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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 109 

II. — GELEN KÂĞITLAR 110 
III. — YOKLAMALAR 111,194,199,208 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU

LA SUNUŞLARI 112 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 112 
1. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Al-

tunakar'ın tek dersten başarısız olan öğrenci
lere ek sınav hakkı verilmesi konusunda gün
dem dışı konuşması 112:113 

B) Tezkereler ve önergeler 113 
1, — Romanya'ya resmî bir ziyarette bulu

nacak olan Cumhurbaşkam Kenan Evren' 
in dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, 
T.B. M. M. Başkanı Necmettin Karaduman' 
in vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/813) " 1 1 3 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 113,219 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 113 

• 1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, Türkiye Kömür İşletmelerinin kö
mür üretim ve satışlarına ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/358) 113 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, Türkiye Kömür işletmelerine İlişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/359) 

3. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, 
Türkiye'de, F-16 uçaklarının yapılması 
projesine ortak olan bir firmaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/328) 

4. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, Bakanlıkta zorunlu nakil yapıldığı id
dialarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/331) 

5. — Adana Milletvekili Cüneyt. Ca»-
ver'io, cezaevlerinde bulunan fikir «uçluları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/342) 

6. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sır
rı Özbek'in, Adıyaman İli Gölbaşı İlçesin
de kurulacağı iddia edilen termik santrala 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi (6/345) 

7. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Konya İli Cihanbeyli İlçesi entegre süt ma-
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mülleri ve soğuk hava deposuna ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/361) 114 

8. — Konya Milletvekili Saüm Erel'in, -
Konya İlindeki telefon santral sistemine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/363) 114 

9. — Konya Milltftvefcili Salim Erel'in, 
Konya İli Beyşehir İlçesi linyit kömürü re
zervlerine ilişkin. Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/364) 114 

10. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Konya îli Beyşehir İlçesindeki spor tesisleri
ne ilişkin. Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/365) 114 

11. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, işkence yaptıkları iddiası ile yargıla
nan resmî görevlilere ilişkin Adalet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/367) 114:115 

12. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir' 
in, açığa alınan ve tayin edilmeyen öğret
menlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/368) 115 

13. — İMalatya Milletvekili Ayhan Fı
rat'ın, Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel 
Müdürlüğü Zonguldak İşletmeleri Personeli
nin ikramiyelerine ilişkin Enerji ve Tabjî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/369) - 115 

14. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, Balıkesir İli. Gökçeyazı Ovasının 
sulanmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi (6/370) 115 

15. — tçel Milletvekili Edip özgenç'in, 
fındık ihracatındaki «Fon» uygulamasına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/371) 115 

16. — İzmir Milletvekili Rüştü Sjardağ* 
in, Türk Hava Yolları Genel Müdürlük bi
nasının ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/372) 115 

17. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok' 
un, TRT nin «İnkılap kanunlan»na aykırı 
hareket ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/373) 115 

Sayfa 
18. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ay-

demir'in, orman köy ve köylüsüne yansıtılan 
«fon» gelirlerine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 

,(6/374) 115 
19. —' İçel Milletvekili Durmuş Fikri 

Sağlar'ın, Amerika Birleşik Devletlerinin 
«yıldızlar savaşı» adlı stratejik savunma siste
mine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/375) 115:116 

20. — Edirne Milletvekili Türkân Tur
gut Arıkan'ın, Türkiye'de belediyelere yapı
lan taşıt teslim ve satışlarına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/377) ' • 116 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 219 
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 

Sökmenoğlu'nun, Suudi Arabistan Devletinin, 
«Hatay» İlinden pasaport alan vatandaşlarımı
za vize vermediği iddiasına ilişkin Başba
kandan sorusu ve Dışişleri Bakanı Vahit 
Haılafoğlu'nun yazıllı cevabı (7/547) 219:220 

2. — Erzurum Milletvekili Hilımıi Nalbant-
oğlu'nun, Erzurum İli çiftçilerine verilen da
mızlık hayvanlara ilişkin sorusu ve Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan' 
m yazılı esvabı (7/552) 220:221 

3. — Erzincan Milletvekili Veysel Va-
rol'un, Erzincan İli Tercan İlçesine bağlı 
Karaçay Köyü İlkokuluna ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Gençlik ve (Spor Bakanı M. 
Vehbi Dinçenter'in yazılı cevabı (7/559) • 221 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İSLER 116,195,211 

1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdar-
oğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 175, 176, 
177 ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilmesi
ne Dair Kanun Teklifi iiılie. Nevşehir Milletve
kili Turan öztürk ve 31 arkadaşının aynı 
mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu (2/102, 2/230) (S. Sayısı : 82, 
82'ye 1 inci ve 2 nd ek) 116 

2. — 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve 
Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununa Bazı Maddeler Eklenmesi-
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ne Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
î§ler Komisyonu Raporu (1/669) (S. Sayısı: 
332) 116 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
(Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında 
9 Ağustos 1984 Tarihinde İmzalanan Kültür 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/641) 
(S, Sayısı : 336) lltf:!l(l7,124,222:225 

4. — Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrım
cılığın önlenmesi Sözleşmesine Katılmmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

Sayfa 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/680) (S. Sa
yısı : 337) 117:118,124,226:229 

5. — 4.7.1934 Tarihli ve 2559 Sayılı Po-
Üs Vazife ve Salahiyet Kanununun Bazı Mad
delerimin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarı
sı ve Adalet ve içişleri komisyonları raporları 
(1/692) (S. Sayısı : 343) 118:194,195:199,211:219, 

230:233,234:237,238:241 

VII. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞME
LER 202 

1. — Başkanlığın yoklama istemleri karşı
sında tutumu hakkında 202:208 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açılarak iki 
oturum yaptı. 

Romanya'ya gidecek olan: 
Devlet Bakanı Ahmet Kâraevli'nin dönüşüne ka

dar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Abdullah Te-
nekeci'nin ve, 

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne 
kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı A. Mesut 
Yılmaz'ın; 

İngiltere'ye gidecek olan: 
Adalet Bakanı M. Necat Eldem'in dönüşüne ka

dar Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı Kâzım Ok-
say'ın ve, 

Millî Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk'ün dönü
şüne kadar Millî Savunma Bakanlığına Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Sudi TürePin, 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisi
ne sunuldu. 

İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in," İzmir Al-
sancak Devlet Hastanesine ilişkin (6/376) sözlü so
rusuna, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mehmet 
Aydın cevap verdi; soru sahibi de cevaba karşı gö
rüşünü açıkladı. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlü'nun 
(6/358), (6/359), 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/342), 

Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek'in 
(6/345), 

Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in .(6/368), 
Balıkesir Milletvekili Davut AbacıgiPin (6/370), 
İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'in (6/375) ve, 
İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in (6/374), 
Sözlü soru önergeleri, ilgili bakanlar Genel Ku

rulda hazır bulunmadıklarından; 
Sinop Mille1(vekili Hilmi Biçer'in (6/328), 
İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/331), 
Konya Milletvekili Salim Erel'in (6/361), (6/363), 

(6/364), (6/365), 

Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın (6/369) ve, 
Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un (6/373), 
Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri ve ilgili ba

kanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/367) ve, 
içel Milletvekili Edip Özgenç'in (6/371), 
Sözlü soru önergeleri, mehil verildiğinden; 
izmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın (6/372) sözlü 

soru önergesi de, soru sahibi izinli olduğundan; 
Ertelendiler. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap 
Emirlikleri Hükümeti Arasında 9 Ağustos 1984 Ta
rihinde imzalanan Kültür Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair (1/641) (S. Sayısı : 
336), 

