel Müdürlüklerinde teleksi vardır, tele
fonu vardır, telsizi vardır; anlık meseledir. Yani, ya
rım saati bulmaz, dakikayı geçmez. 
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O bakımdan lütfen, rica ediyorum. Ben tahmin 
ediyorum ki, bu maddeyi bu şekilde kabul edersek 
Emniyet Genel Müdürünün iEmniyet Teşkilatı üze
rinde olan şemsiye görevini, muhafaza görevini veya 
görevin taksimi meselesini uzman kişi olarak kabul 
etmiş oluruz ki, bence yerindedir; ama Pekala bili
yorsunuz, yöneticilik yapmış çok kişi var aramızda; 
muhasebeci ödemediği zaman «İmza mesuliyetini de
ruhte etmek suretiyle yapıyorum, imza ediyorum» 
der, Sayın Bakan da aynı şekilde yapmadığı zaman 
bile imzayı atar ve istediğini yaptırabilir; ama uz
manlık görüşünü almasında bence çok büyük yarar 
vardır. 

Maddenin böyle kalmasında büyük yarar görü
yorum. 

Saygılar arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Sayın Banaz, buyurun. 
RİEMZt BANAZ — Sayın Başkan, saygıdeğer ar

kadaşlarım; 
Son zamanlarda Danışma Meclisine gelen kanun 

tasarılarının iki tipik özelliği olmaktadır: Bir, mer
keziyetçiliğe aşırı yönelme; ikincisi de, politik ma
kamlara güvenmeme. Bu elimizdeki Tasarının bu 
maddesi de bu görüşten kaymaklandığı kanaatindeyiz. 

Merkeziyetçiliğe aşırı yönelmenin bîr örneği ola
rak bu tartıştığımız maddenin Hükümetten gelen şek
lini size arz edeceğim: 

«Emniyet ve asayişe ilişkin olağanüstü hallerde, 
bir il veya ilçedeki çevik kuvvet personeli, ilgili va
liliğin istemi üzerine, Emniyet Genel Müdürünün 
önerisi ve İçişleri (Bakanının onayı ûe başka yere sevk 
edilir» diyor. 

Şimdi düşününüz, vilayette emniyet müdürlüğü
nün bünyesinde teşkilat kuruyoruz veya bir vilayetin 
ilçesinde kuruyoruz. (Gelen Tasarı aynen böyle.) Ay-
dın'ın Nazilli İlçesinde çevik kuvvet var, 8 kilometre 
ötede Kuyucak'a bunu sevk etmek için vali kendi 
emrinde olmasına rağmen, «Emniyet Genel Müdü
rünün önerisi İçişleri (Bakanının onayını alsın» diyor
du Tasarı. Şimdi biz bunu Komisyondaki tartışma
larla bir ilden diğer ile nakil haline getirdik. 

Burada ne oluyor?.. Şimdi, ilden ile nakillerde 
Emniyet Genel Müdürünün önerisi, İçişleri Bakanı
nın onayı aranıyor; bir de ilgili valinin istemi olacak. 

Şimdi, olaylar sayın arkadaşımızın belirttiği gibi 
3 gün önceden, 5 gün önceden tahmin edilir olmak
tan çıktı; çoğu zaman anında meydana gelmektedir. 
Olay meydana geldiği anda il valisiyle temas kura-

mazsanız, o eğer bir kazada, bir köyde ise ve telsiz 
çevrimi dışında ise «Vali istedi» dediğiniz anda va
linin imzasını sağlayamadığınız için bu kuvveti vali
lik olarak onun vali muavinleri isteyemeyecektir. 
Mevcut durum bu. 

Simdi, geldik Ankara'ya. Bu telsizi, valiyi bulduk 
ve çektik. Ankara'ya şifreyi çektiler. Ankara'da Em
niyet Genel Müdürü bizzat 'Bakana öneride buluna
cak. Bakan bunun üzerine karar verecek. 

Şimdi, bizim yasal düzenlemelerimizde Emniyet 
Teşkilat Kanununun 1 inci maddesi okunursa, Tür
kiye'de emniyet ve asayişi, kamu güvenliğini sağla
ma görevi Bakana aittir, Emniyet Genel Müdürüne 
ait değildir. İlde bu görev valiye aittir. Dolayısıyla 
vali ile bakan arasında bu tür bir tampon makamın 
yaratılması aslında uygun değildir. 

Şimdi, bunu biz, «Valilik istesin, bakanlık onay 
versin» dersek ne olur?.. Bir kere Bakanlık, zaten 
sayın Bakan emniyet ve asayişten sorumludur. /Bura
da onay verirken görüşünü soracağı yer herhalde 
Nüfus tşleri Genel Müdürlüğü de değildir, İller İda
resi Genel Müdürlüğü de değildir. Oradaki durumu 
kendisi Emniyet Genel Müdüründen rahatlıkla sora
bilir. Bu Bakanlığın iç düzenlemesi ile ilgilidir ve bir 
yasa konusu olması mümkün değildir. 

Sayın Bakan bu onayı verirken, «Efendim ben 
Emniyet Genel 'Müdürünün görüşünü alayım» der; 
ama bu görüşle bağlı olması, yani bu kuvveti gönder
mek için asayişten sorumlu bir makamın, sorumlu 
olmayan bir Genel Müdürün önerisine bağlı olması 
hizmet gereklerine ters düşer. 

Ben bu inançtayım. Nitekim, elimizde mesela 11 
İdaresi Kanununda valilerin askerden kuvvet isteme 
yetkisi var. İBu askerden istenen kuvvette dahi böyle 
bir formalite yoktur. Garnizonun komutanı resen va
linin istediği kuvveti gönderme yetkisine sahiptir. 

Şimdi, bir başka kuruluştan kuvveti resen alabi
liyorsunuz ve oranın komutanı hiçbir makama ve 
mercie danışmadan bunu size göndermek yetkisin
de oluyor, İçişleri Bakanlığının, valiliğin, Emniyet Ge
nel Müdürlüğünün sadece bu işe tahsis edilmiş olan 
kuvvetledınıi sevk etmek Iiçdın efemddm vali imzala
sın, Emniyet Genel Müdürü önersin ki, öneri deyin
ce mutlaka yazılı olacak. «Ben öneriyi vermiyorum» 
dediği anda sayın Bakanın elini kolunu bağlamış olu
yoruz, «Sayın Bakan onay versin» diyoruz ve bunla
rı şahıslara bağlıyoruz. Şahıslara bağladığımız anda 
da bu yetkinin devredilmesini mümkün kılmıyoruz, 
yani bu bizim ne Çevik Kuvvetin yapısı ile, ne günü-
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müzde meydana gelen olaylarla bağdaşmadığı kanı
sındayız. 'Bu konuda çok daha dinamik, çok daha 
köklü ve anında yerine getirilebilecek tedbirleri almak 
lazımdır. Bakan onayı verirken kime soracaktır?.. 
O kendi takdirindedir ve kendisi bir siyasî sorumlu
luğun altındadır ve mutlaka bu işin organizasyonu
nu da Emniyet Genel Müdürü ile yapacaktır; ama 
Genel Müdür yoksa, bu konuda elini kolunu bağ
lamaya Yasama Meclisi olarak hakkımız olmadığı 
kanısındayım. 

O nedenle, verilen önergenin kabulünü takdirle
rinize sunuyorum, saygılarımla. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 
İÇİŞLERİ BAKANI ISELÂHATTİN ÇETİNER 

— tzin verir misiniz Sayın Başkan?. 
BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSELÂHATTİN ÇETİNER 

— Sayın Başkan, Danışma Meclisinin değerli üye
leri; 

Sayın İğneciler konuşmamı ya yanlış yorumla
dılar veya ben yanlış ifadede bulundum. «Gelecek 
Bakanlar hata yapar» demek istemedim. İstişare et
mezlerse yanılgıya düşebilirler demek istedim, arz 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli üyeler; 
Sayın tğneciler'in önergesine Sayın Komisyon ve 

Sayın Hükümet katılmıyor, önergenin dikkate alı
nıp alınmamasını oylarınıza sunuyorum. Dikkate... 

A. ASIM İĞNECİLER — (Hatırlanması için öner
ge tekrar okunsun efendim. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde çok konuşuldu; 
fakat önerge sahibi tekrar okunmasını istemektedir
ler. Ben okuyorum: «Emniyet ve asayişin gerektirdi
ği hallerde ilgili valinin istemi ve 'İçişleri Bakanının 
onayı ile Çevik (Kuvvet geçici olarak başka illerde 
görevlendirilebilir.» önerge budur. 

Esas maddeden çıkarılmak istenen «.. Emniyet 
Genel Müdürlüğünün önerisi» şeklindeki ifadedir. 

Bu önergenin dikkate alınmasını kabul edenler. 
Kabul etmeyenler... önergenin dikkate alınması ka
bul edilmiştir. 

İkinci bir önerge var; (Sayın Özer Gürbüz'ün 
önergesi. Bu önergedeki ilk teklifi oylamıyorum, bi
rinci önergeyi kabul ettiğiniz için. Sayın özer'in öner
gesindeki ikinci teklifleri şudur: «Yukarıdaki birinci 
fıkrada sayılan makamlar bu yetkilerini gerekli gör
dükleri hallerde aslarına devredebilirler.» 

1 Sayın Komisyon ve Sayın Bakan zannediyorum 
I buna katılmışlardı, önergedeki not öyle idi. Yalnız 
I bir kere daha bu konudaki görüşlerini almak istiyo-
I mm, buyurun Sayın Bakan.... 

İÇİŞLERİ IBAKANI iSELÂHATTİN ÇETİNER 
I — Sayın Başkan, Danışma Meclisinin değerli üyele-
I ri; 
I «Valilik ve Bakanlık» dedikten sonra zaten yetki 
I devredilmiş oluyor. Onun için ikinci önerinin bir de-
I geri kalmıyor. 
I Arz ediyorum. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
I. DOĞAN GÜRBÜZ — Geri alıyorum o za-

I man efendim. 
I BAŞKAN — Geri alıyorsunuz, teşekkür ederim. 
I Kabul edilen önergeyi madde ile birlikte Komis

yona. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, müsaade 

I ederseniz bu madde Komisyona iade edildiğine göre, 
I burada bir kelimenin düzeltilmesini dikkatlerinize 
I sunmak istiyorum. 
I «Emniyet ve asayişin gerektiği hallerde...» diye 
I devam eden maddedeki «Gerektiği» kelimesinin «Ge-
I rektirdiği» olması lazım. Bu noktaya işaret etmek is

temiştim. 
I BAŞKAN — «Emniyet ve asayişin gerektirdiği 
I hallerde...» diye düzenlenmesini işitiyorsunuz, peki 
I efendim. 
I 'Maddeyi (Komisyona... 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA İSMAİL HAKKI IDEMİ-
REL — Hayır, olduğu gibi katılıyor Komisyon. 

I BAŞKAN — önerge dikkate alındı, eğer önerge-
I yi aynen Sayın Komisyon ve (Sayın Bakan kabul edi

yorlarsa, kesin oylatırım, sonra da maddeyi o istikâ-
I mette oylatırım. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMtSYONU ADINA İSMAİL HAKKI DEMI-
REL — Evet, Genel IKurulumuz kabul ettiğine göre, 

I IKomisyonumuz da katılıyor efendim. 
BAŞKAN — IKabul ediyorsunuz. 
Sayın Bakan, zatıâliniz de kabul ediyor musunuz 

I efendim?... 
İÇİŞLERİ BAKANI iSELÂHATTİN ÇETİNER 

— Yüce Meclis kabul ettikten sonra gayet tabiî efen
dim. 

BAŞKAN — Kabul ediyorsunuz. 
Değerli üyeler; 
Hem Sayın Komisyon, hem de Sayın Bakan dik-

I kate alınmak üzere karar verdiğiniz önergeyi kabul 
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ediyorlar. Önergeyi kesin oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
miştir. 

Maddeyi Sayın Aydar'ın işaret ettiği ve Sayın Ko
misyonla, Sayın Bakanın kabul ettiği birinci fıkrada
ki «Emniyet ve asayişin gerektiği...» ifadesindeki 
«Gerektiği» kelimesinin «Gerektirdiği» değişikliği ile 
ve kabul buyurulan önerge istikâmetinde maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. IKabul edenler.. Kabul etme-
yenll'er... Madde kalbull edilmiştir. 

Ek Madde 15'i okutuyorum. 
EK IMİAJDİDE 15. — Polis Çevik Kuvvet Birim

lerinde görevli personel, hizmetin gerektirdiği bede
nî, fikrî ve fizikî kabiliyetlere sahip olabilmesi ve 
moral bakımından üstün bir düzeyde bulundurulma
sı amacıyla devamlı eğitime tabi tutulur. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; bu madde ile ilgili, 
Sayın Kantarcıoğlu'nun bir önergesi var, okutuyo
rum. 

Yüce 'Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz 3201 sayılı Kanunun 15 

inci maddesine arz ettiğim sebeplerden dolayı aşağı
daki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 

Bu eğitim 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 
devlet memurlarının yetiştirilmesiyle ilgili hükümleri
ne göre düzenlenir. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde bir açıklama ya
pacak mısınız Sayın Kantareıoğlu?.. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; 

Son yıllarda devlet personel rejiminin bölünme
si ve kuruluş kanunlarında yapılan değişikliklerle da
ha başka yeni durumların ortaya çıkması herkes ta
rafından bilinmektedir. 

Görüşmekte olduğumuz, 32Ö1 sayılı Emniyet Teş
kilâtı Kanununa Ek ve Geçici Maddeleı Eklenmesi
ne Dair Kanun Tasarısının Ek 15 inci maddesiyle, 
polis çevik kuvvet birimlerinde görevli personel, hiz
metin gerektirdiği bedenî, fikrî ve fizikî kabiliyetlere 
sahip olabilmesi ve moral bakımından üstün bir dü
zeyde bulundurulması amacıyla devamlı eğitime ta
bi tutulmaktadır. Bu önemli hizmet de Toplum Po
lis Teşkilatının, önemini az dahi olsa zamanla kaybet
mesi, güçlü bir teşkilatın kurulmasını gerektirdiği 
açıkça ortadadır; ancak bu eğitimin 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun dördüncü kısmında yer 

alan, Devlet 'Memurlarının Yetiştirilmelerindeki Esas
ların da göz önünde bulundurulması gerekmektedir: 

214 üncü maddesinde, «Kurumların memurları
nı, hizmet içinde yetiştirme esaslarını Devlet Perso
nel Dairesi tarafından ilgili kurumlarla birlikte hazır
lanacak yönetmelikler dahilinde yürütmeleri.» 

215 inci maddesinde, «Her kurumda, yetiştirme 
faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve değerlendir
mekle görevli bir eğitim birimi kurulması.» ki, bun
lar vardır. 

216 nci maddesinde, «Devlet Personel Dairesi
nin teklifi ile Bakanlar Kurulu kararnamesiyle kurum-
lararası eğitim merkezleri açılması.» ki, Emniyet Teş
kilatında bunlar da vardır. 

2117 nci maddesinde, «Maliye ve Millî Eğitim Ba
kanlıkları ile Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi 
Enstitüsü, Devlet Planlama Teşkilatı ve ilgili kurum
ların görüşleri alındıktan sonra Devlet Personel Dai
resi tarafından devlet memurları genel eğitim planının 
hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararnamesinin yürür
lüğe konması.» 

218 inci maddesinde, «Devlet memurlarının, ya
bancı memleketlerdeki hizmetle ilgili kurumlarında 
veya yetiştirme eğitim merkezlerinde de yetiştirebi
leceği. Bunlardan sınıflarının kapsadığı hizmetlerin 
niteliği bakımından, aynı zamanda belirli bir dalda 
öğrenim ve ihtisas yapması gerektiğinin kurumları 
ve Devlet Personel Dairesince kararlaştırılmış olan
lara aynı Kanunun 79 uncu maddesindeki hükümle
re göre öğrenim veya ihtisas yapma müsaadesi ve
rilmesi.» 

219 uncu maddesinde, «Kurumların yıllık eğitim 
programlarına göre yapmakta oldukları eğitim çalış
malarının sonuçlarını her altı aylık dönemin bitimin
den en geç bir ay sonra Devlet Personel Dairesine 
bir raporla bildirmek zorunda oldukları» 

220 nci maddesinde, «Devlet Personel Dairesinin 
kurumların yurt içi ve yurt dışı eğitim programları
nın hazırlanmasında ve uygulanmasında yol göster
mek, yetiştirme faaliyetlerini koordine etmek ve de
netlemekle görevli olduğu.» 

221 inci maddesinde, «Kurumların belirli sınıf
lardaki devlet memurluklarına eleman yetiştirebile
cekleri.» 

222 nci maddesinde, «Yurt içi ve yurt dışındaki 
okutulacak öğrencilerle ilgili olan hususların gene 
bir yönetmelikle belirtilmesi» kesin hükme bağlan
mıştır. 
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Bütün bu esaslar göz önünde bulundurularak eğer 
Komisyonca da uygun görülüyorsa Ek Madde 15'e 
bir fıkra eklenmesi kanaatimce yerinde ve hem de 
kanunî olacaktır: «Bu eğitim, >657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun devlet memurlarının yetiştiril
mesi ile ilgili hükümlerine göre düzenlenir.» 

Bu husustaki önergeyi Yüce Başkanlığa sunmuş 
bulunuyorum. Karar Yüce Heyetinizindir. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğ-

lu. 
Sayın 'Komisyonun bu önerge ile görüşü?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMtSYONU ADINA İSMAİL HAKKI DEMİ-
REL — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

iSayın Kantarcıoğlu'nun önergesi genel olarak Dev
let Personel Kanununa tabi bir eğitimden bahsedi
yor. Bizim, polislik mesleği özelliği olan bir meslek
tir, takdir buyurulur. Bu itibarla silahlı bir sınıf olan 
poliste diğer sivil memurlara uygulanan eğitimin uy
gulanması mümkün değildir, özelliği dolayısıyla, ay
rı bir eğitime ve ihtisasa tabidir. 

Bu itibarla katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirel. 
Sayın İBakan, buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELÂHATTİN ÇETfNER 

— Sayın Başkan, değerli üyeler; Sayın Komisyon 
Sözcüsünün görüşüne aynen iştirak ediyorum. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kantarcıoğlu... 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın (Başkan; 

bütün bakanlıkların, Millî İstihbarat Teşkilatı dahil, 
eğitim yönetmelikleri Devlet Personel Dairesinden, 
geçer. Devlet Personel Dairesinde Millî Savunma 
Bakanlığını temsil eden heyet üyeleri bulunmakta
dır. Ayrıca bir de bir asker görevlidir. Bu bakımdan 
bu konu tamamen yanlış bir yoldur. Bunun düzeltil
mesi gerekir. Bunu peşinen arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın (Kantarcı
oğlu. 

Sayın Kurtoğlu, buyurunuz. 
SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, sayın 

üyeler; 

Pek Muhterem Arkadaşımız Kantarcıoğlu be
yin açmış bulunduğu tartışma üzerine huzurunuza 
geldim; bir de maddedeki bir redaksiyon meselesine 
dokunmak isterim bu vesileyle. 

Hukukî düzenleme iki şekilde olur, malumunuz 
olduğu üzere. Ya kaydı ihtirazî dir, ihtirazîbir kayıt 
getirir veya vukuî bir kayıt getirir. Eğitime ilişkin Ek 
15 inci maddenin düzenlenmesi vukuî bir kayıttır, 
ihtirazî bir kayıt değildir. Yani Devlet Personel Ka
nununda yazılı ve Muhterem Kantarcıoğlu'nun işa
ret ettiği maddeleri ortadan kaldırıcı bir kayıt değil
dir. Ona istisna getiren bir kayıt da değildir. O kay
dı polis eğitimi bakımından tekrar eden vukuî bir ka
yıttır. Bu itibarla Kantarcıoğlu arkadaşımızın görü
şüne iltihak ediyorum. Sayın Bakanımızın veya Ko
misyonun bu vesileyle beyan ettiği fikre katılmıyo
rum; zapta geçmesi bakımından huzurunuza geldim. 

Açıkça söyleyeyim, uygulama bakımından söyle
yeyim; 15 inci Ek maddenin düzenlediği eğitim ya
pılacaktır, yapılması lâzımdır, gerekçesi madde met
ninde yazılıdır. Bu eğitim, Personel Kanununun der
piş ettiği düzen içinde yapılacaktır; polis memuru da 
olsa, toplum polisi de olsa Devlet Personel Kanu
nunun düzeni dışına çıkan hiçbir devlet memuru dü
şünülemez. 

Bir de ufak bir redaksiyon meselesine izin verir
seniz dokunayım. «Polis çevik kuvvet birimlerinde 
görevli personel, hizmetin gerektirdiği bedenî, fikrî 
ve fizikî kabiliyetlere sahip olabilmesi» denmiş. Oy
sa ki, Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Çevik Kuv
vet Birimleri içerisinde çalıştıracağı personele bu bi
rimin gerektirdiği eğitimi vermiştir; ancak hizmetin 
devamı süresince bu kabiliyetin mevcudiyetini mu
hafaza ve geliştirmek üzere eğitime ihtiyaç görüle
cektir. Bu itibarla, ^Kabiliyetlere sahip olabilmesi» 
yerine, «(Kabiliyetlerini geliştirmesi» kaydının konma
sı, maddenin anlatmak istediği amaca daha muvafık 
olur, uygun düşer kanaatindeyim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Değerli üyeler; Sayın Kantarcıoğlu'nun önergesi

ne Sayın Komisyon ve Sayın Bakan katılmıyorlar. 
Dikkate alınıp alınmamasını oylayacağım. Dikkate 
alınmasını kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Dikka
te alınması kabul edilmiştir. 

Maddeyi önergeyle birlikte Komisyona veriyo
rum. 

Ek Madde 16'yı okutuyorum: 
BK MADDE 16. — Polis Çevik Kuvvet (Birim

lerinin teşekkül tarzı, bu birimlerde görevlendirile-
lecek personelin nitelikleri, seçilmeleri, başka hizmet-
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lere aktarılma şartları, görevlerin yerine getirilme j 
esas ve usulleri, emir ve komuta düzeni, yapılacak 
eğitimlerde göz önüne alınacak esaslar ve Kanunun 
uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, bu Kanunun 
yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde, tçişleri Ba
kanlığınca yürürlüğe konulacak bir Yönetmelikle dü
zenlenir. 

BAŞKAN — !Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2 . - 4 Haziran 1937 tarihli ve 31201 sa

yılı Emniyet Teşkilat Kanununa aşağıdaki geçici mad
deler eklenmiştir. 

, GEÇİCt MADDE 1. — 15.7.1965 tarihli ve 654 
sayılı Toplum Zabıtası Kurulması Hakkında Ka
nunun hükümlerine göre kurulan ve Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte mevcut olan Toplum Zabıtası 
kuruluşları, Eminiyet Genel Müdürlüğünce tespit j 
edilen esaslara ve hazırlanan programa göre, bulun
dukları ilde Çevik Kuvvet Birimlerine dönüştürülür 
ve kuruluş, malzeme ve kadroları standart tipe uy
gun hale getirilir. Bu dönüşüm sonucunda ortaya çı
kan personel ve malzeme fazlalığı, uygun görülen bi
rimlerine devredilir, 

BAŞKAN —Geçici madde 1 üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi pylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. I 

Geçici madde 2'yi okutuyorum: I 
GEÇtCt MADDE 2. — Polis Çevik Kuvvet Bi

rimlerinde görevli personele, Toplum Zabıtası per- I 
soneline verilmekte olan zamların 1982 malî yılı 
sonuna kadar ödenmesine devam olunur. I 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Geçici madde 2'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi (Çerçeve maddesini) iki geçici mad
deyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — 15.7.1965 tarihli ve 654 sayılı Top

lum Zabıtası Kurulması Hakkında Kanun ile ek ve 
değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza.... I 
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SERDA K'URTOĞLıU — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SERDA KURTOĞLU — Efendim, bundan ev

velki bir madde oylandı. Oysa ki, bir fıkra veya bir 
geçici madde Komisyondadır. Zabıtlara geçmesi ba
kımından söylüyorum. 

BAŞKAN — Hayır, onu oylamadım efendim. 
Bundan evvelki 1 inci maddeydi. 1 inci maddenin 
15 inci ek maddesi Komisyonda olduğu için 1 inci 
maddeyi oylamadım; oyladığım 2 inci maddedir. 

SERDA KURTOĞLU — Affedersiniz efendim. 
BAŞKAN — Rica ederim. 
Evet, 3 üncü madde üzerinde söz isteyen yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler.. Etmeyenler.. 3 üncü madde kabul edilmiş
tir. 

Sayın Komisyon, 1 inci maddeye bağlı ek madde 
15'i bekliyorum efendim... 

MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ÎSMAtL HAKKI DEMt-
REL — Yazıyoruz efendim, hemen göndereceğiz. 

BAlŞKAN — Sayın Komisyondan şunu rica ede
yim: Sayın IKantarcıoğlu'nun dikkate alınan önerge
sine aynen katılıyor musunuz; yani aynen yazıyor mu
sunuz? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA İSMAİL HAKKI DEMt-
REL — Sayın Kurtoğlu'nun bir değişiklik önergesi 
vardı; onu da ilave ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, müsaade 
ederseniz bir hususa işaret etmek istiyorum? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Ek madde 16'da üç ay 

içerisinde yönetmelik çıkarılacağı hususu derpiş edil
miş oluyor. Ancak, demin Sayın Genel Kurulun ka
bul ettiği 3 üncü maddede ise, Toplum Zabıtası Ku
rulması Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri yü
rürlükten kaldırılmış bulunuyor. Şimdi, bunun kal
dırılış tarihi, zabıtlara geçmesi açısından ifade etmek 
istiyorum, bu Kanunun yürürlüğe giriş tarihi midir? 
Bu hususta iSayın Komisyonun bir beyanda bulunma
sını istirham edeceğim. 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU BAŞKANI EŞREF AKINCI — 
Evet efendim, bu Kanun yürürlüğe girdiği anda Top-
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lum Zabıtası Kurulması Hakkında Kanun ile ek ve 
değişiklikleri yürürlükten kalkmış olacaktır. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim; bu tarzda 
tutanaklara geçmiş bulunuyor. 

Komisyondan gelen ek madde 15'i okutuyorum: 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Ek madde 15 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Arz ederim. 

Eşref AKINCI 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 

Komisyonu Başkanı 
«Ek Madde 15. — Polis Çevik Kuvvet IBirimle-

rinde görevli personel, hizmetin gerektirdiği bedenî, 
fikrî ve fizikî kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve moral 
bakımından üstün bir düzeyde bulundurulması ama
cıyla devamlı eğitime tabi tutulur. 

Bu eğitim, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun, devlet memurlarının yetiştirilmesiyle ilgili 
hükümlerine göre düzenlenir.» 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum.. 
SERıDfA ıKURTOĞLfU — (Sayın Başkan, zanne

diyorum burada bir redaksiyon hatası olmuş; «Düzen
lenir» kelimesi yerine «Sağlanır» denmesi lazım gibi 
geliyor bana? 

BAŞKAN — «Sağlanır» da olabilir, «Düzenle
nir» de olabilir efendim. 

Değerli üyeler, Komisyondan gele a maddeyi oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi (Çerçeve maddesini) ek madde
lerle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. 
Buyurun Sayın Bayazıt. 
RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkan, Hükümet 

Teklifinde yürürlük yönünden «30 gün» tabiri var. 
Acaba bu yayımı tarihi niçin alınmıştır; bunu öğren
mek istiyorum. Çünkü, hemen yayımı tarihinden iti
baren yürürlüğe girmesiyle bazı aksaklıklar olacak
tır. Hükümetin teklifi tatbik bakımından daha uygun 
gibi geldi bana. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt, so
ralım. 

ıSayın (Komisyon?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA İSMAİL HAKKI DEMt-
ıREL —Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Yönetmeliğin yürürlüğe girişine göre ayarlanmış
tı Hükümet Tasarısı; biz yayımı tarihinde yürürlüğe 
girmesini uygun bulduk. 

ıBAŞKAN — Evet, tamam mı Sayın Bayazıt? 
RIFAT IBAYAZIT — Tamam efendim, teşekkür 

ederim. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler.. Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Madde kabul edilmiş
tir. 

Değerli üyeler, Tasarının tümü üzerinde lehte 
aleyhte söz almak isteyen iki sayın üyeve söz verebi
lirim?.. Yok. 

O halde Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler.. Etmeyenler.... Değerli üyeler, 3201 
Sayılı Emniyet Teşkilatı İKanununa Ek ve Geçici 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Danışma Mecli
since kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olsun. 

Sayın Bakana ve 'Sayın Komisyona teşekkür edi
yorum. (Alkışlar). 

İÇİŞLERİ 'BAKANI SELÂHATTİN ÇETİNER 
— Sayın Başkan, Danışma 'Meclisinin değerli üyele
ri; 

Bu »Kanun Tasarısının gerek Komisyonda, gerek 
Yüce Danışma Meclisinde geliştirilerek kabul edil
mesinden dolayı Bakanlığım adına şükranlarımı ve 
saygılarımı sunarım; sağolun. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli üyeler, Birleşime 20 dakika ara veriyo

rum. 

Kapanma Saati : 16.40 

— >• 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 17.10 

BAŞKAN : Başkanvekili Fenni 1SLİMYEL1 

KÂTİP ÜYELER : İmren AYKUT, Mehmet PAMAK 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 117 nci Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

3. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe - Plan ve Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/124) 
Raporun Başkanlığa geliş tarihi : 6.7.1982) (S. Sa
yısı : 163) (1) 

BAŞKAN — Sayın Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Başkanı Eşref AKINCI'nın bir 
önergesi var, okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu 

Tasarısı basılmış ve sayın üyelere dağıtılmıştır. Anı
lan Tasarının önemine binaen gelen kâğıtlardan gün
deme alınarak, gündemdeki bütün işlerden önce gö
rüşülmesini saygılarımla arz ederim. 

Eşref AKINCI 
Millî Savunma, İçişleri 
ve Dışişleri Komisyonu 

Başkanı 

BAŞKAN — Sayın üyeler, önerge iki hususu kap
samaktadır : Gelen kâğıtlardan Jandarma Teşkilat 
Görev ve Yetkileri Hakkındaki Kanun Tasarısının 
öncelikle görüşülmesi istenmektedir. Bu itibarla Ge
len Kâğıtlardan öncelikle gündeme alınmasını oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gündemdeki bütün işlerden önce görüşülmesi hu
susunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Gündemdeki bütün işlerden önce görüşül
mesi kabul edilmiştir. 

Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyonun yerini almasını rica ediyorum. 
Hükümet Temsilcisinin yetki belgesini okutuyo

rum : 

(1) 163 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Genel Kurulunda görüşülecek 

olan Jandarma Teşkilat Kanunu müzakeresi sırasın
da aşağıda kimliği yazılı personelin Bakanlığımızı 
temsilen yetkilendirilmiş olduğunu arz ederim. 

Selahattin ÇETİNER 
İçişleri Bakanı 

Adı Soyadı : Korgeneral Mehmet Kıral 
Görevi : Jandarma Genel Komutan Yardımcısı 
Hâkim Albay Suat Koçer 
Jandarma Genel Komutanlığı Hukuk İşleri Mü

dürü 
Mümin Sunay 
Kompt. Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Kanun Tasarısının tümü üzerinde görüşmek iste

yen Sayın üyemize söz vermek istiyorum. 
Söz almak isteyen sayın üyemiz?.. Sayın Gelen-

dost, buyurun efendim. 
Sayın Üyeler; 
Danışma Meclisinin daha önce kabul ettiği bir 

önerge nedeniyle tasarıların tümü üzerinde yapılacak 
görüşmeler 20 dakikayla sınırlandırılmıştır; hatırlat
mak isterim. 

Buyurun Sayın Gelendost. 
HALİL GELENDOST — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 

Biraz sonra görüşmeye başlayacağımız Jandarma 
Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanun Tasarısı 22.6.1930 
tarihli ve 1706 sayılı Jandarma Kanununun yerine 
ikame edilmek istenmektedir. Bu Tasarının getirdiği 
yenilikler ve özellikleri şöyle özetleyebiliriz : 

1. 52 yıldır yürürlükte olan Jandarma Kanunu 
toplumumuzun sosyal, siyasî ve ekonomik alandaki 
değişikliklerini karşılayamaz hale gelmiştir. Tasarı, 
teşkilatı reorganize etmek amacını taşımaktadır. 

2. 1960'tan sonraki organize suç ve suçlularla 
mücadelede jandarma yeterli, güçlü ve modern dü
zeye çıkarılmak istenmektedir. 
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3. 'Jandarmanın, statik ıtoplum teşkilatından kur
tarılarak günün ve geleceğin 'koşularına uyabilecek 
sürat ve elastikî yapıya kavuşturulması amaçlanmış
tır. 

4. Jandarmanın görevlerini yaparken hiçbir etki 
'altında bırakılmaması ilkesi göz önünde tutulmuştur. 

'5.' Jandarma, modern devletlerin jandarma teş
kilatları incelenmek suretiyle bağlılık durumları, teş
kilat ve kuruluşları, görevleri, diğer teşkilatlarla gö
rev ilişkileri, yeniden düzenlenmiştir. 

6. Tüzükle belirlenen görevler ve yetkiler 'bu 
Kanunun çerçevesi içine alınmaık istenmiştir. 

7. 'Kamun, sınır ve ıkıyı teşkilatımızın teşkilat, 
görev ve sorumluluklarını da ihtiva eder şekilde dü
zenlenmiştir. 

18. Ceza ve tutukevlerinin 'haricen mubafazası
nın adlî teşkilata devri düşünülürken, <bu görev aslî 
görev olarak jandarmaya verilmektedir. 

9. /Belediye sınırları içinde bucak ve kasabalarda 
jandarmanın görev almaması ilkesi getirilmiştir. 

10. Seferde ve olağanüstü hallerde jandarmanın 
görev aliacağı ve hangi komutanlıklar emrine gireceği 
beMenmıiştir. 

M. Adlî hizmetlerin yürütülmesinde il jandarma 
alay komutanları, zabıta amiri statüsüne tabi tutul
muştur. 

ıVl. Jandarma birlikleri komutanları ile kurum 
amirlikleri emrine atanan jandarma personeli istih
dam yerleri hizmet ihtiyaçları dikkate alınarak ilgili 
birlik komutan ve kurum amirlerince tayin edilecek
tir. Sabit jandarma birliklerine, il jandarma alay ko
mutanı emrine atanan personelin görev yerlerinin tes
piti, uygulamaya uydurularak il jandarma alay ko
mutanının teklifi, valinin onayı ile yapılacağı kabul 
edilmiştir. Yani aksine bir mekanizma getirilmekte
dir. 

13. Dağınık mevzuattaki hükümler Tasarıda top
lanmıştır. 

1İ4. Tasarı genellikle günün ihtiyacına cevap ve
recek şekilde düzenlenmiştir. 

Maddelere geçildiğinde ayrıca görüşlerimi arza 
çalışacağım. 

ıSaygılar sunarım. (Alkışlar) 
IBAŞKA'N — Teşekkür ederim Sayın Gelendost. 
Sayın Gökçe, buyurunuz efendim. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlar; 

Jandarma, kanun nizam ve bunlara dayanan Hü
kümet emir ve kararlarım uygulamakla görevli ve 
yetkili bulunan, silahlı ve askerî bir genel güvenlik 
kuvvetlidir. 

Askerî görevi dışında, zabıta olarak Ceza Mah
kemeleri Usulü Kanunuyla birçok yasaların jandar
maya verdiği, zabıta; yanıi kolluk ve adlî görevler 
vardır. Bu sebepten jandarmayı sadece bir asker ve
ya zabıta görevlisi gibi mütalaa ederek, Jandarma 
Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanununun yalnız Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunda görü
şülmesini bendeniz bir eksiklik saydım. Çünkü, jan
darmayı adliyeden, adliyeyi jandarmadan soyutla
mak mümkün değil. Bu yönden Komisyonda görü
şüldüğü zaman da evvelemirde tali komisyon da olsa, 
Adalet Komisyonunun görüşünün alınmasını savun
dum ve Adalet Komisyonunun jandarmanın adlî gö
revi yönünden 'Komisyonumuza ışık tutacağım bil
dirdim; fakat bu, Komisyonumuzun çoğunluğu tara
fından benimsenmedi. Bu hususun Başkanlık Diva
nınca da gözden kaçırılmış olmasını ben bir eksik
lik olarak vurgulamak istiyorum. 

(Bu arz ettiğim usule ilişkin eksikliktir. Esasa ge
lince <: Esasa ait de, Kanun incelenirse birçok eksik
liklerin var olduğu meydana çıkacaktır. 

Bilindiği gibi kanunların yapılışında belli bir şe
kil sistematiğini gözden kaçırmamak gerekir. Başba
kanlığın bir genelgesinde de bu husus açıkça belir
lenmiştir. 