— Î09 — 



T. B. M. M. B : 111 11 . 6 . 1985 O : 1 

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın önlen
mesi Sözleşmesine Katılınmasınm Uygun Bulundu
ğuna Dair (1/680) (S. Sayısı : 337) ve, 

4.7.1934 Tarihli ve 2559 Sayılı Polis Vazife ve 
Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hak
kında (1/692) (S. Sayısı : 343), 

Kanun tasarıları, komisyon yetkilileri ve ilgili ba
kanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından: 

Maddeleri Komisyona geri verilen: 

Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, Türk 
Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi hakkın
da Adalet Komisyonu tarafından hazırlanan rapor 
(2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82'ye 1 inci ek), gelen kâ
ğıtlara girmediğinden ve, 

1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağım
sız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı da 
(1/669) (S. Sayısı : 332) komisyondan gelmediğin
den; 

Görüşmeleri ertelen'di. 

Finansal! Kiralatım Kanunu Tasarısı (1/679) (S. 
Sayısı : 346) üe, 

Millî Savunıma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Ha
va Kuvvetleri Komutanlıklarına BaPi Kurumlarda 
Döner Sermaye TeşlkMî ve İşletlilımlöslinte llişklin (1/688) 
(S. Sayısı : 345), 

Türkiye Cumhuriyetti Hülfeüknertıi ile .İtalya Oum-
'huriye'ti Hükümeti Arasımda Dertiz ve Hava Taşıma-
cilığındian Sağlaman Gelirlerin Çifte Vergllenld'kime-

Kanun Hükmünde Kararname 
1. — 775 Sayılı tjecekondu Kanununun Bazı 

Hükümlerinin Değıiştmknesli Hakkında Kanun Hük
münde Kararname (1/702) (tçlişlierı; Bayındırlık, 
Umar, Ulaştırma ve Turizm Ikomlisyonlarına) (Başkan
lığa geffiş tarihi : 11.6.1985) 

Teklif 
1. — Sakarya Milletvekili Nihat Alkpak ve 11 

Arkadaşının, Türk Spor Kurumu Kanunu Tekifi 
(2/258) (Millî Epta ı ; Plan ve Bütçe taisyonlanna) 
(Başkanlığa geliş ıtaıtıi : 4.6.1985) 

sini önleme Anlaşmasnnın ve Bu Vekille ile Teati Olu
nan Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair (1/443) (S. Sayısı : 347), 

TüıMye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Ara
sında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Ver
gilendirmeyi önleme ve Diğer iBazı Hususları Dü
zenleme Anlaşılmasının Onaylanmasının Ulygun Bu
lunduğuna Dair (1/489) (S. Sayısı : 348), 

Kanun tasarılarının maddeleri kabul edfrlerek tüm
leri açık oya sunuldu; oylarım ayrımı sonucu kabul1 

ediliip kanunlaştıkları açıklandı. 
Kalt Mülkiyeti Kanununa Devre Mülk Hakkı ile 

İlgili Madideler Ekltenımesıiıne Dair (1/677), (S. Sayısı : 
340) ve, 

Tanıtıma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 TariMi ve 
3670 Sayılı Mü'lılî Piyango Teşkiline Dair Kanunun 
4 üncü Maddesine Bir Bent Eklienmesli Hakkında 
(1/697) (S. Sayısı : 342), 

Kanun tasarıları da kalbul edlilerek kanunl'aştı-
lar, 

11 Hazüran 1985 Salı günü saat lO.OOMa toplan-
maik üzere birleşimle saat 19.35,te son verildi^ 

Başkanı 
Başfcanvektili 

Turgut Halit Kunter 

iKâitip Üye Kâtip Üye 
Çankırı Giresun 

Saffet Sakarya Yavuz Köymen 

Kâtip Üye 
'Kırklareli 

Cemal Özbilen 

Raporlar 

1. — İstanbul Milletvekili Kemal Özer w M Ar
kadaşının, .MadenclDik işkolunda Çalişanların Eğitil-
meled Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlslk. ve Sosyal 
İşler Komisyonu Raporu (2/136) (S. Sayısı : 339) 
(Dağıtma tarihi : 10.6.1985) (GÜNDEME) 

2. — Ankara M'Mötvekil'i Sururi Baykal ve 9 Ar
kadaşının, 1475 Sayılı İş Kanununun 13 ve 24 üncü 
Maddelerinin Degiştirtilmes'ime Ilşlkin Kanun Teklifi 
ve Adalet; Sağlık ve Sosyal İşler kamfeyonları ra-

II. — GELEN KÂĞITLAR 

11 . 6 . 1985 Salı 
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porları (2/181) (S. Sayısı : 341) (Dağıtma tarihi : 
10.6.1985) (GÜNDEME) 

3. — Erzurum Milleüveikjili Salbalhaâin Araş, ls-
tanibul Milletvekili Regilt Ülker, Kalhramanmaraş 
Mffietvekffi Rıfat Bayıazıt, Afyon MilletveMli Metlin 
Ballfoey, Sivas M'Metvökü Murtafa Kemal Pak-
oğlu ve Balıkesir Milefovıeklili Fenni Isümyeli'nin, 
Türkiye Büyüik Milat MeoM İçtüzüğü Teklifli ve 
Çorum Milletvekili İhsan Tomtouş'un, Türkiye Bü
yüik MüHbdt Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/191, (2/203) (S, Sayısı : 344) 
(Dağıitma talihi : 11,6.1985) '(GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, 

yurt dışında çalışan Türk işçi çocuMarının eğitdm so
rununa Miskin Milî Eğitüim Gençlik ve Spor Baka
nımdan sözlü soru önergesi. (6/389) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 10.6J1985) 

2. — Hatay Mi&ltvekÜ'lli Abdurralbman DerriMaş' 
in, Yunaniıstan'dakli bazı camilerin ibadet dışı kul-
knıl'dığı iddiasına riskin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/390) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.6.1985) 

3. — Hatay Milletvekili Albdumalhman 060111^' 
in, AnkaraViakli bur kız öğrendi yurdunda bazı öğ
rencilerin uygunsuz davranışlara itikffiği iddiasına iliş
irin MİMİ Eğitim Gençlik ve Spor Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/391) (Başkanlığa geliş tarihi : 
10.6.1985) 

Yazılı Soru önergesi 
1. — Hatay Mülletvekfii Mustafa Murat Söfcmen-

oğBu'nun, Toprak Mahsulleri Ofisinin hububat atomla
rına liişkfin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan yazılı soru önergesi (7/577) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 10.6.1985) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turgut Halit Kunter 
KÂTİP ÜYELER : Cemal özbilen (Kırklareli) 

IBAŞKAN — Türkiye IBülyük Milet Meclisinin 111 inci Birleşimini açıyorum. 

ffl. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Aid okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın mİletvdlriierinin salonda bulundük-
laonı yüksek sesle biMirmderini rica ediyorum. 

'(Denizli Milletvekili 
yoklama yapıldı) 

Muzaffer Arıcı'ya kadar 

^BAŞKAN — Sayın milletvekilleri toplantı yetersa
yımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Sayın Başkan, Di
van eksik. 

IBAŞKAN — Efendim arkadaşımız rahatsızlanmış. 
M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — Di

van eksik olduğu için toplantı devam edemez efen
dim. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Adayınızı gösterin de seçelim. 

BAŞKAN — Efendim, gündeme geçmeden gün
dem dışı bir arkadaşımıza söz vereceğim, O itibarla, 
(Gürültüler ve «Divan eksik» sesleri) Bir kişi söyle
sin efendim bir kişi. 

ÖZER GÜRlBÜZ (Sinop) — Ama Divan teşekkül 
etmedi Sayın Başkan. Bu toplantı özel bir toplantı 
olur. 

BAŞKAN — Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 10.13 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.40 

BAŞKAN : Başkanvekili Turgut Halit Kunter 

KÂTİP ÜYELER : Cemal özbilen (Kırklareli), Yavuz Köymen (Giresun) 

BAŞKAN — Sayın miietvekilleri, İlli inci Birle
şimin îkinci Oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

;, — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
m t&k dersten başarısız olan öğrencilere ek pınav hak
kı verilmesi konusunda gündem dışı konuşmasa 

BAŞKAN — Bir arkadaşıma, gündem dışı söz 
vereceğim. Sayın Altunakar, buyurun efendim. 

Sayun Altunakar, gündem dışı olarak tek ders
ten başarısız olan öğrencilere ek sınav hakkı ve
rilmesi hakkında Genel Kurula maruzatta bulunacak
tır, 

Buyurun efendim, süreniz 5 dakikadır. 
MAHMUD ALTUNAKAR (Diyarbakır) — Muh

terem Başkan, Meclisi âlinin kıymetli azaları, arzı 
hürmetler ederim. (HP sıralarından gürültüler ve 
«Türkçe konuş» sesleri) 

Efendim, ben Türkçe konuşuyorum. 

'BAŞKAN — Efendim, lütfen, arkadaşımızın ko
nuşma üslubu bu şekilde, onun için dinleyelim efen
dim. 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Ben 
Türkçe konuşuyorum, eğer cemiyetimizin kültür ve 
medeniyet lisanını bilmeyen varsa öğrensinler efen
dim. (ANAP sıralarından «iBravo» sesleri, alkışlar) 

Malumu âlileri olduğu veçhile, 26 Mart 1985 ta
rihinde gündem harici maruzatta bulunmak suretiyle 
yükseköğretim imtihan mevzuat ve sistemi üzerine, 
heyeti âlinizin dikkat ve alakalarını cellb etmek iste-
ıdim. BiMıara iki arkadaşımın iştiraki ile mefruz dü
şüncelerimizin tatbikatına medar 2547 sayııh Yüksek
öğretim Kanununun 44 üncü maddesinin tadili ve yi
ne bu Kanuna muvakkat bir maddenin ilavesine mü
tedair 1 Nisan 1985 tarihinde Meclis Riyasetine bir 
kanun layihasını arz ve teklif ettik. 

Anayasanın 88 inci ve Meclis İçtüzüğünün 38 inci 
maddelerinle tevfikan yaptığımız teklifin bugüne ka
dar Meclis umumî heyetine intikal edip müzakeresi 
İktiza öderdi. Ancak ibretle ve teessüfle tespit ve 
müşahede ediyoruz, bu prosedür ve teamül çiğnen
miştir. Kanaatimce bunun mesulü, münhasıran Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu değildir. Zira, 
birkaç haftadan beri ekspres ve âdeta otomatik halde 
huzuru âlinize gelen teklifler birkaç saat içinde ka
nunlaşmaktadır. 

Nitekim, geçen hafta sonunda 24 saat içinde bir 
Ikanun teklifi, Millî Eğitim Komisyonuna gelmiş, aynı 
gün müzakeresi bitmiş, basılmış ve Meclise intikal et
miştir. 

O halde, bu keyfî tarz ve muamelenin müsebbibi 
ve âmili kimdir? Ellbetteki, başta Başjbakan olmak 
üzere, hükümetin ferman dinlemez despotluğu ve to
taliter zihniyetin bir tezahürü olarak tespit ve tescil 
etmek yerinde bir hareket olur. (ANAP ve HP sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen hatibi dinleyelim. 
AHMET ÎLBAMt KÖSEM (Malatya) — Sayın 

Başkan, hatip Türkçe konuşsun. 
MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Sayın 

Barbakanın milletvekili iradesinin mafevkinde vaki 
zihniyet ve muannit edasıyla bugün dahi telafisi ve 
ıslahı müşkül, vahim halta ve karışıklıklara sebebiyet 
verdiği hepimizin üzüntüyle takip ettiği bir keyfiyet
tir. Bu keyfi tasarruf ve ısrarlı inada dur demenin ar
tık zamanı geldiği gibi millî irade mümessilleri de sa
lahiyetlerini muhafaza azim ve cesaretine devam etme
lidirler. 

Muhterem milletvekilleri, muhalefete mensup mil
letvekili olarak muhteva itibariyle şümullü, kalıcı ve 
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müşkülleri temelden hal istikametindeki teklifimiz ni
çin müstahak olduğu muameleye tabi tutulmadı? 
Kangren haline gelmiş, millî ve içtimaî bir dert ha
linde devam eden bir imtihan sistemlinin tadil yoluy
la yüksek tahsil gençliğimizin bu acıklı durumu niçin 
dosya altı edildi? 

NERİMAN ELGİN (Ankara) — Anlayamıyoruz 
Sayın Başkan? 

ıMAHMıUlD ALTUMAKAR (Devamla) — Hiç 
şüphe ydktur, 50 bin adedi mütecaviz mağdur yüksek 
tahsil gençliğinin ıstırabının vebali hükümetindir. Zira, 
Ibir şans eseri olarak dahil oldukları üniversite haya
tından haşmetli mevzuat saiiki ve keyfî hükümet tasar
ruflarıyla kopmalarının cemiyetimizde haklı aksulamel 
ve komplikasyonlara vasıta olacağı peşinen kabul 
edilmelidir. 

Bu itibarla, bu vahim tarihî mesuliyetle hükümet1! 
başjbaşa bırakurken sonuna kadar bu teklifimizin ta
kipçisi olacağımızı ahld ve vaat ederek hepinizi hür
metlerimle selamlarım efendim. MOP sıralarından 
alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altunakar. 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Türkiye {Kömür İşletmelerinin kömür üretim ve 
satışlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi {6/358) 

'BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmına 
geçiyoruz. 

Gündemin sözlü sorular kısmının 1" inci sırasında, 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbanltoğlu'nun, Türkiye 
Kömür işletmelerinin kömür üretim ve satışlarına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözflü soru 
önergesi vardır. 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu buradalar mı efendim? 
Burada. 

Soruyu cevaplayacak sayın bakan burada mı efen
dim? Yok. 

Sayın bakan olmadığı için bu soru ertelenmiştir. 

2. — Erzurum 'Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Türkiye Kömür işletmelerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/359) 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. *— Romanydya resmî bir ziyarette bulunacak 
olan Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in dönüşüne kadar 
Cumhurbaşkanlığına^ TBMM Başkanı Necmettin Ka-
raduman'ın vekUtök edeceğine \</<wr Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3(813) 

BAŞKAN — Efendim gündeme geçiyoruz. 
Gündemin, «(Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları» 

ikısmında Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi vardır; 
okutup bilgilerinize sunacağım efendim. 

Buyurun efendim. 