İncelemekte olduğumuz Yasa, 29 esas, iki geçidi 
maddeden oluşmaktadır ve çok önemli bir kuruluş 
Yasasıdır. 'Bu Kanun içinde jandarmanın teşkilatı, 
görevi, yetkileri, personel işleri ve değişik konular 
hükme bağlanmıştır. Bu temel konular göz önünde 
bulundurularak, Kanunun bölümlere, bölümün kısısm-
lara ayrılması ve her bölüm ve kısım için ayrı ayrı 
başlıkların konulması gerekirdi; böyle uzun ömürlü 
bir yasa söz konusu olunca, ıbir teşkilat yasası hem 
de. 'Bu gözden kaçırıldığı için Kanunun yapısında bir 
ahenk sağlanamamış, rast gele kenar başlıkları altında 
sıralanan maddelerde düzensizlik ve tekerrür önlene
memiştir. Mesela; '«Tanım» kenar başlığını taşıyan 
3 üncü madde, tanımdan çok Jandarmanın temel gö
revlerini belirlemekte, oysa Jandarmanın bu görev
leri 7 ve müteakip maddelerde sayılmış bulunmakta
dır. Halbuki böyle bir tertip içerisinde teşkilat, örgüt, 
görevler, kuruluş, malî hükümler, geçici hükümler ya 
da değişik hükümler ayrı ayrı başlıkliar altında ve bö-
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Kimler altında toplanmış olsaydı, hem bu tekerrür ön
lenir, hem de uygulayıcı açısından büyük ferahlık 
sağlardı; bu gözden kaçırılmıştır. 

Kanun maddelerine gözatılınca, yine bu gözden 
kaçırılmış olmanın sakıncaları ve bellibaşlı eksiklik
ler şöyle ifade edilebilir kanımızca : 

Kanun Tasarısının 2 nci maddesii, «Bu Kanun, 
jandarma karargâh, birlik ve kurumları ile buralar
da hizmet gören personeli kapsar.» biçiminde düzen
lenmiştir. Halbuki bu Kanun sadece personel hakkın
da değil, karargâh, birlik ve (birlikte yapılan işlemler, 
burada bulunanların görev ve yetkileri de bu Kanun 
kapsamı 'içerisindedir. Bunun da kapsama dahil edil
mesi gerekirdi. Kapsam bu şekilde geçiştirilmiştir, bu 
da bir eksikliktir, bu da 'bir haıtadır. 

Bu durumda, Kanunun ikinci maddesinin : «Jan
darma karargâh, 'birlik ve kurumları, bunların görev 
ve yetkileriyle bu yerlerde hizmet gören personel hak
kında hu Kanun hükümleri uygulanır.» şeklinde ol
ması çok daha doğru ve kapsamı çok daha belirgin 
•bir biçimde ortaya koyacaktır. 

Tasarının 3 üncü maddesi, jandarmayı tarif ama
cıyla konulmuştur. Ancak bu madde, biraz evvel de
ğindiğim gibi, tanımdan çok jandarmanın görevini an
latmakta ve bu da 7 ve müteakip maddelerde tek
rar edilmektedir, işte böyle bölüm, kısım ve belirli 
konuların bir bölümde, bir kısımda toplanmayışı bu 
eksikliği ve bu tedahülü ortaya koymuştur. 

Genel olarak maddelerden bahsediyorum. 
Tasarının 7 nci maddesinin (a) bendinde, «Jandar

manın Mülkî Görevleri» başlığı altında, bu görevin 
neler olduğu şöyle anlatılmıştır : 

«Kamu düzenini korumak, kamu güvendiğini, hu
zur ve sükûnunu sağlamak ve suç işlenmesini önle
mek için gereken tedbirleri almak ve uygulamak.» 

Dikkat buyurulursa, bu görevin bir mülkî görev 
olmayıp, bir zabıta görevi ve kolluk görevi bulundu
ğu hemen anlaşılmaktadır maddenin kenar başlığı al
tında. Oysa başlık «Mülkî görevleri» diye nitelendi
rilmekte. 

Zaten yasalarda jandarmaya verilmiş bir mülkî gö
rev yoktur. Mülkî görev vali, kaymakam ve bucak 
müdürleri gibi Devlet memurlarına verilmiş görevler
dir. Jandarmanın askerî, adlî ve zabıta; yani kolluk 
görevinden başka bir mülkî görevi bulunmadığına gö
re, bunun da jandarmanın zabıta görevleri yahutta 
kolluk görevleri biçiminde tedvin edilmiş olması ge
rekirdi. 

Tasarının 11 inci maddesinin ikinci satırında te
kerrür var; «aynen» sözcüğü kullanılmıştır. Hiç buna 
gerek yoktu. 

Yine Tasarının 18 inci maddesinde alışılmamış bir 
tabir var. Bir yasada geçtiği Komisyonda ifade edil
mesine rağmen, «açığa çıkarılma» diye bir tabir ge
çiyor. Oysa uygulamada memurların açığa çıkarılma
sı diye bir şey yoktur; kapalı olan bir şey açığa çıka
rılır. O, açığa alınmadır. Bu, başka bir kanunda geç
tiği söylenen açığa alınmadır. Gizli olan, kapalı olan 
açığa çıkarılır; ama görevden alınan, görevden bir sü
re açığa alınan kimseler hakkında kullanılan ve yer
leşmiş deyim açığa alınmadır; «açığa çıkarılma» şeklin
de söylenilmiştir. 

Bunun gibi, arz ettiğim biçimde kanun sistemati
ğine uyulmadığı için Yüksek Heyetinizin de tespit ede
ceği birçok hatalar, birçok tekerrürler vardır. Bunun 
Yüksek Heyetinizin katkılarıyla düzeltileceğine inanır, 
Yüksek Heyetinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Buyurunuz Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 

Jandarma teşkilat ve görevlerine dair olan yeni bir 
yasa huzurunuza gelmiştir. 

Maddeler hakkında teferruata dair bazı görüşler de 
söylenebilir; fakat bendeniz burada tasarının tümü hak
kında bir - iki esaslı noktaya temas etmekle yetinece
ğim. 

Evvela bu Tasarı, jandarma mevzuatında bazı ek
siklikleri tamamlayan, yenileyen bir düzenlemedir; 
fakat iddia olunduğu gibi, jandarmayı statik bünye
den aktif bünyeye kavuşturan, yenilikler getiren bir 
tasarı mahiyetinde görülmemektedir. 

Tasarının üzerinde durulacak iki esaslı noktası 
olduğu kanaatindeyim. Birisi; Tasarı, Devletin temel 
görevlerinden olan emniyet ve asayişi sağlamakla mü
kellef valiler, vilayetler mülkî amirleri ile Jandarma 
Teşkilatı arasındaki ilişkiyi biraz daha daraltmış olma
sıdır. Bu bakımdan bunu bir gelişme, bir aktivite ola
rak kabul etmek mümkün değildir. 

Bir diğer maddesinde, kendi bünyesi içinde yapıla
cak değişiklikler bir yana kalmış, bazı esas, temel ka
nunları bir madde ile kaldırmayı istihdaf etmiştir. Bir 
maddesiyle bu Tasarı; (27 nci maddeleri zannediyo
rum) 11 İdaresi Kanunu, Polis Vazife ve Salahiyet Ka
nunu v.s. kanunlarının buna aykırı hükümlerinin uy
gulanmayacağını ifade etmektedir. 
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Malum olduğu üzere, bir kanun kendisinden ön
ceki kanunları sarahaten, açıkça kaldırmadıkça o ka
nunlar yürürlükten kalkmaz ve ihtilaflar da devam 
eder. Bu itibarla bu konu, jandarmaya yeni bir ha
reket kazandırmaktan başka, birtakım tereddütler ge
tirmiştir. 

Bir başka konu da, bundan birkaç gün evvel ha
tırlayacaksınız, kıyı muhafazası komutanlığı teşkilatı 
hakkında bir Kanun kabul olundu. O Kanunda, o 
yeni kurulan teşkilata birtakım güvenlik (kolluk) gö
revi verildi. Şimdi o güvenlik (kolluk) kuvvetleri ile 
Jandarma Kuvvetlerinin bir arada çalışması, gerekti
ğinde birbiriyle işbirliği yapması söz konusu iken, bu 
Tasarının 13 üncü maddesinde yalnız jandarmayla po
lis arasında işbirliğinden söz edilmektedir. 

Birkaç gün evvel kabul olunan kanuna nazaran bu 
Kanunda, mülkî idareyle olan irtibat biraz daha sağ
lam, biraz daha geniş tutulmuştur; kabul ederim. Öbür 
Kanunda mülkî idareyle; yani emniyet ve asayişi te
minle mükellef olan makamlarla hiçbir irtibat yoktu. 
Tayinde, nakilde, tecziyede, terfide hiçbir ilgisi ol
mayan bir amir hizmet göremez. Fakat burada kısmen 
olsun jandarma teşkilatıyla mülkî idare amirleri ara
sında bazı konularda irtibat sağlanmış ve mülkî ida
re amirlerinin yetkileri bir ölçüde tanınmış, teyit olun
muştur; fakat kısılarak, daraltılarak bu yapılmış
tır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu konular yıllardan beri Türkiye'de ıstırabı çe

kilen koordinasyon eksikliklerinden ileri gelmekteydi. 
Polis, jandarma, asker, kim olursa olsun, bunların bel
li kanunlar içinde bir arada çalışmaları zaman zaman 
zaruret haline gelmektedir. Bir rütbelinin, bir ünifor
malının bir sivil tarafından yönetilmesi, o üniformalı
ya, o rütbeliye eksiklik getirmez. Devlet kuvvetleri, 
Devlet kuruluşlarında sivil yönetimle silahlı emniyet 
kuvvetlerinin bazı konularda ahenk içinde çalışmala
rını temin için yetkilerle teçhiz edilmiştir. Yetkisi ol
mayan amirlerin maiyetlerine nüfuzlu olacağını iddia 
etmek mümkün değildir. Bu, askerde de böyledir, sivil
de de böyledir. 

Jandarma Teşkilatının, Polis Teşkilatının veya ye
ni kurulan Sahil Muhafaza Teşkilatının ahenk içinde 
doğru dürüst çalışabilmesi için mutlaka sorumlu mer
cilere bağlı olması, onlarla işbirliği yapması lazım
dır. Kanunu nasıl yaparsanız yapın, eğer yetki veril
meyen bir makam vasıtasıyla hizmet görmek isterse
niz, birtakım şikâyetler olur. 

Bu Kanunda görülen ilk eksik, arz ettiğim gibi, 11 
İdaresi Kanununda Devletin, memleketin güvenliğinin 
nasıl temin edileceği, sorumluların kim olduğu sa
rahaten ifade edilmiştir. Bu sorumlu mercilerin hiz
met görebilmesi için, emrinde ve nezdinde bulunan 
kuvvetler arasında birtakım bağların kuvvetli tutulma
ması lazımdır. O bağlar kuvvetli tutuldukça, huzur da 
sağlanabilir, güvenlik de sağlanabilir ve geçmiş yıllar
da çok görülen asayişsizlik olayları da azalabilir. 

Bu Tasarı da, arz ettiğim gibi, bir kaç gün evvel ka
bul edilen Sahil Muhafaza Teşkilatına nazaran daha 
itidalli, daha etraflı hazırlanmıştır, ama geçmiş yıllarda 
hasreti çekilen, 11 İdaresi Kanunu gibi temel bir Ka
nunla düzene sokulan bir yönetim tarzı da bazı nok
talarda daraltılmıştır. Maddeler geldiğinde bu konu
larda belki yemden konuşmak icap edecektir. 

Genel olarak Tasarı, arz ettiğim gibi yeni, büyük 
bir şey getirmemiştir. Aktivite iddiası belli esaslara 
bağlı değildir. Aslında jandarma, öteden beri aktiftir; 
Jandarma pasif durumda değildi, jandarmanın imkân
ları, araçları, vasıtaları yetersizdi, bugün biraz daha 
takviye edilmiştir ve edilmesi de lazımdır. Polise ver
diğimiz imkânların bir kısmını, biraz daha artırarak 
jandarma vermek mecburiyetindeyiz; çünkü, jandar
manın görev sahaları polisin görev sahalarından da
ha çetindir, daha çok imkâna muhtaçtır. Bunu temin 
ettiğimiz takdirde, jandarmamız geçmişte olduğu gibi, 
gelecekte de görevini yapacak ehliyette ve güçtedir. 

Bir askerî kuvvet olmasına rağmen, Jandarma Teş
kilatımız sivil idareyle beraber, çalışmaya alışmıştır, 
onun ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir; bu yıllar
dan beri devam edegelen işbirliğini, beraberliği boza
cak yeni tertiplere, yeni tedbirlere el atmanın faydalı 
olacağı kanaatinde değilim. 

Bu arz ettiğim eksikliklerine rağmen, Tasarının 
genel olarak iyi hazırlandığını ifade eder, hepinize te
şekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Tasarının tümü üzerinde buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂl BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlar; 

Ben de, Tasarının prensip itibariyle 13 üncü mad
desi için söz alacaktım, Sayın Mehmet Hazer Beyefen
di burada benim görüşlerimi, benim düşüncelerimi 
daha açık ve beliğ şekilde açıkladılar; ancak bir iki 
noktayı belirtmeyi faydalı görüyorum. 
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Şimdi, Tasarının kolluk kuvvetlerinde emniyeti ve t 
koordinasyonu sağlaması lazım. 13 üncü madde bu I 
kapsamda değil; çünkü biliyorsunuz kolluk kuvvetleri, I 
polis, bekçi, jandarma ve son kabul ettiğimiz Sahil I 
Güvenlik Teşkilatı arasında bunu kimin ve nasıl sağ- I 
layacağı ilçe ve il idarelerinde bedii değil ve buna 
mukabil «yürürlükten kaldırılan ve uygulanmayacak I 
olan hükümler.» diye 27 nci madde var. 27 nci mad I 
de, kanunların yalnız isimlerini ve numaralarını ya- I 
zarak, hangi maddelerin kaldırıldığı, hangi maddelerin I 
yürürlükte olduğunu da belirtmiyor. Bu bakımdan, 1 
Sayım Mehmet Hazer Beyin belirttiği mahzur daha I 
büyümüş oluyor. I 

Biz Bütçe - Plan Komisyonunda bu konuyu gö- I 
rüşürken, tabiî olarak Bütçe - Plan Komisyonuyla I 
(ilgili malî konuları görüştüğümüz için, genelinde an- I 
cak Genel Kurulda görüşmek imkânını buluyoruz. I 

îkinci bir konu ise; «Jandarma kuvvetlerinin, gü- I 
venlik kuvvetlerinin işbirliği ve yardımlaşması» deni- I 
yor. Yardımlaşma ve koordinasyon bambaşka şeyler- I 
dir. Burada, geçmiş 12 Eylül evveli devirlerde vali ve 1 
jandarma komutanlarının hizmet sahaları içinde na- I 
sil ve ne şekilde durumlara düştüğünü hepimiz gaze- I 
telerdem okuduk, yaşadık. Önümüzde bir demokratik I 
devre başlayacak, siyasal partiler ve demokrasinin I 
icabı olan bir düzen başlayacak, bu düzendeki devre- I 
de bu Kanun uygulanacağına göre, bu Kanunda jan- I 
darma kuvvetlerinin Türkiye'deki genel kolluk biz- I 
metlerini yapan bir bütünün bir bölümü olarak koor- I 
dinasyonunu, il ve ilçede nasıl sağlayacağını ve hangi I 
görevlerin nerelerde ve ne şekilde yapılacağınım daha I 
açık ve seçik belirtilmesi lazım geldiğini ve nihayet I 
27 nci maddenin de çok kapsamlı geniş bir madde I 
olduğunu söylemek lazım. 27 nci madde; «5442 sayılı 
il idaresi Kanununun ve diğer kanunların bu Kanu- I 
ma aykırı hükümleri jandarma teşkilatı için uygulan- I 
maz.» diyor. Hangi maddesi, neyi uygulanmaz; koor- I 
diinasyonda açık değildir. I 

Bütün konuşacağım konuların geniş kapsamını I 
Sayın Mehmet Hazer belirttiği için, daha fazla ko- I 
nuşmayacağım. I 

Arz ederim, teşekkür ederim. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. I 
Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen başka I 

bir üyemiz?.. Yok. I 

Komisyon ve Hükümet Tasarının tümü üzerinde I 
yapılan görüşmelere bir mütalaa ekleyecek mi efen- I 
dim?.. I 
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KORGE
NERAL MEHMET KIRAL — Hayır efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA, tÇlŞLERl VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANI EŞREF AKINCI — Ha
yır efendim. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde yapılan gö
rüşmeler sona ermiştir. Maddelere geçilmesini oyunu
za sunuyorum: Kabul edenler.... Etmeyenler.... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu 
Tasarısı 

Amaç : 
MADDE 1. — Bu kanun, Türkiye Cumhuriyeti 

Jandarmasının görev, yetki ve sorumluluklarına, hiz
metin gerektirdiği bağlılık ve ilişkilere, teşkilat konuş, 
personel kaynakları ve yetiştirilmesi ile bütçesine ve 
görev özelliğinden doğan özlük işlerine ait esas ve 
usulleri düzenler. 

BAŞKAN — Madde 1 üzerinde söz almak isteyen 
sayın üyemiz?.. Yok. Komisyondan rica edebilir miyiz 
*teşkilat»'tan somca bir virgül var mı acaba., «teş
kilat, konuş....» arasında bir virgül olacak. 

IÇlŞLERÎ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KORGE
NERAL MEHMET KIRAL — Var efendim. 

BAŞKAN — Bu tashihle 1 inci maddeyi oyunuza 
sunuyorum: Kabul edenler;... Etmeyenler.... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Kapsam : 
MADDE 2. — Bu kanun, jandarma karargâh, bir

lik ve kurumları ile buralarda hizmet gören personeli 
kapsar. 

BAŞKAN — Madde 2 üzerinde söz almak iste
yen?.. 

Sayın Gökçe, buyurunuz efendim. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlar; 

İncelemekte, görüşmekte olduğumuz kanunun 2 nci 
maddesi okunursa; «Bu kanun, jandarma karargâh, 
birlik ve kurumlarında hizmet gören personeli kap
sar» diyor. Oysa Kanunun tamamım incelersek, sa
dece personeli kapsamadığı belirgin bir biçimde or
taya çıkmaktadır. Bu nedenle, 2 nci maddenin şöyle 
olması gerekirdi: «Jandarma karargâh, birlik ve ku
rumları, bunların görev ve yetkileriyle bu yerlerde 
hizmet gören personel hakkında bu kanun hükümleri 
uygulanır.» denmesi gerekirdi. Çünkü, aslında kanu
nun ihtiva ettiği şey, jandarma karagâh, birlik ve 
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kurumları, bunların görev ve yetkileri i e bu yer- I 
lerde hizmet gören personel hakkındaki hükümlerdir. 
Bu yönden, madde bu şekliyle noksandır. Eğer Baş
kanlık Divanınca kısa bir süre verilirse, bu konuda 
bir önerge sunacağım. (Takdir Yüce Kurulunuzundur. 

Saygıyla selamlarım. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, süratinizi rica ede

yim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU BAŞKANI EŞREF AKINCI — Efen
dim, müsaade buyuralursa arz edeyim; arkadaşımız 
metni yanlış okudular, eksik okudular. Komisyon met
ni öyle değildir, arkadaşın dikkatini çekerim. 

BAŞKAN — Evet efendim, bir açıklama yapılır I 
ve metin okunur ise, belki daha vuzuha varacaktır. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — Efen
dim, Hükümetin gönderdiği metin şu : «Bu Kanun; I 
jandarma karargâh, birlik ve kurumlarında hizmet I 
gören personeli kapsar.» I 

Şimdi, bu personeli kapsaması mevzuu, Komis- I 
yonda da dikkati çekti, Sayın Gökçe'nin bahsettiği I 
gibi, yalnız personeli kapsaması lazımdı. Bu suretle I 
Komisyonda değiştirilerek şu şekli aldı : «Bu Ka- I 
nun, jandarma karargâh, birlik ve kurumlan ile...» I 
den itibaren «... buralarda hizmet gören personeli I 
kapsar.» demek suretiyle, kendilerinin de ileri sür- I 
düğü fikri aşağı yukarı buraya almış olduk ve bu- I 
nun da en uygun olduğunu zannediyoruz. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Gelendost. I 
HALİL GELENDOST — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; I 

Hakikaten bu maddenin eksik olduğuna ve mak- I 
şadı ifade etmediğine ben de kaniyim. Bu maddeyi, I 
ben de önerge vermek suretiyle değiştirmek istemek- I 
teyim. Takdir Yüce Kurulunuzundur. I 

Maddeyi şu şekilde düzenlemek istiyorum : «Bu I 
kanun, jandarma karargâh, birdik ve kurumları 'ile I 
Ihizmetölerli ve buralarda görevli personelin 'özlük işle- I 
rini kapsar.» Yalnız kurumları kapsamıyor, hizmet- I 
lerini de kapsıyor ve buralarda çalışacak olan per- I 
sonelin özlük işlerini de kapsayacak şekilde düzen- I 
lenmiş bir kanun. 'Bu bakımdan, benim görüşüme I 
göre bu ibare eksiktir. Ben de bir takrir vermek is- I 
tiyorum. Takdir sizlerindir. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Bir takrir verecek- I 
siniz. Sayın Gökçe'nin önergesini okutuyorum : I 

— 580 

Yüce Başkanlığa 
«MADDE 2. — Bu kanun, jandarma karargâh, 

birlik ve kurumları, bunların görev ve yetkileri ile 
bu yerlerde hizmet gören personel hakkında bu Ka
nun hükümleri uygulanır.» 

ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, baştaki «Bu 
Kanun» tabirini önergemden çıkarıyorum efendim, 
aceleyle yazılmıştı. 

BAŞKAN — 'Bu şekilde tekrar okutuyorum. 
Yüce Başkanlığa 

«MADDE 2. — Jandarma karargâh, birüik ve 
kurumları, bunların görev ve yetkileri ile bu yerlerde 
hizmet gören personel hakkında bu kanun hüküm
leri uygulanır.» 

'BAŞKAN — Sayın Gökçe, zannediyorum bir 
düşük cümle oldu. «Jandarma karargâh, birlik ve ku
rumları, bunların görev ve yetkileri ile bu yerlerde 
hizmet gören personel hakkında bu Kanun hüküm
leri uygulanır.» yerine* «Bu Kanun... 

ABBAS GÖKÇE — «Bu Kanun hükümleri» ba
şa alınabilir efendim. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan, müsaade eder 
misiniz?.. 

BAŞKAN — Sayın Bilge, buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 
Sayın Halil Gelendost'un söylediği özlük işlerini 

buraya koymaya kanımca lüzum yok. Çünkü, özlük 
işleriyle ilgili kısım 1 inci maddededir, «özlük işleri
ne ait esas ve usulleri düzenler.» diyor. 

Yalnız, Sayın Abbas Gökçe'nin söylemiş oldu
ğu görev ve yetkilerin buraya girmesinde yarar var
dır, hatta gerek vardır. Yalnız, ifade bakımından bi
raz düşük gözüküyor. Şöyle denilmesi uygun olabilir 
gibi geliyor; acele olduğu için fazla üzerinde dura
madım. «Bu kanun, jandarma karargâh, birlik ve 
kurumları ile bunların görev ve yetkilerini, buralar
da hizmet gören personeli kapsar.» denilebilir. Ama 
biraz düşük oluyor zannediyorum; fakat kabul edi
lecek olursa, Komisyonla birlikte tekraır bir düzenle
me yapılabilir kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge, Ko
misyona bir not gönderirseniz, Komisyonun tekabbül 
etmesi halinde oylamam mümkündür. 

Sayın Gökçe, bu bir kapsam maddesidir. Bu iti
barla, «uygulanır» şeklinde biten bir cümle kapsamı 
ifade etmeyecek. 

ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkanım, bütün ka
nunlarda bir amaç, bir kapsam maddesinin olması is-
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tenen bir şeydir. Fakat mutlaka kapsamı belirtirken 
«Kapsar» denmesi biraz zorlamadır. «Şunlar, şun
lar hakkında şu kanun hükümleri uygulanır.» de
mek kapsamı çiziyor, tayin ediyor. Ben şöyle düzel
tiyorum ve cümle bozukluğu da kalmıyor, izin ve
rirseniz okuyayım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ABBAS GÖKÇE — «Jandarma karargâh, bir

lik ve kurumlan, bunların görev ve yetkileri ile bu 
yerlerde hizmet gören personel hakkında bu kanun 
hükümleri uygulanır.» demek suretiyle, ifade bo
zukluğunu da düzeltmiş oluyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Peki efendim, hay hay, tekrar oku

yarak Genel Kurulun takdirine sunacağız. 
iki önergeyi de okutuyorum : 

Yüce Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Jandarma Teşkilat Görev ve 

Yetkileri Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Halil GELENDOST 
Madde 2. — Bu kanun, Jandarma karargâh, bir

lik ve kurumları ile hizmetleri ve buralarda görevli 
personelin özlük işlerini kapsar. 

Yüce Başkanlığa 
Madde 2. — Jandarma karargâh, birlik ve ku

rumları, bunların görev ve yetkileri ile bu yerlerde 
hizmet gören personel hakkında bu kanun hükümle
ri uygulanır. 

Abbas GÖKÇE 

BAŞKAN — Komisyondan ve Hükümetten, ön
ce Sayın Gökçe'nin verdiği önerge hakkında müta
laa rica ediyorum. 

Sayın Gelendost, buyurun. 
HALİL GELENDOST — Ben katılıyorum efen

dim Sayın Gökçe'nin önergesine. 
BAŞKAN — Gökçe'nin önergesine katılıyorsu

nuz. Evet, teşekkür ederim. 
Sayın Gökçe'nin önergesi hakkında mütalaanızı 

rica ediyorum. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — Efen
dim, şimdi bu madde kapsam maddesi. «Bu kanun, 
Jandarma karargâh, birlik ve kurumları ile buralar
da hizmet gören personeli kapsar.» deyince, bu jan
darma karargâh, birlik, kurumları ve personelinin 
bütün görev ve yetkileri de dahil olmak üzere, bun
ları zaten kapsıyor demektir; çünkü 1 inci madde 
bunları daha detaylı bildirmiş. 

Böyle olunca, özet olarak verdiğimiz bu mad
denin uygun olduğu kanaatindeyiz Komisyon olarak. 
Binaenaleyh, Sayın Gökçe'nin önergesini kabul ede
miyoruz. 

BAŞKAN — Kabul etmiyorsunuz; evet. 
Hükümetin görüşünü rica ediyorum. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSÎLCİSİ KOR

GENERAL MEHMET KIRAL — Sayın Başkan; 
biz de aynen Komisyonun görüşüne katılıyoruz efen-
dimj 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gökçe'nin önergesini bu durumda dikkate 

alınıp alınmaması için oylamak durumundayım. Dik
kate alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Sayın Gökçe'nin önergesinin dikkate alınması kabul 
edilmemiştir. 

Komisyonun bir başka görüşü yok ise, maddeyi 
aynen oyluyorum. 

Maddeyi Komisyondan geldiği şekliyle oyunuza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
2 nci madde kabul edilmiştir. 

Madde 3'ü okutuyorum : 
Tanım : 
MADDE 3. — Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, 

yurdun genel güvenlik ve asayişi ile kamu düze
ninin korunması ve kaçakçılığın men, takip ve tahki
kine ilişkin kanun ve nizamlar ile bunlara dayanan 
hükümet emir ve kararlarını uygulamakla görevli ve 
yetkili bulunan, silahlı ve askerî bir genel güvenlik 
kuvvetidir. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 

3 üncü maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 3 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 4'ü okutuyorum : 
Bağlılık : 
MADDE 4. — Jandarma Genel Komutanlığı, 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası olup, eğitim 
ve öğretim ve sefer görevleri bakımından Genelkur
may Başkanlığına, genel güvenlik ve asayiş işleriyle 
diğer görev ve hizmetlerin ifası yönünden İçişleri 
Bakanlığına bağlıdır. Ancak Jandarma Genel Komu
tanı, Bakana karşı sorumludur. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen sayın üyemiz?.. Buyurun Sayın Bilge. 

NECİP BİLGE — Cümlenin birinci satırında 
«... eğitim ve öğretim...» kelimeleri vardır. Tek baş-
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larma oldukları zamanlarda «Eğitim» den sonra «Ve» 
kelimesi konabilir; ama ondan sonra bir «Ve» daha 
geliyor, bir de «Sefer» kelimesi geliyor. Bu itibarla, 
«Eğitim» den sonra virgül koyup, «... eğitim, öğre
tim ve sefer görevleri» şeklinde yazılması daha uygun 
olur; cümleyi ağırlaştırmasın diye. 

BAŞKAN — «Ve» kaldırılsın, yerine virgül kon
sun istiyorsunuz. 

NECİP BİLGE — Virgül, evet. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor, Hükümet ka

tılıyor, 
Şu halde, 4 üncü maddenin birinci satırında 

«... eğitim ve öğretim» kelimeleri arasındaki «Ve» 
kaldırılmak suretiyle yerine virgül konuyor. 

Bu tashihle maddeyi oyunuza sunuyorum. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli üye 

arkadaşlarım; 

Özür dilerim; bir noktanın aydınlığa kavuşturul
ması bakımından söz aldım. «Bağlılık» maddesinde, 
«Ancak Jandarma Genel Komutanı Bakana karşı so
rumludur» diyor. Bu madde, iki ayrı unsuru bera
berinde getiriyor. «Jandarma Genel Komutanlığı, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası olup, eğitim 
ve öğretim ve sefer görevleri bakımından Genelkur
may Başkanlığına...» derken, «Ancak» dedikten son
ra «Jandarma Genel Komutanı, Bakana karşı so
rumludur.» anlamından, Jandarma Genel Komutanı 
yukarıda kendisine bağlılık amacıyla verilmiş olan 
görevlerde Genelkurmay Başkanlığına karşı sorumlu 
olmadığı anlamı çıkıyor bu maddeden. Açık ve se
çik olarak meydandadır bu. 

Tekrar ediyorum : «Jandarma Genel Komutan
lığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası olup, 
eğitim ve öğretim ve sefer görevleri bakımından Ge
nelkurmay Başkanlığına» bağlıdır, «... genel güven
lik ve asayiş işleriyle diğer görev ve hizmetlerin ifa
sı yönünden içişleri Bakanlığına 'bağlıdır.» Nokta. 
«Ancak Jandarma Genel Komutanı, Bakana karşı 
sorumludur.» 

Yani, Jandarma Genel 'Komutanı jandarma birlik
lerinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası olan 
jandarma birliklerinin eğitim, öğretim, sefer görev
leri açısından Genelkurmay Başkanlığına bağlı oldu
ğu halde, sorumluluk açısından Genelkurmay Baş
kanlığına bağlı değil midir?.. 

Bunu öğrenmek istiyorum, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Komisyonun veya Hükümetin cevap vermesi 
mümkündür. 

ABBAS GÖKÇE — Komisyon adına efendim. 
BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Gökçe, bu

yurun efendim. 
MtLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ABBAS GÖKÇE — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlar; 

Ben bu maddede Komisyon adına konuşacağım; 
diğer maddelerde muhalefetimi arz etmiştim, bu 
maddede muhalif değil, muvafık olduğum için bu 
maddeyi savunacağım. 

Getirilen Tasarıda Jandarma Genel Komutanının 
Bakana bağlı olduğu biçiminde belirlenmişti ve öyle 
çıkması isteniyordu. Oysa biz, Bakana değil, Bakan
lığa bağlı olmasının daha doğru olacağını Komisyon
da tezekkür ettik ve bu kanıya vardık. Ancak, o za
man bazı mahzurlar önümüze çıktı. Şöyle ki; Ba
kana bağlı olunca, Bakandan sonra müsteşar var, 
müsteşar yardımcısı var; bunlarla hiçbir ilişkisi ol
mayacak ya da Bakanlığa bağlı olunca, Bakandan 
sonra müsteşar ve müsteşar yardımcısı da Bakan adı
na hareket edebilecektir. Şimdi, bir müsteşarın ya da 
müsteşar yardımcısının Jandarma Genel Komutanlı
ğının üstünde olabileceğini düşünemeyeceğimiz için, 
sadece sorumluluğunun Bakana münhasır olmasını 
mütalaa ettik. Yani, bir toplantıda başka herhangi 
bir durumda bir müsteşar yardımcısı ya da bir müs
teşar Jandarma Genel Komutanına çağırıp da emir 
veremeyecek, yazışmalarda müsteşar yardımcısına 
gitmeyecek, doğrudan doğruya Bakanlığa bağlı ol
makla birlikte, sorumluluğu Bakana münhasır ola
caktır; fakat bağlılığı Bakana karşı, müsteşara, müs
teşar yardımcısına karşı bir sorumluluk söz konusu 
olmayacak. Yani, müsteşar yardımcısı ya da müste
şarın Jandarma Genel Komutanı hakkında herhan
gi bir işleme tevessül etmemesi prensibinden yola çık
tık. 

Sayın Aydar elediler ki, «Maddenin bu şekilde 
yazılışıyla ancak Bakana karşı sorumludur. Efen

dim, Genelkurmay Başkanlığına karşı sorumlu ol
mayacak mı?..» Elbette ki sorumlu olacaktır. Bu, as
kerî disiplin ve askerî yasalar içerisinde öngörülmüş
tür. Biz, sadece jandarmanın mülkî düzen içerisin
de, idarî düzen içerisinde Bakana karşı sorumlulu
ğunu öngördüğümüz için böyle tedvin ettik. Amacı
mız budur. 

Takdir Yüksek Kurulunuzundur. 
Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Sayın Gelendost buyurun efendim. 
HALİL GELENDOST — Bu son cümlenin 6 ncı 

maddenin sonuna eklenmesini teklif ediyorum efen
dim. Çünkü, Jandarma Genel Komutanlığının görev 
ve sorumluluğu bu maddede tedvin edilmiştir. Hal
buki sorumluluğu burada bağlıyoruz. «Bağlılık» bö
lümünde bağlıyoruz. 

Bu bakımdan, bu cümlenin 6 ncı maddenin sonu
na eklenmesini teklif ediyorum, arz ederim. 

BAŞKAN — Evet, Komisyonun görüşünü rica 
ediyorum Sayın Gelendost'un teklifi üzerinde. 

FİKRÎ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, izin ve
rir misiniz?.. 

BAŞKAN — Sayın Devrimsel buyurun. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım, Sayın 

Gelendost «Ancak Jandarma Genel Komutanı, Ba
kana karşı sorumludur» cümlesinin 6 ncı maddenin 
sonuna ilavesini öneriyorlar. 

Ben 4 üncü maddenin tanziminde «Jandarma Ge
nel Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir par
çası olup, eğitim ve öğretim ve sefer görevleri bakı
mından Genelkurmay Başkanlığına, genel güvenlik 
ve asayiş işleriyle diğer görev ve hizmetlerin ifası yö
nünden İçişleri Bakanlığına bağlıdır. Ancak Jandar
ma Genel Komutanı, Bakana karşı sorumludur.» de
niliyor. 

Şimdi, cümleleri vurgulayarak okursak, Genelkur
may Başkanlığına ve İçişleri Bakanlığına bağlılığı 
aynı önemle belirtilen bir makam sahibinin «Ancak 
İçişleri Bakanına karşı sorumludur» deyince, daha 
önce sefer ve eğitim görevleri ile bağlı olduğu Genel
kurmay Başkanlığına sorumluluğu özellikle yoktur 
gibi bir anlam çıkıyor. 

Bu nedenle, ben şahsen «Ancak Jandarma Ge
nel Komutanı, Bakana karşı sorumludur.» cümlesine 
lüzum olmadığı kanaatindeyim. Bunun çıkmasını is
tiyorum. 

Keza Sayın Gelendost'un önerisi de bana göre 
doğru değil. Çünkü, burada hem Genelkurmay Baş
kanlığına, hem de İçişleri Bakanlığına bağlılıktan do
ğan genel bir sorumluluğu kastediyor 6 ncı madde. 
Bunun altına «İçişleri Bakanlığına bağlıdır» cümlesi
nin ilavesi yine doğru olmaz, orada da yeri olamaz. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyonun ve Hükümetin görüşünü rica ediyo

rum. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANI EŞREF AKINCI — Sa
yın Başkanım; kıymetli arkadaşlarım; 

Burada 4 üncü maddenin tedvininde şöyle bir dü
zeltme ile bunu rayına oturtabiliriz kanaatindeyim. 
«Ancak, askerî görevler dışında Jandarma Genel 
Komutanı, Bakana karşı sorumludur.» 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kurtoğlu buyurun efendim. 
SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, kıymetli 

arkadaşlar; 
Tasarının maddeleri görüşülürken Komisyonlar

da vaki görüşmelerin ışığında veya Hükümetin Tasa
rıyı düzenlerken yaptığı istisnai çalışmaların dışında 
mütalaa edildiği için, Umumî Heyetin görüşmelerde 
aldığı havaya karşı, Komisyon maddeye bağlılığını 
zaman zaman kaybetmektedir veya zayıflamaktadır 
bu bağlılık. 

Bunun bir örneği şimdi geldi önümüze. Maddeyi 
okuyorum : «Jandarma Genel Komutanlığı, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin bir parçasıdır.» 

O halde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası 
olan Komutanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri neyi icap 
ettiriyorsa, onun bir ünitesi, ıbir parçası olduğu' için 
aynı statüye tabidir. 'Bu yüzden Türk Silahlı Kuv
vetlerinin bir parçası olan Jandarma Genel Komu
tanlığı sorumluluğu bakımından da, emir-kuımanda 
bakımından da Genelkurmay Başkanlığına bağlıdır. 
Buradan o çıkıyor. Lafzî olarak dahi okusak Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası olup da, Genelkur
may Başkanlığının emiır ve komutasından veya onun 
sorumluluğundan kuntutoanın imkânı yoktur. Hem 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir ünitesisiniz, parçasısı-
nız, hem de Genelkurmay Başkanına karşı sorumlu 
değilsiniz ve onun emir ve kumandası altında değil
siniz, bu tasavvur edilemez. 

'«.. parçası olup, ^«Parçasıdır» yerine, «parçası 
olup» diyor, çünkü cümle devam ediyor) eğitim ve 
öğretim ve sefer görevleri bakımından Genelkurmay 
'Başkanlığına» bağlıdır. Sefer görevleri (bakımından 
Genelkurmay 'Başkanlığına bağlı olunca; sefer gö
revi ne demektir?.. Sefer görevi : Genelkurmay Baş
kanlığının emir ve komutası altında 'bulunan ve Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası bulunan teşkilatın, 
sefer yaparken göreceği görevlerde diğer askerî te
şekkül neyi icap ettiriyorsa, bu da öyledir demektir. 
Bundan da başka mana çıkmaz. Madde yerinde. 
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Devam ediyorum, «... genel güvenlik ve asayiş j 
işleri lile diğer görev ve hizmetlerin ifası yönünden...» 
ifadesi gelince şu anlaşılıyor : Jandarma Genel (Ko
mutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin biır parçasıdır 
ve bu itibarla Genelkurmay Başkanlığının emir ve 
komutasındadır, sorumluluğu ona karşıdır. Bütün iş
leyişi bakımından diğer askerî teşekküllerin statüsü
ne tabidir. 

Askerî teşekkül, Genelkurmay Başkanlığı böyle 
(bir askerî terliği almış, sadece ve sadece genel gü
venlik ve asayiş işlerinin görülmesi (bakımından içiş
leri Baikanlığına «Buyurun» demiş, «Ben size, benim 
komutam altında, benim idarem altında yetiştirdi-
ğim ve bana bağlı bulunan bir askerî teşekkülü sa
dece genel güvenlik ve asayiş işlerini gördürmek yö
nünden sizin 'hizmetinize veriyorum, alın kullanın.» 

Neyi?.. Kendisine bağlı bulunan, mülkiyeti kendi
sinde olan, ona karşı sorumlu olan ve onun emir-ku-
manda zinciri içinde bulunan bir teşekkülü 'belirli 
'bir ıhiznıetin alfası yönünden götürmüş içişleri Balkan 
lığına vermiş, ifası yönünden içişleri Bakanlığına bağ
lıdır. Bu bağlılık, bu askerî teşekkülü, askerî nizam
dan kurtarmaz, Türk Silahlı 'Kuvvetlerinin ünitesi ol
maktan /kurtarmaz, Genelkurmay Başkanlığının emri 
ve kumandası altında olmaktan kurtarmaz ve Genel
kurmay Başkanlığına bu teşekkülün sorumlu bulun
masından da kurtarmaz; ama bütün hizmet ve so
rumluluk bakımından askerî cihete bağlı olan bu te
şekkül, acaba belli bir hizmetin ifası için emrine 
verildiği, hizmetine verildiği sivil1 teşekküle karşı hiç 
mi bir şey yapmayacak, hiç mi bağlantı kurmaya
cak?... Kuracak, ne diyor «içişleri Bakanlığına bağ
lıdır.» 

Binaenaleyh, içişleri Bakanlığının herhangi bir 
ünitesi, diyelim ki, Bakan, diyelim ki, müsteşar, diye
lim ki, müsteşar muavini sadece ve sadece genel .! 
güvenlik ve asayiş işlerine ilişkin olmak üzere bu te
şekkülü 'hizmete davet edebilecek. 

Bu hizmetlerin ifa edilmemesinden dolayı 'bir so
rumluluk gerekirse bu sorumluluğun tahkiki, bu ih
malin, bu asayişsizliğin, bu komutta zinciri içerisin
deki gerekli düzenin bozulmasından mütevellit mesu
liyet, askerî nizam içerisinde Genelkurmay Başkanlı
ğı tarafından tahkik edilecektir, ama hizmetin görül
mesi ve gördürülmesi yönünden gerekli hizmete da
vet içişleri Bakanlığı tarafından yapılacaktır. 

Peki, sivil teşekkülün başında bulunan balkan bu 
yolda hiç mi bir söz sahibi olmayacaktır? Söz sahibi 
olması hizmetin gördürülmesi bakımından. Genel 

güvenlik ve asayiş işlerinden bir mesuliyet doğarsa 
bunun sorumlusu kim olacaktır? Sorumlu, Jandarma 
Genel Komutanı olacaktır. Kime karşı? Bakana kar
şı. 

Cümle cümle okunduğu takdirde ve ıhepimizce 
gerektiği şekilde dikkat sarfedildiği takdirde, madde, 
eski tabirle; «Efradını cami, ağyarına mani» şeklin
de düzenlenmiştir. Madde ile oıynamamaik gerekir. 
«Ancak» da yerindedir, Jandarma Genel Komuta
nının, sadece Jandarma Genel Komutanının genel 
güvenlik ve asayiş işleriyle ilişkili olmak üzere so
rumluluğunun İçişleri Bakanına bağlanması da doğ
rudur. Bunun dışında Jandarma teşekkülü diğer as
kerî teşekküller gibi tamamen Genelkurmay Başka
nının emir ve idaresinde çalışan bir teşekküldür. Belli 
bir hizmetin ifası içim beli bir bakanlığın emrine ve
rilmiştir, fakat askerî teşekküldür, askerî komuta 
zinciri içindedir. Bütün bu söylediklerim maddenin 
içerisinde var. 

ıBinaenaleyh, türlü endişelerle, türlü 'tevehhümler-
le, maddeye fıkra ilave etmek, cümle ilave etmek 
yolunda düzeni bozmakta mahzur vardır kanaatın-
dayım. 

Arz öderim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Sayın Kantarcıoğlu, 'buyurun efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Hükümetten 

çok güzel bir metin gelmiş; ancak Komisyon buraya, 
«Ancak» Jandarma Genel Komutanı Bakana karşı 
sorumludur.» diye ilave etmiş. Ben böyle bir şeye 
gerek duymuyorum. Burada, Komisyon bunu yazdık
tan sonra başka şeyler ifade etmek istiyor. Bu ba
kımdan bunun ıhiçhir değeri olmayıp silinmesinde 
fayda vardır. Zaten sorumlu öbür teşkilatla ilgili 
bağlılıktan bahsettiğine göne, zaten yeri yok efendim. 

(BAŞKAN — Efendim, bu konuda iki önerge ve
rilmiştir. Önerge sahipleri ıbu açıklamalar karşısın
da önergelerinin oylanmasını arzu ediyorlar mı? 

İM. FBVZt UYGUNOR — Önerge açıktır ve ikin
ci cümlenin değiştirilmesiyle bu meseleye bir hal ça
resi bulunacağı görüşündeyiz; oylanmasını arz ©de
rim. 

BAŞKAN — Sayın Aydar, buyurun efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başten, değerli 

üyeler; 
Oylama sırasına kadar gelmiş olan bir maddenin 

tekrar müzakereye açılmış olması karşısında mutlak 
surette büyük bir hassasiyet gösterilmiş olduğuna da 
ben şahsen sevinmiş oldum. 
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Burada Sayın Kurtoğlu'nun ifade buyurdukları 
bir husus vardır, önemli bir husustur ve «Ancak» 
denildiği zaman, şunu hemen ayrıca ifade edeyim, 
eğer Sayın Kurtoğlu'nun beyanlarımı Komisyon ve 
Hükümet aynen tekrarlamış olsaydı, ben, önergemi 
derhal geriye alacaktım. Yani Hükümetin ve Komis
yonun görüşünün olmaması açısından, eğer katlıyor
larsa, ben, tekrar önergemi geri alacağım; belirteyim, 
ki alkışlarıyla Sayın Kurtoğlu'na katladıklarını ifade 
ettiler, ama sözleriyle de buna katıldıklarını ifade 
ederlerse, şu anlam çıktığını, ben, Sayın Kurtoğlu'nun 
açıklamalarından sonara rahatlıkla anlayabildim: «Ge
nelkurmay Başkanına karşı sorumludur; ancak Ba
kana karşı da sorumludur.» Netice budur. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydan 
Komisyon?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA İSMAİL HAKKI DEMİR-
EL — Efendim; biz de Kurtoğlu'nun açıklamaları an
lamında anlıyoruz. Dolayısıyla maddenin aynen kal
masına taraftarız. 

BAŞKAN — Aynen.... O, istediğiniz ufak ilaveyi 
çıkartıyoruz bu durumda; «Askerî görevler dışında» 
ibaresini de maddeye ithal etmiyoruz. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — Evet 
efendim. 

MEHMET AYDAR — Ben o zaman önergemi 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aydar, önergesini geri alıyor. 
Sayın Bilge, buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlar; 

Sayın Kurtoğlu'nun açıklamaları yerindedir, ama 
bu kanun metninde mevcut değil. Binaenaleyh, ka
nun uygulamasında o sözlerle, o açıklamalarla bir
likte gidecek olursa anlaşılır, fakat oraya gitmeyeceği 
için, sadece zabıtlarda kalacağı için uygulayıcıların 
her zaman bu tutanakları da bulmaları mümkün ol
mayacağı için uygulamada zorluklar çıkarabilir. Bu 
itibarla ifadede bazı değişiklikler yapılmasının uy
gun olacağı kanısındayım. Şöyle ki, bir kere, söylen
diği gibi, «eğitim, öğretim ve sefer görevleri bakımın-
dao Genelkurmay Başkanlığına bağlı ve hatta ona 
karşı da sorumludur. Bunda şek, şüphe yok. Diğer 
'taraftan, «genel güvenlik ve asayiş işleriyle diğer 
görev ve hizmetlerin ifası yönünden de İçişleri Ba

kanlığına bağlı ve Bakana karşı sorumludur.» ama 
bu anlam çıkmıyor, maddenin metninden. Acaba şöy
le yapılabilir mi diye düşünüyorum: 

«Jandarma Genel Komutanlığı Türk Silahlı Kuv
vetlerinin bir parçası olup eğitim, öğretim ve sefer 
görevleri bakımından Genelkurmay Başkanlığına » 
Orada yine virgül konmuş, ama bunun noktalı vir
gül olması daha uygun olur, çünkü ayrı bir cümle, 
ayrı bir fikir ortaya koyuyor. Omdan sonra, «Genel 
güvenlik ve asayiş işleriyle diğer görevler ve hizmet
lerin ifası yönünden İçişleri Bakanlığına bağlı ve bu 
hizmetler yönünden ona karşı sorumludur.» Yani 
«ancak» kelimesinin kaldırılması icap etmektedir; 
yani, «Ona bağlı ve Bakana karşı sorumludur» diye 
bir ifade kullanmak belki daha uygun olur, o zaman, 
eğitim, öğretim ve sefer hizmetleri bakımından Ge
nelkurmay Başkanlığına bağlı ve ona karşı sorumlu, 
diğer hizmetler bakımından da İçişleri Bakanlığına 
bağlı ve ona karşı sorumlu. Bu şekilde metinde mev
cut olan1 ifade, «Ancak Bakana karşı sorumludur» 
deyince, adeta her türlü işler bakımından Bakana 
karşı sorumlu, Genelkurmay Başkanlığına karşı bir 
sorumluluğu yoktur manası çıkabiliyor. 

Bunu önlemek için bir ifadeyi değiştirmekte ya
rar olduğu kanısındayım. 

BAŞKAN — Sayın Bilge, esasen Sayın Uygu-
ner'in bu istikamette bir önergesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 163 sayılı Tasarının 4 üncü 

maddesinin ikinci cümlesinin, «Jandarma Genel Ko
mutanı genel güvenlik ve asayiş işleriyle diğer mülkî 
görev ve hizmetlerin ifası yönünden Bakana karşı 
sorumludur» şeklinde düzenlenmesini arz ve teklif 
edenim. 

M. Fevzi UYGUNER 
SERDA KURTOĞLU — Esasen Sayın Bilge söz 

istediği zaman tehlikeyi görmüştüm, o itibarla söz 
istemiştim. 

BAŞKAN — Sayım Kurtoğlu, buyurun efendim. 
Böylece önerge hakkındaki düşüncenizi de almış olu
ruz. 

SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; 

Sayın Bilge Hocamız, benim, madde üzerindeki 
izahatıma rağmen maddeye birtakım kelimelerin ila
vesi lüzumuna kail olduğunu izah ederken başka bir 
çelişkiyi doğurabilecek bir ortam yaratır gibi geldi 
bana. O da, Jandarma Genel Komutanının Bakana 
karşı sorumlu olmasıyla İçişleri Bakanlığına bağlı bu-
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lunması bu teşkilatın. Nitekim izahatında, «Jandar
ma Genel Komutanının Bakana karşı sorumluluğu» 
yerine teşkilatın tümünü, «içişlerine bağlıdır ve 
sorumluluğu da o tarafa doğrudur. Ne bakımdan?.. 
Sadece genel güvenlik ve asayiş işleriyle ilgili görev 
ve yetkiler bakımından manası çıkacak bir havaya 
girdi iş. Oysa ki, en büyük tehlike, Komisyonun da, 
Kanun teklif eden Hükümetin de en büyük endişesi, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası, bir ünitesi 
durumumda olan Jandarma Teşkilatını sivil teşkilatın 
sorumluluğuna terketmemektir. Bundan endişe edili
yor. Maddenin ehemmiyeti burada. 

Bütün mesele son cümlede «Ancak» kelimesinin 
kullanılmasından neşet etmektedir kanaatimce. Vic
danları rahatsız eden kelime, «Ancak» diye başlayan 
kelime. O şundan doğuyor: 

Genel güvenlik ve asayiş işleriyle diğer görev ve 
hizmetlerin ifası yönünden içişleri Bakanlığına bağlı 
bulunan Jandarma Genel Komutanlığı; eğer son 
cümle çıkartılırsa, normal olarak bu hizmetlerin ifası 
bakımından, sorumluluk yönünden de bütün teşkilat, 
Genel Komutanından neferine kadar içişleri Baka
nına karşı sorumludur gibi bir mana çıkacak; eğer 
son cümleyi koymazsanız. 

Mademki Jandarmanın gördüğü işi ikiye böldü
nüz; bir askerî yetişme, sefer görevleri bakımından 
hizmetleri, görevleri, bir de genel asayiş bakımından 
görevleri. O halde, ikiye bölüyorsunuz, sorumluluk 
da ikiye bölünür. Eğer iş sefer görevleri bakımından-
sa, eğitim bakımmdansa, öğretim bakımındansa Ge
nelkurmay Başkanına karşı sorumludur, asayiş işleri 
bakımındansa o zaman içişleri Bakanına sorumludur 
gibi bir mana çıkacak. Bundan kaçmak istiyoruz; 
katiyen. Çünkü, gördüğü hizmet ne olursa olsun, 
bir askerî teşekkülü kısmen Genelkurmay Başkanının 
emrine vermek, kısmen sivil hizmetin emrine vermek 
ve sorumluluğu da ikiye bölmek askerî disiplinle, 
askerî anlayışla kabili telif değildir. Siville asker 
sorumluluk üzerinde ihtilafa düştü mü askeriyenin 
disiplin zihniyeti parçalanır. Bütün mesele buradadır. 

O hailde ne yapacağız?., işte madde onu yapmış. 
«Genel güvenlik ve asayiş işleriyle diğer görev ve 
hizmetlerin ifası yönünden içişleri Bakanlığına bağlı
dır» deyince, Genelkurmay Başkanlığına bağlılığın pa
ralelinde içişleri Bakanlığına bağlı olması zannetmeyin 
ki, sorumluluğu ikiye böler. Ancak ve ancak, olsa 
olsa Jandarma Genel Komutanı Bakana karşı sorum
ludur. Bütün teşkilat içerisinde asayiş hizmetleri bakı
mından sadece Jandarma Genel Komutanını Bakana 

karşı sorumlu kılıyor, Bakanın dışındaki bütün teşki
latın genel asayiş işleriyle veya diğer görevlerle dahi 
olsa sorumluluğunu askerin, Genelkurmay Başkanı
nın elinden kurtarmıyor. 

Maddenin en hassas noktası bir «Ancak»'la bağ
lanmıştır. Sebebi, içişleri Bakanlığından sonra o Ba
kanlığın içerisinde sadeoe Jandarma Genel Komu
tanını, şahsen o makamı Bakanın sorumluluğuna bı
rakıyor. 

Tatbikatını söyleyeyim: Genel güvenlik ve asayiş 
işleriyle ilgili yönden bir sorumluluk ortaya çıkacak 
lise, bundan içişleri Bakanı huzursuz ise, çağırsın 
Jandarma Genel Komutanını, «Sen bu askerî teşkilatın 
başı olarak sorumlusun; cevap ver» diyebilsin, sadece 
komutana desin, onun altındakilere demesin. Çünkü, 
onun altındakilere sual sormaya, sorumlu tutmaya 
başladı mı askerî komuta zincirinin disiplini bozulur, 

Genelkurmayla da ilgisi kısmen kesilir, kısmen 
bağlı kalır, bir acayip durum hâsıl olur. 

Sonra, Hocamızın, «Maddenin içerisinde yazmı
yor, izahatıyla böyle anlaşılıyor» yolundaki gerekçesi 
de pek bana mülayim gelmedi. Eğer maddeyi oku
yacaklar, maddeden bir şey anlayacaklarsa, evvelemir
de Jandarma Teşkilatının ne olduğunu, içişleri Teş
kilatının ne olduğunu bilmesi lazım. 

Bu Teşkilat Kanunu gündelik rutin kanunlarından 
birisi değildir; belli bir müessesemin düzenini getiren1 

kanundur, o müessese mensuplarına hitap eden bir 
kanundur. Eğer halktan birisi tatbikat sebebiyle bir 
tereddüde düşerse, hukukî danışmanlar vardır, avu
katlık müessesesi, müdafaa müessesesi bunun için ku
rulmuştur. Ben kendi mesleğimi bu kürsüden müdafaa 
edecek mevkide değilim, herhalde Muhterem Hocam 
bunu takdir ederler. 

Onun için, ısrar ediyorum, önergede getirilen tek
life de karşıyım, Hocamızın izahatının da aynı doğ
rultuda olduğuna kailim. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Bu madde ile alakalı önergeleri Komisyondan rica 

ediyorum.... 
Önergeleri veriliş sırasına göre okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 163 S. Sayılı Tasarının 4 üncü 

maddesinin ikinci cümlesinin, «Jandarma Genel Ko
mutanı genel güvenlik ve asayiş işleriyle diğer mülkî 
görev ve hizmetlerin ifası yönünden Bakana karşı 
sorumludur» şeklinde düzenlenmesini arz ve teklif 
ederim. 

M. Fevzi UYGUNER 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 4 üncü maddenin başlık ve 

metninin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 
Ayhan FIRAT Necip BİLGE 

Halil EVLİYA 
«Bağlılık ve İlişkiler : 
Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Silahlı Kuv

vetlerinin bir parçası olup, eğitim, öğretim ve sefer 
görevleri bakımından Genelkurmay Başkanlığına, ge
nel güvenlik ve asayiş işleriyle diğer görev ve hizmet
lerin ifası yönünden İçişleri Bakanlığına bağlı ve Ba
kana karşı sorumludur.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının madde 4'ün 

aşağıda belirttiğim şekilde düzenlenmesini arz ede
rim. 

Necdet ÖZDOĞAN 

7 . 7 . 1982 O : 3 

Sayın özdoğan'ın önergesi de aşağı yukarı aynı 
mahiyettedir. 

(Necip Bilge, Ayhan Fırat ve Halil Evliya'nın öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyonun ve hükümetin görüşünü 
rica ediyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — Efen
dim, bu önergelerde Jandarma Genel Komutanı ta
mamen çıkarılmıştır ve yalnız teşkilatı, hem Genel 
Komutanlık olarak, hem de sırf Bakana karşı sorum
lu tutulmuş. Yani, Jandarma Genel Komutanı çı
karılmış olduğu için, katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HALİL EVLİYA — Geri çekiyoruz Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — Sayın Özdoğan, sizinki de aynı 

mahiyette görebildiğim kadarıyla. 

SALİH NECDET ÖZDOĞAN — Ben de geri 
alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. 
Bu durumda maddeyi ufak bir değişiklikle, «eği

tim ve öğretim» kelimeleri arasındaki «ve» kelimesi
ni çıkartıp yerine virgül koymak suretiyle oyunuza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Teşkilat ve Konuş : 
MADDE 5. — Jandarma Genel Komutanlığı Teş

kilatı : Sabit, Seyyar (sınır), Komando, Eğitim ve 
öğretim Birlikleri ile destek birliklerinden oluşur. 

Teşkilatın ayrıntıları; Türk Silahlı Kuvvetlerindeki 
esaslara uygun olarak kendi kuruluş ve kadrolarında 
gösterilir. Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş ve 
kadroları ile konuş yerleri, içişleri Bakanlığınca düzen
lenir. Ancak, seferde ve olağanüstü durumlarda di
ğer kuvvetler emrinde görev alacak birliklerle, Jan
darma eğitim, Komando ve toplu birliklerinin kuruluş, 
kadro ve konuşlarının düzenlenmesinde Genelkurmay 
Başkanlığının tasvibi alınır. 

Genel güvenlik ve asayişle görevli jandarma bir
liklerinin kuruluş ve konuşlarının saptanmasında zo
runlu haller dışında, mülkî taksimat gözönünde bu
lundurulur. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen sa
yın üyemiz?... Buyurun Sayın Evliya. 

HALİL EVLİYA — Sayın Başkan, 5 inci mad
denin birinci satırında «Teşkilatı : Sabit, Seyyar, sı-

«Madde 4. —=• Jandarma Genel Komutanlığı, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası olup, eğitim, öğre
tim ve sefer görevleri bakımından Genelkurmay Baş
kanlığına, genel güvenlik ve asayiş işleriyle diğer gö
rev ve hizmetlerin ifası yönünden İçişleri Bakanlığına 
bağlı olup ancak Bakana karşı sorumludur.» 

BAŞKAN — Sayın Uyguner'in önergesi, 4 üncü 
maddenin ikinci cümlesinin kaldırılmasını ve yerine 
«Jandarma Genel Komutanı genel güvenlik ve asayiş 
işleriyle diğer mülkî görev ve hizmetlerin ifası yö
nünden Bakana karşı sorumludur» cümlesinin konma
sını önermektedir. 

Komisyonun bu önergeyle ilgili görüşünü rica edi
yorum. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — Katıla
mıyoruz efendim, metnimizde ısrar ediyoruz. 

BAŞKAN — Hükümetin görüşünü rica ediyo
rum. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KORGE
NERAL MEHMET KIRAL — Sayın Başkan, ben 
de Komisyonun görüşüne aynen katılıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Uyguner'in önergesinin dikkate alınıp alın

mamasını oyunuza sunuyorum : Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Dikkate alınması 
kabul edilmemiştir. 

Sayın Bilge, Sayın Evliya ve Sayın Fırat metindeki 
birinci ve ikinci cümleleri birleştirmek suretiyle yeni 
bir metin hazırlamışlardır; onu bir defa daha okutup 
Komisyonun ve Hükümetin görüşünü rica edeceğim. 
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nır, Komando» deniyor. Seyyardan sonra parantez 
içinde bir sınır var. Bundan neyi kastediyorlar ben 
anlayamadım. 

BAŞKAN — Seyyardan sonraki sınırın niye pa
ranteze alındığını mı böylece ifade ediyorsunuz?... 

HALİL EVLİYA — Ve neyi ifade ediyor?... 
BAŞKAN — Evet, buyurun Sayın Ersöz. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — Efen
dim, bu seyyarın yanında sınır olması, esasında bun
lar sınır koruma birlikleridir. Yani jandarmaya sı
nır koruma görevi de verildi. Daha doğrusu içişleri 
Bakanlığına verilmiştir ve bunu Jandarmanın sınır ko
ruma birlikleri yapar; fakat geçmiş kanunların bir
çoğunda seyyar birlik adı da geçtiği için iki terim bir
den kullanılmıştır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MEHMET HAZER — Bir soru sorabilir miyim 

efendim?... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER — Bu Kıyı Koruma Birlik

leri de Jandarma Genel Komutanlığına bağlı değil 
mi?... 

BAŞKAN — Komisyon, Kıyı Koruma Birlikleri de 
Jandarma Genel Komutanlığına bağlı mıdır diye sual 
tevcih ediyorlar. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — Efen
dim halen, yani barışta böyle bir birlik yoktur. Eğer 
Sahil Muhafaza Komutanlığını kastediyorlarsa, o za
ten kendi başına ayrı bir komutanlık, Jandarma Ge
nel Komutanlığı gibi. 

MEHMET HAZER — Jandarma Genel Komu
tanlığına bağlı olarak çıktı yeni şeyde. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bilge, buyurun efendim. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan, birinci cümle
de teşkilatın birimleri olarak «Sabit, Seyyar, Koman
do, Eğitim ve Öğretim Birlikleri» kelimelerinin baş 
harfleri büyük yazılmış; aşağıda «destek birlikleri» 
tabiri var, o küçük yazılmıştır. Ya hepsinin de büyük 
veya hepsinin de küçük yazılması gerekir diye düşü
nürüm. Acaba bunun bir özelliği mi vardır?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — (d)'yi 
ve (b)'yi de büyük yapmayı uygun görüyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, bize gelen bir notta diğer 
bir husus sorulmaktadır. Yukarıda da ifade ediliyor, 
«Konuş» konum manasında mı kullanılıyor?... 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — Efen
dim, birliğin nerede iskân edileceği, bulunacağı yahut 
seferdeyse vazife göreceği, yani yer. 

BAŞKAN — Yani konum manasında kullanılıyor, 
burada. 

5 inci maddeyi Sayın Bilge'nin teklif ettiği ve Ko
misyonun kabul ettiği şekilde, ikinci satırdaki «destek 
birlikleri» nin baş harflerinin büyük harfle yazılması 
kaydıyla oyunuza sunuyorum : Kabul edenler.. Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Jandarma Genel Komutanının Görev ve Sorum

luluğu : 
MADDE 6. — Jandarma Genel Komutanı; ba

rışta tüm jandarmanın, seferde kuvvet komutanlıkları 
emrine girmeyen jandarma birlik ve kurumlarının ko
mutanı olup jandarma teşkilatının sevk ve idaresinden, 
jandarmaya verilmiş bulunan barış ve sefer görevleri
nin yürütülmesi için teşkilatı her bakımdan hazır bu
lundurmaktan ve tüm görevlerin kanun ve nizamlar 
çerçevesinde yapılmasından sorumludur. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üyemiz?... Yok. 

6 ncı maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul eden
ler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Jandarmanın Görevleri : 

MADDE 7. — Jandarmanın görevleri: 
a) Mülkî görevleri : 
Kamu düzenini korumak, kamu güvenliğini, hu

zur ve sükûnunu sağlamak ve suç işlenmesini önlemek 
için gereken tedbirleri almak ve uygulamak, 

b) Adlî görevleri : 
İşlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen 

işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin adlî hizmetleri ifa 
etmek, ceza infaz kurumları ile tutuk evlerinin dış ko
runmalarını sağlamak, 

c) Askerî görevleri : 
Askerî kanun ve nizamlarla kendisine verilen gö

revleri yapmak, 

d) Diğer görevleri : 
Bu kanunda belirtilen görevlerin dışında kalan ve 

diğer kanun ve nizamlar ile hükümet emir ve kararla
rında gösterilen hizmetleri yerine getirmektir. 

— 588 — 



Danışma Meclisi B : 117 7 . 7 . 1982 O : 3 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak iste
yen sayın üyemiz?... Sayın Hazer, buyurun efendim. 

MEHMET HAZER — İnfaz kurumlarıyla tutuk
evlerinin dış korunması adlî görev değil, mülkî görev
dir. O bakımdan, bir takrir takdim ettim. Tutukevle
rinin dış korunması adlî değil, idarî vazifedir. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın Gökçe, buyurun efendim. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, saygıdeğer ar

kadaşlar; 
7 nci madde jandarmanın görevlerini sayarken 

«a) Mülkî görevleri» diyor. Jandarmanın mülkî görevi 
olduğunu tasavvur edemiyorum. Mülkî, idarî demek
tir. İdarî görev vali, kaymakam, nahiye müdürü ve 
devlet memurlarının idarî görevleri var, mülkî görev
leri var; ama jandarmanın bir mülkî görevi yoktur; 
jandarma bir idareci değildir. Jandarmanın görevi üç
lüdür : 

1. Jandarmanın kolluk görevi, önleyici zabıta gö
revi, 

2. Jandarmanın adlî görevi, 
3. Temelde asker olan jandarmanın askerî göre

vi. 
Şimdi, belki başka kanunlarda bulunduğu, yahut 

yönetmelikte, tüzüklerde bulunduğundan söz edile
rek, efçndim, mülkî sözcüğünün muhafaza edilmesini 
Yüce Komisyonumuz ve Hükümet Temsilcisi savuna
bilirler; ama insaf edelim, jandarmanın ne idarî göre
vi var?... Bana, Komisyonda görüşülmesi sırasında 
karşı çıkanlar dediler ki, efendim, mesela 5917 sayılı 
Kanunun uygulanmasında jandarmanın görevi var. 
Belki hukukçu olmayan arkadaşlarımız bilmezler, 
5917 sayılı bir Kanun var. Bu Kanun, gayri menkule 
tecavüzün önlenmesine ilişkin bir kanundur. İdareci
ler, yani kaymakam ve valiler bir gayri menkulün 
son 60 gün kimin elinde ise, arada bir ihtilal; çıktığı 
takdirde son malikine (60 günden beri elinde bulunan) 
teslim edilmesini öngörür, rüçhan hakkı olan mahke
meye başvursun der. 

Şimdi, burada jandarmaya verilen görev yine bir 
kolluk görevidir. Jandarmanın adlî görevi, jandarma
nın kolluk görevi ve askerî görevi dışında bir görev 
yoktur. Bu mülkî görevinin düzeltilmesi konusunda 
bir önerge verdim, takdir Yüce Kurulunuzundur. 

Saygılarla selamlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Madde üzerinde söz almak isteyen üye?.. 
Buyurun Savın Devrimsel. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, sayın 

üyeler; 

Jandarmanın görevleri başlığını taşıyan maddedeki 
adlî görevleri bölümüne temas etmek istiyorum. 

Biraz evvel Sayın Hazer yerlerinden, cezaevlerinin 
dış korunmalarının adlî görev olmadığını, mülkî gö
rev olduğunu belirttiler. Bunu şöyle belirtmek istiyo
rum : 

Cezaevinde görevli olan rütbeli jandarma subay 
veya astsubay, bu görevi sırasında cezaevinde herhan
gi bir firar olayı vukua geldiğinde, Cumhuriyet Sav
cılığınca hakkında resen kovuşturma yapılır. Bu gö
revi mülki görev olarak kabul edersek, o zaman 
memuriyet görevi sırasında görevini ihmal veya suiis
timal ettiği nedeniyle Memurin Muhakemat Kanununa 
göre hakkında işlem yapılması gerekir. Halbuki, bu
gün tatbikatta jandarmanın cezaevinde ifa ettiği gö
rev adlî görev olarak kabul edilmiştir, böyledir. Böy
le olması da doğrudur. Yalnız, ben bundan da öte 
bir noktaya temas etmek istiyorum : 

«Ceza infaz kurumlarıyla tutukevlerinin dış ko
runmalarını sağlamak» diyor. Ben bu hususta bir de 
önerge takdim ettim Sayın Başkanlığa. Eğer bu fıkra, 
bu cümleyi «Ceza infaz kurumlarıyla tutukevlerinin 
iç ve dış güvenliklerini sağlamak» şeklinde düzeltir
sek, yıllarca Türkiye'de kanayan bir yaraya kesin çö
züm getirmiş oluruz. Kalıcı bir çözüm getirmiş olu
ruz kanaatindeyim. 

Şöyle : Bugün 12 Eylül'den sonra, (hatta kısmen 
önce de, Sıkıyönetim ilanından hemen sonra) Jandar
ma Genel Komutanlığı gayet tabiî ki kendi emir ve di
rektifleriyle olmuştur. İllerde merkez bölük komutan
larını, ilçelerde jandarma bölük komutanlarını o ye
rin cezaevi güvenlik komutanı olarak atamışlardır ve 
c bölüklerde görevli olan bir astsubayı da cezaevi iç 
güvenlik komutanı olarak atamışlardır ve cezaevlerinde 
bu şekilde huzur sağlanabilmiştir. 

Cezaevlerinde bugün dış koruma ve iç korumada; 
içerde gardiyanlar, dışarıda jandarma tamamen bir
birinden kopuk, birbiriyle irtibatsız iki teşkilat vazife 
yapmaktadır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, düşününüz ki bir 
müessese, dışına bir başka teşkilat bakmakta, içine 
bir başka teşkilat bakmaktadır. Dışarıdakinin içeri 
girme hakkı yok, içerideki dışarı bakamıyor. Tat
bikatta görmüş olanlar şunu gayet iyi bilirler ki, 
cezaevlerinden yapılan tüm firar olaylarında genellik
le bir sorumlu bulunamamaktadır. Sebebi, bu iki 
teşkilat arasındaki kopukluktan kaynaklanmaktadır. 
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Bu nedenle cezaevindeki iç görevin ağırlığı ve 
rizikosu o ölçüde fazladır ki, kuvvet bakımından güç
süz, maddî bakımdan fakir, bilgi bakımından yetersiz 
ne kadar insan varsa, ancak gardiyanlığa bu kapasite
deki insanlar müracaat etmektedirler ve bugün Türki
ye cezaevlerinin içi genellikle bu kaliteki insanlarla 
yönetilmektedir. Bu kadar yetersiz insanlar cezaevinin 
içinde egemen olursa, bunlar cezaevinin içinde ya pa
ra bakımından zengin olanların ya pazı bakımından 
kolu kuvvetli olanların emrine girmektedir ve ceza
evlerinde de cezaevi koğuş kabadayıları ve cezaevi 
içinde bazı kabadayılar türeyebilmektedir. Bu cezaevi 
içindeki Devlet gücünün acze düşmesinden kaynaklan
maktadır ve bu kanayan yara devam edip gelmekte
dir. 

Buna göre, buna tam bu noktada çözüm getirile
bilir; fakat bu çözüm kesin çözüm değil tabiî. Adalet 
Bakanlığıyla İçişleri Bakanlığının temasıyla bunun ta
mamlanması lazımdır. 

Şimdi, eğer cezaevinin iç güvenliği de Jandarma 
Genel Komutanlığına verilirse, içi ve dışı tutarlı ve 
bundan sonra cezaevlerinden firarlar önlenmiş, Dev
let gücü firarlarla her gün saygınlık kaybetmekten 
kurtulmuş olur. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Buyurun Sayın Kurtoğlu. 
SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, muhte

rem arkadaşlar; 

Bir Teşkilat Kanununun görüşülmesi vesilesiyle 
çok önemli kökü bir teşkilatın dışına taşacak şekilde 
Türkiye'nin anameseleleri dile getiriliyor. Bundan hem 
müteessirim, hem memnunum. Memnunum, çünkü 
dile geliyor; müteessirim, çünkü bazen kanaatimce bu 
Teşkilat Kanununun içerisindeki bir kelimeyi düzelte
rek meseleye çare bulunacağı gibi, basit bir yolla prob
lem göğüslenmek isteniyor. 

7 nci maddede evvela mülkî görevler üzerinde du
ruldu. Zabıtai mania dediğimiz, önleyici kolluk de
diğimiz kuvvetin kullanılması mülkî bir vazifenin ifa
sıdır. Binaenaleyh, isterseniz mülkî deyin, isterseniz 
zabıta deyin anlam değişmez. Mülkî, üst terimdir, 
mülkî vazife içerisine zabıtaî mania da girer. İster
seniz zabıta görevleri deyin, isterseniz mülkî görevler 
deyin mesele değişmez. Zabıtaî maniayı temin etmek 
idarenin görevidir, yani mülkî görevidir. Daha yaklaş
mak istiyorsanız zabıta görevi derseniz; pek mühim de
ğil. Bence «mülkî görev» kalsa da olur, «zabıta kol-

l luk görevi» dense de olur; ama esas problem adlî gö
revde çıkıyor. İnfaz müesseselerinin dış korunmasının 
yapılması. 