(Türkiye Büyük IMüılet iM'eclisiı Başkanlığına 
Romanya Sosyalist CumhuriyeTl Cumhurbaşkanı 

Nikolai Çavuşesku'nun davetlisi olarak İH - 13 Hazi
ran 1985 tarihleri arasında Romanya'ya resmî bir 
ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhur
başkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Necmettin Karaduman vekâlet edecektir. 

Bilgilerinize sunarım. 
Kenan Evren 

Cumhurbaşkanı 
ıBAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur efendim. 

BAŞKAN — 2 nci soruya geçiyoruz. 
2 nci sırada, yine Erzurum Milletvekili Sayın Hil

mi Nalbantoğlu'nun, Türkiye Kömür işletmelerine 
Miskin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi vardır. 

Sayın Nalbantoğlu, buradalar. 
Sayın Enerji ve TaJhiî Kaynaklar Bakanı?.. Yok

lar, 
O itibarla bu soru da ertelenmiştir. 

3. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçenin, Türkiye' 
de F - 16 uçaklarının yapılması projesine ortak olan 
bir firmaya flişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/328) ;, 

'BAŞKAN — 3 üncü soruya geçiyoruz. 
3 üncü sırada, Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, 

Türkiye'de F - 16 uçaklarının yapılması projesine 
ortak olan bir firmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi yer almaktadır. 

Sayın Hilmi Biçer buradalar mı efendim?.. Yok. 
Cevaplayacak sayın bakan?., Yok. 
Soru ertelenmiştir, 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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4. .— içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Bakanlıkta zorunlu nakil yapıldığı iddialarına ilişkin 
Miltî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/331) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, içel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın, bakanlıkta zorunlu nakil yapıl
dığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi var. 

Sayın Durmuş Bikri Sağlar buradalar mı efen
dim? Buradalar. 

Cevaplayacak sayın bakan buradalar mı efendim? 
Yoklar. 

©u soru da ertelenmiştir efendim. 

5. ı— Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ceza
evlerinde bulunan fikir suçlularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/342) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, Adana Milletvekilli 
Cüneyt Canver'in, cezaevlerinde bulunan fikir suç
lularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi var. 

Sayın Cüneyt Canver buradalar mı efendim? Bu
radalar. 

Bunu cevaplayacak sayın balkan?.. Yoklar, 
Soru ertelenmiştir efendim. 

6. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek1 

in, Adıyaman İli Gölbaşı İlçesinde kurulacağı iddia 
edilen termik santrala ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Adıyaman Milletvekili 
Ahmet Sırrı Özbek'in, Adıyaman ili Gölbaşı ilçesinde 
kurulacağı iddia edilen termik santrala ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Balkanından sözllü soru önergesi 
var. 

Sayın Ahmet Sırrı Özbek buradalar mı efendim? 
Buradalar. 

Cevaplayacak sayın bakan?.. Yoklar. 
O itibarla bu soru da ertelenmiştir efendim, 

7. '— Konya Milletvekili Salim EreHn, Konya İli 
Cihanbeyii İlçesi entegre süt mamulleri ve soğuk ha
va deposuna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/361) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Konya Milletvekili Sa
lim Ererin, Konya ili Cihanbeyli ilçesi entegre süt 
mamulleri ve soğuk hava deposuna ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi var. 

Sayın Salim Erel?.. Buradalar. 
Bunu oevaplayacak sayın bakan?.. Yoklar. 
iBu soru da ertelenmiştir efendim. 
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| 8. e— \Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya 
İlindeki telefon santral sistemine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/363) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, Konya Milletvekili Sa
lim Erel'in, Konya ilindeki telefon santral sistemine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi var. 

1 Sayın Salim Erel?.. Buradalar. 
Cevaplayacak sayın bakan?.. Yoklar. 
Bu soru da ertelenmiştir efendim, 
9. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya İli 

Beyşehir İlçesi linyit kömürü rezervlerine ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/364) ) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'ıin, Konya ili Beyşehir ilçesi linyit kö
mürü rezervlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi var. 

I Sayın Salim Erel?.. Buradalar, 
Cevaplayacak sayın bakan?.. Yoklar. 
O itibarla soru ertelenmiştir efendim. 
10. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya İli 

Beyşehir İlçesindeki spor tesislerine ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/365) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in, Konya ili Beyşehir ilçesindeki spor 
tesislerine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi var. 

Sayın Salim Erel?.. Buradalar. 
Cevaplayacak sayın bakan?.. Yoklar. 
O itibarla bu soru da ertelenmiştir efendim. 
11. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, işken

ce yaptıkları iddiası ile yargılanan resmî görevlilere 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/367) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, işkence yaptıkları iddiasıyla yar
gılanan resmî görevlilere ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi var. 

IBu sioru için 28.5.1985te 15 gün mehil istenmiş ve 
mehil bugün bitiyor; o itibarla bu soru ancak yarın 
oevaplanalbilir.-

CÜNEYT CANVER (Adana) — Bir hususu açık
lamak istiyorum... 

BAŞKAN — Buyurun etendim. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın bakanı-

| mız, cuma günü; Bu soruya pazartesi günü cevap 
j vereceğini söylemişti; dün de pusula yazdı, «Hâkim 

adaylarının kura çekimi nedeniyle geciktim, yarın 
cevap veririm» diye; bugün de yok. (ANAP sıralarını-

I dan «Suç mu?» sesleri, gürültüler) Tabiî suç. 
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(BAŞKAN — Efendim yoklar, onun için söylü
yorum. 

Buyurun efendim. 
Soru ertelenmiştir. (Gürültüler) 
Efendim, çok rica ediyorum... 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Ciddiyete davet 

ediyorum. 
BAŞKAN — Birlikte konuşmayalım ve gürültü 

olmasın, bu bizim çatımız ve hüviyetimize yakışmı
yor. (MD<P sıralarından «Bravo Başkan» sesleri, alkış
lar) 

SALİM EREL (Konya) — Bakanlara yakışmıyor 
Sayın Başkan. 

12. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, açığa 
alınan ve tayin edilmeyen öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si (6/368) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, Uşak Milletvekili 
Yusuf Demirin, açığa alınan ve tayin edilmeyen öğ
retmenlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi mevcuttur. 

Sayın Yusuf Demir?.. Buradalar. 
Soruyu cevaplayacak sayın bakan?.. Burada yoklar. 
Soru önergesi ertelenmiştir efendim, 

13. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Tür
kiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Zon
guldak İşletmeleri Personelinin ikramiyelerine ilişkin 
Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/369) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Malatya Milletvekili 
Ayhan Fırat'ın, Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel 
Müdürlüğü Zonguldak İşletmeleri Personelinin ik
ramiyelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Ayhan Fırat?.. Buradalar. 
Cevaplayacak sayın bakarı?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir efendim, 

14. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir İM Gökçeyazı Ovasının sulanmasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/370) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgirin, Balıkesir İli Gökçeyazı Ovasının 
sulanmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Davut Albacıgil?.. Buradalar. 
Cevaplayacak sayın bakan?.. Yoklar. 
Bu itibarla bu soru da ertelenmiştir efendim. 
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15. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, fındık ihra
catındaki «Fon» uygulamasına ilişkin Devlet Bakam 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/371) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, İçel Milletvekili Edip 
Özgenç'in, fındık ihracatındaki «Fon» uygulamasına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi vardır. 

Bu soru önerıgesinıe de 15 gün mehil istendiğinden 
ertelenmiştir. 