Buna evvela konuyu hafifletmek için bir nükte 
ile girmek isterim. Bir akıl hastanesinin bahçesinde 
akıl hastaları güneşleniyorlarmış. Yoldan, sokaktan 
bir akıllı geçiyor. Akıl hastaları sormuş, «Dışarıda ne 
yazıyor, kapının üzerinde ne yazıyor?» demişler. 
«Akıl hastanesi yazıyor.» Hasta cevap vermiş; «Al
lah'tan ki akıl hastanesinin dışında yazıyor» demiş 
yani kendisini sıhhatli zannediyor. 

Binaenaleyh, cezaevinin dış korunması nedir? Ce
zaevinin içindekilere göre dış korunma, cezaevinin 
dışındaki korunmadır. Cezaevinin dışında duran jan
darmaya göre, görevinin, sınırın dışında olan bir ko
runmadır. İç ve dış meselesi çok izafidir. İnfaz mü
esseselerinin içindeki sükûnetin teminiyle dışındaki-
nin temini yolundaki kopukluk, infaz müesseseleri
nin hâlâ memleketimizde ortaçağ seviyesinde kalma
sından ötürüdür. İnzibatî tedbirler, müessesenin ge
reği olan ortam hazırlanmadıkça netice vermez. Da
yakla, tokatla insanı adam edersiniz; ama adam edil
menin gereği bütün vasıtaları evvelemirde hazırlama
nız lazım. 

Modern bir cezaevi kurmadıkça, suçluları haki
katen ıslah ettirecek vasıtaları koymadıkça, rekreas
yon, boş zamanlan değerlendirme ilkelerini tesis et
medikçe, infaz evinin idarecileriyle içeride bulunan
lar arasında, meskûnlar arasında diyalogu kuracak 
ortamı yaratmadıkça, jandarmayı içeri alsanız ne de
ğişir, dışarıda tutsanız ne değişir? Hiçbir şey değiş
mez; ama Sayın Devrimsel arkadaşımızın dediği gibi, 
jandarmayı cezaevinin iç güvenliğine de tahsis eder
seniz, kendilerinin savcı olarak çok iyi bilecekleri gi
bi, infaz müessesesinin içerisindeki hava, zaman ile 
oranın inzibatını temin eden jandarmayı etkilemeye 
başlar. Kuvvette müessir olan tutuklular, kuvvette 
zayıf olan, sadece emir ve kumandadan başka bir şey 
düşünmeyen jandarma erini zamanla esir eder. Bu 
esaret manevî esarettir. Zorla tutuklar demek iste
miyorum, hapseder demek istemiyorum; jandarmanın 
formasyonunu bozar. 

Binaenaleyh, bazı müesseselerin ıslahı için tedbir 
teşkilatı değiştirmek değildir. Evvela infaz müessese
lerini ıslah etmeliyiz, sonra onun infazının, onun yü
rümesinin temini yolunda inzibatî tedbir alacaksak, 
jandarmayı içeri de koysak olur, dışarı da koysak 
ölür o zaman; ama infaz müessesesinde gerekli şart-
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lar yoksa, jandarmayı içeri almanın taraftarı değilim. 
O takdirde hem infaz müessesesini ıslah edemeyiz, 
zabıtayı kuramayız, hem de zabıtayı dıştan yardımcı 
olmak mükellefiyetiyle yetindiğimiz jandarmayı boza
rız arkadaşlar. 

Onun için, özür dilerim, burada da Komisyondan 
çıkan metnin muhafazası taraftarıyım; dış güvenlikle 
yetinelim. Taa ki, ıslah evlerine, infaz müesseselerine 
gerekli şartları getirinceye kadar. 

Bu teklifimin başka bir faydası da var. Demin 
4 üncü madde üzerinde yersiz kıyamet koptu. O tak
dirde jandarma teşkilatını üçe ayıracaksınız. Üç tane 
müesseseye bağlayacaksınız. İçişleri Bakanlığına, ka-
zaî mercilere, belki Adliye Vekâletine ve bir de Ge
nelkurmay Başkanlığına. Dışta kalması adliye ile olan 
ilişkisinin, bugünkü tatbikat da öyledir, bu seviyede 
kalmasına kailim. Fazla oynamaya gelmez müessese
lerle. Eğer oynayacaksanız, evvela o oynamanın ge
rektirdiği sağlam ayakları kurmak lazım. Yani tabiri 
aharla infaz müesseselerinin içini düzeltmek lazım. 
Sonra inzibatını temin kolaylaşır. O olmadıkça jan
darmayı işe tamamen duhul etmek, dahil etmek, bel
ki bir süre için başlangıçta etkili olur; fakat zaman 
jandarmayı yıpratacaktır. Buna da gönlümüz razı de
ğildir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Sayın Hazer, buyurunuz. 
MEHMET HAZER — Efendim; 

Benim teklifim yanlış istikametlere yorumlandı. 
Mülkî görev, aslî görev, askerî görev; bu hizmetlerin 
ifasını genel anlamda anlattı. Zabıta görevi içinde ay
nı zamanda aslî görev de olduğu için bu mülkî ifa
desi hem yerindedir, hem doğru değil; bu bir. 

İkincisi; bu tutukevlerinin, infaz müesseselerinin 
dış korunması bir mülkî görevdir, bir idarî görevdir. 
Bunu ister savcı yönetsin, ister vali yönetsin hiçbir 
fark olmaz. Vazifenin mahiyeti, esasî idarî olmaktan 
ibarettir. Başka bir şey yok. Çünkü bunun için biz 
zaten bu maddeyi ıslah edelim diyoruz, cezaevlerini 
ıslah edelim maddesi değil ki bu. Bir vazife bölümü
nü ıslah eden madde. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Sayın Güven, buyurunuz. 

TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; 
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| Görüşülmekte olan Tasarının 7 nci maddesi jan
darmanın görevleri bölümünü kapsamaktadır, içer
mektedir. 

Bilindiği üzere polisin ve jandarmanın evvela bir 
mani zabıta görevi bulunmaktadır. Yani yeni deyi
miyle suç işlenmesini önleme görevi. Burada mülkî 
görevler içinde tadat edilmiş, yerini bulmuştur. De
mek ki jandarma, evvela Türkiye sathında kamu gü
venliği ile huzur ve sükûnu sağlamada ve özellikle 
suç işlemeyi önlemede bir görev üstlenmiş bulunmak
tadır. 

1 Bizim asıl değineceğimiz husus, biraz evvel ko
nuşma yapan Sayın Devrimsel'in görüşüne katılma
dığımız hususunu açıklığa çıkarmaktır. 

Bugün Türkiye'de polis ve jandarmanın en önem
li görevlerinden biri, seyyar jandarma ayrık olmak 
üzere, sabit jandarmanın en önemli görevlerinden bi
ri, adlî görevidir ve bu görev, yaptığı tüm görevlerin 
de % 50'nin üzerinde olan bir bölümünü, % 70 - 80 
bölümünü kapsamaktadır. Eğer bugün jandarma ve 
polisten adlî görevi alırsanız, geriye çok cüzî görev
leri kalır. Bu görevi, gerek polis, gerek jandarma Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanununun 154 üncü madde
sine göre üstlenmiştir. Cumhuriyet Savcılarının kendile
rine kanunla verilmiş olan bu görevini niyabeten polise 
ve jandarmaya devretmesinden ibarettir bu görev. Di-

I ğer bir deyişle Cumhuriyet savcıları bu görevi kendile
ri yaptığı sürece jandarmanın ve polisin bu görevi yap
ma imkânı yoktur. Oysa düzenlenen bu maddeyle doğ
rudan doğruya jandarmaya Cumhuriyet savcısının bir 
emri ve müsaadesi olmaksızın bir görev verilmekte
dir. Bu bakımdan, Jandarma Kanunundaki adlî gö
revler bölümünde bizce en önemli olan husus bu
dur. Yani, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 154 
üncü maddesi dışına doğru bir taşma görülmekte
dir. 

Bu görevlerin neler olduğu hususu burada açıklan
mıştır. Yalnız bu arada adlî görevler içine yeni bir 
unsur daha katılmıştır. Bu, ceza infaz kurumları ile 
tutukevlerinin dış korunmalarını sağlamak hususudur. 

Yine bilindiği üzere, bir muvakkat madde ile jan-
I darma, yıllardan beri tutukevlerinin ve cezaevlerinin 
j dış korunmasını üstlenmiş bulunmaktadır. İleride ad-
I liye teşkilatının kendi muhafız bölümü kurulacak ve 

jandarmadan bu görev alınacaktı. Ancak, muvakkat 
bir madde ile jandarma bu görevi üstlenmiş, yıllar-

I dan beri bu işi götüregelmiş ve bugün de bu mu
vakkat madde karşınıza asıl bir madde haline dönüşe-

j rek gelmiş bulunmaktadır. Aslında iyi de yapılmıştır. 
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Çünkü cezaevlerinin içine silahlı bir muhafız sokma- ı 
nın, gardiyan sokmanın yeri ve zamanı değildin Bu 
bakımdan, jandarmanın ancak ceza ve tutukevlerinin 
dış korumasıyla yükümlü bulunması, görevli bulun
ması çok isabetli bir davranıştır. Silahlı olan bir gar
diyanın yerine ikame edeceğiniz silahlı bir jandarma
nın cezaevinde silahla dolaşmasının ileride ihtilat ya
ratacağından hiç kuşkunuz olmasın. 

Kaldı ki, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir bölümü 
olarak kabul ettiğimiz jandarmaya, koruma ve kol
lama görevi yanında bir de silahlı gardiyanlık yap
tırmaya da hakkımız yoktur. Jandarma, dış korumay
la görevli olduğuna göre ve Türk Silahlı Kuvvetle
rinin bir bölümünü teşkil ettiğine göre, buna kendi 
statüsü içinde görev vermeye devam etmekte yarar 
vardır, cezaevinin içerisine girmesinde bir yarar bu
lunmamaktadır. 

Sayın Devrimsel, bugün cezaevlerinin infaz sis
temi içinde gardiyanların durumuna değindiler; isa
bet ettiler. Ancak bir noktayı açıklamaları da gere
kirdi. Bugün Türkiye'de bir gerçek ki, tahsil durumu 
çok yüksek olmayan kişilerden gardiyanlık sınıfına 
sınavla alınma yapılmaktadır. Ancak, iç korumayı 
gardiyanlardan alıp silahlı jandarmaya tevdi etmenin 
daha isabetli olduğu hususuna, öğrenim bakımından 
katılmak mümkün değildir. Askerliğini yapmak için 
gelen Mehmetçiğin tahsil durumu müsait olsaydı za
ten er olarak gelmezdi. Demek ki, tahsil durumu on
ların da müsait değil. O bakımdan bir kıyaslama yap- I 
mak, falanın tahsil durumu olmadığından gardiyan
lar bu işi beceremiyor demenin bence pek isabetli 
tarafı da bulunmamaktadır. 

Bir başka konu da; geçici olarak görevlendirme I 
konusudur. Askerliği yapmak bir millî görevdir; Ana
yasada yerini almıştır, ileride görüşeceğimiz Anaya- I 
şada da aynı şekilde isabetli maddelerin bulunaca
ğından hiç şüphem yoktur; ama geçicidir bu. Yani as
kerlik dönemi, eğitimden geçtikten sonra geri kalan 
sürenin o kısalığı içinde jandarmanın iç muhafız ola- I 
rak teşkilata sokulmasında, biraz evvel Sayın Kurt- I 
oğlu çok veciz şekilde ve çok nazikane belirttiler, bir
takım sıkıntılar doğacaktır. Bu sıkıntılara bir madde 
değişikliği yapmak suretiyle şimdiden girmenin ne 
yeridir, ne zamanıdır. Çünkü Türkiye, silahsız gardi
yanlar döneminde dahi birtakım çalkantılar geçirmiş
tir; buna silahı sokmanın yeri ve zamanı değildir. I 

Teşekkür eder, saygılar sunarım efendim. (Alkış- I 
lar) I 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 
Madde üzerinde görüşmeler bitmiştir, önergelere 

geçiyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

7 nci maddenin (a) bendinin, * 
«a) Kolluk görevleri :» olarak düzeltilerek oy

lanması için gereğini saygılarımla arz ederim. 
Abbas GÖKÇE 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Tasarının 7 nci maddesinin (b) fıkrası «İşlenmiş 

suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri 
yapmak ve bunlara ilişkin adlî hizmetleri ifa etmek, 
ceza infaz kurumlarıyla tutukevlerinin iç ve dış gü
venliğini sağlamak,» şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Fikri DEVRİMSEL 

Sayın Başkanlığa 
Şifahen ifade ettiğim nedenle Jandarma Teşkilat 

Görev ve Yetkileri Kanun Tasarısının 7 nci madde
sinin (a) fıkrasının aşağıda gösterildiği şekilde değiş
tirilmesini arz ederim. 

Mehmet HAZER 
«Madde 7. — Jandarmanın görevleri : 
a) Mülkî görevleri : 
Kamu düzenini korumak, kamu güvenliğini, hu

zur ve sükûnu sağlamak ve suç işlenmesini önlemek 
için gerekli tedbirleri almak, 

Ceza infaz kurumlarıyla tutukluevlerinin dış ko
runmalarını sağlamak.» 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Gökçe 7 nci 
maddenin (a) bendinin başlığının «Kolluk görevleri» 
şeklinde değiştirilmesini talep etmektedir. 

Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — Efen
dim, bu konu Komisyonda da görüşüldü ve tartışıl
dı. «Mülkî görevler» tabiri bütün kanunlarımızda 
yer almış. Bu sebeple bunun böylece kalmasını Ko
misyon uygun görmüştür. 

Bu sebeple teklif sahibinin önerisine katılamıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Hükümetin görüşünü rica ediyorum. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KORGE

NERAL MEHMET KIRAL — Komisyon görüşü
ne aynen katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Komisyon ve Hükümet Sayın Gökçe'nin önerge
sine katılmıyor. 
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Önergenin dikkate alınıp alınmamasını oyluyo- { 
rum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Etmeyenler... 
Dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Devrimsel, yanlış tespit etmedimse; Tasa
rının 7 nci maddesinin (b) fıkrasında «dış korunma
larını» şeklindeki ifadenin «dış ve iç güvenliğini sağ
lamak» şeklinde değiştirilmesini önermektedir. 

Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — Efen
dim, Komisyon olarak uygun görmüyoruz, teklifi 
benimsemiyoruz. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Hükümetin görüşünü rica ediyorum. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KORGE

NERAL MEHMET KIRAL — Efendim, sayın üye
ler bunun zararlarını çok güzel izah ettiler. Bu ba
kımdan biz de buna katılmıyoruz, Komisyon görüşü
ne katılıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon ve Hükümet Sayın Devrimsel'in öner

gesine katılmıyor. 
Dikkate alınıp alınmamasını oyluyorum. Dikkate 

alınmasını kabul edenler... Etmeyenler. Dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. I 

Sayın Hazer'in önergesine geçiyorum. Sayın Ha-
zer, Tasarının 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında, «ge
reken tedbirleri almak» yerine, «gerekli tedbirleri al
mak, ceza infaz kurumlarıyla tutukluevlerinin dış 
korunmalarını sağlamak» şeklinde bir değişiklik öner
gesi vermiştir. 

Sayın Komisyon bu teklife katılıyor mu efendim? 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — Efen
dim, «gereken» kelimesinin yerine, «gerekli» kelime- | 
sinin konmasına katılırız, diğerini benimseyemiyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümetin görüşünü rica ediyorum. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KORGE

NERAL MEHMET KIRAL — Efendim, Komisyon 
görüşüne aynen katılıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; Sayın Hazer'in önergesinde iki hu

sus vardı müsaade ederseniz ayrı ayrı oylayayım. 
«Gereken» kelimesinin «gerekli» olarak (a) bendinde 
değiştirilmesi istenmektedir; Komisyon ve Hükümet I 
'buna katılıyor. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul I 
edilmiştir^ I 
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Buna mukabil, altına bir cümle eklenmek sure
tiyle «Ceza infaz kurumlarıyla tutukluevlerinin dış 
korunmalarını sağlamak» şeklinde bir ibare eklenme
si istenmektedir (a) bendine. 

Hükümet ve Komisyon buna katılmıyor. 
Bu itibarla dikkate alınıp alınmamasını oyluyo

rum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Etmeyen
ler... Dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Bu durumda 7 nci maddeyi, üçüncü fıkradaki 
«gereken» kelimesinin «gerekli» olarak değiştirilme
si kaydıyla oylarınıza sunuyorum. Bu değişiklikle ka
bul edenler... Etmeyenler... 7 nci madde kabul edil
miştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum. 
Jandarmanın Seferde ve Olağanüstü Durumlarda 

görevleri : 

MADDE 8. — Jandarma birlikleri, seferde ve 
olağanüstü durumlarda bir bölümü ile diğer kuvvet 
komutanlıkları emrine girer; kalan bölümü ile Jan
darma Genel Komutanlığı emrinde normal görevle
rine devam eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üyemiz?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Hizmet Sınırı : 
MADDE 9. — Kanun ve nizamlar ile hükümet 

emir ve kararlarının öngörmediği hiç bir görev Jan
darmadan istenemez ve Jandarma hiç bir sebeple 
aslî görevinin dışında kullanılamaz. Ancak, Jandar
ma subaylarına valilik ve kaymakamlığa, jandarma 
astsubaylarına da, bucak müdürlüklerine geçici bir 
süre ile vekâlet görevi verilebilir. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz almak 
İsteyen sayın üyemiz?.. Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Jandarmanın Görev ve Sorumluluk Sahası : 
MADDE 10. — İl, ilçe, bucak ve polis teşkilatı 

bulunan kasabaların belediye hudutları dışında ka
lan yerler, jandarmanın görev ve sorumluluk alanı
dır, 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte polis kuru
luşu bulunmayan ilçe, bucak ve kasabaların beledi
ye hudutları içinde, jandarmanın görev ve sorumlu
luğu devam eder. Ancak bu süre 5 yılı geçemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üyemiz?.. Buyurun Sayın Gelendost. 
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HALİL GELENDOST — Efendim, başlıkta 
«Sahası» diyor, birinci cümlenin sonunda «alanıdır» 
diyor. Bu bakımdan başlığın «Alanı» olarak değişti
rilmesini teklif ediyorum. 

Bir de son cümlede 5 rakamı yazıyla yazılması 
lazım* 

BAŞKAN — Komisyon benimsiyor ise, başlıkta
ki «Jandarma Görev ve Sorumluluk Sahası», «Alan» 
olarak; 5 rakamı da yazıyla gösterilmesi istenmek
tedir., 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANI EŞREF AKINCI — İki-
sinede katılıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Evliya. 
HALİL EVLİYA — Redaksiyon yönünden bir 

arz etmek istiyorum. 2 nci fıkrada, «ilçe, bucak ve 
kasabaların belediye hudutları içinde...» diyor. Ka
naatimce «içinde de» olacak. Çünkü, bucak ve ilçe
lerde belediye, hudutları dışında zaten devam edi
yor. Buralara mahsus olmak üzere «içinde de» ora
ya 'bir «de» daha ilave etmek lazım. 

BAŞKAN — Komisyon? 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — Efen
dim, gerek yok; çünkü ikisi ayrı ayrı şeyler. 

BAŞKAN — Buradaki dahilinde manasını ifade 
ediyor; kasabanın içinde manasını ifade ediyor... 
Evet efendim. 

'Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Jandarmanın görev ve sorumluluk alanını belirle

yen 10 uncu maddenin en sonunda; «Ancak bu süre 
5 yılı geçemez.» şeklindeki kayda dikkatlerinizi çek
mek suretiyle; yine Yüce Meclisimize her halde Ana
yasa çalışmalarından sonra intikâl edecek olan Kara
yolları Trafik Kanununda özellikle benim dahil bu
lunduğum komisyonda, Jandarma Genel Komutan
lığından gelen temsilcinin büyük ısrarı karşısında bu 
Kanuna bazı jandarmaya görev yükleyen maddeler 
yer almıştı. Hükümet Tasarısında da o maddeler var
dı, 

Şimdi ben o. Kanunun durumunu bildiğim , için 
bir tereddüt geçirdim. Bu bakımdan, maddeye bir 
esneklik kazandırmanın da gerekli olacağını sanıyo
rum. Bu çıkan yasalar, hele Anayasanın kabulünden 
sonra çıkacak olan yasalar da jandarmaya belki da
ha yeni görevler verebilecektir. Böyle dar bir kalıp 
içerisinde görev ve sorumluluk sahasına almanın 
faydalı olmadığı kanısındayım. 
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Özellikle bir noktaya daha işaret etmek istiyo
rum burada; «İlçe, 'bucak ve kasabaların..» Malum
larınız olduğu üzere ilçeler birer idarî birimdir. Bu
cakların da idarî birim sayılıp sayılmaması husu
sunda son yıllarda bazı tartışmalar vardır; bucakla
rın kaldırılması ve bucak müdürlüklerinin lağvedil
mesi hususunda. Bu kasabaların deyimi veya ismi di
yeyim; bir idarî birim midir, nasıl düşünülmüştür, 
neden buraya konmuştur? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Komisyon bir açıklama yapacak mı acaba? 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — Sayın 
Başkan, evvela Sayın Aydar'ın teklifine (sondan baş
lamak üzere) cevap vermek gerekirse : Kasaba 2000 
nüfusu ihtiva edenler ve bundan daha fazlası kabul 
ediliyor; tabiî belediye teşkilatı da olacak. 

Onun dışında, beş yıl meselesine gelince : Şimdi 
burada belki beş yıl biraz kesin söylenmiştir; ancak, 
bundan evvelki cezaevlerinin dış korunmasında bu 
Kanun çok elastikiydi. Üzerinde bunca yıl geçmiş 
olmasına rağmen Adalet Bakanlığı böyle bir teşki
lat kurup bunu alamamıştır. Burada gerek İçişleri 
temsilcilerinin, gerek Jandarmanın temsilcilerinin de 
huzurunda yapılan görüşmede, bunun beş yılda yapı
labileceği kanaatine varıldı. Yeni Polis Teşkilatı Ka
nununda da; getirilecek olan, bugün görüştüğümü
zün dışında gelecek olanda da bu gelişmeyi planla
dıklarını ifade ettiler. Bu bakımdan bu beş yıl kon
muştur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; 
Maddenin başlığındaki «Sahası» kelimesinin «Ala

nı» olarak değiştirilmesi ve son cümledeki «5» ra
kamının yazı ile gösterilmesi kaydıyla maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Silah Kullanma Yetkisi : 
MADDE 11. — Jandarma, kanun ve nizamların 

güvenlik kuvvetleri ile Silahlı Kuvvetlere tanıdığı 
silah kullanma yetkilerine aynen sahiptir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üyemiz?.. Buyurun Sayın Gökçe. 

ABBAS GÖKÇE — Sadece bir kelimeye dokun
mak istiyorum; sondan bir evvel- «aynen» kelimesi 
var, 'buna hiç gerek yoktur, burada haşivdir. O ol-
masada aynı manayı ifade ediyor. Şöyle ki : 
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«Jandarma, kanun ve nizamların güvenlik kuvvet
leri ile Silahlı Kuvvetlere tanıdığı silah kullanma yet
kilerine sahiptir.» 

«Aynen» demenin hiç gereği yoktur kanımca. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon iştirak ediyorsa?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — Efen
dim, bu «aynen» aslında ifadeye biraz kuvvet veri
yor. Benimsemiyoruz efendim, aynen kalsın. 

BAŞKAN — Aynen kalsın. 
Bu itibarla, bir önerge olmadığı için oylamam 

bahis konusu değil. 
11 inci maddeyi metinde olduğu şekilde oyluyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... 11 inci madde 
kabul edilmiştir. 

Güvenlik Hizmeti İle Görevlendirilecek Jandar
ma Birliklerinin İlgili Makamlarla İlişkileri, Birlikte 
Çalışma ve İşbirliği Esasları : 

MADDE 12. — İl Jandarma alay komutanlık
ları ve ast kademeleri, yurdun genel güvenlik ve 
asayişi ile kamu düzeninin korunmasına ilişkin ka
nun ve nizamların jandarmaya yüklediği görevlerin 
yapılması yönünden mahallin en büyük mülkî ami
rine bağlıdır. 

Ancak, bu komutanlıklar, maiyetlerinin sevk ve 
idaresinden, disiplin eğitim, özlük hakları ve lojistik 
faaliyetlerinin yürütülmesinden kendi amirlerine kar
şı sorumludurlar. 

İl jandarma alay komutanlıkları ve ast kademe
leri; diğer kanun ve nizamlar ile hükümet emir ve 
kararlarının jandarmaya yüklediği görevlerin yapıl
masında en büyük mülkî âmir dışında hiç bir maka
ma bağlı olmayıp, ilgili makamların mevzuata uy
gun olarak yapacakları istekleri yerine getirmekle yü
kümlüdürler. 

İçişleri Bakanlığı ile askerî ve adlî makamlar ha
riç olmak üzere, diğer bakanlıklarla kamu kurum
larının mahallî birimleri isteklerini mülkî makamlar 
kanalı ile Jandarmaya yazılı olarak .iletirler. Acele 
hallerde istekler sözlü olarak yapılabilir. Ancak, bu 
istek en kısa zamanda yazı ile teyid edilir. İstekte bu
lunan makamlar, Jandarmanın icraatına müdahalede 
bulunamazlar. Adlî makamların Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanunu uyarınca haiz oldukları yetkiler sak
lıdır. 

İstek, kanun ve nizamlara aykırı ve Jandarma
nın görevi ile ilgili değil, ise, jandarma komutanı bu 
isteği yerine getirmez. Durumu gerekçesini belirterek 
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istekte bulunan makama ve kendi âmirine bildirir. 
İstekte bulunan makam durumun âcil ve isteğin ya
pılmasından doğacak sorumluluğun kendisine ait ol
duğunu yazılı olarak bildirirse, isteğin yapılmasının 
suç teşkil etmediği hallerde, bu istek hemen yerine 
getirilir. 

İsteğin haksız ret edildiği kanıtlanırsa, ilgili Jan
darma Komutanı sorumlu tutulur. 

Jandarma komutanları, belirlenen zamanlarda, 
mahallî mülkî amirlere yörenin güvenlik ve asayişi, 
alınan ve alınması istenilen Önlemler konusunda bil
gi verirler ve bu görüşmelerde alınan kararlar ve 
verilen emirler doğrultusunda faaliyetlerini düzen
lerler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üyemiz?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Güvenlik Kuvvetlerinin İş Birliği ve Yardımlaş
ması : 

MADDE 13. — Genel güvenlik ve asayiş gö
revleri ile kaçakçılığın men, takip ve tahkiki görev
lerinin ifası sırasında, gereken hallerde jandarma ve 
polis işbirliği yapar. 

Jandarma veya emniyet teşkilatı, kendi sorumlu
luk bölgelerinde yetersiz kaldıkları hallerde, mülkî 
idare amirleri tarafından birbirlerinin sorumluluk 
bölgelerinde görevlendirilebilirler. 

BAŞKAN — Madde' üzerinde söz almak isteyen 
sayın üyemiz?.. Sayın Uyguner, buyurun efendim. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değer
li üyeler; 

'Bu madde son derece sınırlı olarak kaleme alın
mış. Maddenin birinci fıkrası işbirliğinin esas fonk
siyonunu gösteriyor; «Genel güvenlik ve asayiş gö
revleri ile kaçakçılığın men, takip ve tahkiki görev
lerinin ifası sırasında, gereken hallerde jandarma ve 
polis işbirliği yapar.» diyor. 

Şimdi, bunların dışında jandarmanın işbirliği ya
pacağı başka teşkilat da var. Meselâ; gümrük teşki
latı, meselâ; geçenlerde kabul ettiğimiz kanunla ku
rulacak olan Sahil Güvenlik Komutanlığı Teşkilatı; 
bunlar da jandarmanın işbirliği yapacağı teşkilatlar 
arasında. Belki başkaları da çıkacaktır. Burada jan
darmanın sadece genel güvenlik, asayiş ve kaçakçı
lığın men, takip ve tahkiki görevlerinin ifası sıra
sında polisle işbirliği yapacağını söylüyor, başka ku
ruluşlardan bahsetmiyor. 
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Şayet Sayın Komisyon kabul buyururlarsa, bura
ya «Jandarma polis ve diğer güvenlik teşkilatlarıyla 
işbirliği yapar» şeklinde bir şey koyarsak, bu dar bir 
kapsamdan çıkar, çok daha geniş alanda işbirliği 
yapmasını temin eder. Bunun dışında şu metin ay
nen kalırsa, jandarma teşkilatı sadece emniyet teş
kilatıyla işbirliği yapacak gibi bir anlam çıkar ki, bu 
da faaliyet alanını, işbirliği faaliyet alanını daraltır. 

Bunu arz etmek üzere söz almış bulunuyorum, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Komisyonun mütalaasını rica ediyorum?.. 
Efendim, Sayın Uyguner; «Jandarma ve polis iş

birliği yapar» ibaresinin «Jandarma, Polis ve diğer 
güvenlik teşkilatıyla işbirliği yapar» şeklinde değiş
tirilmesini önermektedir. 

Tekabül ederseniz oylayacağım?. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — Ola
bilir efendim. 

BAŞKAN — Olabilir, evet. 
Sayın Uyguner, cümleyi okuyorum; takip ediniz, 

bir yanlışlık olmasın. 
«Genel güvenlik ve asayiş görevleri ile kaçakçılı

ğın men, takip ve tahkiki görevlerinin ifası sırasın-* 
da, gereken hallerde jandarma, polis ve diğer güven
lik teşkilatlarıyla işbirliği yapar.» 

M. FEVZİ UYGUNER — Evet efendim, ta-
maırh 

'BAŞKAN — Bu değişiklikle maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir, 

Jandarma Personeli ve Kaynakları : 
MADDE 14. — Jandarma personeli ve kaynak

lan : 
a) Jandarma Genel Komutanlığı personeli su

bay, astsubay, uzman jandarma, askerî öğrenci, er
baş ve erler ile sivil memurlar ve işçilerden oluşur. 

b) Jandarma subay ve astsubayları, Kara Kuv
vetlerinde olduğu gibi sınıflara ayrılır, 

c) Jandarma subayları Kara Harp Okulundaki 
öğrenimden sonra, Piyade Okulunda temel kursa tabi 
tutulur ve bunu takiben Jandarma Okulunda öğrenim 
görürler. 

d) Jandarma Genel Komutanlığında bulunan di 
ğer sınıf subayları ıile astsubayların yetiştirilmesinde 
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu 
hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üyemiz?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Jandarma Genel Komutanlığı
nın kendi kaynaklarından karşılanamayan subay ve 
astsubay ihtiyacı kendi kuvvetleriyle irtibatları sak
lı kalmak kaydıyla Jandarma Genel Komutanlığı
nın talebi, Genelkurmay Başkanlığının onayı ile di
ğer Kuvvet Komutanlıklarından sağlanabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste
yen sayın üyemiz?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Yükselme, Atanma, Yer Değiştirme, Sicil, İzin ve 
Ödül : 

MADDE 16. — 

a) Yükselme : 
Jandarma subay, astsubayları ile uzman jandar

ma çavuşlarının yükselmeleri 926 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanunu esaslarına, sivil memur-
larınki ise, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
göre yapılır. 

b) Atanma ve yer değiştirme : 
Jandarma Genel Komutanının atanması; Genel

kurmay Başkanının teklifi, İçişleri Bakanının inha
sı, 'Başbakanın imzalayacağı ve Devlet Başkanının 
onaylayacağı müşterek kararname ile, 

Jandarma generallerinin atanması; Jandarma Ge
nel Komutanının lüzum göstermesi ve Genelkurmay 
Başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanının inhası, 
Başbakanın imzalayacağı ve Devlet Başkanının onay
layacağı. müşterek kararname ile, 

Asteğmen - albay (albay dahil) Jandarma subay
ları ile astsubay ve uzman jandarma çavuşların atan
maları Jandarma Genel Komutanınca, 

Yapılır. 
Ancak, il jandarma alay komutanları atanmadan 

önce valinin görüşünü alır. 
Jandarma birlik komutanları ile kurum amirlik

leri emrine atanan jandarma subay, astsubay ve uz
man Jandarma çavuşların istihdam yerleri, hizmet ih
tiyaçları dikkate alınarak, ilgili birlik komutanları ve 
kurum amirlerince düzenlenir. Ancak, sabit jandar
ma birliklerinde, il jandarma alay komutanlığı emri
ne atanan personelin görev yerlerinin tespiti, il jan
darma alay komutanının teklifi, valinin onayı ile 
yapılır-
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Sivil memurların atanma ve yer değiştirilmeleri, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu husus
ta çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre İçişleri Ba
kanlığınca yapılır. Bu yetki Jandarma Genel Komu
tanına devredilebilir. 

c) Sicil, İzin ve Ödül : 
Jandarma subay ve astsubayları ile uzman jan

darma çavuşların sicil, izin ve ödül işlemleri 926 sa
yılı. Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve bu 
Kanuna ilişkin yönetmelik hükümlerine, sivil memur
larınla ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 
bu konuda düzenlenen yönetmelik hükümlerine gö
re yürütülür. 

IBAŞKAIN — Bu madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Sayın Aiksoy, buyurun efendim. 

' A L A B D B İ N AKSOY — Sayın Başkanım, sayın 
arkadaşlarım; 

©u Kanun ile jandarma siyasetten arındırılmış 
oluyor. Bu, geçmiş acı tecrübelerden esinlenerek ya
pılmıştır ve (bir nebze de ihtiyaç duyulmuştur. 

4 üncü madde (ile jandarmayı, Jandarma Genel 
Komutanını genel güvenlik, asayiş ve diğer görev ve 
hizmetler yönünden İçişleri 'Bakanlığına ve Genel 
Komutanı da İçişleri Bakanına karşı sorumlu 'tuttuk. 

Vlayetlerde'ki jandarma alay komutanlarının si
lahlı kuvvetlerimizin diğer alay komutanlıklarına kı-
yasen ayrıoa ıbir özelliği vardır. Farz edelim ki, bir 
garnizonda Silalhlı Kuvvetierimize bağlı bir alay var, 
<bir de jandarma alayı var Vilayete 'bağlı, Silahlı Kuv
vetlere bağlı jandarmanın mülkî amirle olan ilişkisi, 
sadece protokol bakımındandır. Nezaket ilişkisi var
dır; fakat jandarma alay komutanıyla ilişkisi mülkî 
idare 'hizmeti ilişkisidir. Yani, jandarma alay komu
tanları ve jandarma alay komutanlıkları mülkî idare 
amirinin, valinin uhdesine düşen mülkî 'idare hizme
ti yaparlar. Ona karşı sorumludurlar, onun emrinde-
dlirler. 'Bu ilişki hiçbir zaman kaldırılamaz. Ne şekil
de kanun düzenlersek düzenleyelim, ne şekilde tedbir 
getirirsek getirelim, bu ilişkiyi ortadan kaldırmaya 
imkân yoktur. Jandarma, valinin, mülkî amirin 
mülkî idare ıh'izmetine ilişkin görevleri yapar ve va
liye karşı sorumludur. Valiye karşı sorumlu olan jan
darmanın valinin denetimlinden uzak tutulması, hiz
metin layıkıyla yürümesini engeller. Ben valinin, jan
darma subaylarına ve astsubaylarına, kaymakamın, 
jandarma subaylarına ve astsubaylarına doğrudan 
'doğruya sicil vermesi gibi bir teklifte bulunmuyorum; 
ancak jandarma subaylarının, jandarma astsubayları
nın mülkî amir tarafından beğenilen veya beğenilme

yen, ödüllendirilmesi gereken veya gerekmeyen hu
suslarda bir rapor düzenleyerek, her yılın mayıs ayın
da Jandarma Genel Komutanlığına göndermesini 
öneriyorum. Çünkü, bu suretle jandarma subayının, 
hem mülkî hizmetler bakımından başarılı olduğunun 
veya başarısız olduğunun ve hem de jandarma subay
larının kendi aralarında vermiş olduğu siciller yö
nümden, askerî yönden ve aynı zamanda mülkî 'hiz
met bakımından başarılı olup olmadıkları Genel Ko
mutanlığa intikal edecek ve bu hususta son derece 
yetkili olan Genel Komutan tarafından bir sicil ve 
'bir rapor karşılaştırılmak suretiyle doğru yol bulun
muş olacaktır. 

Silahlı Kuvvetlerimizin alayla tümenleri ve kolor
duları arasındaki mesafe 300 kilometreyi geçmez; fa
kat jandarmada jandarma alay komutanlıklarının Ge
nel Komutanlıkla olan mesafesi 1.000 - 1J500 - 2.000 
kilometreyi bulur. 'Bu balkımdan, 2.000 kilometreyi, 
1.500 kilometreyi düşünün, Hakkâri'yi düşünün; bu 
kadar mesafedeki bir alay komutanının ne şekilde iş 
yaptığını, ne şekilde 'başarılı olup olmadığını İçişleri 
Bakanı, Jandarma Genel Komutanından, vali, Jan
darma Genel Komutanından daha önce bilir ve da
ha kulağı deliktir, iyi veya kötü havadisleri Jandar
ma Genel Komutanlığına bu şekilde ulaştırma imkânı 
olur. 

iBu balkımdan bir önerge vermiş 'bulunuyorum. 
Tasvibinize arz ediyorum. 

Saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
'Madde üzerinde söz ahmak isteyen başka bir üye

miz?.. Yok. 
ABDÜLBAKİ CEBECİ — Var Sayın Başkanım. 
BAŞKAN —Buyurun Sayın Cebeci. 
ABDÜLBAKİ CEBECİ — Efendim, (b) fıkrası

nın 3 üncü paragrafı; «Asteğmen - albay (albay da
hil) Jandarma subayları ile astsubay ve uzman jan
darma çavuşların atanmaları Jandarma Genel Komu-
tanınca, 

Yapılır.» diyor. Ondan sonra; «Ancak, il jan
darma alay komutanları atanmadan önce valinin gö
rüşünü alır.» diyor ki, burada redaksiyon bakımın
dan «Ancak, il jandarma alay komutanları atanma
dan önce valinin görüşü alınır.» demek lazım. 

IBAŞKAN — Sayın Cebeci, esasen 'bu tashih yapı
larak okunmuştur. Komisyon metni «... görüşü alı
nır.» şeklindedir. Öyle okundu efendim. 

ABDÜLBAKİ CEBECİ — «... görüşü alınır». Bu
rada, raporda öyle değil de.^ 

— 597 — 



Danışma Meclisi B : 117 7 . 7 . 1982 O : 3 

BAŞKAN — Evet, matbaada bir hata olmuş. O 
madde okunur liken düzeltilmiş Mi. 

ıSayın Güven, buyurun efendim. 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkanım; 
'Biraz evvel kabul eütğimiz 14 üncü maddede jan

darma personeli sayılırken, sivil memurlarla birlikte 
işçilerden oluştuğu açıklanmıştır ve ikaıbul edilmiştir. 
Oysa, «Yükselme, Atanma, Yer Değiştirme, Sicül ve 
Ödül» Bölümünde sivil memuriarm atanmaları ve yer 
değiştirmeleri hakkında açık hüküm varken, burada 
işçi kesimi için herhangi hir açıklama yoktur. Her 
ınie ikadar «İç Hizmet 'Kanununa tabiidir» denilmökıtey-
ıse de, memurlar da tabidir; fakat bunlar için ayrıca 
neye ıtabi oldukları açıklanmıştır. 

Keza, «izin ve Ödül» bölümünde de, Devlet Me
murları Kanununa atıfta bulunuyor memurlar için; 
fakat işçilerin izin bölümü yine açıklığa kavuşmamış
tır, tç Hizmet Kanununa atıf yapılmamıştır. 

Daha sonra gelecek olan maddede de aynı işlem 
vardır. Bu bakımdan, Komisyon acaba düzenleme 
yaparken hangi hususu göz önüne aldı da böyle bir 
düzenleme yaptı? Lütfen açıklarlarsa memnun ola
cağım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon, rica ediyorum. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — Mü
saade buyurursanız, buna Hükümet direkt olarak ce
vap vermek istiyor efendim. 

BAŞKAN — Hay hay efendim, buyursunlar. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KOR

GENERAL MEHMET KIRAL — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; 

Malumları olduğu üzere, işçiler, İşçi Kanununa 
tabidir ve Millî Savunma Bakanlığınca yapılan söz
leşmelerle bunların durumları tespit edilmekte ve yü
rütülmektedir. Bu bakımdan, özellik arz ettiği için 
buraya geçirilmemiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu konuda başka söz alan üyemiz?.. Buyurun Sa

yın Bilge. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan; 
Yine bir redaksiyon meselesi. Maddenin birkaç 

yerinde «jandarma çavuşların» tabiri geçmektedir. 
Yukarıda da yine bir fıkrada «Jandarma generalle
rinin» diye izafet yapılmıştır. Acaba çavuşlar bakı
mından «Jandarma çavuşlarının» diye bir tamlama 

yapılamaz mı?.. Uzman jandarma çavuşlarının tayi
niyle ilgili kısımda «Çavuşlarının» şeklinde olması da
ha doğru olmaz mı?.. 

15 inci sayfanın son satırından bir evvelki satır
da vardır ve 17 nci sayfada da sicil, izin ve ödülle 
ilgili cümlenin birinci satırında vardır. 

Generallar bakımından, «Jandarma generallerinin» 
dendiğine göre, çavuşlar bakımından da «Jandarma 
çavuşlarının» denmesi daha uygun olur gibime ge
liyor. 

BAŞKAN — 17 nci sayfada 3 üncü satırda değil 
mi efendim?.. 

NECİP BİLGE — Evet. 3 üncüde ve 9 uncu sa
tırda. 

BAŞKAN — 15 inci sayfada sondan 2 nci satırda, 
«Çavuşlarının» olması gerekir. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANI EŞREF AKINCI — Ka
tılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Evet. Katılıyorsunuz. 
NECİP BİLGE — 3 üncü satırda var. Bir de sicil, 

izin ve ödülle ilgili fıkranın birinci satırında var. 
BAŞKAN — Hangi sayfa, rica edebilir miyim?.. 
NECİP BİLGE — 17 nci sayfanın 3 üncü satırın

da ve bir de daha aşağıdaki (c) fıkrasının birinci satı
rında. 15'in de sondan ikinci satırında. «Asteğmen- al
bay (Albay dahil) jandarma subayları ile astsubay ve 
uzman jandarma çavuşların atanmaları...» deniyor. 
«Çavuşlarının» olması gerekir. 

BAŞKAN — 16 nci maddede «Çavuşların» şek
linde geçen kelimenin «Çavuşlarının» olarak düzel
tilmesini Komisyon da kabul etmektedir. 

Bu şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Bu düzeltme kabul edilmiştir. 

(c) bendine bir fıkranın eklenmesi Sayın Yarkın 
ve aynı zamanda Sayın Aksoy tarafından istenmişti; 
onu okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 16 nci maddesinin (c) 

bendine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ederiz. 
Şerafettin YARKIN Alâeddin AKSOY 

«Mülkî hizmetleri ile ilgili olarak vali ve kayma-
kamlarca düzenlenen değerlendirme raporları her yı
lın mayıs ayında tayin, terfi ve sicillerinde dikkate 
alınmak üzere Jandarma Genel Komutanlığına gön
derilir.» 

BAŞKAN — Sayın Aksoy ve Sayın Yarkın (c) 
bendine, maddenin son bendine aşağıdaki fıkranın ek
lenmesini istiyorlar. 

— 598 — 



Danışma Meclisi B : 117 

Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — Efen
dim, Jandarma personelinin şimdiye kadarki bu iş
lemlerden dolayı vaki tatbikatında, böyle bir işlem 
şimdiye kadar mevzubahis olmamıştır. Bu tatbikatın 
devamında fayda vardır, Komisyon görüşü bu yol
dadır, arz ederim. 

BAŞKAN — Yani önergeyi kabul etmiyorsunuz?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — Ka
bul etmiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümetin görüşünü rica ediyo
rum. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KOR
GENERAL MEHMET KIRAL — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; 

Jandarma Teşkilatı çok geniş bir teşkilat, bütün 
yurt sathına yayılmış. Sonra, vilayet merkezlerinden 
de çok uzakta, yani mülkî amirlerin bunların hizmet
lerini yakinen takip etmeleri ve bunların durumları 
hakkında üst makamlara böyle kanaat verecek şekil
de tafsilatlı raporlar tanzim etmeleri tatbikatta müm
kün değil. Belki yanındaki alay komutanı olabilir; 
ama bütün teşkilatı yakinen tanımaları ve bunların 
durumlarını üst makama izam ederek, onlara bir fi
kir vermeleri tatbikatta mümkün değil. 

Bu bakımdan, zaten bugüne kadar böyle bir şey 
de yapılmamıştır. Komisyon görüşüne katılıyorum. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
A. ASIM İĞNECİLER — İzin verir misiniz Sa

yın Basan?.. 

BAŞKAN — Sayın iğneciler, bu konuda mı efen
dim?.. 

A. ASIM İĞNECİLER — Evet efendim. 
BAŞKAN — Zannediyorum Raporunuz lehinde 

konuşmak durumundasınız; bir muhalefet şerhiniz ve 
söz hakkınız olmadığına göre. 

A. ASIM İĞNECİLER — Onu da arz edeyim 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim?.. 
A. ASIM İĞNECİLER — Müsaade ederseniz arz 

edeyim, raporun aleyhinde bir konu değil bu; onun 
için şahsî görüşümü arz ediyorum, önerge ile ilgili 
konuşacağım. 

BAŞKAN — Sayın İğneciler, önerge ile ilgili ko
nuşacaksınız; fakat Komisyonun görüşünün aleyhin
de konuşuyorsunuz ve netice itibariyle Raporun aley-
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hinde konuşuyorsunuz. Bir muhalefet şerhi olmadığı 
için, usul hükümleri içinde size söz vermem gayri 
mümkün. 

A. ASIM İĞNECİLER — Önerge gelmediği için, 
nasıl bir önerge geleceğini bilmek mümkün değil. 

BAŞKAN — Efendim, tertip ettiğiniz maddele
rin aleyhinde konuşuyorsunuz. 

A. ASIM İĞNECİLER — Aleyhinde değil ki bu 
Raporun. Raporun dışında bir konu bu . 

BAŞKAN — Efendim, maddeye yeni bir hüküm 
ilave ediliyor ve Komisyonun sözcüsünün ifade et
tiği fikrin dışında bir fikirdir. 

A. ASIM İĞNECİLER — Yeni geldiği için Sa
yın Başkan, tenvir etmek için Sayın Genel Kurulu... 

BAŞKAN — Sayın İğneciler... 
A. ASIM İĞNECİLER — Lütfen oylayınız be

nim konuşmamı, Genel Kurula faydalı olacak kanaa
tindeyim. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim, kusura bak
mayın. Bir usul hükmü benim oylamamla değiştirile
mez. Bir muhalefet şerhi vermiş olsaydınız, size bu 
konuda konuşma hakkı verirdim; ama bir muhalefet 
şerhiniz yok, «Söz hakkım mahfuzdur» kaydı yok, 
Komisyon görüşünü ifade etmiştir. O komisyonun 
görüşüne ve netice itibariyle Rapora aykırı bir teklif
te bulunmanız da mümkün değildir. Bu sebeple size 
söz vermem de imkânsız hale gelmiştir. Önergeyi oku
tuyorum... 

A. ASIM İĞNECİLER — Oy verecekler sayın 
üyeler, tenvir edilmeleri lazımdır. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy tenvir ettiler. Sayın 
Yarkın var, Sayın Aksoy var; yeni bir ifade, yeni bir 
açıklama getirmek istiyorlarsa onlar da bunu yapa
bilirler. İ 

Tüzüğümüzde sarih hüküm var, lütfen bir daha 
oraya bakınız. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Söz istiyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yarkın. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, Da

nışma Meclisinin değerli üyeleri; 

Jandarmanın genel görevi ve temel görevi, zabı
ta görevidir; emniyet ve asayişin sağlanması görevi
dir; ayrıca adlî zabıta görevidir. Jandarmanın temel 
görevi askerî görev değildir. 

Sayın Mehmet Hazer konuşmalarında Jandarma 
Teşkilatının mülkî idare amirleri ile ilişkilerinde ko
pukluk olmamasının çok önemli olduğunu belirttiler; 
son derece haklılar. 



Danışma Meclisi B : 117 7 . 7 . 1982 O : 3 

Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu I 
Raporunun giriş kısmında şu ibareler var : «Tasarıda 
Jandarma Teşkilatının bir askerî kuruluş olduğu nok
tasından hareket edilmiş, bakanlık ve mülkî idare ile 
ilişkileri bu açıdan düzenlenmiştir. (Ben de aynı gö
rüşteyim.) Jandarmanın bir iç güvenlikle görevli ku
ruluş olduğu daima ikinci plana alınarak düzenleme J 
yapılmıştır. Yurdumuzda kamu düzen ve güvenini 
korumak içişleri Bakanının görevidir. Bu görev 5442 
sayılı Yasa hükümleri ile il sınırları içinde valiye, ilçe 
sınırları içinde kaymakama verilmiştir. Kamu düzen 
ve güvenini sağlamakla görevli vali ve kaymakam 
bu görevi emniyet ve jandarma eliyle yürütmekte
dir. Bu nedenle 5442 sayılı il İdaresi Kanununun 
11 inci maddesi valinin il sınırları içinde bulunan ge
nel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiri 
olduğunu hüküm altına almıştır.» 

Kamu görevlerinde en temel ilke, bir teşkilatın I 
amiri olan makama, mercie, o teşkilatın personeli üze
rinde sicil verme, takdirname verme, disiplin cezası 
verme, görevden uzaklaştırma işlemini yapma gibi 
birtakım yetkilerin tanınmasıdır. Bu olmayan yerde 
nasıl amirlik yapılabilir, o teşkilata nasıl hizmet ve
rilebilir ve bu hizmet nasıl yürütülebilir, anlamak 
mümkün değildir. I 

ti Jandarma Alay Komutanının kamu görevleri I 
içindeki en önemli temel görevi emniyet ve asayişin 
sağlanmasıdır. 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanu
nunda «Genel zabıta, polis ve jandarmadan ibaret
tir.» diye tanımlanmıştır. Devamlı beraber olduğu 
vali, kazada aynı şekilde ilçe jandarma komutanının 
devamlı beraber olduğu kaymakam bu kişilere ve bu 
kişilerin emrinde çalışan diğer kişilere görev verirken I 
bunlar üzerinde hiçbir yetki sahibi olmazsa; sicil I 
düzenlemede, disiplin cezası vermede, bir başka hu
susta (ki, o da yok, o maddeye de geleceğiz, 19 uncu 
maddeye) görevden uzaklaştırmada da yetki sahibi I 
olmazsa, bu teşkilat üzerinde nasıl hâkim olabilece- I 
ğini anlamak mümkün değildir. 

Burada önergemiz, esasen «Sicil düzenlensin, tez
kiye raporu düzenlensin» şeklinde de değildir. Sicil 
düzenleme yetkisi askerî amirlerinde yine devam et
mektedir. Hükme eklediğimiz husus, bu sicil tezkiye 
varakalarının düzenlenmesinde dikkate alınmak üze
re vali ve kaymakamların il jandarma alay komutan
lığı ve ilçe jandarma komutanlıkları mensupları hak
kında, jandarma subay ve astsubay mensupları hak
kında sicil raporları düzenleyerek, tezkiyelerinin dü- I 
zenlenmesinde dikkate alınmak üzere Jandarma Ge- J 

I nel Komutanlığına gönderilmesidir. Eğer bu yetki de 
verilmeyecek olursa, bu takdirde Jandarma Teşkila
tını mülkî görevleri olan, emniyet ve asayişi sağla
makla görevli olan bir kuruluş olarak görmek müm
kün değildir. 

Saygı ile arz ederim. (Alkışlar) 
J BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 

ALÂEDDÎN AKSOY — izin verir misiniz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aksoy. 
ALÂEDDlN AKSOY — Sayın Başkanım, sayın 

arkadaşlarım; 

Mülkî idare hizmeti mesuliyetini deruhte eden ve 
üzerinde bulunduran valiyi, emrinde bulunan bir jan
darma subayı hakkında jandarma alay komutanına 
değerlendirme raporu verme hakkından mahrum et-

I meyelim. Sadece değerlendirme raporu verecek. 

Olaylara, günlere, hadiselere istinat ederek başa
rılarından bahsedecek veyahut olaylara ve günlere is
tinat ederek, kötü yönlerini bildirecek. Bu değerlen
dirme raporu ile vilayetlerde jandarma alay komu
tanlıklarından gelen siciller genel komutanlıkta birle
şecek ve görülecek. Genel komutan takdir hakkına 
haiz, ister nazarı itibara alacak, ister almayacak. 

Bu bakımdan, bu ilişki gayet ahenkli yürütüldü
ğü takdirde huzur gelir. Silahlı Kuvvetlerden gelen 
bir arkadaşınız olarak arz etmek isterim ki, (bunu 
söylemek istemezdim) şu anda kırsal kesimdeki jan
darmadan halk şikâyetçidir. Bana müteaddit defalar 
bu hususlar söylendi, sizlere de intikal etmiştir. Tabiî 
zamanımızın hususiyeti itibariyle bazı şeylere göğüs 
germemiz lazım; bunların hüsnüniyetle yapıldığına 

I inanıyoruz. 

Valilerin elindeki gücü hiç olmazsa bu şekilde üst 
I makama kadar intikal ettirmelerinde fayda olacağım 
I düşünelim; biz, sivil idarenin, demokratik bir ida

renin tahakkuku için geldik buraya, yoksa askerî 
yönden çok güçlü kılmaya gelmedik. Nizam içerisin
de işin gereği ne ise onun yapılması için en uygun 
tedbirleri almak zorundayız. 

I Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
CAHlT TUTUM — Önerge üzerinde konuşabi

lir miyim Sayın Başkan?.. 
BAŞKAN — Sayın Tutum, önerge üzerinde bu

yurun efendim. 
CAHlT TUTUM — Sayın Başkan, değerli arka-

| daşlarım; 
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Bir kamu yönetim bilimcisi olarak, böyle bir ko
nuda ve böyle bir konunun müzakeresinde susmak, 
benim için mümkün olamazdı. Sevk ve idare bütün
lüğü ilkesi vardır. Sevk ve idare tecezzi kabul etmez. 
Bunu askerlerimiz çok iyi bilirler. Türkiye'de de Ata
türk'ten beri sivil idarenin, sivil otoritenin üstünlüğü 
ilkesi vardır. Sevk ve idarede sorumlu olan, burada 
emniyet ve asayişten İçişleri Bakanlığı ve bunun taş
ra düzeyinde de mülkî idare amirleridir. Mülkî idare 
amirlerinin ilişkide bulundukları ve bağlı oldukları 
teşkilat üzerinde en önemli yetkilerinden bir tanesi 
de değerlendirmedir. Benim gönlüm isterdi ki, böyle 
bir hüküm yok ise mevzuatımızda, en yakın mesaî 
arkadaşı olan, en yakın iş ilişkisi içinde bulunan va
lilerin ve kaymakamların görüşü istensin. Emniyet ve 
asayiş işlerinden doğrudan doğruya sorumlu olan ve 
hesap vermek durumunda olan bir sivil idarecinin, 
emrinde olan ve iş ilişkisi içinde olan bir kimse hak
kında çalışmalarının değerlendirmesini yapamaması, 
yönetim biliminin kabul etmeyeceği bir husus olma
nın ötesinde, Cumhuriyet tarihindeki uygulamaya da 
tamamen terstir. Eğer bu zihniyet biraz daha ileri 
götürülürse, dünyanın hemen her yerinde paramili-
ter karakterde olan emniyet teşkilatının da, giderek 
bu şekilde düzenlemeler yapmasını önleyemezsiniz. 
Zaten Türkiye'de taşra düzeyinde idarenin birliği ve 
bütünlüğü ilkesi büyük ölçüde zedelenmiştir son yir
mi yılda. Bu gerçektir. Bundan önce sevk ve idare 
vahdeti, ancak taşra teşkilatında, taşra teşkilatı üni
teleri üzerinde mutlak bir otorite sahibi olan mülkî 
idare amirlerinden bu otoriteler teker teker sızdırıl
mıştır. Maalesef bugün, kâh ikinci derecede veya 
üçüncü derecede tezkiye amiri, birinci derecede bel
ki tezkiye amiriyken, bugün üçüncü derecede tezkiye 
amiri, hatta bazı hallerde her çıkan yönetmelik âdeta 
mülkî idare amirlerinden teknik hizmet dallarında 
vazife gören kamu görevlilerinin değerlendirilmesini 
teker teker alma istidadı göstermiş ve bu âdeta teş
vik görmüştür. 

Sanıyorum ki, özellikle mülkî idare teşkilatının 
kuruluş nedenlerinden biri olan taşra düzeyinde ida
renin birlik ve bütünlüğünü sağlamakla yükümlü ve 
özellikle görev açısından taşra düzeyinde il hudutla
rı içerisinde doğrudan doğruya emniyet ve asayişten 
sorumlu olan bir mülkî idare amirinin yakın iş iliş
kisi içinde bulunduğu, yani her hareketi kendisini il
zam edecek olan herhangi bir güç üzerinde ve memur 
üzerinde bir değerlendirme yapamaması, kamu yö
netim biliminin asla tecviz etmeyeceği bir şeydir. 

Ben yineliyorum, eğer tatbikatta ve mevzuatı
mızda böyle bir hüküm yoksa, lütfetsinler, itiraz et
mesinler Hükümet temsilcileri bu Tasarıya, bu Ka
nuna bu girmelidir ve Atatürk'ten beri devam etmek
te olan bu gelenek bozulmamalıdır. Son yıllarda bo
zulmuştur, hatalıdır. Hatadan rücu etmek, sanıyorum 
ki en büyük erdemdir. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
A. ASIM İĞNECİLER — Usul hakkında Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN — Sayın İğneciler, Sayın Başbuğ'dan 
sonra usulün ne olduğunu soracağım. 

Sayın Başbuğ, buyurun. 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Ben, fikir olarak önerge sahiplerinin ve önergeyi 

müdafaa edenlerin tamamen yanındayım. Bu, bir ih
tiyaçtır ve şahsen uygulama sahasında bu gibi du
rumlarla karşılaştım; fakat pratikte, tatbikatta bir 
netice alınacağını sanmıyorum. Teferruata girmeden 
ifade etmek isterim; tekrar ediyorum, şahsen uygu
layıcısı oldum, takipçisi oldum, netice alamadım; 
ama ben alamadım, benim yanımda veya başka ta
rafta aynı uygulayıcıların da bir netice aldığını göre
medim. 

Sicil sisteminde mutlaka bağlantı şarttır; ya al
tında olacak, ya üstünde olacak, kenardan girişim 
netice vermezs İşte bu nedenle önergenin yanında ola
mıyorum. 

Bunu bir başka yönüyle de şöyle izah etmek la
zım : Evet, vali sicil sisteminin dışındadır, ama her 
zaman alay komutanının yanındadır. Hasbıhallerin
de, gerektiğinde maiyetinde çalışan kişiler hakkında 
daima bilgi verebilir, şikâyette bulunabilir, övebilir, 
taltif edebilir ve bunların müessiriyeti, zannediyo
rum bizim buraya koyacağımız bir madde ile alaca
ğımız neticeden çok daha faydalı olur. 

O bakımdan bilgilerinize sunarım. 
Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbuğ. 
Sayın İğneciler, usulün nesi hakkında görüşmek 

isterseniz bana lütfediniz. 
A. ASIM İĞNECİLER — Efendim; konu ile il

gili bir şey söylemeyeceğim. Yalnız, müzakere usu
lüyle ilgili lütfen söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müzakere usulünün neye mütedair 
olduğunu 61 inci maddeye göre söylemeniz lazım. 
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Hatamız nerede, usul hatası nerede; onu lütfedeceksi
niz. 61 inci madde bunu amir, biliyorsunuz. 

A. ASIM İĞNECİLER — Bunu söylemem için 
söz verin, izah etmem lazım. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen oradan, 61 inci mad
denin hangi usulî hatasını yaptığımızı bize lütfedin 
ki, ben size usul bakımından söz vereyim. Lütfen 
efendim. 

A. ASIM İĞNECİLER — Söz vermeden konu
şulmaz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Söz veriyorum efendim, «Bana lüt
fen usul bakımından hangi hatayı yaptığımızı lüfe-
din» diyorum. 

A. ASİM İĞNECİLER — İşte arz edeceğim efen
dim, usul bakımından. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 

Ben sadece, yerimden arz ettiğim gibi, usulle ilgili 
konuşacağım; çünkü kavrayamadığım, anlayamadı
ğım bir konu var. Komisyonlarda müzakereler ya
pılırken, lehte, aleyhte bir konu" hakkında fikir be
yan edilir. Orada ekseriyetin kararı geçerlidir. Aleyh
te konuşma yapan, ekseriyetin kararını beğenmiyor
sa, orada şerh verir veyahut «Konuşma hakkım mah
fuzdur» der. Bu hepimiz için malum olan bir keyfi
yet; ama bir konu orada hiç görüşülmemiş ise ve de 
burada, Komisyonda bir ara kararıyla bir karar 
alınmamışsa, yeni çıkmış bir konu ile ilgili olarak fi
kir beyan etmemek bence biraz anlaşılması imkânsız 
bir konudur. Benim maruzatım budur. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İğneciler. 
Sayın arkadaşlar; bir hususu ifade etmek ve ay

dınlığa kavuşturmak zaruretini hissediyorum. 
Mesele, Divan ile Sayın İğneciler arasındaki bir 

mesele değilr Sayın İğneciler ile kendi Komisyonu 
arasındaki bir meseledir. Eğer bir noktada bir fikir 
birliğine varmamışlar ise, kendilerinin benden mü
saade almak suretiyle, bir ara vermemi talep etme
leri ve bir noktada fikir birliğine vardıktan sonra söz
cülerine, karar verdikleri istikamette mütalaa verme
lerine imkân hazırlamaları lazım gelir. 

Bu itibarla, böyle bir usulî hata, tekrar ifade ede
yim, Komisyonla Başkan arasında bulunmamaktadır. 
Komisyon fikrini ifade etmiştir; fakat Komisyon bu 

fikrini ifade etmekle kendi Komisyonundan yetki al
mamış ise, o kendi interior meseleleridir; lütfen Ko
misyon bu konuda bir karara varsın. 

REMZİ BANAZ — Sayın Başkan, bu konuda 
Komisyon karara varmıştır. Yalnız, bu konuda dört 
üye önergenin lehinde olduğunu, diğer üyeler aleyhin
de olduğunu belirtmiştir ve çoğunluğun görüşünü de 
Sayın Sözcü Genel Kurula arz etmiştir. Dolayısıyla 
biz bu konuda dört üye Komisyonun bu kararına 
karşıyız ve ilk kez burada görüşülmüştür, dolayısıyla 
söz hakkımızın olması gerekir; onu arz ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade eder misiniz; tek
rar bir söz hakkı doğması mümkün değildir. Komis
yonunuz ekseriyetle bir karar almış ise, Komisyonu
nuzu temsil eden Muhterem Üyeniz Komisyon adına 
görüşünü ifade etmişlerdir. Bu itibarla, şimdiye ka
dar yaptığımız uygulamanın dışında bir uygulamaya 
gidilmesi burada komisyonları tamamen çalışamaz ha
le getirir ve her yeni bir konu, her üyenin yeni ve ay
rı bir fikri komisyonlar dışında, fakat komisyonun 
üyeleri tarafından serdedilmek gibi bir netice doğar 
ki, bu zannediyorum komisyon fikrine de aykırı bir 
netice doğurur. (Alkışlar) 

Bu itibarla, müsaade ederseniz, Sayın Yarkın'ın 
önergesini okuttuktan sonra bu önergeyi oyunuza su
nacağım. 

TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, TEK Ka
nunu için dün alınan bir karar vardı. Bu aldığımız 
karar bu Kanunun bitmesi için de geçerli midir? 

BAŞKAN — Sayın Güven, teşekkür ederim, ten
vir etmeye fırsat verdiniz. Bu suretle Muhterem He
yete de şunu ifade etmek istiyorum : 

Komisyonlarımızdan yeni öncelikli bir kanun ta
sarısı veya teklifi gelmemiştir. Aldığımız karar önce
likli tasarı ve tekliflere mütedairdir. Yarınki günü
müz gene bu kanuna tahsis edilebilir. Müsaade eder
seniz, bu önergeyi ve bu maddeyi oyladıktan sonra 
yarın devam etmek üzere Celseye son vereyim. («Bra
vo Sayın Başkan» sesleri) 

Teşekkür ederim. 
Önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 16 ncı maddesinin 

(c) bendine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ede
rim. 

Alâeddin AKSOY Şerafettin. YARKIN 
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«Mülkî hizmetleriyle ilgili olarak vali ve kayma-
kamlarca düzenlenen değerlendirme raporları her yı
lın mayıs ayında tayin, terfi ve sicillerinde dikkate 
alınmak üzere Jandarma Genel Komutanlığına gön
derilir.» 

BAŞKAN — Komisyon ve aynı zamanda Hükü
met bu önergeye katılmadıklarını daha evvel ifade 
ettiler ve bir değişiklik olmadığını anlıyorum. 

Bu itibarla, dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oyunuza sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alınması 
kabul edilmiştir. 

Bu itibarla, eğer Komisyon katılmıyor ise, tek
rar tetkikinize imkân vermek üzere bu maddeyi oy-
lamıyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANI EŞREF AKINCI — Ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Çalışma saatimiz sona ermiştir. Ya
rın, yani 8 Temmuz 1982 Perşembe günü saat 09.30' 
da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19.05 
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1312 Sayıh Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, İki Maddesinin Yürür
lükten Kaldırılması, Bazı Madde, Bent ve Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasansı (S. S, 148) na veri

len oyların sonucu : 

(Kabul edilmiştir) 

' 

« 

A 
Haindi Açan 
Ali Nejat Alıpat 
hmptjl Ama 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldıran Avcı 
Etlhem Ayan 
Nurettin Âyanoğlu 

B 
İbrahim Barangii 
Şükrü Başbuğ 
Rıecaii (BattunaJJp 
Rıfat Bayan* 
Hrdoğan BayılkJ 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 
M. Nedim Bilgis 

C 
Mahir Canova 
Abdülbakî Cebeci 

A 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncu 
Mahmut Akküıç 
imren Aykut 

B W 

Remzi Banaz 
Muhsin Zekai Bayer 

ç 
A. Güngör Çakmakçı 
Zeki Çakmakçı 

Üye sayısı : <16Q 
Oy verenler ' : 112 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Ç k̂)itm(seırtor :; 
Oya katılmayanlar : 
Açık, üyelikler : 

62 
39 
11 
48 
— 

(Kabul Edenler) 

Ender Ciner 
Orhan Civelek 

ç 
Cemil Çakmaklı 

D 

ıBekir Sami Daçe 
Recai Dimçer 
Ahmet Senıvar Doğu 

M 
Muzaffer Ender 
Sadi Erdem 
Abdıülcadir Erener 
Akif Erginay 
Hamza Eröğhı 
Sliiyaımtf Ersiöfc 
Halil Ertem 

G 

Halil Gelendost 
t., Doğan Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 

(Redde 

D 
ismail Hakkı Demirel 
ıPitei Devrimsel 
Ali Dikmen 

İR !KU 

Adnan Ersöz 
Azmi Eryılmaz 

G 
Kamer Genç 

1 Abbas Gökçe 
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H 
Beşir Hamfttoğullan 

I 
Salih İnal 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Ralhknli KaııahlaJsaJno'ğlıu 
Cevdet Karsh 
Süleyman Sırn Kırcaü 
Serda Kurtoğlu 

ö 
Ertuğrul Zekai Ökte 
Hamdı özem 
Nuri Özgökeü 
Zeki Özkaya 
M. Yılmaz özman 

n 
Mehmet Pamak 

ienler) 

ibrahim Göktepe* 
S. Feridun Güray 
özer Gürbüz 
Vahap Güvenç 

H 
Ali Mazhar Haznedar 

1 

A, Asım iğneciler 
K 

Halil ibrahim Karal 
1 A. Fehmi Kuzuoğlu 

• — 

Atalay Pek'öz 
S 

Hilmi Sabuncu 
Muza/flfer Sağışman 
Dündar Soyec 
A. Lâmi Süngü 

% 
Ragıp Tartanı 
Cavidan Tercan 

U 
M, Fevzi Uygıraer 
Bahtiyar Uzunoğlu 

Turgut Yeğenağa 
Zeki Yıldanım 
Fuat Yılmaz 
Mustafa Yücel 

23 
Hafit Zarbım 

M 
Enis Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

1 N 
Necmettin Narüoğlu 

'O 
R. Adli Onmuş 

Ö 
Nazmi önder 
Salih Necdet Özdofc 

| Fahri Öztüric 



4 
Paşa Sanoglu 

Ahmet Sarp 

A 

Mustafa Alpdündar 

Halil Evliya 

Danışma MecMai 

9 
İbrahim Şenocak 

Tandloğan Tokgöz 

G 

Necdet Göbologlu 

Hayati Gürtanı 

Turhan Güven 
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Aydın Tuğ 

Türe Tunobay 

Cahit Tutum 

(Çekimserler) 

K 
Nihat Kubilay 
Turgut Kunfter 

a 
Atom Oıyei 

U 
Hidayet Uğur 

Isa Vardal 

S 
Ahmet Samsunlu 

T 
LütfuHaıh Tosyalı 

Yİ 
Namık Kemal Yolga 

(Oya Katılmayanlar) 

A 
Halil Akaydın 
Afâeddin Aksoy 
Semen Afoypl 
Ertugrul Alatlı 
Orhan Afldılcaçtı 
Tev£ük Fikret Alpaslan 
Yavuz Aütop 
Hükmet Altuğ 
Mehmet Aydar 
Fuat Azgur 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
(Rapor) 
Kemal Dal (tz.) 

E 
A. Nedim Eray (Rap.) 
Feridun Ergini 

m 
Feyzi Feyz&oğhı 
Ayhan Fırat 

G 
Abdurrahman Ali Girmen 
İhsan Göksel 
Feyyaz Gölcüklü 
Abdullah Pulat Gözübüyük 
(îz) 

H 
Mehmet Hazer 

Sadi Irmak (Başkan) 

1 
Rafet îbrahimoğlu 
Fenni l«limyeli (Bşk. V.) 

M. Mümin Kavalalı 
M. Vefik Kitapçıgil (Bşk. V.) 
M. Utkan Kocatürk (tz.) 
Mehmet Velid Koran 

M 
Recep Meriç 

O 
Turgut Oral (Rap.) 

ö 
Feridun Şakir öğünç 
Tülay Öney (tz.) 
Teoman Özalp 
Nermin öztuş (Rap.) 
Kâzım öztürk 

F 
Evliya Parlak (tz.) 

M. Talât Saraçoğlu (tz.) 
Hayrullah Seçkin (tz.) 

A. Avni Şahin (Rap.) 
tsmail Şengün 

*I 
Turgut Tan (İz.} 
M. Ali öztürk Tekeli 
(îz.) 
Şadan Tuzcu (tz.) 
Bekir Tünay i 

Şerafettin Yarkm 
Osman Yavuz l(tz.) 
Muammer Yazar 
Abdurrahman Yılmaz 
(Rapor) 

..>.. 
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Danışma Meclisi 
GÜNDEMİ 

117 NCt BİRLEŞİM 

7 Temmuz 1982 Çarşamba 

Saat : 9.30 

1. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. — SEÇİM 

3. — OYLAMASİ YAPİLACAK İŞLER 

4. — KANUN. TASARI VE TEKLlFLERt İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

1. — 1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, İki Mad
desinin Yürürlükten Kaldırılması, Bazı Madde, Bent 
ve Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Malî işler ve iktisadî işler komisyonları raporları. 
(1/119) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma tarihi : 28.6.1982) 

2. — Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER 
ve 15 arkadaşının, 5.11.1980 Tarih ve 2334 Sayılı 
«Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinde Gö
revlendirilecek Uzman Personele Yapılacak Ödeme
lere Dair Kanun»un Adı ile Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (2/38) (S. Sayısı : 145) (Dağıt
ma tarihi : 23.6.1982) 

3. — 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa Ek 
ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Malî işler ve Millî Savunma, içişleri ve Dış
işleri komisyonları raporları. (1/135) (S. Sayısı : 146) 
(Dağıtma tarihi : 23.6.1982) 

4. — Orman Genel Müdürlüğü 1968 Bütçe yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu

ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Orman 
Genel Müdürlüğü 1968 Bütçe Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnce
leme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/194) (S. Sa
yısı : 147) (Dağıtma tarihi : 24.6.1982) 

5. — Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALPDÜN-
DAR ve 24 arkadaşının, Emekli Sandıkları ile Ma
luliyet, ihtiyarlık ve Ölüm Sigortaları Kanunlarına 
Tabi Hizmetlerin Birleştirilmesine ilişkin, 5.1.1961 
Tarihli ve 228 Sayılı Kanunun 28.1.1970 Tarihli ve 
1214 Sayılı Kanunla Değişik 10 uncu Maddesinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Malî işler 
Komisyonu Raporu. (2/15) (S. Sayısı : 150) (Dağıtma 
tarihi : 25.6.1982) 

6. — 1.4.1933 Tarihli ve 2133 sayılı Devlet Ki
tapları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 
2 nci Maddesine 7380 Sayılı Kanunla Eklenen ve 1733 
Sayılı Kanunla Değiştirilen İkinci Fıkrasının Değiş
tirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Ko
misyonu Raporu. (1/412) (S. Sayısı : 152) (Dağıtma 
tarihi: 28.6.1982) 

7. — Danışma Meclisi Üyesi Muammer Yazar 
ve 10 arkadaşının, 22.4.1962 Tarihli 44 sayılı «Ana
yasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanun»un 56 ncı Maddesinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu. (2/47) (S. Sayısı : 153) (Dağıtma 
tarihi : 28.6.1982) 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 146 

3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa Ek ve Geçici Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Malî İşler ve Millî Savun

ma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları. (1 /135) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 27 Ocak 1982 
Başkanlığı 

Sayı : 18/101-1151/07440 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 26.1.1982 tarihinde kararlaştı

rılan «3201 saydı Emniyet Teşkilat Kanununa Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» 
ile gerekçesi ekti olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederini. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

3201 SAYILI EMNİYET TEŞKİLAT KANUNUNA EK VE GEÇİCİ MADDELER EKLENMESİNE DAİR 
KANUN TASARISI 

GENEL GEREKÇE 

(19601 Anayasasının yürürlüğe girişinden sonra temel halklardan biri dan toplantı ve gösteri yürüyüşü yap
ma hakkının yaygın bir biçimde kullanılmaya başlanması yanında grev ve lokavt baklanının yeni bir düzene 
konulusu sonunda artan işçi hareketleri karşısında, Kanuna aykırı fiil ve davranışlara etkili şekilde müdahale
de bulunulabilmesi için yeni bir kolluk gücünün teşkili zorunlu ıgörülmüş ve 15.7.1965 tarihli ve 654 saydı 
Toplum Zabıtası Kurulması Halkkında Kanun yürürlüğe könıularak, kitle hareketlerine karşı İllerde özel Mes
lekî eğitim görmüş, gerekti her türlü silah, malzeme ve araçla donatılmış Toplum Zabıtası teşkili yoluna gidil
miştir. 