16 . — İzmir Milletvekili Rüştü Sardağ'm, Türk 
Hava Yolları Genel Müdürlük binasının ihalesine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/372) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada, İzmir Milletvekili Rüş
tü Şardağ'ın, Türk Hava Yolları Genel Müdürlük 
binasının ihalesine Miskin Ulaştırma Bakanından söz
lü soru önergesi var. 

Sayın Rüştü Şardağ izinli olduklarından bu soru 
da ertelenmiştir efendim. 

i 7., — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, TRT' 
nin «İnkılap kanunları»na aykırı hareket ettiği iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/37.3) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, Ordu Milletvekili 
Bahriye Üçok'un, TRT'nin «İnkılap kanunları» na ay
kırı hareket ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi vardır. 

Sayın Bahriye Üçok?.. Buradalar. 
Cevaplayacak sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenımişltir efendim. 
18. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, or

man köy ve köylüsüne yansıtılan «Fon» gelirlerine 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/374) 

'BAŞKAN — 18 inci sırada, İzmir Milletvekili 
Hüseyin Aydemir'in, orman köy ve köylüsüne yansıtı-, 
lan «Fon» gelirlerine ilişkin Tarım Orman, ve Köyiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Hüseyin Aydemir?.. Buradalar. 
Cevaplayacak sayın bakan?.. Yoklar.-
Soru ertelenmiştir efendim, 
19. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

Amerika Birleşik Devletlerinin «Yıldızlar savaşı» adlı 
stratejik savunma sistemine ilişkin Başbakandan ^söz
lü soru önergesi (6/375) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, İçel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın, Amerika Birleşik Devletlerinin 
«Yıldızlar savaşı» adlı stratejik savunma sistemine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi vardır. 
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Sayın Durmuş Fikri Sağlar?,. Buradalar. 
Cevaplayacak sayın bakan?.. Yoklar. 
O itibarla soru ertelenmiştir efendim. 
20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkari 

in, Türkiye'de belediyelere yapüan taşıt \teslim ve sa
tışlarına ilişkin Devlet Bakanı ve (Başbakan yardım
cısından sözlü soru önergesi {6/377) 

(BAŞKAN — 20 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arikan'ın, Türkiyelde belediyelere ya
pılan taşılt teslim ve satışlarına ilişkin Devlet Bakanı 

ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi var
dır. 

Sayın Türkân Turgut Arıkan?.. Buradalar. 
Cevaplayacak sayın bakan?.. Yoklar, 
O itibarla soru ertelenmiştir efendim, 

•RUŞAN IŞIN (Sivas) — Sayın bakamları içeriye 
davet edebilirsiniz. 

'BAŞKAN — Efendim, bu talbiî alakalı merciin 
işi almak gerekir, bendenizin değin. 

VL; — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. ,— Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175\ 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine t Dair Kanun Teklifi 
ile Nevşehir Milletvekili Turan Öztürk ve 31 arkada
şının aynı mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu {2/102, 2/230) (S. Sayısı \: 82, 87ye 
1 inci ve 2 nci ek) fl[) \ 

BAŞKAN — Efendim, gündemin «'Kanun, Tasarı 
ve (Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» 
kısmına geçiyoruz. 

1 inci sıradaki, Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğ
lu'nun, Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 
inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ile Nevşehir Milletvekili Turan Öztürk ve 3(1 arka'daşı-
nın aynı mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu üzerindeki müzakerelere başlıyoruz. 

Sayın komisyon ve sayın hükümet?.. Yoklar. 
Komisyon ve hükümet olmadığı için bu Kanun 

tekliflinin görüşülmesi ertelenmiştir. 
2. — 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 

Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununa Bazı Maddeler Eklenmesine Dair t Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşleri Komisyonu Raporu 
(1/669) {S. Sayısı : 332) (2) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 2 nci sıradaki 
tasarının komisyona verilen maddesi de henüz ko
misyondan gelmediğinden, o tasarıyı da geçiyoruz. 

3i — Türkiye Cumhuriyeti (Hükümeti Üe Birleşik 
Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında 9 Ağustos 1984 

(1) 82 S. Saydı Basmayazı 28.6.1984 tarihli 85 
inci Birleşim Tutanağına, fi2'ye İ inci &k S. Saydı 
Basmayazı ise 11.10.1984 tarihli 11 inci Birleşim Tu
tanağına aklidir. 

(2) 332 S. Sayılı Basmayazı 7.6.1985 tarihli 109 
uncu Birleşim Tutanağına eklidir. 

Tarihinde İmzalanan Kültür Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Dışişleri 'kömisyonlart raporları 
(1/641) (S. Sayısı : 336) (1) 

BAŞKAN — 3 üncü sıradaki, Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti ile Birlişek Arap Emirlikleri Hükümeti 
Arasında 9 Ağustos 1984 Tarihinde İmzalanan Kül
tür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri 
komisyonları raporları üzerindeki müzakerelere başlı
yoruz. 

Sayın komisyon ve sayın hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Tasarının görüşülmesinde Dışişleri Komisyonu 
esas komisyondur Ve Dışişleri Komisyonunun raporu 
vardır. Bu raporun okunup okunmamasını oylarınıza 
sunacağım1: Raporun okunmasını kabul edenler... Et
meyenler... Raporun okunması kalbul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Soru sormak isteyen?.. Ydk. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum: Kalbul edenler... Kalbul etmeyenler... Tasa
rının maddelerine geçilmesi kalbul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

Türkiye Cumhuriyeti ) Hükümeti »e Birleşik Arap 
Emirlikleri Hükümeti Arasında S> Ağustos 1984 Ta
rihinde İmzalanan Kültür Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti arasında 9 
Ağustos 1984 tarihinde Ankara'da imzalanan Kültür 
Anlaşmaısının onaylanması uygun bulunmuştur. 

(1) 336 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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IBAiŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok, 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: KaJbul 
edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer, 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok, 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul eden

ler... Etmeyenler... 2 nci madde kalbul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür, 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul 

edenler... Etmeyenler... 3 üncü maıdde kalbul edilmiş
tir, 

Bu tasarı açıik oydamaya talbiıdir. Açık oylamanın, 
kupaların sıralar arasında dolaştırılması suretiyle sa
yın midletvekillerinlin oylarını kullanmalarını; oy pu
sulaları olmayanların beyaz bir kâğıda adlarını, soyad
larını, s%im çevrelerini, oylarının rengini belirtmek 
ve imzalamak suretiyle oylarını kullanmalarını oy
larınıza sunuyorum: Kalbul edenler... Etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir, 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
4. — Kadınlara [Karsı \Her Türlü Ayırımcılığın 

Önlenmesi Sözleşmesine Katılınmasmın Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ive Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/680) (S. Sayısı ı: 337) (1) 

(BAŞKAN — Sayın miUetvdkdlteri, «Kanun Tasarı 
ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» 
kısmının 4 üncü sıradaki, Kadınlara Karşı Her Türlü 
Ayırımcılığın 'Önlenmesi Sözleşmesine Kaltılınmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ye Dışişleri 
Komisyonu Raporunun müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon ye hükümet yerlerini aldılar. 
Biraz evvel başlığını okumuş olduğum kanun ta

sarısının esas komisyonu Dışişleri Komisyonudur. 
Dışişleri Komisyonunun tanzim etmiş olduğu bir ra
por vardır. Bu raporun okunup okunmamasını oyla
rınıza sunacağım : Raporun okunmasını kabul eden
ler... Raporun okunmasını kabul etmeyenler... Rapo
run okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

(1) 337 S. Sayılı Bmmayazt Tutanağa eklidir, 

11 . 6 . 1985 O i 2 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarının 
maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın önlenmesi 
Sözleşmesine Katıhnanm Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 1 Mart 1980 tarihinden itibaren 

devletlerin imzasına açılan ve 3 Eylül 1981 tarihinde 
yürürlüğe giren «Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırım
cılığın Önlenmesi Sözleşmesi» ne katılma uygun bu
lunmuştur. 