Kurulduğu tarihten itibaren topluluk hareketlerinin düzenini ve güvenliğini sağlama bakımından olumlu 
faaliyetleri görülmüş olan Toplum Zalbıtası, ilerleyen zaman içinde ortaya çıkan genel ve özel bazı olumsuz 
faktörlerin tesiri i e kendisinden yeterince istifade edilemeyen bir zalbııfca kuruluşu haline gelmiştir. 

IBu olumsuz faktörleri şöylece sıralamak mümkündür : 
A. Toplum Zabıtasının kuruluş yerleri yanlış seçilmiştir. Nitekim, bu teşkilatın hiç bir toplumsal olayın 

cereyan etmediği İllerde de '(Denizli, Afyon, İsparta, Bolu, Ağrı, Edirne gibi) kurulmuş bulunmaktadır. 
B, Toplum Zabıtası, hareket kabiliyeti olmayacak büyüklükte oiuşituruljmuştur. 
C, Sayıca büyük tutulan bu teşkilatın eğitimi de yapılamadığından zaman zaman disiplinsizlikler görül

müştür. 
D. Sadece toplumsal olaylar için bekletilen kalabalık personelin boş zamanı fazla olduğundan, idare, bu 

personeli başka amaçlarla kullanmaya başlamıştır. Kimi toplum, kimi trafik, 'kimi de devriye hizmetlerinde kul
lanılan personelde bu durum bıkkınlık yaratmıştır. 
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'E. Yıllar geçtikçe Toplum Zabıtası personelimin göreve sevk edileceği yerler 'daha da bdlirsizlenmeye baş
lamış, görevliler statülerinim ne olduğunu bilmez hale gelmişlerdir. Toplum Zabıtasında yaş ve çalışma süre
leri «uygulanmaz olmuştur. 

F. ISayıca giderek büyüyen Toplum Zabıtasını iskân ödecek büro bulunamamışjtıir. Bu yüzden her biri 
yarım miyar (bugünkü maliyete ıgöre bir milyar) lirayı bulan 'büyük Toplum Polisi siteleri inşa edilmeye baş
lanmıştır. ıBu ölçüler içinde Toplum Zalbıtası Devlete pahalıya malolmuştur. 

G. (Toplumsal olayların meydana gelmediği zamanlarda boş oturan toplum polisinde hiyerarşi bozulmuş 
»ve personel teşkilattaki bölünmeden daha kolay etkilenmiştir. 

H. Kuruluş Kanununda personellin özel eğitim görmesi öngörüldüğü halde, 1-13 ay arasında kısa süreli 
eğitim görmüş stajyer Polis Memurları Toplum Zabıtasına atanmıştır. 

I. En 'basit zabıta olalylarırida dahi toplum polisinin hizmete sevk edilmesi halik üzerinde psikolojik et
kinliğini (kaybetmesi sonucunu doğurmuştur. 

J. ı654 sayılı Kanun Toplum Zabıtasının sadece İllerde kurulmasını öngörmüştür. Oysa zamanla toplum
sal olayların 'büyük boyutlara ulaştığı İlçelerde de bu teşkilatlın kurulması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 

K, Toplum Zalbıtasının İlden İle takviye kuvvet olarak gönderilmesinde 'büyük güçlükler ortaya çık
mıştır. 

Yukarıda sayılan nedenler, son yıllarda kendisini o kaldar çok hissettirmiştir ki, toplum polisi bir taraftan 
kuruluşundaki hatalar, diğer taraftan Emniyet Müdürlüklerindeki öte'ki Şubelerde mevcut personelin yeter
sizliği sebebiyle asıl amacının dışında ku'lanıknaya 'başlanmış ve bugün 111677 'kişiden oluşan bu zabıta 
persondlinün sayısı fiilen 5895 kişiye inmiş bulunmaktadır. 

.112 Eylül sonrasında haşlanan Emniyet Teşkilatını yenileme ve iyileştirme çalışmalarında Toplum Zalbıtası 
kuruluşlarının dla yeniden düzenlenmesi konusu önemle ele alınmış ve ibir proje ıgrulbuınca yapılan araştırma ve 
incelemeler sonunda Topluım Za'bıtası hizmetlerine yeni 'bir şekil verilerek, tüm İllerde, daha az personelden 
oluşan sürekli eğitime talbi tutulan dinamik bir kuvvetin Ibu zabıta yerine ikâmesi uygun görülmüştür. 

Her İlde ve Emniyet ve asayiş hizmetleri itibariyle özelik ve önem airzdden 'llÇelerd'e kurulması öngörülen 
ve «Çevik Kuvvet» adını taşıyacak olan bu 'birimlerin, sözü edilen şekilde yaygınlaştırılması,, Toplum Zabıta
sının kuruluş ve faaliyetlerinlden doğan bir çok sakıncaları giderecelk ve bazı faydalar sağlayacak bir çözüm 
şekli olarak tercih edilmiş tir. 

'Böylece anaha'tlan itibariyle; 
A. (Her İlde, meydana gelebilecek toplumsal olaylara süratle müdahale eklebilecek bir kuvvetin bulun

ması, 
B. İl'den İl'e kuvvet kaydıırmaJya gerek bırakmaması, 
C. Sayının azlığı nedeniyle kolayca iskân edilebilmesi, 
D. Boş zamanının devamlı eğitim yaptırılmak suretiyle değerlendirİmeisi imkânı bulunması, 
gi'bi olumlu sonuçlar elde edilmiş olacaktır. 
Tasarı, bu görüş ve düşüncelerin ışığı altında hazırlanmıştır. 

Danışma Meclisi (S.; Sayısı : 146) 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Ek Madde 9. — Genel gerekçede de açıklandığı gibi, Toplum Zabıtasına ait hizmetleri yürütmek üzere 
teşkil edilecek olan (Pollis Çevik Kuvvet Birimleri) nin ti ve tlÇe düzeyinde kurulması öngörülmektedir. 

Çevik Kuvvet Birimlerinin, Ülke ölçüsünde bu yayılış biçimi sosyal gerçeklere de tümüyle uygun bulun
maktadır. Zira, Toplum Zabıtasına aftt hizmetler, değişen ölçüler içinde de olsa, her tide mevcut olduğuna göre, 
bu hizmetleri yürütmekle görevli kuruluşun da aynı ölçüler dahilinde koşufendırılnıası zorunluluğu kendiliğin
den ortaya çıkmaktadır. 

Madde hükmüne göre, İlçelerde de çevik kuvvet birimi kurulması mümkün bulunmaktadır. Bazı İlçeler inşa 
edilmiş veya edilmekte olan ıbüyük sınaî tesisler dolayısıyla nüfusları hızla artan ve her yönden gelişen yer
ler haline gelmiştir. Bu nedenle «Çevik Kuvvet» birimlerinin Emniyet ve asayiş yönünden özellik ve önem ka
zanan bu tip İlçelerde de kurulması uygun mütalâa olunmuştur,. 

Çevik Kuvvet'ıin görevleri, yerine ikâme olunduğu Toplum Zalbitasına ait hizmetleri kapsamaktadır. Bu
nun yanında, gerektiğimde kamu düzenini bozabilecek nitelikte toplumsal olayların meydana gelmesii muhte
mel yerlerde motorlu devriye hizmetlerini yürütmesi, törenler ve gösteriler gibi büyük kalabalıklar toplayan ha
reketlerde de, esas Polis kuvvetinin yetersiz kalması halinde güvenlik önlemlerini alması gibi hizmetler bu kuv
vetlin görevleri arasına alınmıştır. 

Ek 'Madde 10. — Çevik Kuvvet birimleri (Emniyet TMK) sı esaslarına göre, Merin gıruplandırıllmış kuruluş 
tiplerine göre teşkil edileceklerdir. Bu birimlerin İl merkezinde Sulbe Müdürlüğü, İlçelerde de Grup Amirliği 
düzeyinde kurulması plâna bağlanmıştır. 

Ancak, bazı İl Emniyet Müdürlüklerinde, çevik kuvvet birimlerinim Şube Müdürlüğü düzeyinde teşkilinin 
gerdksıiz olabileceği düşünülerek, bu yerlerde daha alt kuruluşa gidilebilmesi imkânı da sağlanmıştır. 

Ek Madde 11. — Çevik Kuvvet Birimlerinin, Yurt ölçüsünde kurulması konusunun imkân ve ihtiyaçların 
karşılıklı düşünüllmesi suretiyle Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanacak plân dönemi içinde gerçekleştiril-
mesıi ve 'bu plânda Emniyet ve asayiş hizmetleri bakımından özelik ve önem taşıyan İl ve İlçelere öncelik 
verilmesi hükme bağlanmıştır. 

Ek Madde 12. — Çevik Kuvvet Birimlerinde görevlendirilecek personelin, devamlı eğitim süreci içinde di
namik bir güç olarak hizmetini sürdürmesi asıl olmakla beraber, bu hizmetin bıktırıcı nüte'liğinden doğan moral 
kaybını gidermek ve kuvvetin yeni ve genç elemanların katılmasıyla tazelenmesini sağlamak üzere hizmet süre
sinin ısmıriandırılıması gerekli görülmüştür. Ancak, birim personelinin değiştirilmesinin hangi ölçüler içinde 
gerçekleştirilebileceği hususunun şimdiden tespitine imkân olmadığı gözönüne alınarak konunun çözümü, per
sonel tedarik planının uygulanma kabiliyetine bağlı tutulmuştur. 

Ek Madde 13. — Çevik Kuvvet Birimlerinin kuruldukları yerin bir kolluk gücü olarak hizmet görmeleri 
prensibi yanında, olağanüstü haillerde diğer bir tl'e şevkinin de gerekeceği gözden uzak tutulmamış ve mad
dede bu geçici görevlendirmenin prosedürü düzenlenmiştir. 

Ek Madde 14. — Çevik Kuvvet Birimlerinde uygulanacak olan eğitimin esasları bertilmektedir. 

Ek Madde 15. — Kanunun uygulanmasına ilişkin ayrıntılı konuların bir Yönetmelikle düzenlenmesi ön
görülmüştür, 

'Madde 3. — Çevik Kuvvet Birimleri, Toplum Zabıtası hizmetlerini yürütecek birer kuruluş olarak düzen
lediklerine göre, yerine geçtiği kuruluşun hukukî varlığının devamı söz konusu olmadığı gözönüne alınarak 
654 sayılı Toplum Zabıtası Kurulması Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırıtaaiktadır, 

Geçici 1 ve 2 nci maddeler intikal hükümleridir. 
Madde 4 ve 5 yürürlük ve yürütme maddeleridir. 

Danışma Meclisi {S* Sayısı : 146) 
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Malî İşler Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Malî İşler Komisyonu 
Esas No. : 1/135 
Karar No. : 31 

6 Nisan 1982 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

3İ2Ö1 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun tasarısı, hava
lesi uyarımca Komisyonumuzun 6 Nisan 1982 tarihli Bıiriesiminde ilgili hükümet temsilcileri de 'hazır bulunduk
ları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Tasarı, Toplum Polisimin günün ihtiyaçlarına ve şartlarıma uygun biçimde Çevik Kuvvete dönüştürülmesini 
öngörmektedir.: 

Ülkemizde karşılaşılan asayiş problemlerinde gerekli hizmetleri 'görmek üzere 1966 yılımda teşkil edilmiş 
bulunan Toplum Polisinim zaman içinde genel polis kadroları kapsamına alınmasını ve yeni 'bir hüviyete ka-
vuşturulmalsı zorunluğumu karşıılayan ve günün ihtiyaçlarıma cevap verecek 'bir Çevik Kuvvet uygulamasının 
gerçekleştirilmesini öngörecek tasarı Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

Tasarlının müzakerelerinde 'benimsenen usûl1 : 
Danışma Meclisi Komisyonlarının ihtisas üzere kurulmuş bulunduğu gerçeğini gözeten Komisyonumuz 

tasarı üzerimdeki müzakerelerini doğrudan ihtisası ile ilgili maddelerde geniş müzakereler yapmış ve yararlı 
metinleri vücuda getirmeyi hedef kalbul etmiş ve (ihtisası ile doğrudan ilgili dimayan maddeleri gerekçeleri iti
bariyle ele almıştır. Bu maddelerde karşılaştıkları eksiklik ve aksaklıklara rağmen herhangi hir düzenlemede 
bulunmamış ve hu hususları içişleri Komisyonunun ihtisası dahilimde görmüştür. 

ÖEÇÎCt MADDE 1. — Tasarının Geçici 1 nci Maddesi esas itibariyle Komisyonumuzca da henimsenmiş 
ancak uygulamaya açıklık getirmek üzere ve Bakanlar Kurulu'num yetki alanında bulunan tasarruflarım ayrıca 
bîr 'kanun hükmüyle düzenlenmesinde salkınoaları gidermek amacı ile hükmü bu gerekçelerle yeniden kaleme 
almıştır. 

Tasarınım çerçeve 1 nci maddesinde yer alan ek madde 9, 10, 111, 12, 13, )14 ve 15 nci maddeler ile çerçeve 2 
nci maddesi metnimde yer alan Geçici 1 nci madde ve tasarımım 3, 4 ve 5 nci maddeleri Komisyonumuzca da 
benimsenmiştir. 

Süleyman Sırrı KIRCALI 
Başkan 

Hilmi SABUNCU 
Kâtip 

Muzaffer ENDER 
Üye 

Recai BATURALP 
Üye 

M. Velid KORAN 
Üye 

İsmail SEN GÜN 
Başkanvekili 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Üye 

Kamer GENÇ 
Üye 

Salih İNAL 
Üye 

Hamdi ÖZER 
Üye 

Mehmet PAMAK 
Sözcü 

Erdoğan BAYIK 
Üye 

Doğan GÜRBÜZ 
Üye 

Mehmet KANAT 
Üye 

Ragıp TARTAN 
Üye 
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Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Koumsyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 4 Haziran 1982 

Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu 
Esas No. :1/135 
Karar No. : 52 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa Ek ve Geçici Maddeler EMenımesine Dair Kanun Tasarısı ve ge
rekçesi konuya 'lişikin Malî İşler Komisıyonu raporu ilgili Hükümet tem&iiclerinindıe katılmaları ile Komisyo
numuzca incelenip görüşüldü. 

Tasarının tümü ve maiddeleri ayn ayrı tartışıldı. 
Tasarı 15.7.1965 tarih ve 195 saydı kanunla kurulan Toplum Zabıtasının kaldırılmasını 'bunun yerine M Em

niyet Müdürlükleri bünyesinde ve İçişleri Bakanlığınca uygun görülecek ilçelerde Polis Çevrik Kuvvet Birim-
lerinıin kurulmasını öngörmektedir. Yapılan incelemede Toplum Zabıtasının 31201 sayılı Emniyet Teşkilat Ka
nunu 'ile kurulmuş olan Polis kuruluşunun dışında ayrı 'bir 'kanunla kurulduğu, bunun polis kuruluşu dışında 
ayrı bir devlet zabıtası gibi görülmesine yol açtığı polis teşkilatı içinde bir bölünme yarattığı anlaşılmaktadır. 
Yurdumuzda Devlet Zabıtası Polis ve Jandarma olarak teşkilaüaınmıştıir. Toplum polisinin ayrı kanunla kurul
masının yarattığı sakıncaları gidermek için, bu kuruluşun 3201 sayılı Emniyet Teşkilat kanunu içimde kuru
luş amaçları doğrultusunda görev yapacak şekilde bütün illerde emniyet müdürüne, İçişleri Bakanlığınca uygun 
görülecek ilçelerde Emniyet Amirlinle bağlı kuruluşlar haline getirilmesi, Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
Böylece, Polis teşkilatı içinde, bölünmeden doğan saikmcalar giderildiği gibi, bütün illerde ve gerekli görülecek 
ilçelerde dana az fakat üstün vasıflı personelden oluşan sürekli eğMme tabi tutulan dinamdik bir birim meyda
na getirilmiş olacaktır. 

Tasarının birinci maddesinde yer alan 3201 sayılı kanuna eklenecek 9 ncu maddenin birinci fıkrasının, 
Polis Çevik Kuvvet birimlerinin adını kuruluş ve bağlılık yerlerini, ikinci fıkranın ise Çevik Kuvvet birimleri
ne verilen görevleri belirlediği görülmüştür. 

Biırinci fıkra üzerimde Komisyonumuzca durulmuş Polis Çevik Kuvvet birimlerinin bütün illerde ve İçişleri 
Bakanlığınca uygun görülen 'ilçelerde kurulması esası benimsenmiş, bu teşkilatın ilde Emniyet Müdürüne, il
çelerde Emniyet Amirine bağlı olarak faaliyet görmesi uygun görülmüş ve Hükümet tasaıriisında'kü ek dokuzun
cu maddemin biırinci fıkrası dokuzuncu madde olarak aynen ikalbul edilmiştir. 

Polis Çevik Kuvvet Birimleri her ilde kurulduğunda valimfin emrinde emniyet müdürüne bağlı hazır kuvvet 
biriminin mevcuıdüyeti olayları başlangıçta bastırılarak büyümesini önlemede etkin olacağı kanısına varılmış
tır. Ayrıca, devriye Mzmetferiıninde etkinliği artacaktır. 

Polis Çevik Kuvvet ©kimlerinin her ilde emniyet müdürüne bağlı bir sulbe olaralk kurulması emniyet mü
dürlüklerinin teş'kilatlanmaisındla farklılıklara yol açmayacak, yeknesak bir teşkilatlanıma meydana getirecektir. 

Her ilde ilin nüfus ekonomi ve sanayi potansiyeli gözönüne alınarak Polis Çevik Kuvvet Birimleri teşkil 
olunacağından nüfusu az, ekonomi ve sanayisi gelişmemiş il merkezlerinde personeli az fakait vurucu gücü yük
sek olan Polis Çevik Kuvvet Birimleri oluşacaktır. Nüfusu çok, sanayi ve ekonomi faaliyetleri yoğun odan, 
dolayısıyla toplu eylemlerin sık meydana geldiği il merkezlerinde ise bu ihıtiyacı karşılayacak şekilde teşkilat 
kurulacaktır. Personel sayısı, araç ve gereç miktarı ihtiyaca göre 'İçişleri Bakanlığınca ayarlanacağından bu ko
nuda gerekil esneklik sağlanmış olmaktadır. 

Hükümet tasarısının dokuzuncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen çevik kuvvet birimlerinin görevleri 
fıkradaki belirtilenleri bent bent göstermek sureti ile onuncu madde olarak yeniden yazılmıştır. Böylece gö
revler da'hla belirgin ihale gelmiştir. 

Tasarının eik onuncu maddesi onbirinci madde olarak aynen kabul edilmiştir. Ancak TMK açık olarak 
yazılmıştır. 
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Tasarının ek onlbirimıci maddesi kuruluşun emniyet genel müdürlüğünce hazırlanacak plan 'dönemi içinde 
gerçekleştirileceğini beMemektedlir. Hükümet tasarının âk ombkinei maddesinde belirtilen bu husus Komisyo
numuzca onikinci madde olarak aynen kabul edilmiştir. Sadece maddede geçen dokuzuncu madde tabiri ha
zırladığımız ınetne uygun olarak onuncu madde şeklinde değiştirilmiştir. 

Polis Çevik Kuvvet Birimleriniın görevli personelinin bu birimlerde üç yıl biznıet görmesi, İdarenin gerekli 
görmesi veya personelin istemi üzerine bu süremin bir yıl daha uzatılaibilrnesi ve 'bu hizmet 'bitmeden perso
nelin teşjkilatın diğer 'hizmet birimleriınde çalıştıınlamaması benimsenmiştir. Tasarının ek onikinci maddesi ya
pılan bu değişikliklerle onüçüncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarımın ek onüçüncü maddesinde belirtilen emniyet ve asayişe ilişkin olağanüstü haller emniyet ve asa
yişin gerektirdiği haller olarak düzelıtilmis, gerek kuvvet şevki gerek kuvvetin beslenme ve barınma ihtıiyaçları 
için yapılacak harcamamanda ödeme emri aranmayacağı esası bemimsentmiştiır. Böyllece tasarının ek onüçüncü 
maddesi eik onidördüncü madde olarak benimsenmiştir. 

Tasarımın ondlördüncü maddesi incelenmiş ikinci fıkrasında belirtilen eğitimin amacı ve şekli konularının 
yasa konusu olamayacağı kanaatine varılarak tasarının dk omdördüncü maddesinin birinci fıkrası ek onlbeşinoi 
madde olarak aynen kabul edilmiş ikinci fıkra tasarıdan çıkarılmıştır. 

Tasarının ek onbeşiinci maddesinde kabul edilen bir aylık yönetmelik çıikarma süresi üç aya çıkarılmış ve 
«yapı'lacaik eğitimlerde gözömüne alınacak» tabirimden sonra «esaslar» kelimesi ilave edilerek tasarının ek on-
beşinci maddesi onaltıncı madde olarak kalbul edilmiştir. 

Tasarının geçici birinci maddesindeki ikinci fıkra birinci fıkraya ilave edilmiş, ikinci fıkrada geçen Emni
yet Genel Müdürlüğü tabiri tasarıdan çıkarılmıştır. 

Tasarının geçidi ikinci maddesi incelenmiş, Toplum Zabıtasına verilen yan ödemelerin kaynağının devlet 
memurları kanunu olduğunu ve buna göre toplum zabıtasının iş güçlüğü, iş riski ve iş temininde güçlük zammı 
aldığı anlaşılmıştır. Tasarı kanunlaşırsa bu personelin görev ve kadro unvanları değişeceğinden yan ödeme 
alabilmeleri için yeniden Bakanlar Kurulundan karar alınması gerekmektedir. Bu nedenle bir müddet yan 
ödeme alamama durumu ortaya çıkacaktır. Bu sakıncayı ortadan kaldırmak için 1982 malî yılında toplum polM-
ısdne ödenen yan ödemelerin çevik kuvvete de ödenebilmesi hususu geçici ikinci madde olarak kabul ddilmiştir. 
Gelecek malî yılda çevik kuvveti ödenecek yan ödemelerin miktarı bütün kamu personeli yanında Bakanlar 
Kurulunca ayrıca tespit edüecdktiir. 

Tasarının üçüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının dördüncü maddesinde yasanın yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi benimsenmiştir. 
Tasarımın beşinci maddesi yürütme maddesidir. 
Tasarı Komisyonumuzca oyçokluğu ile kalbul edilmiştir. 
Raporumuz Danışma Meclisi Başkanlığıma saygı ile sunulur. 

Eşref AKINCI Abdullah Asım İĞNECİLER Halil İbrahim KARAL 
Başkan Karşı oyum vardır. Sözcü 

Başkanvekili 

Remzi BAN AZ E. Yıldırım AVCI Ender CİNER 
Karşı oyum vardır. Üye Üye 

Kâtip 

İsmail Hakkı DEMİREL Ali DİKMEN Adnan ERSÖZ 
Üye Üye Üye 

Abbas GÖKÇE Avni MÜFTÜOĞLU Fahri ÖZTÜRK 
Karşı oyum vardır. Üye Karşı oyum vardır, 

Üye Üye 

Aydın TUĞ Namık Kemal YOLGA Halit ZARBUN 
Söz hakkım saklıdır,; Üye Üye 

Üye 
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KARŞI OY YAZISI 

Milî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonunun Kabul ettiği taslarının ondördüncü maddesfine göre bir 
ilde herhangi 'bir olay meydana geldiğinde o ile başkabir ilden çeviik kuvvet sevk edilebilmesi için ilgili va-
Hinin bizzat istemde bulunması, Emniyet Genel Müdürünün bizzat önermesi, içişleri Bakanının da bizzat onaıy 
vermesi gereikmektödir. Bu üç şahıstan herhangi birinin 'imzasının terdin edilememesi halinde kuvvetin sevke-
dilememesi, imza temin eldüllinceye kadar kuvvet şevkinin yapılamaması sonucu •doğacaktır. İl valisinin il merke
zinde olmadığı, telsiz ile irtibat kurulamadığı anda olaiy meydana gelse, kuvvet 'istenemeyecek, emniyet genel 
müdürü yoksa öneride bulunamayacak, İçişleri Bakanı yoksa onay verilemeyecektir. Fakat olaylar devam ede
cektir. 

Tasarı ile yetkiler şahsa bağlandığından, bu konuda yetiki devri de mümkün değildir. Bu durum hi-zanetin 
niteliği ve Ikuvvetin çevikliği ile bağdaşmamaiktaidır. 

Olayların bastırılamayacağı kanlatma varıldığında, valilniin askerî birliklerden kuvvet istemesi halinde dahi 
kuvvet şevki il idaresi kanununun Ijl nci maddesinde böyle bir formaliteye bağlanmamıştır. Olayların hızlı 
gelişmesi halinde kuvvet şevkinin gereksiz form'alliütedıen kurtarılarak, valiliğin istemi ve içişleri Başkanlığının 
onayı ile yapılabilmesi gerekir. Valiliğini 'istemi zaten Emniyet Genel Müdürlüğü telsizi ile Bakanlığa ulaşmak
tadır. Ayrıca, bakanlık merkezinde, 'kimin öneride bulunacağı, kimin onay vereceği hususu Bakanlığın kendi iç 
çalışma düzeni ile ilgilidir. Bu husus hakanlıkça diüzenlendbi'Mr. 

'Emniyet Teşkilat kanununa göre, memleketin genel emniyet ve asayiş 'işlerinden içişleri 'Bakanı sorumludur. 
Emniyet Genel Müdürünün yasal bir sorumluluğu yoktur. Asayişten ısorumlu bir Balkanın bir il'e kuvvet sevk 
edebilmesi için emrinde çalışan ve böyle bir sorumluluğu olmayan Emniyet Genel Müdürünün önerisi ile bağlı 
olması hizmet gerekleri ve diğer yasal düzenlemeler i e bağdaşamaz. 

Açıklanan nedenlerle, bir ile kuvvet sevk edilebilmesi için valiliğin istemi ve İçişleri Bakanlığı onayının 
yeterli olması gerektiği görüşü ile tasarının Komisyonda ıkâbul edilen ek ondördüncü maddesine 'karşıyız^ 

Abdullah Asım İĞNECİLER Remzi BAN AZ Abbas GÖKÇE Fahri ÖZTÜRK 
Başkanvekili 
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KJARŞI OY YAZISI 

Kurulduğu zaman başarılı görev yapan, zamanla ve dernekler kanalı ile ideolojik akımların etkisi, dev
letin her kademesindeki bozukluklar nedeni ile görevinde başarısını sürdüremeyen toplum polisi yerine, bu 
tasarı ile çevik kuvvet .oluştunılmak istenmektedir. 

Amaç yerindedir; Ancak tasarı amaca uygun hazırlanmamıştır : 
Hükümetin gerekçesinde asayişi iyi olan illerde bile toplum polisi kurulduğu, buna gerek olmadığı eleştiril

mekte; fakat yeni tasarı her ilde çevik kuvvet kurulknasım öngörmekle çelişkiye düşmektedir. 
Amaç kanun dışı toplu olayları önlemek, bastırmak ise; düzenleme ona göre yapılmalıdır. 
1. Her ilde teşkilat 'kurmak personel ve kaynak israfıdır. Üstelik bu küçük .birlikler haline gelen polisin et

kinliği de kalmayacaktır. Üç büyük il dışında diğer jilende kurulacak Çevik Kuvvet kadroları 56 ila 169 per
sonelden oluşacaktır. Bu rakam hiç bir amaca hizmet edemez,. 

2. Tasarının 14 ncü ek maddesine göre bir ilde olay çıkarsa; Bakanın emri ile diğer ilerden Çevik Kuv
vet sevk edilecektir. Orta büyüklükte bir ilde 50 bin kişilik bir kalabalığı kontrol altına alabilmek için 5 ila 
10 iden kuvvet istenecektir. Sonuç olarak; 

a) «Bu kuvvetler ayrı ayrı saatlerde yola çıkabileceklerdir» 
fo) «Yoil ve mesafelerde farklı olduğundan, olay yerine çok değişik zamanlarda yetişebileceklerdir» 
c) «Parça parça geldikleri için etkinlikleri kalmayacaktır.» 
d) «Birbirini ıtanımayan amirler komutasından, görev anlayışı ve hedefe yönelme farklı olacaktır.» 
e) «Ve nihayet belkide kanlı olayların veya tahribatın sonunu seyirci olarak görebileceklerdir.» 
3. Polisin illerde ve karakoiardaki personeli ve gereçleri yeteni düzeye çıkarıimalııdıır. Böylece ve icabında 

iller kendi yeterli mevcutlarından küçük ve ani olaylara müdahale edilebilecek çekirdek hazır kuvvet oluştura
bilirler. 

4. Bugün 36 ilimizde toplum polisi ve yeterli büyüklükte binaları vardiır. Bu kuruluşlara milyarlarca para 
sarf edilmiştir. Bunlardan faydalanmak amaca yeterlidir. 

Tasarıda Çevik Kuvvet deyimide fazla iddialıdır. Çeviklik ve kuvvetinin ölçüsü 'bilinmediğinden kavram kar
gaşalığına neden olabilir. Zira bu küçük birlikler süratli ve kesin sonuç alabilecek güçte olamayacaıklardır. Bu 
nedenle «Çevik Kuvvet» yerine «Hazır Kuvvet» denmesi daha uygun ve gerçekçi bir görüştür., 

Yukarıda biır 'kışımı açıklanan nedenlerle ek madde 9 l a düzenlenmek istenen bütün il merkezlerinde Çe
vik Kuvvet kurulması yerine «lüzum ve ihtiyaç görülen illerde» denmesi idareye kolaylık ve insiyatif sağlar. 
Kanunlarda değişikliğe gerek kalmadan kuruluşta yeni düzenleme olanağı verir. 

Ek Madde 13 ile Çevik Kuvvet Birimlerinde görevlendirilenlerin döıtft yıldan fazla çalıştırılamayacakları 
kesin hükmü de gereksizdir. İdarenin imkânları ve günün koşullarına göre uzatılaibillme yetkisi ve takdir hakkı 
tanınmalıdır. 

Özelliği olan bu kuvvet üç dört yılda ancak görevinde tecrübe kazanabilir. Bu kısa zaman içinde polisin 
bezginlik göstermesi söz konusu olmayacağından değiştirilmesi de isabetsizdir. 

Bütün bu nedenlerle tasarının ilgili maddelerine karşıyım. Önergelerim ayrıca takdim edilecektir. 
Saygılarımla Arz '©derim. 

Aydın TUĞ Abdullah Asım İĞNECİLER 
Üye -Başlkanıvekiilii 

(Açıklanan nedenlerle Çevik / 
Kuvvet deyimine muhalifim.) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3291 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

M'ADDE 'I — 4 Haziran '1937 tarihli ve 3201 sayılı Emınliyet Teşkilat Kanununa aşağıdaki ek maddeler ek-
ienmiiştir. 

«Ek Madde 9. — Emniyet Teşkilatı bünyesinde, İl merkezlerinde Emniyet Müdürüne, İçişleri Balkamhğın-
ca gerekli görülen ilçelerde emniyet amirine 'bağlı olarak «Polis Çevik Kuvvet Bir imleri» teşkil olunur. 

Bu 'birimler, kanun dı'şı sokak ve meydan 'hareketlerin1! önlemek, Kanuna uygun toplantı ve gösteri yürü
yüşlerinin düzenini ve güvenliğini sağlamak, Kanunsuz toplumsal olayları gerekirse zor kullanarak etkisiz hale 
getirmek, toplumun ve kişinin maddî ve manevî varljlklannın Kanunlara aykırı grev ve lokavtlar yüzünden 
kısmen ya da tamamen talhrilbe uğramasının önüne geçmek, gerektiğinde kamu düzeriini bozabilecek nitelikte 
toplumıs'ail otlayların meydana gelmesi muhtemel' yerlerde motorlu devriye hizmetlerini yürütmek, diğer Polis kuv
vetlerinin yetersizliği halinde her türlü tören ve gösterilerde gerekli güvenlik önlemlerini almak, Emniyet Teş
kilatının şeref ve ihtiram kıt'ası hizmetlerini yerine getirmekle görevlidirler.» 

«EK MADDE 10. — Polis Çevik Kuvvet Birimleri, İllerin TMK esaslarında 'belirlenen ve gruplandırılmış 
standart kuruluş modellerine (göre, İl Emniyet Müdürlüklerinde «Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü» veya «Çe
vik Kuvvelt Grup Amirliği», İlçelerde «Çevik Kuvvet Grup Amıidiğ'i» adıyla ve TMK. da gösterilen tip (kadro 
l e kurulur ve donatımı sağlanır.» 

«EK MADDE l'l. — Polis Çevik Kuvvelt Birimlerinin Ülke düzeyinde kuruluşu, İl veya İlçelerin Em
niyet ve asayiş hizmetlerinin niceliği ve niteliği ile ek madde 9 da belirtilen görevlerin gereği bakımından 
tespit edilecek öncelik 'sıralarına göre Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanacak plan dönemi içinde gerçek
leştirilir.' 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 146) 
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MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa Ek ve Geçici 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 4 Hazüraın 1937 tarihli ve 320»1 sa
yılı 'Emniyet Teşkilat Kanununa aşağıdaki ek mad
deler eklenmiştir. 

«EK MADDE 9. — Emniyet Teşklatı bünyesin!-
de, İl merkezlerinde Emniyet Müdürüne, İçişleri Ba
kanlığınca gerekli görülen ilçelerde emniyet amirine 
bağlı olarak «Polis Çevik Kuvvet Birimleri» teşkil 
olunur. 

KJJBK MADDE 10. — Polis Çevik Kuvvet Birim
leri; 

a) Kanun dışı sokak ve meydan hareketlerini ön
lemek, 

lb) Kanuna uygun toplantı ve gösteri yürüyüşle
rinin düzenini ve .güvenliğini sağlamak, 

c) Kanuna aylkıın topluluk eylemlerini gerekirse 
zor kullanarak dağıtmak, 

id) Kanuna aykırı 'lokavt ve grevler yüzümden top
lumun ve kişilerin maddî ve manevî varlıklarınım kıs
men yada tamamen işgal ve tahribe uğramasını önle
mek, 

e) Topluluk, olaylarının meydana gelmesi muh
temel yerlerde devriye hizmetlerini yürütmek, 

f) Diğer pottüs kuvvetlerinin yetersizliği halimde 
her türlü tören ve gösterilerde gerekli güvenlik önlem
lerini almak, düzeni sağlamak, 

ıg) Şeref ve ihtiram kıtası hizmetlerimi yerine ge
tirmek ile görevlidir. 

EK MADDE 111. — Tasarının Ek Dİ nci maddesi I EK MADDE ılil. — Polis Çevik Kuvvet Bi-
Komıisyonumuzca da 'benimsenmiştir. rümleri, İllerin Teşjkülat Mıalzeme Kadro (TMK) esas-

I larında 'belirlenen ve ıgrupiandınlmış standart kuruluş 
I modellerine göre, İl Emniyet Müdürlüklerinde «Çe-
I vik Kuvvet Sulbe Müdürlüğü» veya «Çevik Kuvvet 
I Grup Amirliği,» İffiçeîerde «Çevik Kuvvet Grup Amir-
I ligi» adıyla ve teşkilat malzeme kadrolarında göste-
I rilen tip kadro ile kurulur ve donatımı sağlanır. 