BAŞKAN — Tasarının 1 inci maddesi üzerinde 
söz isteyen?.. Yok. 

Tasarının 1 inci maddesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarının 1 inci mad
desi kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Tasarının 2 nci maddesi üzerinde 

söz isteyen?.. Yok. 
Tasarının 2 nci maddesini oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler...- Tasarının 2 nci mad
desi kabul edilmiştir. 

Tasarının 3 üncü maddesini okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Tasarının 3 üncü maddesi üzerinde 

söz isteyen?.. Yok. 
Tasarının 3 üncü maddesini oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarının 3 ün
cü maddesi kabul edilmiştir. 

Efendim, bu tasarı da açık oylamaya tabidir. 
FAİK TARIMCIOĞLU (Bitlis) — Sayın Başka

nım, oyumun rengini belli etmek üzere söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tarımcıoğlu. (MDP 

sıralarından alkışlar). 
FAİK TARIMCIOĞLU (Bitlis) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; nereden bakarsanız bakınız iza
hı mümkün olmayan bir dizi çelişkiler zinciri içeri
sinde birbirini nakzeden ve birbiriyle uyuşmayan bir 
mevzuat karmaşasma sahip olduğumuzu daha önce 
defalarca dile getirmiştim. Şimdi huzurlarınızda bu
lunan Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Ön
lenmesi Sözleşmesine Katılmanın Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı bu çelişkiler zincirini gayet 
açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 
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Daha geçenlerde İçişleri Bakanlığının, bence asla 
anlaşılamayan bir katı tutum ve davranışı dolayısıy
la kaymakam olmak için çırpınan ve sadece, tekrar 
ediyorum, sadece kadın olduğu için hüsnü kabul gör
meyen bir vatandaşın ortaya koyduğu tabloyu gör
dünüz. Bundan daha acı olanı ise, maalesef yüksek 
Danıştay da bence hukuk dışı bir yorumla açılan da
vayı reddetti. Her halde o zaman erkek millet oldu
ğumuz Danıştay karanyla resmen tescil edildi. Şim
di soruyorum : 

Bu ne biçim çelişkidir ki, hem kadınlara karşı her 
türlü ayırımcılığın önlenmesi için bir milletlerarası 
sözleşme imzalamışız ve onu tasdik etmek için hu
zurlarınıza getirmişiz, hem de hiçbir yasal dayanağı 
olmadan mantıklı, mümkün bir talebi ta Danıştay 
kapılarına kadar götürüyoruz? Bunun izahı mümkün 
mü? 

BAŞKAN — Sayın Tarımcıoğlu, bir dakika efen
dim. 

Kupalar kaldırılacaktır, sayın milletvekilleri oy
larını kullansınlar lütfen. 

Buyurun Sayın Tarımcıoğlu; teşekkür ederim. 
FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Sayın mil

letvekilleri, eğer basına sızan bu olaydan dolayı bu 
katı tutum ve davranışların altında yatan şey, «Efen
dim, kadın narin yapılıdır, dayanıksızdır, otorite te
min edemez. Kaymakamlık otorite mesleğidir. Bir 
hanım bunu sağlayamaz» diyorlarsa, bu külliyen yan
lıştır. Böyle şey olmaz. İngiltere Başbakanına «Demir 
Leydi» diyorlar. İsrail Başbakanını hepimiz yakından 
gördük. Hindistan ve Seylan Başbakanları; birisi, 
belki erkeğin bile yüklenemeyeceği yükleri aldı ve 
son derece başarılı bir Başbakanlık örneği verdi. 

Eğer böyle diyorsak efendim, bu yanlıştır. O za
man Cumhuriyet savcısı, belediye reisi, genel müdür, 
polis, subay olan, milletvekili olan hanımları görev
den alalım. Yok eğer, dağ başlarında gidilemeyecek, 
katır sırtında ancak gidilecek köylerimiz var, ilçeleri
miz var, diyorsak, bu başlı başına bir ayıptır; tek ba
şına yüzkarasıdır, aczin hukuk dışı ifadesidir. Bunu 
kabul edemem. Bu bakımdan dolayı bu sözleşmeye 
beyaz oy vereceğimi arz ederim. 

Hepinize saygılar sunarım. (MDP ve HP sırala
rından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tarımcıoğ
lu. 

i Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap 
j Emirlikleri Hükümeti Arasında 9 Ağustos 1984 Ta

rihinde İmzalanan Kültür Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına oy 
vermeyen sayın üye var mı? Yok. r 

Oy verme işlemi bitmiştir. Kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayrımına başlandı). 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Tarımcıoğlu'nun 

oyunun rengini belli etmek üzere konuşmuş olduğu 
ve müzakere etmiş olduğumuz kanun da açık oyla
maya tabidir. 

Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında dolaş
tırılmak suretiyle sayın milletvekillerinin oylarını kul
lanmalarını; oy pusulası yanında olmayanların yaza
cakları ve imzalayacakları belgelerini kupalara atmak 
suretiyle oylarını kullanmalarını oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı). 

5. _ 4.7.1934 Tarihli ve 2559 Sayılı Polis Vazife 
ve Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti-

I rilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hak-
j kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyon

ları raporları (1/692) (S. Sayısı : 343) (1) 

I BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, «Kanun Tasa-
I rı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İş

ler» kısmının 5 inci sırasında bulunan, 4.7.1934 Ta
rihli ve 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Ta-

I sarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları 
I üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 
I Efendim, komisyon ve hükümet yerlerini almış-
I lardır. 
I Sayın milletvekilleri, tasarının görüşülmesine baş-
I lamadan evvel çok kısa olarak, hatıraları tazelemek 
I bakımından bir hususu, aynı zamanda, da müsamaha-
I niza sığınarak arz etmek istiyorum. O husus şudur : 

I Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerde grupla-
I rın görüşme süresi 20'şer dakikadır. Şahısları adına 
I söz alanların (Ki, ancak 2 kişi söz alabilir) görüşme 
I süresi 10'ar dakikadır. 

(1) 343 S. Sayılı basmayazı tutanağına eklidir. 
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Maddelere geçildikten sonra gruplar adına görüş
me süresi 10 dakika, şahısları adına görüşme süresi 
5 dakikadır. Tabiî bu arada hükümet veya komisyon 
söz almak suretiyle araya girecek olursa, «Son söz 
milletvekilindir» kuralına uygun olarak, daima iki 
milletvekilinden gayri üçüncü milletvekiline de gö
rüşme, konuşma hakkı doğar. Bunu bu şekilde arz 
etmeyi, zaman zaman söylemektense, başlangıçta 
söylemeyi müsamahanıza sığınarak uygun görüyo
rum. 

Bunu arz ettikten sonra, kanun tasarısının görüş
melerine başlıyoruz. 

Bu kanun tasarısı Adalet ve İçişleri Komisyonun
da görüşülmüştür. İçişleri Komisyonu esas komisyon
dur. Binaenaleyh, her şeyden evvel esas komisyon 
raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza 
sunmam, iradenize sunmam gerekiyor; Tüzüğün ah
kâmına göre. 

İçişleri Komisyonu raporunun okunmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması ka
bul edilmemiştir. 

M. SEYF1 OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
sayın bakanların vekâletnameleri mübrez mi, yetki 
belgeleri var mı? 

BASJKAN — Bakanların yetki belgeleri vardır, 
efendim. 

YIUMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Yal
nız sayısı fazla geliyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
Tasarının tümü üzerinde söz alanları, söz isteyiş 

sırasına göre okuyorum efendim. 
Grupları adına söz isteyenler : Halkçı Parti adı

na Sayın Necdet Calp, Milliyetçi Demokrasi Partisi 
adına Sayın Mehmet Kocabaş. 

• . / , 

Şahısları adına tümü üzerinde söz almak isteyen
ler : Sayın Aydın Güven Gürkân, Sayın Vecihi Atak
lı, Sayın, Turan Bayezit, Sayın Hasan Altay, Sayın 
özer Gürbüz, Sayın Hüseyin Aydemir, Sayın Sırrı 
Özbek, Sayın İsmail Saruhan, Sayın Osman Bahadır, 
Sayın Hakkı Artukarslan. 

Efendim, şimdi bir müzekkere ile bildirmiş oldu
lar; Anavatan Partisi Grubu adına tümü üzerinde 
Sayın Hüseyin Şen konuşacaktır. 

Efendim, Polis Vazife ve Selahiyet Kanun Tasa
rısının tümü üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Halkçı Parti Grubu adına Sayın Necdet Calp; bu
yurunuz efendim. (HP sıralarından alkışlar) 
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t HP GRUBU ADINA NECDET CALP (Anka
ra) — Sayın Başkan, sayın miilletveMlleri; hukukun 

I üsiöüoDüğü, imam hak ve özgürlüklerinin korunmaM, 
I demokratik rejimün işlerliğini ve varlığını sürdüre-

'biDmesi için en önemli etkenlerin başında hiç kuş-
I kuşuz "iç güvenlik gelir. BSr bakıma iç güvenliğin 
I sağlanması, devletin varoluş nedenlerinin başlıca esas-
I lanndan birini teşkil eder. 
I Toplumsal yaşam, can ve mal güvenliği, huzur 
I sağlanabildiği ölçüde devlette de güven artar, İç gü-
I venİği sağlayacak devlet güçlerinin görevlerini yan-
I sız, doğru ve etklin 'biçimde yapalbilmeleri, bu kuv-
I vetlerin siyasa! iktidarlardan gelebilecek her türlü 
I baskıya karşı korunmasını sağlayacak ve onlarım 

partizanca amaçlarla kulflanıfaıasıınt engelleyecek bir 
I oluşumu sğlamakla mümkündür. 

I İç güvenlik güçlerinin görevlerini yürünürken ba-
I şa>mlı olmaları, onların halktan yardım ve destek 
I ıgörebllmelerine bağlıdır. Bunun için bu güçlerin 
I korkutucu olmadan saygın ve etkin olabilmesi ön ko

şuldur. 
I İç güvenliğlin sağlanalbilmesli ve huzurun devam-
I Mığı ülkenin sosyal ve ekonomik yapısının sağlam-
I tığı ve sağlıklı olmasıyla da yakından illgi'llidür. Sağ-
I İtklı ve dengeli bir ekonomik ve toplumsal yapılaş

ma sağlanamamışsa, toplumsal yaşantıdaki gelişme 
I sürecinin. ortaya çıkaracağı sorun ve bunalımların 
I giderilmesinde iç gülvenlSk kuvvelerinin uğraşı ve 
I çabasının etlktisiz ve yetersiz kalacağı açıktır. Bu-
I nun sonucu, iç güveniği sağlamak için baskı yöntem

lerine ve daha sert uygulamalara tevessül oluna-
I oak, demokratik hukuk devleti kuraları ve insan 
I hak ve özgüriük'leriyîe bağdaşmayan durumlar ya-
I ratılacaktır ve bunun da doğal sonucu, toplumda 
I tepkilerin, gerilimin ve bunalımın daha d& artma-
I sidir. 
I Yetki kullıainanlar daitmaı yetkilerinin olmadığım 
I veya az öllduğunu söylerler. İstedikleri yetkiyi verir-
I senliz, bir süre sonra o yetkileri de kâfi bulmazlar. 
I onun için, yetkileri aıtırmak bir çözüm yolu de

ğildir. Bu tasan ile Anayasamızın öngördüğü de-
I mofcratik hukuk devleti, patis devleti haline gele-
I cefcitir. Bu nedenle yasanın ukıs çıkarlarına uygun 
I olduğunu söylemek mümkün değildir. 
I Biz Halkçı Parti olarak iç güvenlik konusuna 

son derece önem veriyoruz. Ülkede bir daha 12 Eylül 
I öncesi koşulların yaşanmasını istemiyoruz. Bu an-
I tamda kolluk kuıvıvetlerflmıMn saygınlığının ve et-
I kiniğinin sağlanmasını Meniz. Ancak, bundan anla-
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dağımız, kolluk kuvveltıleirtoıe keyfî hareket edeMkne 
yeltk'M verem yasal düzenlemeler değil, onlların çağ
daş standartlara göre eğMimesi, yefi^tirîlmdeıri, in
sanca yaşama ve çalışma koşullarına sahip kılınma
larıdır. Elbette polis memurlarımız kamunun ve bi-
reylerinıMn hakikini, hukukunu saldırganlara ve suç
lulara karşı koruyaMiecek düzeyde olmalıdır. 

Değerli milletvekiltleirli, ibu tasarı demokratik ha
yatta geride bıralk'tığımız birçok ilkel anlayışı ve 
klöiiü anıyı tarihin tozlu sakallarından çıkarıp gü
nlümüze taşıyacak olan birçok uygulamaya olanak 
verecek 'bîr tasarıdır. Buna göre polis dliledliği kişiyi' 
yakaklyacak, gözetim ve denettim altoma alabilecektir. 
YakaDanan küşi emniyete götürülecek, 48 saat orada 
kalacaktır. Suçu olup olmadığına bakılmaksızın po-
İs tarafından yakalandığı hulsusu kayıtlara geçecek, 
parmak izi alınacak, hakkında dosya ve fiş düzen-
ilenecektlir. ' 

Tasarıda 4 üncü madde ile değisjtlirilmesi öngörü
len 2559 sayılı Yasanın 13 üncü maddesinin (G) ben
dinde polis, bir suçu işlemekte olduğu görülen veya 
suçu işlemeye yönelik h'er trilrürü araç ve gerecin sağ
landığı, planlandığı veya müdahalede gecikildliğinde, 
suçun kesinlikle işleneceği intibaını veren hazırlık 
hareketleri içinde buluinan kişileri yakalamak ve ge-
ırekl'i kanunî işllemlerii yapmakla yetkili ve yükümlü 
IkılınmaJktadır, Bu, pofee sınırsız hlir takdir yetkisi 
tanımak demektir. Bu yetkiye dayanarak, hiçbir suç 
işlemediği halde polisçe istenilen anda istenilen yurt
taşın suç işleyeceği intibaı edinildi gerefcçesliye gözai-
tınia alınması mümkün hale gelMfoıektedlir. Kötüye 
kullanılması her an ve her yerde olabilecek böyle 
geniş bir yetkiyi kabul eltmek som derece sakıncalı
dır. (HP sıralarından «Bravo» sesferi, alkışlar) 