EK MADDE 112. — Tasarının Ek 12 nci maddesi EK MADDE 12. — Polis Çevik Kuvvet Birim-
Komiısyonumuzca da benimsenmiştir. I terinin ülke düzeyinde kuruluşu, il veya ilçelerin Em-

I niyet ve asayiş hizmetlerinin niceliği ve niteliği ile 
I ek madlde tlO da belirtilen ıgörevlerin gereği ba'kımın-
I dan tespit edilecek öncelik sıralarına göre Emniyet 
I Genel Müdürlüğünce hazırlanacak plan dönemi içinde 
I gerçekleştirilir,. 

Danışma Meclisi (S,, Sayısı : 146) 

DANIŞMA MECLİSİ 
MALÎ İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa Ek ve Geçici 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi Komisyo
numuzca da benimsenmiştir. 

EK MADDE 9. — Tasarının Ek 9 ncu maddesi 
Komisyonumuzca da 'benimsenmiştir. 

EK MADDE .10. — Tasarının Ek 10 ncu maddesi 
Komisyonumuzca da 'benimsenmiştir. 
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(Hükümetin TefkMi) 

«EK MlADDE 12. — Poliis Çevik Kuvvet Birimlerinde görevlenldirilmiş olan personeli üç yıl hizmet gör
medikçe, Emniyet Teşkilatının diğer hizmet birtimleninde çalıştırılamazlar. Olağanüstü hallerde veya persone
lin listemi üzerine bu süre bir yıl daha uzatılabilir. 

Çevik Kuvvet Bilimlerinde hizmet süresini tamamlayan perisionelden diğer hizmet birimlerine aktarılacak 
o'lanll'arm nispeti, o yıla ait ^Personel tddarik planı) nm gerçdklesme durumu gözönüne alınarak tespit olunur.» 

«E|K MlADDE 13. — Emniyet ve asayişe lüişkıin olağanlüsttü hallerde, 'bir İl «veya İlçedeki Çevik Kuvvet 
personeli, ilgili Valiliğin istemi üzerine, Emınüyet Genel Müdürünün önerisi ve İçişleri Bakanının onayı ille baş
ka 'bir İl veya İlçede geçici olaralk göreVlendkileMir. 

İçişleri Balkanının kararı üzerine, istenen kuvvetin görev yerine şevki o kuvvetin bağlı olduğu İl Valiliğin
ce, beslenme ve ıbarınma ihtiyaçları da gönderildiği tl'in Valiliğince karşılanır. Bu masıraflar için Emniyet Genel 
Müdürlüğü bütçesinde özel1 bir harcama Jcalemi açılır.» 

«EK MADDE 14. — Polis Çeviık Kuvvet Birimlerinde görevli personel, hizmetlin gerdk'tirdiği 'bedenî, 
fikrî ve 'fizikî kabiliyetlere sahip olabilmesi ve moral 'bakımından üstün 'bir düzeyde 'bulundurulması ama
cıyla devamlı eğitime talbi tutulur.. 

Bu eğitimler, Emniyet Genel Müdürlüğünce, bedenî ka'biliyetlera geliştirmeye yönelik ve uygulama ağırlıklı 
olarak planlanır ve birimince uygulamaya ıkonulur.» 

«EK MADDE 15. — Polis Çevik Kuvvet Birimlıerinin teşdtokül tarzı, bu 'birimlerde görevlendirilecek per
sonelin nitelikleri, seçilmeleri, başka hizmetlere alktaırıflma şartları, görevlerin yerine getirilme esas ve usuleni, 
emir ve komuta düzeni, yapılacak eğit'imlerdle gözönüne alınacalk ve Kanunun uygulanmasına ilişlkin diğer hu-
suisllair, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bar ay içinde, İçişleri Bakanlığınca yürüdüğe konulacak bir 
Yönetmelikle düzenlen ir.» 

'MlADDE 2. — 4 Haziran 1937 tarihli ve 320(1' sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa aşağıdalki geçici mad
deler dkienmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE i . — U5.7.ıl9'65 tarihli ve 6541 sayılı Toplum Zalbıtalsı KuruJmalsı Hakkında Kanunun 
hükümlerine göre kurulan ve Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan Toplum Zabıtası kuruluşları, Em
niyet Genel Müdürlüğünce tespit edilen esaslara ve hazırlanan programa göre, bulundukları İlde Çevik Kuv
vet Birimlerine dönüştürülür ve kuruluş, malzeme ve Ikadrol&n standart tip'e uygun hale getirilir. 

Ön dönüşüm sonucunda ortaya çılkan personel ve malzeme fazlalığı, Emniyet Genel Müdürlüğünce uy
gun ıgorülen diğer hizmet birimlerine devredilir.» 

Danışma Meclisi (Sy Sayısı :• 146) 
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(Danışma Meclisi Malî İşler Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

EK MADDE 113. — Tasarının Ek 13 ncü maddesi 
Komisyonumuzca 'da benimsenmiştir. 

EK MADDE 14, — Tasarımın Ek 14 ncü maddesi 
Komisyonumuzca da 'benıimsenmiştir. 

EK MADDE 15. — Tasarının Ek 15 nci maddesi 
Komisyonumuzca da 'benıimsenmiştir. 

[MADDE 2. — 4 Haziran 1937 tarihli ve 32011 
sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa aşağıdaki geçici 
maddeler eiklenmişltir, 

GEÇİCİ MADDE 1, — Tasarının Geçici 1 nci 
maddesi Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

(Mlüî Salvunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun 
Kalbul Ettiği Metin) 

EK MADDE ,13. — Polis Çevik Kuvvet Bîrim-
lerinıde ıgörevlendirilimiş olan personelin bu birimler-̂  
'deki hizmet ısüresi üç yıldır, idarenin gerekli görmesi 
veya parsıottelin istemi üzerine bu süre bir yıl daha 
uzatılabilir. Personel, Polis Çevik Kuvvet Birimlerin-
deki hizmetini tamamlamadan Emniyet Teşkilatının 
diğer hizmet (birimlerinde çalıştırılamaz. 

EK 'MADDE 14. — Emniyet ve asayişin gerektiği 
hallerde ilgili valimin istemi, Emniyet Genel Müdürü
nün 'önerisi ve içişleri Bakanının onayı ile Çevik Kuv
vet geçici olarak 'başka illerde görevlendirilebilir. 

İçişleri Bakanının kararı üzerine îstenen kuvvetin 
görev yerine şevki o kuvvetin bağlı olduğu il valili
ğince, (beslenme ve 'barınma ihtiyaçları da gönderildiği 
ilin valiliğince karşılanır. Bu masraflar için Emniyet 
Genıel Müdürlüğü 'bütçesinde özel (bir harcama kalemi 
açılır. Bu amaçla yapılacalk harcamalarda ödeme emri 
aranmaz. 

EK MADDE 15. — Polis Çevik Kuvvet Birim
lerinde 'görevli personel, hizmetin gerektirdiği 'bedenî, 
fikrî ve fizikî kabiliyetlere sahip, olabilmesi ve moral1 

bakımından üstün bir düzeyde 'bulundurulması ama
cıyla devamlı eğitime talbi tutulur. 

EK MADDE 16. — Polis Çevik Kuvvet Birim
lerinin teşdkkül tarzı, bu birimlerde görevlendirilecek 
personelin nitelikleri, seçlmeleri, başka hizmetlere ak
tarılma şartları, ıgörevlerin yerine getirilme esas ve 
usulleri, emir ve komuta düzeni, yapılacak eğitimler
de ıgözönüne alınacak esaslar ve Kanunun uygulan
masına ilişkin 'diğer hususlar, ıbu Kanunun yayımı 
tarihinden 'itibaren üç ay içinde, İçişleri Bakanlığınca 
yürürlüğe konulacaik bir Yönetmelikle düzenlenir. 

(MADDE 2. — 4 Haziran 193)7 tarihli ve 31201 sa-
yılı Emniyet Teşkilat Kanununa aşağıdaki geçici mad
deler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 15.7Jİ965 tarihli ve 654 
sayılı Toplum Zabıtası Kurulması Hakkında Kanu
nun hükümlerine göre kurulan ve Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte mevcut olan Toplum Zabıtası ku
ruluşları, Emniyet Genel Müdürlüğünce tespit edilen 
esaslara ve hazırlanan programa 'göre, bulundukları 
ilde Çevik Kuvvet Birimlerine dönüştürülür ve kuru
luş, malzeme ve kadroları standart tipe uygun hale 
ıgetMlir. ıBu dönüşüm sonucunda ortaya çıkan perso-

Danışma Meclisi (S, Sayısı : 146) 
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(Hükümetin Tdctiifii) 

«GBÇİıOt MADDE i2. — Polis Çevik Kuvvet Birimlerinde ıgörevli personelle, malî ödemelere ilişkiln 
muhtelif Kanun ve Kararnameler gereğince Toplum Zabıtası personelline verilmekte olan ödenekler ve zamlar 
aynen verilir.» 

MADDE 3. — 15.7.1965 tarihli ve 654 sayılı Toplum Za'bıitası Kurulması Hakkında Kanun ile ek ve de
ğiş ilkllikleri yürürlükten kaldırtlmıştır. 

MİAODE 4. — Bu Kanun yayımından otuz gün sonra, yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Küruluı yürütür. 

26.1.1982 

B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. C ant ürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
1. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. Tt Esener 

îmar ve iskân Bakanı 
Dr. S. Tüten 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. I. Öztrak 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakam 
Prof. Dr. A. Bozer 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
M.. Turgut 

Köy İşleri ve Koop. Bak. 
M.. R. Güney 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

içişleri Bakanı 
5. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T., Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V._ Özgül 
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(Danışma Meclisi Malî İşler Komisyonunun Ka'bul 
[Ettiği MeStin) 

GEÇİCİ MADDE 2. — Polis Çevik Kuvvet Bi
rimi personeli, Toplum Za!bılta personelinin malî halk
larından yararlanır. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddeslî Komis
yonumuzca da benimsenmiştir. 

ıMADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi Komis
yonumuzca da benimsenmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi Komis
yonumuzca da benimsenmiştir. 

....>... 

(Miiî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

nd ve malzeme (fazlalığı, uygun görülen 'birimlerine 
devredilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Polis Çevik Kuvvet Bi
rimlerinde 'görevli pensende, Toplum Zabıtası perso
neline verilmekte olan zamların 19;8!2 malî yıllı so
nuna kadar ödenmesine devam olunur. 

IMADDE 3. — 15.7.1965 tarihi ve 654 sayılı Top
lum Zalbıtası Kurulması Hakkında Kanun ile ek ve 
değişiklikleri yürürlükten kaldmlmıştır. 

'MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe giırer. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen ka-
bull edilmiştir. 

..<... 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 163 

Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanunu Tasarısı ve Büt
çe - Plan ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Ra

porları. (1 /424) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 5 Mayıs 1982 
* Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-833/01375 

DANIŞMA MECLİSL BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 3.5.1982 tarihinde kararlaştı
rılan «Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ KANUN TASARISI 

GENEL GEREKÇE 

1. Yürürlükte bulunan 1706 sayılı Jandarma Kanunu, 22 Haziran 1930 yılından beri uygulanmaktadır. 
Aradan geçen 51 yıllık süre içerisinde gerek çıkarılan yeni kanunlar, gerekse yapılan birçok değişiklikler do
layısıyla; bu Kanunun bazı maddeleri yürürlükten kaldırılmış, bazı maddeleri de uygulanmaz duruma gel
miştir. 

2. Kanunun tedvin olunduğu yıllarda Türk toplumu Hükümetine bağlı statik bir durumda idi. Bu yıl
larda Zabıtanın statükoyu muhafaza etme görevleri ağır bastığından Jandarmanın gerek yetkileri, gerekse 
teşkilatı bu esaslara göre düşünülmüştü. 1950 yılından sonra memleketimizde sosyal ve siyasî alanda büyük 
bir değişiklik olmuş (toplum hareketlenmesi ve siyasî etkinin tavizci bir tutum izlemesi gibi) 1960 sonrasında
ki kıpırdanmalar, eylemler süregelmiş, nihayet anarşi ve terör büyük boyutlara ulaşmıştır. 

Bu haller güvenlik kuvvetlerinin organize suç ve suçlularla mücadele etme zorunluğunu getirmiştir. 
Güvenlik güçleri; 

a) Hareketlenen topluma, statik toplum teşkilatı ile ayak uydurmaya çalışmıştır. 

b) Organize suçların takibinde teşkilat, eğitim ve taktik yetersiz kalmıştır. 

c) Anarşinin doğmasında büyük bir payı bulunan siyasî etki ile hareketleri kısıtlanmış görevini kanunlar 
çerçevesinde yapabilme olanağını bulamamıştır. 

3. Bu nedenle; günümüzün koşullarına, memleketimizin sosyal, kültürel ve ekonomik yönden yaptığı bü
yük hamlelere paralel olarak Jandarma Teşkilatının da.Teşkilat ve Görev Kanunu yönünden d*ha yeterli, güçlü 
ve modern bir hale getirilmesi kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Bu çalışmalarımızda, Jandarma Teşkilatına görev, yetki ve sorumluluk bakımından günün ve geleceğin 
koşullarına uyabilecek bir hüviyet kazandırarak olaylara süratle ve elastikî bir şekilde müdahale edebilecek 
bir yapıya kavuşturmayı ve ayrıca Jandarmanın kanunlarla tespit edilmiş bulunan görevlerini yaparken hiçbir 
tesir altında kalmamasını sağlamak ilke olarak kabul edilmiştir. 
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Bu amaçla; Avrupa devletlerindeki bütün Jandarma'teşkilatlarının görev kanunları, kuruluş ve konuşları, 
çalışma prensipleri gözden geçirilmiştir. Bilhassa her yönden çok üstün düzeyde bulunan Fransız ve İtalyan 
Jandarma Teşkilatları örnek alınarak, onların teşkilat ve görev kanunları ile nizamnameleri detaylı incelenmiş, 
bağlılık durumları, teşkilat ve kuruluşları, kanunî görevleri, ilgili bakanlık ve alt kaaemeleri ile olan vazife mü
nasebetleri, yetki ve sorumlulukları gözden geçirilmiştir. 

Yapılan bu çalışmalar sonunda Türkiye Cumhuriyeti Jandarmasının da Fransız ve İtalyan jandarmaları gibi 
her yönden üst düzeye getirilebilmesi için; bağlılık durumu, görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili bakanlık
lar ve alt ka'demeleri ile olan vazife münasebetlerinin yeniden düzenlenmesi ve bu esasların yeni hazırlanan Jan
darma Kanununda yer alması uygun ve faydalı görülmüştür. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Gelişen toplumumuzun ihtiyaçlarına artık cevap veremez hale gelmiş bulunan 1706 sayılı 
Jandarma Kanunu yerine uygulanacak hükümlerin içeriği belirtilmektedir. 

Madde 2. — Kanunun kapsamı ortaya konulmaktadır. 
Madde 3. — Türkiye Cumhuriyeti Jandarmasının genel tanımı yapılmakta, görevi ve niteliği belirtilmek

tedir. 
Madde 4. — Jandarma Genel Komutanlığının yapısal durumu ile bağlı olduğu merciler vurgulanmakta

dır. 
Madde 5. — Jandarma Genel Komutanlığı Teşkilatını oluşturan üniteler açıklanarak, bunlara ait kadro, 

konuş ve kuruluşların nasıl düzenleneceği ortaya konulmaktadır. 
Madde 6. — Jandarma Genel Komutanının görev ve sorumlulukları belirtilmektedir. 
Madde 7 - 8 . — Jandarmanın mü'kî, adlî askerî ve diğer görevleri genel olarak zikredilip, 8 inci madde 

ile Jandarmanın sefer görevlerinin neler olacağı gösterilmektedir. 
Madde 9. — Jandarmanın aslî görevini en iyi şekilde yapmasını sağlamak için ek görev verilemeyeceği an

cak yönetimdeki katkı ve özellikleri nedeniyle vali ile kaymakamlığa vekâlet edebilmeleri sağlanarak yöne
timdeki sakıncalar giderilmektedir. 

Madde 10 ve 11. — Jandarmanın görev ve sorumluluk sahası zikredilip hangi hallerde, nasıl silah kul
lanılabileceği gösterilmektedir. 

Madde 12. — Kanun ve nizamların Jandarmaya tevdi ettiği görevlerin ifasında; güvenlik birliği bulunan 
il jandarma alay komutanlıkları ile ast kademelerinin mahallî en 'büyük mülkî amirine bağlı olduğu, bu ünite
lerin sevk ve idare, disiplin, eğitim, özlük hakları ve lojistik faaliyetlerin yürütülmesi bakımından askerî 
amirlerine karşı sorumlu bulundukları, kanun ve nizamlarda zikredilen hususlarda ilgili makamların haklı is
teklerini yerine getirmekle yükümlü tutuldukları, bu kademelerin istekleri ne şekilde yerine getirecekleri belir
lenerek sorumlulukların nasıl doğacağı gösterilmektedir. 

Madde 13. — Genel Güvenlik Kuvveti bulunan Jandarma ve Emniyet Teşkilatının işbirliği ve yardımlaş
ması esasları açıklanmaktadır. 

Madde 14, 15, 16. — Jandarma Teşkilatını meydana getiren personelin kimlerden oluştuğu, nasıl yetişti
rildikleri kendi kaynaklarından karşılanamayanların sağlanma şekli ile bunların yükselme, atanma ve yer de
ğiştirme, sicil, izin ve ödül prensipleri vazedilmektedir. 

Madde 17, 18, 19. — Jandarma personelinin; disiplin cezası verilme, yargılanma, açığa alınma, görevden 
uzaklaştırma ve işten el çektirilmelerine ait kurallar belirlenmekte olup, adlî hizmet icra eden ilçe Jandarma 
Bl. K. lan ile zlorunlu hallerde 'bu tür bir görev yapan ti Jandarma Alay Komutanlarıyla yardımcılarının 
haiz oldukları makam ve memuriyetin özelliği gözönünde tutularak haklarında hâkimlerin görevlerinden dola
yı tabi oldukları yargılama usullerinin uygulanması gerektiği vurgulanmıştır. 

Madde 20, 21, 22, 23, 24, 25. — Malî hükümleri kapsamaktadır. 
Madde 26. — Bu Kanunla getirilen hükümlerin uygulanış şekil ve suretlerini gösterir Yönetmeliğin 6 ay 

içinde çıkarılacağı kaydedilmektedir. 
Madde 27, 28, 29. —- Yürürlükten kaldırılan hükümler ile bu Kanunun yürürlüğe girme zamanı ve yü

rütülme şekli belirlenmektedir. 
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TC 
Danışma Meclisi 11 Mayıs 1982 

Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu 

Sayı : 97 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetki
leri Kanunu Tasarısı» hakkında Başkanlıkça Komisyonunuz görüşünün alınması uygun görüldüğünden söz 
konusu tasarının 5 inci, 20 nci, 21 inci, 22 nci, 23 üncü 24 üncü ve 25 inci maddeleri hakkında Komisyon gö
rüşünüzün Danışma Meclisi içtüzüğünün 33 üncü ve 36 nci maddeleri gereğince Komisyonumuza bildiril
mesini saygılarımla arz ve rica ederim. 

Eşref AKINCI 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 

Komisyonu Başkanı 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 16 Haziran 1982 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Esas No. : 1/424 
Karar No. : 50 

MİLLÎ SAVUNMA* İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 11.5.1982 gün ve 96 sayılı yazınız, 

İlgi yazınızda «Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanun Tasarısı»'nın Komisyonunuzda incelendiği, 
ancak İçtüzüğün 33 ve 36 nci maddeleri gereğince Komisyonumuzun görüşüne ihtiyaç duyulduğu belirtil
mektedir. Adı geçen tasarının Komisyonumuzu ilgilendiren maddeleri, Komisyonumuzun 8 - 9 Haziran 1982 
günlü 64 ve 65 inci birleşimlerinde Hükümet temsilcisinin de katılmasıyla görüşülmüştür. 

Tasarının Komisyonumuzu ilgilendiren maddesinde, madde metninde geçen «Seferde» kelimesine geniş
lik ve anlam kazandırmak için «ve olağanüstü,» durumlarda ibaresi eklenmiş, diğer maddelerde geçen «sefer
de» deyimine de aynı ibarenin eklenmesinin Komisyonumuzca tavsiyesine karar verilmiştir. 

Komisyon görüşmeleri sonunda, ilgili maddelerin aşağıda yer aldığı biçimde düzenlenmesi uygun görül
müştür, 

Madde 5. — Jandarma Genel Komutanlığı Teşkilatı; Sabit Seyyar (Sınır), Komando, Eğitim ve Öğre
tim Birlikleri ile destek ünitelerinden oluşur. 

Teşkilatın ayrıntıları; Türk Silahlı Kuvvetlerindeki esaslara uygun olarak kendi kuruluş ve kadrolarında 
gösterilir. Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş ve kadroları ile konuş yerleri; İçişleri Bakanlığınca dü
zenlenir. Ancak, seferde ve olağanüstü durumlarda diğer kuvvetler emrinde görev alacak birliklerle, Jandar
ma Eğitim, Komando ve Toplu Birliklerinin kuruluş, konuş ve kadrolarının düzenlenmesinde Genelkurmay 
Başkanlığının tasvibi alınır. 

Genel güvenlik ve asayişle görevli Jandarma birliklerinin kuruluş ve konuşlarının saptanmasında zorunlu 
haller dışında, mülkî taksimat gözönünde bulundurulur. 

.(Danışma Meclisi Sıra Sayısı: 163) 



MALÎ HÜKÜMLER : 

Madde 20. — Jandarma Genel Komutanlığının bütçesi, içişleri Bakanlığının bünyesinde ve bu Bakanlı
ğın bütçesinden ayrı olarak düzenlenir. 

Madde 21. — Jandarma Genel Komutanlığı ikmal hizmetleriyle faaliyetlerini ve Millî Savunma Bakan
lığınca sağlanacak silah ve mühimmatım kendi bütçesinden karşılar, 

Seferde ve olağanüstü durumlarda diğer kuvvetler emrine girecek jandarma birliklerinin her türlü ihti
yaçları (sefer stoklan dahil) emrine gireceği Kuvvet Komutanlıklarının standartlarına uygun olarak barıştan 
itibaren Millî Savunma Bakanlığınca sağlanır. 

Madde 22. — Jandarma Genel Komutanlığı personeli bu kanunla getirilen hakların yanı sıra, özlük hak
ları bakımından, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Devlet Memurları Kanunu ile genel ve özel dü
zenleme getiren diğer kanunlarla verilen haklardan da yararlanır. 

Madde 23. — Tasarının 23 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 24. — Tasarının 24 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 25. — Tasarının 25 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Turgut KUNTER 
Başkan 

Tülay ÖNEY 
(Kâtip 

Muhsin Zekaî BAYER 
Üye 

Akif ERGİN AY 
Üye 

İbrahim GÖKTEPE 
Üye 

Besir HAMİT OĞULLARI 
'Üye 

Muzaffer SAĞIŞMAN 
Üye 

A. Lâmi SÜNGÜ 
Üye 

Şadan TUZCU 
/Üye 

, Tandoğan TOKGÖZ 
Baışkanıvekıli 

Yavuz ALTO? 
Üye 

Orhan BAYSAL 
lÜye 

Azmi ERYILMAZ 
Üye 

Özer GÜRBÜZ 
(üye, 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

Ahmet SAMSUNLU 
Üye 

İbrahim SENOCAK 
Üye 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Üye 

Cemil ÇAKMAKLI 
Sözcü 

Fuat AZGUR 
Üye 

Ahmet Senvar DOĞU 
Üye 

Abdurrahman Ali GİRMEN 
Üye 

Turhan GÜVEN 
'Üye 

Nazmi ÖNDER 
Üye 

Dündar SOYER 
Üye 

Cahit TUTUM 
Üye 

Osman YAVUZ 
Üye 
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MiUî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Rapora 

TC 
Danışma Meclisi 

Milli Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu 6 Temmuz 1982 

Esas No. : 1/424 
Karar No. : 60 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu Tasarısı ve gerekçesi, ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin de 
katılmaları ile Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Tasarının tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı. 

1706 sayılı Jandarma Kanununun günün gereklerine uymadığı yeniden düzenlenmesi gerektiği yolundaki 
hükümet gerekçesi komisyonumuzca da benimsendi.Ancak tasarının, Jandarma Teşkilatının gerek İçişleri 

Bakanlığıyla, gerek mülkî idare amirleri ile ilişkilerinde gelecekte ciddî sorunlar yaratabilecek nitelikte ol
duğu görülmüştür^ ' 

Tasarıda Jandarma Teşkilatının bir askerî kuruluş olduğu noktasından hareket edilmiş, bakanlık ve mül
kî idare ile ilişkileri bu açıdan düzenlenmiştir. Jandarmanın bir iç güvenlikle görevli kuruluş olduğu daima 
ikinci plana alınarak düzenleme yapılmıştır. Yurdumuzda kamu düzen ve güvenini korumak İçişleri Bakanı
nın görevidir. Bu görev 5442 sayılı Yasa hükümleri ile il sınırları içinde Valiye, ilçe sınırları içinde Kay
makama verilmiştir. Kamu düzen ve güvenini sağlamakla görevli Vali ve Kaymakam bu görevi Emniyet ve 
Jandarma eliyle yürütmektedir. Bu nedenle 5442 sayılı îl İdaresi Kanununun 11 nci maddesi valinin il sınır
ları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiri olduğunu hüküm altına almış
tır. Anılan yasanın 32 nci maddesi de kaymakam için aynı hükmü getirmiştir. Getirilen tasarıda ise Jandar
ma Teşkilatının mülkî idare ile ilişkileri düzenlenirken, mülkî idare amirlerinin, suç işlenmesini önlemek, ka
mu düzen ve güvenini sağlamak görevleri ile, buna paaralel olarak düzenlenen genel ve özel kolluk kuvvetle
rinin amiri olma vasıfları ile bağdaşmayan, hükümler getirmiştir. Günümüzde demokratik düzene geçmn ha
zırlığı içindeyiz. Demokratik düzende sivil otoritenin esas olması gerekir. Yurt içinde devleti temsil eden 
ve kamu düzen ve güvenini sağlama görevi olan vali ve kaymakamın, bu yetkilerini zaafa uğratacak, ta
sarruflardan kaçınılması gerekeceği kanısına varılmıştır. Vali ve Kaymakamın yukarıda belirlenen görevleri 
devam ederken, genel ve özel kolluk kuvvetlerinin amiri olma yetkisi yasal olarak devam ederken, bu görev 
ve yetkinin kırsal alanda muhatabı olan jandarma teşkilatının, yeniden düzenlenmesinde, mülkî idare ile or
ganik bağının koparılması mülkî idarenin bu görev ve yetkinin sona erdirilmesi ile mümkündür. Bu da iç 
güvenlik yanında idarî yapının yeniden düzenlenmesini gerektirir. Bu yapılmadan jandarma teşkilatının, dış 
güvenlikle görevli askerî birlikler gibi düzenlenmesi komisyonumuzca mümkün görülmemiştir. 

Yukarıda belirttiğimiz genel gerekçenin ışığında tasarının maddelerine geçilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi redaksiyon hatalarının düzeltilmesi üe aynen kalbul edilmiştin; 

2 nci madde kanunun, jandarma karargâh, birlik ve kurumlarında hizmet gören personel yanında, karargâh 
'birlik ve kurumları da kapsamına aldığım belirtecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının 3 üncü maddesi redaksiyon hatalarındaki düzeltmeler yanında, maddede geçen «görevli ve yü
kümlü» tabiri «görevli ve yetkili» olarak değiştirilmiş ve böylece kabul edilmiştir. 

Tasarının 4 üncü maddesinde Jandarma Genel Komutanlığının, emniyet ve asayiş işleriyle diğer görev ve 
hizmetlerinin ifası yönünden içişleri Bakanına bağlı olduğunu belirlemiştir. Bu bağlılık şeklinin gelecekte bü» 
yük sakıncalar yaratacağı sonucuna varılmıştır. Teşkilât Bakanın şahsına bağlandığında, illerle Jandarma ile il
gili yazışmaların tamamını bizzat Bakanın imzalaması, illerden yazılan bütün yazıların Bakanın şahsına yazıl-
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ması gerekir. Bu fiilen mümkün değildir. Ayrıca Başbakanlığa bağlı bir kuruluş hariç, yurdumuzda Bakanların 
şahsına bağlı bu tür teşkilat yoktur. Bu nedenle Genel Komutanlığın Bakanlığa bağlanması esası getirilmiş, ancak 
Genel Komutanın Bakanlığın alt kademeleri ile ilişkilerinde herhangi bir pürüz yaratmamak için Genel Komu
tanın Bakana karşı sorumlu olacağı hükmü maddeye eklenmiştir. Maddede geçen «emniyet» kelimesi «Genel 
güvenlik» olarak değiştirilmiş Genelkurmay Başkanlığına bağlı görevlere «sefer görevleri» ilave edilmiştir. 

Tasarının 5 inci maddesi Bütçe - Plan Komisyonunla değiştirilerek kaibul edilen şekli ile 'benimsenmiştir. 

Tasarının 6 ncı maddesi redaksiyon hatalarının düzeltilmesi ile aynen benimsenmiştir. 

Tasarının 7 nci maddesinin başlığı ve 1 inci fıkrası «Jandarmanın görevleri» olarak değiştirilmiş, 8 inci mad
dede jandarmanın «sefer görevleri», «seferde ve olağanüstü durumlarda görevleri» olarak değiştirilmiştir. 

Tasarının 9 uncu maddesi redaksiyon düzeltmeleri ile aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 10 uncu maddesi, il, ilçe ve bucak teşkilatı bulunmayan fakat polis teşkilatı kurulmuş bulunan be
lediye hudutları içinde jandarmanın görev alanı haline getirtmiş'tirj Bu sakıncayı gidermek için madde yeni
den düzenlenmiş, il, ilçe, bucak ve kasabaların belediye hudutları dışında kalan alan, jandarmanın görev ve 
sorumluluk haline getirilmiş, ancak henüz polis teşkilatı kurulmayan ilçe, bucak ve kasabaların belediye hu
dudunda 5 yılı geçmemek üzere jandarmanın görev ve yetkilerinin devam etmesi esası benimsenmiştir. Anılan 
belediye hudutlarında 5 yıl içinde polis teşkilatının kurulması amaç haline getirilmiştir. 

Tasarının 11 inci maddesi aynen, 12 nci maddesi redaksiyon hataları düzeltilerek aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 13 üncü maddesinde polis ve jandarmanın yetersiz kalmaları halinde, birbirlerinin sorumluluk böl
gesinde görevlendirilmeleri için Mülkî tdare Amirlerinin istekte bulunması öngörülmektedir. Görevlendirecek 
makam belirgin değildir. Madde Komisyonumuzca incelenmiş, genel ve özel kolluk kuvvetlerinin amiri olan 
ve kamu düzen ve [güvenini sağlama görevi verilmiş olan Mülkî Amirin gerektiğinde polis ve jandarmayı bir
birlerinin sorumluluk bölgesinde bizzat görevlendirebilmssi esası getirilmiştir. 

Tasarının 14 ve 15 inci maddeleri redaksiyon düzeltmeleri ile kabul edilmiştir. 

Tasarının 16 ncı maddesinin, valilerin statüsünü zedelediği, 11 idaresi Kanunu ile valiye verilen görev yetki 
ve sorumlulukla bu maddenin bağdaşmadığı kanısına varılarak madde yeniden düzenlenmiştir, il jandarma alay 
komutanı atanmadan önce ilgili valinin görüşünün alınması esası getirilmiştir. İlin genel ve özel kolluk kuvvet
lerinin amiri olan ve kamu düzen ve güvenini sağlama görevi verilen valinin bu görevi yürütmek için gönde
rilen il jandarma alay komutanı hakkında varsa bir görüş bildirmesi, hizmetin geleceği açısından gerekli görül
müştür. Bu görüş bildirme atamaya engel olmayacağı gibi, genel komutanlığın yapacağı tayinde, valinin ne dü
şündüğünü bilmesinin yararlı olacağı kanısına varılmıştır. 11 jandarma alay komutanlığı emrine atanan persone
lin ıgörev yerlerinin (belirlenmesinde tasarıda valinin görüşü alınarak alay komutanının onayı esası getirilmiş
tir, Bu durum, valilik görevinin statüsü ile bağdaşmayacağı gibi emrinde çalışan (kişiye görüş bildirme gibi ida
rî yapıya ters düşen 'bir durum yaratmıştır. Bu durumu düzeltmek: için tasarıda, il jandarma alay komutanının 
teklifi ve valinin onayı ile görev yerinin belirlenmesi usulü getirilmiştir. 

Tasarının 17 nci maddesinde, mülkî amirlerin denetlemeleri sırasında disipline aykırı durumlarını gördüğü 
kişiler hakkında yetkili disiplin amirinden disiplin soruşturması açılmasını ve sonuçtan bilgi verilmesini isteme 
esası getirilmiş ve redaksiyon hataları düzeltilerek madde kabul edilmiştir. 

Tasarının 18 ve 19 uncu maddeleri aynen 20, 21 ve 22 nci maddeleri Bütçe Plan Komisyonunda kabul edi
len şekli ile 23, 24, 25, 26, 28 ve 29 uncu ve geçici 1 inci maddede aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 27 inci maddesi redaksiyon hataları düzeltilerek benimsenmiştir. 

Tasarıya ayrıca Deniz Birlik Tesislerinin sahil güvenlik komutanlığının kurulmasından sonraki durumunu 
düzenleyen geçici 2 nci madde eklenmiştir. 

Tasarı Komisyonumuzcada oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

^Danışma Meclisi Şifa Sayısı: 163) 
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Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu Tasarısı ile ilgili bu raporumuz Danışma Meclisi Başkanlığı
na saygı ile sunulur. 

Eşref AKINCI 
Başkan 

Remzi BAN AZ 
Kâtip 

İsmail Hakkı DEMİREL 
Üye 

Abbas GÖKÇE 
Muhalefetim vardır 

Üye 

Aydın TUĞ 
Üye 

Abdullah Asım İĞNECİLER 
Başkanvekili 

•E. Yıldırım AVCI 
Üye 

imzada bulunamadı 

Ali DİKMEN 
Söz hakkım sa'klıdır 

!üye 

Avni MÜFTÜOĞLU 
Üye 

Söz hakkım saklıdır 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 

Halil İbrahim KARAL 
Sözcü 

Ender CtNER 
Üye 

imzada bulunamadı 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Fahri ÖZTÜRK 
Üye 

Halit ZARBUN 
Üye 

imzada bulunamadı 
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KARŞI OY GEREKÇESİ 

1. Usule İlişkin İtirazlarımız : 
Jandarma; kanun, nizam ve bunlara dayanan hükümet emir ve kararlarını uygulamakla görevli ve yetkik 

bulunan silahlı ve askerî bir genel güvenlik kuvvetidir. 
Askerî görevi dışında, zabıta olarak, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile bir çok yasaların jandarma

ya verdiği Zabıta (kolluk) ve adlî görevleri vardır. Bu sebeple jandarmayı sadece bir asker veya zabıta gö
revlisi gibi mütalaa ederek, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun, yalnız komisyonumuzda in
celenmesinde isabet yoktur. Bu bir eksikliktir. Jandarmayı adliyeden uzak, adliyeyi jandarmasız düşünmek 
mümkün değildir. Bu bakımdan Adlî görevi gözden kaçırılmayarak, kanunun hazırlanışında, yasa tasarısı
nın Adalet Komisyonununda da görüşülmesi zorunlu iken, bu husus Başkanlık Divanınca gözden kaçırılmış 
ve bu yoldaki önerimiz Komisyonumuzca da kabul edilmemiştir. 

2. Esasa İlişkin litirazlarımız : 
a) Kanun Sistematiği... 
Bilindiği gibi, kanunların yapılışında belli bir şekil ve sistematiği gözden kaçırmamak gerekir. Başbakan

lığın 30.4.1982 gün ve 18/196-666/03871 sayılı yazılarında da bu husus açıkça belirlenmiştir. İncelemekte 
olduğumuz 29 esas 2 geçici maddeli kanun, çok önemli temel bir kuruluş kanunudur. Bu kanun içinde, jan
darmanın teşkilâtı, görevi, yetkileri, personel işleri vedeğişik konular hükme bağlanmıştır; Bu temel konular 
gözönünde bulundurularak kanunun bölümlere, bölümlerin kısımlara ayrılması ve her bölüm ve kısım için 
ayrı ayrı başlıkların konulması gerekirdi. Bu hal hem kanunda gereksiz tekerrürleri önleyecek, hem de uy
gulayıcı açısından kolaylık sağlayacaktı... Bu gözden kaçırıldığı için kanunun yapısında bir ahenk sağlana
mamış, rastgele kenar başlıkları altında sıralanan maddelerde düzensizlik ve tekerrür önlenememiştir. Mese
la «TANIM» kenar başlığını taşıyan 3 üncü madde tanımdan çok jandarmanın genel görevini belirlemekte
dir. Oysa jandarmanın bu görevleri 7 ve müteakip maddelerde tekrarlanmıştır. 

b) Kanun Maddeleri ..^ 
—• (Kanun tasarısının 2 nci maddesi «'Bu kamum jandarma karargâh, birlik ve kurumlarında hizmet gören 

personeli kapsar» biçiminde düzenlenmiştir. Halbuki 'bu kanun sadece personel hakkında. değil, karargâh, 
birilik ve 'bidikite yapılan işlemler, burada bulunan'lann görev ve yetkileri de bu kanun kapsamı içindedir. Bu 
durumda kanunun 2 nci maddesinin şöyle olması gerekirdi. «Jandarma karargâh, birlik ve kurumları, bun
ların görev ve yetkileri ile bu yerlerde hizmet gören, personel hakkında bu kanun hükümleri uygulanır» 

—ı Tasarının 3 üncü maddesi jandarmayı tarif amacı ile konulmuştur. Anıcalk bu maddede tariften çok 
jandarmanın görevi aldatılmaktadır. Görev 7 ve müteakip maddelerde de aynen öngörülldüğunden tekerrürün 
önlenmesi için bu maddemin çikarılmaisı gerekir J 

—• Tasarının 7 nci maddesinin (a) bendinde jandarmanın «ıMülkî görevleri» başlığı altında bu görevin ne 
bliduğu şöyle anl'atılımışltır :! 

«Kamu düzenini korumak, kamu güvenliğini, huzur ve sükûnunu sağlamak ve suç istenmedim önlemek için 
gereken tedbirleri almak ve uygulamak» 

Dikkat buyurulursa bu görevin mülkî bir görev olmayıp, bir zabıta görevi, bir kolluk görevi bulunduğu 
hemen anlaşılmaktadır. Zaten yasalarda jandarmaya verimiş hiç bir mülkî görev yoktur. Mülkî görev vali, 
kaymakam ve bucak müdürü gibi Devlet memurlarına veritaıiiiş görevleredir. Jandarmanın askerî, aidlî ve za
bıta (kolluk) göreVinlden başka bir mülkî görevi bulunmadığına göre bunun «a. Zabıta Görevleri» şeklinde 
düzeltilmesi gerekir. 

—> Tasarının 111 inci maddesinin 2 nci satırının sondan evvelki «aynen» kelimesi gereksizdir, fuzulîdÜr 
çıkarılması gerekir. 

— Tasarının 18 inci maddesinin kenar başlığı ve madde içerisinde geçen «açığa çıkarılma» deyimi, bir
çok kanunlarda «<açığa alınma» şeklinde geçmekte ve uygulamada da bu tabir kullanılmaktadır. Bu yanlış 
deyimin bir tek kanunda yer alışı, aynı hatanın sürdürülmesini gereikltirmeyeceğinden «açığa çıkarılma» deyimi
min «açığa alınma» şeklinde düzeltilmesi doğru olur. 

Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle komisyonı raporu ve tasarının belirlenen kesimlerine karşıyım. 

^bbas GÖKÇE 

<(3Danışjma Meclisi ISına Sayısı: 1(63) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu Tasarısı 

Amaç : 

MADDE 1. — Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Jandarmasının görevine, yetki ve sorumluluklarına, hiz
metin gerektirdiği bağlılık ve ilişkilere, teşkilat, konuş, personel kaynakları ve yetiştirilmesi ile bütçesine ve 
görev özelliğinden doğan özlük işlerine ait esas ve usulleri düzenler. 

Kapsam : 

MADDE 2. — Bu Kanun; jandarma karargâh, birlik ve kurumlarında hizmet gören personeli kapsar. 

Tanım : 

MADDE 3. — Türkiye Cumhuriyeti Jandarması; yurdun genel güvenlik ve asayişi ile kamu düzeninin 
korunması ve kaçakçılığın men, takip ve tahkikine ilişkin kanun ve nizamlar ile bunlara dayanan hükümet 
emir ve kararlarını uygulamakla görevli ve yükümlü 'bulunan silahlı ve askerî bir genel güvenlik kuvveti
dir. 

Bağlılık : 

MADDE 4. — Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası olup, eğitim ve öğre
tim bakımından Genelkurmay Başkanlığına, emniyet ve asayiş işleriyle diğer görev ve hizmetlerin ifası yönün
den içişleri Bakanına bağlıdır. 

Teşkilat ve Konuş : 

MADDE 5. — Jandarma Genel Komutanlığt Teşkilatı, genel olarak güvenlik, sınır ve deniz birlikleri ile 
eğitim birlikleri ve destek ünitelerinden oluşur. 

Teşkilatın ayrıntıları, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki esaslara uygun olarak kendi kuruluş ve kadrolarında 
gösterilir. 

Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş, konuş ve kadrolarının tespiti içişleri Bakanlığınca yapılır. An
cak, seferde diğer kuvvetler emrinde görev alacak birliklerle, jandarma eğitim, komando ve toplu birlikleri
nin kuruluş, konuş ve kadrolarının düzenlenmesinde Genelkurmay Başkanlığının tasvibi alınır. 

Genel güvenlik ve asayişle görevli jandarma birliklerinin kuruluş ve konuşlarının saptanmasında, zorunlu 
haller dışında, mülkî taksimat gözönünde bulundurulur. 

Jandarma Genel Komutanının Görev ve Sorumluluğu : 

MADDE 6. — Jandarma Genel Komutanı, barışta tüm jandarmanın; seferde ise kuvvet komutanlıkları 
emrine girmeyen jandarma birlik ve kurumlarının komutanı olup jandarma teşkilatının sevk ve idaresinden, 
jandarmaya verilmiş ıbulunan barış ve sefer görevlerinin yeterlikle yürütülmesi için teşkilatı her bakımdan hazır 
'bulundurmaktan ve tüm görevlerin kanun ve nizamlar çerçevesinde yapılmasının sağlanmasından sorumludur. 

Jandarmanın Barış Görevleri : 

MADDE 7. — Jandarmanın barış görevleri : 
a) Mülkî görevleri : 
Kamu düzenini korumak; kamu güvenliğini, huzur ve sükûnunu sağlamak ve suç işlenmesini önlemek iç;n 

gereken tedbirleri almak ve uygulamak, 

((Danışma Meclisi Sura Sayısı: 163) 
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MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METÎN 

Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu Tasarısı 

Amaç : • 

MADDE 1. — Bu kanun, Türkiye Cumhuriyeti Jandarmasının görev, yetki ve sorumluluklarına, hiz
metin gerektirdiği bağlılık ve ilişkilere, teşkilat konuş, personel: kaynakları ve yetiştirilmesi ile bütçesine ve 
görev özelliğinden doğan özlük işlerine ait esas ve usulleri düzenler. 

Kapsam : 

MADDE 2. — Bu kanun, jarfdarma karargâh, birlik ve kurumları ile buralarda hizmet gören personeli 
kapsar. 

Tanım : 

MADDE 3. — Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, yurdun genel güvenlik ve asayişi ile kamu düzeninin 
korunması ve kaçakçılığın men, takip ve tahkikine ilişkin kanun ve nizamlar ile bunlara dayanan hükümet 
emir ve kararlarını uygulamakla görevli.ve yetkili bulunan, silahlı ve askerî bir genel güvenlik kuvvetidir. 

Bağlılık : 

MADDE 4. — Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası olup, eğitim ve öğre
tim ve sefer görevleri bakımından Genelkurmay Başkanlığına, genel güvenlik ve asayiş işleriyle diğer görev 
ve hizmetlerin ifası yönünden İçişleri Bakanlığına bağlıdır. Ancak Jandarma Genel Komutanı, Bakana karşı 
sorumludur. 

Teşkilât ve Konuş : 

MADDE 5. — Jandarma Genel Komutanlığı Teşkilatı: Sabit, Seyyar (sınır), Komando, Eğitim ve Öğre
tim Birlikleri ile destek birliklerinden oluşur. 

Teşkilâtım ayrıntıları; Türk Silahlı Kuvvetlerindeki esaslara uygun olarak kendi kuruluş ve kadrolarında 
gösterilir. Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş ve kadroları ile konuş yerleri, İçişleri Bakanlığınca düzen
lenir. Ancak, seferde ve olağanüstü durumlarda diğer kuvvetler emrinde görev alacak birliklerle, Jandarma 
eğitim, Komando ve toplu birliklerinin kuruluş, kadro ve konuşlarının düzenlenmesinde Genelkurmay Baş
kanlığının tasvibi alınır. 

Genel güvenlik ve asayişle görevli jandarma birliklerinin kurulluş ve konuşlarının saptanmasında zorunlu 
haller dışında, mülkî taksimat gözönünde bulundurulur. 

Jandarma Genel Komutanının Görev ve Sorumluktu : 

MADDE 6. — Jandarma Genel Komutanı; barışta tüm jandarmanın, seferde kuvvet kömutaniikları em
rine girmeyen jandarma birlik ve kurumlarının komutanı olup jandarma teşkilatının sevk ve idaresinden, 
jandarmaya verilmiş bulunan barış ve sefer görevlerinin yürütülmesi için teşkilâtı her bakımdan hazır bulun
durmaktan ve tüm görevlerin kanun ve nizamlar çerçevesinde yapılmasından sorumludur. 

Jandarmanın Görevleri : 

MIADDE 7. — Jandarmanın ıgörevJeri : 
a) Mülkî görevleri : 
Kamu diüzenini ikjorulma'k, kamu güvenliğini, huzur ve sükûnunu sağlamak ve suç işlenmesini önlemek için 

gereken ıte'dbürleri almak ve uygulamak, 

{Danışma Meclisi Sıra' Sayısı: 163) 
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(Hükümetin Teklifi) 

b) Adlî görevleri : 
İşlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin adlî hizmetleri ifa 

etmek; ceza infaz kurumları ile tutukevlerinin dış korunmalarını sağlamak, 
c) Askerî görevleri : 
Askerî kanun ve nizamlarla kendisine verilen görevleri yapmak, 
d) Diğer görevleri : 
Bu Kanunda belirtilen görevlerin dışında kalan ve diğer kanun ve nizamlar ile hükümet emir ve karar

larında gösterilen hizmetleri yerine getirmektir. 

Jandarmanın Sefer Görevleri : 

MADDE 8. — Jandarma birlikleri, seferde bir böli-mü ile diğer kuvvet komutanlıkları emrine girer ve 
ıkaJan /bölümü ile de Jandarma Genel Komutanlığı emrinde normal görevlerine devam eder. 

Hizmet Sınırı : 

MADDE 9. — Kanun ve nizamlar ile hükümet emir ve kararlarının öngörmediği hiçbir görev jandarmadan 
istenemez ve jandarma hiç'bir sebeple aslî görevinin dışında kullanılamaz. Ancalk, jandarma sulbaylan valilik 
ve kaymakamlığa, jandarma astsubayları ise, bucak mü düdüklerine geçici 'bir süre ile vekalet edebilirler. 

Jandarmanın Görev ve Sorumluluk Sahası : 

MADDE 10. — ti, ilçe ve bucak belediye hudutları dışında kalan yerler jandarmanın görev ve sorumlu
luk sahasıdır. 

Silah Kullanma Yetkisi : 

MADDE 11. — Jandarma, kanun ve nizamların güvenlik kuvvetleri ile Silahlı Kuvvetlere tanıdığı silah 
kullanma yetkilerine aynen sahiptir. 

Güvenlik Hizmeti 'ile Görevlendirilecek Jandarma Birliklerinin İlgili Makamlarla ilişkileri, Birlikte Çalışma 
ve İşbirliği Esasları : 

MADDE 12. — il jandarma alay komutanlıkları ve ast kademeleri, yurdun genel güvenlik ve asayişi ile 
kamu düzeninin korunmasına ilişkin kanun ve nizamların jandarmaya yüklediği görevlerin yapılması yönün
den mahallin en büyük mülkiye amirine bağlıdır. 

Ancak, bu komutanlıklar; maiyetlerinin sevk ve idaresinden, disiplin, eğitim, özlük hakları ve lojistik faa
liyetlerinin yürütülmesinden kendi amirlerine karşı sorumludur. 

İl jandarma alay komutanlıkları ve ast kademeleri; diğer kanun ve nizamlar ile hükümet emir ve karar
larının jandarmaya yüklediği görevlerin yapılmasında en büyük mülkî amir dışında hiçbir makama bağlı 
olmayıp, ilgili makamların mevzuata uygun olarak yapacakları istekleri yerine getirmekle yükümlüdürler. 

İçişleri Bakanlığı ile askerî ve adlî makamlar hariç olmak üzere, diğer bakanlıklarla kamu kurumlarının 
mahallî birimleri isteklerini mülkî makamlar kanalı ile jandarmaya yazılı olarak iletirler. Acele hallerde is
tekler sözlü olarak yapılabilir. Ancak, bu istek en kısa zamanra yazı ile teyid edilir. İstekte bulunan makam
lar, jandarmanın icraatına müdahalede 'bulunamazlar. Adlî makamlarm Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 
uyarınca haiz oldukları yetkiler saklıdır. 

((Danışma 'Meclisi Sıra Sayısı: 163) 



— 13 — 

(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun kabul ettiği metin) 

'b) lAldlî görevleri1 :: 

İşlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda beBrtilen işlemleri yapmak ve bunlara ilişiklin adlî hizmetleri ifa 
etmek, ceza infaz kurumları l e tutuk evferünin dış korunmalarını sağlamak, 

c) Askerî görevleri : 
Askerî kanun ve nizamlarla kendisine verilen görevleri yapmak, 
d) Diğer görevleri : 
Bu kanunda belirtilen görevlerin dışında kalan ve 'diğer kanun ve nizamlar üe hükümet emir ve kararla

rında gösterilen hizmetleri yerine getirmektir. 

Jandarmanın Seferde ve Olağanüstü Durumlarda görevleri : 

MADDE 18. — Jandarma birilikleri, seferde ve olağanüstü durumlarda bir bölümü ile diğer kuvvet komutan
lıkları emrine girer; kalan bölümü ile Jandarma Genel Komutanlığı emrinde nonmal görevlerine devam eder. 

Hizmet Sınırı : 

MADDE 9. — Kanun ve nizamlar ile hükümet emür ve kararlarının öngörmediği hiç bir görev Jandarmadan 
istenemez ve Jandarma hiç bir sebeple aslî görevinin dışında kullanılamaz. Ancak, Jandarma subaylarına 
valilik ve kaymakamlığa, jandarma astsubaylarına da, bucak müldürlülklerine geçici bir süre ile vekâlet görevi 
verilelblir., 

Jandarmanın Görev ve Sorumluluk Sahası : 

MADDE 10. — İl, ilçe, bucak ve polis teşkilatı bulunan kalsalbalarm belediye hudulfları dışımda kalan yer
ler, jandarmanın görev ve sorumluluk alanıdır. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği taf ihte polis kuruluşu] 'bulunmayan ilçe, bucak ve kasabaların belediye hudut
ları içinde, jandarmanın ıgörev ve soruimlııluğu devam eder. Ancak bu süre 5 yılı geçemez. 

Silâh Kullanma Yetkisi : 

MADDE ili. — Tasarının oribirinci maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Güvenlik Hizmeti İle Görevlendirilecek Jandarma ^Birliklerinin İlgili Makamlarla İlişkileri, Birlikte Çalışma 
ve İşbirliği Esasları : 

MADDE İlı2. — İl Jandarma alay komutanlıkları ve ast kademeleri, yurdun genel güvenlik ve asayişi ile 
Ikamu düzeninin korunmasıına ilişkin kanun ve nizamların jandarmaya yüklediği görevlerin yapılması yönün
den mahallin en büyük mülkî amıirine bağlıdır. 

Ancak, bu ikomuitanllılklar, ırnaiyeftilerinin sevk ve idaresinden, dÜsiplin eğitim, özlük halkları ve lojistik faali
yetlerinin yürütülmesinden kendi âmkflerine karşı sorumludurlar. 

İl jandarma alay komutanlıkları ve ast kademeleri; diğer kanun ve rüzamlar ite hükümet emir ve karar
larının jandarmaya yüklediği görevlerin yapılmasında en büyük mülkî âmir dışında hiç 'bir makama bağlı 
olmayıp, ilgili makamların mevzuata uygun olarak yapacakları İstekleri yerine getirmekle yükümlüdürler. 

İçişleri Bakanlığı ile askerî ve adlî makamlar hariç olmak üzere, diğer bakanlıklarla kamu kurumları
nın mahallî birimleri 'isteklerini mülkî makamlar kanalı ile Jandarmaya yazılı olarak iletirler. Acele haller
de istekler sözlü olarak yapılabilir. Ancak, ıbu istek en krsa zamanda yazı ile teyid edilir. İstekte bulunan 
makamlar, Jandarmanın icraatına müdahalede bulunamazlar. Adlî makamların Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanunu uyarınca haiz oldukları yetkiler saklıdır. 
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(Hükümetin Teklifi) 

İstek, 'kanun ve nizamlara aykırı ve jandarmanın görevi ile ilgili değil ise, jandarma komutanı hu isteği 
yerine getirmez. Durumu gerekçesini belirterek istekte bulunan makama ve kendi amirine bildirir. İstekte 
bulunan makam durumun acil ve isteğin yapılmasından doğacak sorumluluğun 'kendisine ait olduğunu yazılı 
olarak bildirirse (isteğin yapılmasının suç teşkil etmediği hallerde) bu istek hemen yerine getirilir. 

İsteğin haksız ret edildiği kanıtlanırsa, ilgili jandarma komutanı sorumlu tutulur. 
Jandarma komutanları, belirlenen zamanlarda, mahallî, mülkî amirlere yörenin güvenlik ve asayişi, alınan 

ve alınması istenilen önlemler 'konusunda bilgi verirler ve bu görüşmelerde alınan karar ve verilen emirler 
doğrultusunda faaliyetlerini düzenlerler. 

Güvenlik Kuvvetlerinin İşbirliği ve Yardımlaşması : 

'MADDE 13. — Genel güvenlik ve asayiş görevleri ile kaçakçılığın men, takip ve tahkiki görevlerinin ifası 
sırasında, gereken hallerde jandarma ve polis işbirliği yapar. 

Jandarma veya emniyet teşkilatı, kendi sorumluluk ibölgelerinde yetersiz kaldıkları hallerde, mülkî idare 
amirlerinin isteği üzerine, birbirlerinin sorumluluk bölgelerinde görevlendirilebilirler. 

Personel Kaynakları : 

MADDE 14. — Jandarmanın personel kaynaklan : 
a) Jandarma Genel 'Komutanlığı personeli subay, astsubay, uzman jandarma, askerî öğrenci, erbaş ve er

ler ile sivil memurlar ve işçilerden oluşur. 
b) Jandarma subay ve astsubayları, Kara Kuvvetlerinde olduğu gibi sınıflara ayrılır, 
c) Jandarma subayları Kara Harp Okulundaki öğrenimden sonra, Piyade Okulunda temel kursa tabi tu

tulur. Bunu takiben Jandarma Okulunda öğrenim görür. 
d) Jandarma Genel Komutanlığında bulunan diğer sınıf subayları ile astsubayların yetiştirilmesinde 926 

sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri uygulanır. 
MADDE 15. — Jandarma Genel Komutanlığının kendi .kaynaklarından karşılanamayan subay ve astsu

bay ihtiyacı; Jandarma Genel Komutanlığının talebi, Genelkurmay Başkanlığının onayı ve kendi kuvvetleriyle 
irtibatları saklı kalma'k kaydıyla diğer kuvvet komutanlıklarından sağlanabilir. 

Yükselme, Atanma, Yer Değiştirme, Sicil, İzin ve Ödül : 

MADDE 16. — 

a) Yükselme : 
Jandarma subay, astsubayları ile uzman jandarma çavuşlarının yükselmeleri 9126 sayılı Türk Silahlı (Kuv

vetleri Personel Kanunu esaslarına, sivil memurlarınki ise, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ya
pılır. 

(b) Atanma ve yer değiştirmö : 
Jandarma Genel Komutanının atanması; Genelkurmay Başkanının teklifi, İçişleri Balkanının ihası, Baş

bakanın imzalayacağı ve Devlet Başkanının onaylayacağı kararname ile, 

Jandarma generallerinin atanması; Jandarma Genel Komutanının lüzum göstermesi ve Genelkurmay Başka
nının teklifi üzerine İçişleri Bakanının inhası, Başbakanın imzalayacağı ve Devlet Başkanının onaylayacağı 
kararname ile, 

Asteğmen - albay (albay dahil) jandarma subayları ile astsubay ve uzman jandarma çavuşların atanma
ları Jandarma Gene! Komutanınca, 

Yapılır,; 
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(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun kabul ettiği metin) 

İstek, kanun ve nizamlara aykırı ve Jandarmanın görevi ile ilgili değil, ise, jandarma komutanı bu iste
ği yerine getirmez. Durumu gerekçesini belirterek istekte bulunan makama ve kendi âmirine bildirir. İstekte 
bulunan makam durumun âcil ve isteğin yapılmasından doğacak sorumluluğun kendisine ait olduğunu yazılı 
olarak bildirirse, isteğin yapılmasının suç teşkil etmediği hallerde, bu istek hemen yerine getirilir. 

tsteğin haksız ret edildiği kanıtlanırsa, ilgili Jandarma Komutanı sorumlu tutulur. 
Jandarma komutanları, belirlenen zamanlarda, mahallî mülkî amirlere yörenin güvenlik ve asayişi, alınan 

ve alınması istenilen önlemler konusunda bilgi verirler ve bu görüşmelerde alınan kararlar ve verilen emirler 
doğrultusunda faaliyetlerini düzenlerler. 

Güvenlik Kuvvetlerinin İş Birliği ve Yardımlaşması: 

MADDE 13. — Genel güvenlik ve asayiş görevleri ile kaçakçılığın me'n, takip ve tahkiki görevlerinin 
ifası sırasında, gereken hallerde jandarma ve polis iş birliği yapar. 

Jandarma veya emniyet teşkilatı, kendi sorumluluk bölgelerinde yetersiz kaldıkları hallerde, mülkî idare 
amirleri tarafından birbirlerinin sorumluluk bölgelerinde görevlendirilebilirler. 

Jandarma Personeli ve Kaynakları : 

MADDE 14. — Jandarmanın personeli ve kaynaklan : 
a) Jandarma Genel Komutanlığı personeli subay, astsubay, uzman jandarma, askerî öğrenci, erbaş ve er

ler ile sivil memurlar ve işçilerden oluşur. 
b) Jandarma sdbay ve astsubayları, Kara Kuvvetlerinde olduğu gibi sınıflara ayrılır, 
e) Jandarma subayları Kara Harp Okulundaki öğrenimden sonra, Piyade Okulunda temel kursa tabi tu

tulur ve bunu takiben Jandarma Okulunda öğrenim görürler. 
d) Jandarma Genel Komutanlığında bulunan diğer sınıf subayları ile astsubayların yetiştirilmesinde 926 

sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri uygulanır. 
MADDE 15. — Jandarma Genel Komutanlığının kendi kaynaklarından karşılanamayan subay ve astsu

bay ihtiyacı kendi kuvvetleriyle irtibatları saklı kalmak kaydıyla Jandarma Genel Komutanlığının talebi, Ge
nelkurmay Başkanlığının onayı ile diğer Kuvvet Komutanlıklarından sağlanabilir. 

Yükselme, Atanma, Yer Değiştirme, Sicil, İzin ve Ödül : 

MADDE 16. — 

a) Yükselme : 
Jandarma subay, astsubayları ile uzman jandarma çavuşlarının yükselmeleri 926 sayılı Türk Silahlı Kuv

vetleri Personel Kanunu esaslarına, savil memurlarınki ise, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ya
pılır. 

b) Atanma ve yer değiştirme : 
Jandarma Genel Komutanının atanması; Genelkurmay Başkanının teklifi, İçişleri Bakanının inhası, Baş

bakanın imzalayacağı ve Devlet Başkanının onaylayacağı müşterek kararname ile, 

Jandarma generallerinin atanması; Jandarma Genel Komutanının lüzum göstermesi ve Genelkurmay Başka
nının teklifi üzerine İçişleri Bakanının inhası, Başbakanın imzalayacağı ve Devlet Başkanının onaylayacağı 
müşterek kararname ile, 

Asteğmen - albay (albay dahil) Jandarma subayları ile astsubay ve uzman jandarma çavuşların atanma
ları Jandarma Genel Komutanınca, 

Yapılır. 
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Jandarma birlik komutanları ile kurum amirlikleri emrine atanan jandarma subay, astsubay ve uzman 
jandarma çavuşların istihdam yerleri, hizmet ihtiyaçları dikkate alınarak, ilgili birlik komutanları ve kurum 
amirlerince düzenlenir. Ancak, saibil jandarma birliklerinde il jandarma alay komutanlığı emrine atanan per
sonellin görev yerlerinin tespitinde valilerin! görüşü alınır. 

Silvil mamurların atanma ve yer değiştirilmeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile hu hususta çı
karılan yönetmelik hükümlerine göre İçişleri Bakanlığınca yapılır^ Bu yetki Jandarma Genel Komutanına 
devredilebilir. 

c) Sicil, izin ve ödül : 
Jandarma subay ve astsubayları ile uzman jandarma çavuşların sicil izin ve ödül işlemleri 926 sayılı 

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve bu Kanuna ilişkin yönetmelik hükümlerine, sivil memurlarınki 
ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu konuda düzenlenen yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. 

Disiplin ve Soruşturma Usulleri : 

MADDE 17. — Jandarma personelinin : 
a) Disiplin yolu ile cezalandırılmaları kendi yetkili amirlerine aittir, 
b) İşledikleri disiplin suçları hakkında 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluş ve Yargılama Usulü 

Kanunu hükümleri uygulanır. 
c) Askerî Yargıya tabi suçlarım da haklarında 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu, 765 sayılı Türk Ce

za Kanunu ile 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununa göre işlem yapılır. 
d) Mülkî (idarî) hizmetten doğan veya bu tür hizmeti yaparken isjieneto suçlarda haklarında Memu

rin Mulhakematı 'Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.. 
e) Adlî hizmetlerden doğan suçlarda amıir durumundaki kimseler (lil jandarma alay komutanı ile kad

rolu yardımcıları ve ilçe jandarma bölük komutanları) 
için hâkimlerin görevlerinden dolayı tabi olduklanyargılama usulleri uygulanıri 

f) Kişisel suçlarında umumî hükümlere göre işlem yapılır* 

Açığa Çıkarılma ve Görevden Uzaklaştırma : 
MADDE 18. — Jandarma subay ve astsubayları ile uzman jandarma çavuşlarının açığa çıkarılmaları 

ile açığın kaldırılmasına ait işlemler 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli Kanunu, sivil memurların 
görevden uzaklaştırılmaları ve göreve başlatılmaları ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine 
göre yapılır. 

İşten El Çektirme ve Görevden Uzaklaştırma : 
MADDE 19. — Jandarma subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlar ile sivil memurlar : 
a) Askerî yargıya tabi suçlardan dolayı gerektiğinde, 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yar

gılama Usulü Kanununun 84 üncü maddesi hükmüne göre, nezdinde askerî mahkeme kurulan kıt'a komu
tanı veya askerî kurum; amirince, 

b) 1609 sayılı Kanun kapsamına giren suçlar sebebiyle veya Memurin Muhakematı Hakkında Kanu
nun 12 nci maddesi hükmüne göre il jandarma alay karargâhı mensupları ile ilçe ve bucak jandarma teşki
latında 'gförevli personel için; il jandarma alay komutanınım teklifi üzerine vali tarafından, il jandarma alay 
komutanı için valinin teklifi, Jandarma Genel Komutanınım uygun görmesi üzerine İçişleri 'Bakanınca, 

c) Ağır hapsi gerektiren cürümlerde"; suç delMerinıin elde edilmesini temin veya değiştirilmesini veya 
yokediilmes'imi önlemek bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Jandarma Genel Komutanımea, 

Geçici süre ile işten el çefctirile'bilir ve'ya görevden uzaklaştırılalbillMer. 
Bü tür işten el çektirme veya görevden uzaklaştırmalar açığa çıkarma 'olmayıp, onun hukukî ve malî 

sonuçlarım doğurmaz^ 
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Ancak, il jandarma alay komutanları atanmadan önce valinin görüşünü alır. 
Jandarma birlik komutanları ile kurum amirlikleri emrine atanan jandarma subay, astsubay ve uzman jan

darma çavuşların istihadm yerleri, hizmet ihtiyaçları dikkate alınarak, ilgili birlik komutanları ve kurum 
amirlerince düzenlenir. Ancak, sabit jandarma birliklerinde, il jandarma alay komutanlığı emrine atanan per
sonelin görev yerlerinin tespiti, il jandarma alay komutanının teklifi, valinin onayı ile yapılır. 

Sivil memurların atanma ve yer değiştirilmeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu hususta çıka
rılan yönetmelik hükümlerine göre İçişleri Bakanlığınca yapılır. Bu yetki Jandarma Genel Komutanına dev
redilebilir. 

c) Sicil, izin ve ödül : 
Jandarma subay ve astsubayları ile uzman jandarma çavuşların sicil, izin ve ödül işlemleri 926 sayılı Türk 

Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve bu Kanuna ilişkin yönetmelik hükümlerine, sivil memurlarınkı ise 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu konuda düzenlenen yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. 

Disiplin ve Soruşturma Usulleri : 

MADDE 17. — Jandarma. Personelinin; 
a) Disiplin yolu ile cezalandırılmaları kendi yetkili amirlerine aittir.. Mülkî amirler denetlemeleri sırasın

da denetlediği kişiler hakkında disiplin soruşturması açılmasını ve sonuçtan bilgi verilmesini ilgili komutandan 
isteyebilir. 

b) İşledikleri disiplin suçları hakkında 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluş ve Yargılama Usulü Ka
nunu hükümleri uygulanır. 

c) Askerî yargıya tabi suçlarında, haklarında 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu, 765 sayılı Türk Ceza Ka
nunu ile 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanununa göre işlem yapılır. 

d) Mülkî hizmetten doğan veya bu tür hizmeti yaparken işlenen suçlarda haklarında Memurin Muhake-
matı Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. 

e) Adlî hizmetlerden doğan suçlarda âmir durumunda olan il jandarma alay komutanı ile kadrolu yar
dımcıları ve ilçe jandarma bölük komutanları hakkında hâkimlerin görevlerinden dolayı tabi oldukları yargı
lama usulleri uygulanır. 

f) Kişisel suçlarında umumî hükümlere göre işlem yapılır. 

Açığa Çıkarılma ve Görevden Uzaklaştırma : 
MADDE 18. — Tasarının onsekiz'inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İşten El Çektirme ve Görevden Uzaklaştırma : 
MADDE 19. — Tasarının ondokuzuncu maddesi Komisyonumuzca aynen kaibul edilmiştir. 
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Malî Hükümler : 

MADDE 20j. — Jandarma Genel Komutanlığı, bütçe hizmetleri yönünden İçişleri Bakanlığı bünyesinde 
olmakla 'beraber, jandarma, hizmet özelliği nedeniyle müstakil 'bir bütçeye sahiptir. 

MADDE 21. — Jandarma Genel Komutanlığı ikmal hizmetlerini ve faaliyetlerini kendi bütçesini kul
lanarak yürütür. Ancak, barışta jandarmanın silah ve mühimmatı ile seferde 'diğer kuvvetler emrine girecek 
jandarma birliklerinin sefer görevleri ile ilgili her türîü ihtiyaçları, emrine gireceği kuvvet komıltanlıklarınm 
standartlarına uygun olarak barıştan itibaren Millî Savunma Bakanlığınca karşılanır. 

MADDE 22. — Jandarma Genel Komutanlığı personeli bu Kanunla getirilen hakların yanısıra, özlük 
hakları bakımından, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Devlet Memurları Kanunu ve genel düzen
leme getiren diğer kanunlara tabi olup, ayrıca başka kanunlarla verilen haklardan da yararlanır, 

MADDE 23. — Jandarma Genel Komutanlığına mensup veya bu Komutanlık bünyesine atanmış diğer 
kuvvetler askerî personeline ayrıca «Emniyet ve asayiş hizmeti muhtelif ücret ödemesi» yapılır. Bunun mik
tarı ile ödeme 'hal ve şartları her yıl Bütçe Kanununda belirtilir.; 

MADDE 24. — Uzman jandarma çavuşlar ile erbaş ve erlerin kaynaklan, hizmet süreleri, terfileri, 
maaş, tahsisat, giyim, kuşam ve beslenme usulleri özel kanunlarında gösterildiği gibidir. 

MADDE 25. — Görevlerinin niteliği icabı kazandan beslenemeyen jandarma erbaş ve erlerine kanunî 
yiyecek istihkak maddelerinin aylık maliyeti kadar tayın bedeli, tutarı Millî Savunma Bakanlığı ile varıla
cak mutabakata göre Jandarma Genel Komutanlığınca saptanarak jçişle'ri Bakanının onayından sonra her 
ay peşin olarak ödenir. 

Yönetmelik Çıkarılması : / 

MADDE 26. — Bu Kanunun uygulama şekli, yayımını izleyen altı ay içerisinde İçişleri Bakanlığınca 
hazırlanıp Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konacak bir yönetmelikte belirtilir. 

Yürürlükten Kaldırılan ve Uygulanmayacak Olan Hükümler : 

MADDE 27. — 

a) 1706 sayılı Jandarma Kanunu ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
b) 1. 1624 sayılı Dahiliye Vekâleti Merkez Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun, 
2. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun, 
3., 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun, 
4., 5442 İl idaresi Kanununun, 
5. Diğer Kanun ve nizamların, 
:.. .: bu Kanuna aykırı hükümleri jandarma teşkilatı için uygulanmaz 

Geçici Hükümler : 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun 26 ncı maddesiyle çıkarılması öngörülen yönetmelik yürürlüğe girin
ceye kadar, 1 Aralık 1937 gün ve 2/7756 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulmuş olan Jandarma Teşkilat 
ve Vazife1 Tüzüğü ile ek ve değişikliklerinin bu Kanuna aykırı Olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam 
edilir. 
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Malî Hükümler : 

MADDE 20. — Jandarma Genel Komutanlığ">mn bütçesi, [çişleri Bakanlığının bünyesinde ve bu Bakan 
lığın bütçesinden ayrı olarak düzenlenir. 

MADDE 21. — Jandarma Genel Komutanlığı ikmal hizmetleriyle faaliyetlerini ve Millî Savunma Bakanlı
ğınca sağlanacak silâh ve mütiiitfmatını İçendi bütçesinden karşılar. 

Seferde ve olağanüstü durumlarda diğer kuvvetler emrine girecek Jandarma birliklerinin her türlü ihtiyaç
lar (sefer stokları dahil) emrine gireceği Kuvvet Komutanlıklarının standartlarına uygun olarak barıştan itiba
ren Millî Savunma Bakanlığınca sağlanır. 

MADDE 22. — Jandarma Genel Komutanlığı personeli bu kanunla getirilen hakların yanısıra, özlük 
hakları bakımından, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, DeVlet Memurları Kanunu ile genel ve özel 
düzenleme getiren diğer kanunlarla verilen haklardan da yararlanır. 

MADDE 23. — Tasarının yürmiüçüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

iv! AD DE 24. — Tasarının yirmidöfdüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25, — Tasarının yirmibeşinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yönetmelik Çıkarılması : 

MADDE 26. — Tasarının yirmialtıncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlükten Kaldırılan ve Uygulanmayacak Olan Hükümler : 

MADDE 27. — 

a) 1706 Sayılı Jandarma Kanunu ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
b) 1. 1624 Sayılı Dahiliye Vekâleti Merkez Teşkilatı ve Vazifeleri Hakkında Kanunun, 
2. 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun, 
3. 3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun, 
4. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun ve 
Diğer kanunların 
Bu Kanuna aykırı hükümleri jandarma teşkilâtı için uygulanmaz. 

Geçici Hükümler : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının geçici birinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki deniz birlik ve tesisleri, Sahil Güven
lik komutanlığının kurulmasını müteakip 1985 yılına kadar bu komutanlığa bağlı olarak hizmet icra ederler. 
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Yürürlük : 

MADDE 28. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe gSr©ra 

Yürütme : 

MADDE 29. -

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

Z. Bay kara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr, M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakam 
/. Türkmen 

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. M en t eş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Ticaret Bakanı Sağlık ve Sos. Yard. Bakanı V. Gümrük ve Tekel Bakanı 
K. Cantürk M. R. Güney Prof. Dr. A. Bozer 

1982 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Küttür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M. Turgut F. tikel 

Jmar ve İskân Bakanı Köy İş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
Dr. Ş. Tüten M, R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
5. Side 
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Yürürlük : 

MADDE 28. — Tasarının yirmisekizinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme : 

MADDE 29. — Tasarının yirmidökuzuncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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