Yine aynı maddede, «Yakalanan kişilerin kaç
ması veya saldırıda bulunmasının önlenmesi 'bakı
mından kişinin sağlığına zarar vermeyecek şekilde 
her türlü Önlem alınır» denilmektedir. Bu, «Her tür
lü önlem nedir? insanın kişiliği ve haysiyetiyle bağ
daşmayacak, hatta işkenceye kadar gidebilecek her 
türlü davranış 'bu madde ile meşru hale mi getiril
mek isteniyor? '(IHIP sıralarından «Bravo» sesleri al
kışlar) Bunu demokratik hukuk devletinde bir yasal 
hüküm olarak görmek, en hafif ta'biriyle, talihsizlik
tir. (HP sıralarından alkışlar) 

Sözünü ettiğimiz maddede yer alan bir 'başka 
hüküm de son derece ilginçtir. Buna göre polis, bir 
kurumda tedavi, eğitim ve ıslahı için kanunlarla ve 
bu kanunun uygulanmasını gösteren tüzükle belirti
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len esaslara uygun olarak alınan tedbirlerin yerine 
getirilmesi amacıyla toplum için tehlike teşkil eden 
akıl hastası, uyuşturucu madde veya alkol tutkunu 
serseri ve hastalık bulaştırabilecek kişileri yakalayıp, 
bu durumlarını hekim raporu, hekimin bulunmadığı 
yerlerde yardımcı sağlık hizmetleri personelinden bi
rinin müşahede raporu ile tespit edip ilgili kurum
lara göndere'bilecektir. 

657 sayılı Yasaya göre, yardımcı sağlık hizmetleri 
personelinin kimler olduğu sayılmaktadır. Buna gö
re, bu konuda rapor vermeye ehil ve yetkili olma
yan yardımcı sağlık hizmetleri personelinin vereceği 
müşahede raporu ile herhangi 'bir kişinin ilgili ku
ruma; yani tımarhaneye gönderilmesi mümkündür. 
Bu, kabul edilebilir 'bir usul olamaz. 

Tasarının ek 7 nci maddesiyle polis, o yer savcı
sının yazılı izniyle kişilerin veya özel kurum ve ku
ruluşların özel haberleşme vasıtalarını, eşya ve kâ
ğıtlarını kontrol yetkisine sahip kılınmaktadır. Bu 
cümleden olarak, telefon dinlenebilecek, mektuplar 
ve özel belgeler okunabilecektir.' Bu, özel haberleş
menin gizliliğini hiçe sayan bir hükümdür. 

'M'EKİN SARIOĞLU ı(Manisa) — Anayasa ne 
diyor? 

NECDET CAUP- {Devamla) — Okuyun, görün. 
Bu hükmün savcının değil, ancak hâkim kara

rıyla tatbiki zorunludur. ^HP sıralarından, «Niye 
müdahale ediyorsunuz?» sesleri, gürültüler) 

İBAŞKAN — Efendim, yerimizden konuşmayalım 
lütfen. Ne şekilde 'hareket edileceği, ne şekilde konu-

. şulacağt Tüzüğümüzde vardır. Tüzüğü yapan biziz; 
onu ihlal eden biz olmayalım. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, ceza verseniz ya, Öbür başkanlar ceza 
veriyor. 

'BAŞKAN — Efendim, onun takdiri bendenize 
ait. Çok rica ederim. 

NECDET CAUP (̂ Devamla) — Sayın milletvekil
leri, bu tasarı polisi sübjektif, takdirî olarak birçok 
yetkilerle donatmaktadır. Tasarı, «Genel terbiye ve 
ahlak kurallarına aykırılık, toplum düzeni bakımın
dan tasvip edilemeyecek tavır ve davranış, suçun ke
sinlikle işleneceği intibaını veren hazırlık.hareketleri, 
belgelerin doğruluğundan şüphe, gecikmesinde sakın
ca bulunan haller» gibi, objektif ölçüleri olmayan, 
istenilen yere çekilebilecek yorum ve istismara açık 
sübjektif kavramlarla doludur. Bu niteliğiyle de polis 
kuvvetlerine olabildiğince keyfî davranma olanağı 
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tanımaktadır. Korkarız, tasarı bu haliyle yasalaşırsa, 
polis 'örgütü ile yurttaşlarımız arasında hiç arzu edil
meyen durumlar ortaya çıkacaktır. 

Tasarının ek 4 üncü maddesiyle, üniformalı veya 
üniformasız polisin, görevli bulunduğu polis bölgesi 
sınırları ile bağlı olmaksızın 'her zaman ve her yerde 
görevli sayılmasında da çok mahzurlu uygulamalara 
sebep olacağını dikkatlerinize sunmak isterim. 

Polis 'örgütümüzün yakın geçmişte içine çekildiği 
acı deneyler hafızalardadır. Bunlardan ders almak ve 
tekrarına engel olmak gerekir. Bu tasarı bu haliyle 
bir nevi işkence tasarısıdır. (HP sıralarından «Bravo» 
sesleri ve alkışlar) 

'Bu tasarı vatandaşları fişleme, damgalama ve le
kelemeye davetiye çıkaran bir yasa tasarısıdır. (HP 
sırlarından alkışlar) 

Bu tasarı vatandaş 'hak ve Özgürlüğünün güven
cesini yok etme tasarısıdır. 

Değerli milletvekilleri, demokrasi dengeler reji
midir. Devletin yetki ve gücüyle bireylerin hak ve 
özgürlükleri arasında 'bir denge yoksa, bireylerin hak 
ve özgürlükleri de devlete karşı güvence altına alın
mamışsa, orada demokrasinin varlığından söz edile
mez. (HP sıralarından alkışlar) 

'Yukarıda belirttiğim üzere, bu tasarı böyle bir 
dengeyi tümüyle ortadan kaldıracak niteliktedir. As
lında 2559 sayılı mevcut Polis Vazife ve Selahiyet 
Kanunu polise ihtiyacı karşılayacak kafi 'birçok yet
kiyi sağlamaktadır. Öyleyse bu tasarıyı getirmekten 
amaç nedir? 'İstenilen ve Sayın Başbakanın, «Sıkı
yönetimin sona ermesi için bu kanunun çıkması ge
rek» sözlerinin altında yatan gerçek amaç, sıkıyöne
tim rejiminin yerine polis rejimini mi getirmektir? 
(HP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sıkıyönetim dünyadaki tüm anayasalarda yer alan 
belli koşullara bağlı, belli usuller içinde uygulanan 
ve fakat geçici olan bir yönetim biçimidir. Yaratıcı 
koşulların ortadan kalkmasıyla sıkıyönetim de sona 
erer ve normal yönetime geçilir. Sıkıyönetim, kendi
sinde haiz olduğu olağanüstü yetkilerle çok kısa bir 
zaman için sizlerin müsaadesiyle var olan bir rejim
dir. Bu dönemlerde sıkıyönetimlerin haiz olduğu yet
kileri, sıkıyönetimi kaldırıp normal yönetim dönem
lerinde de üstü kapalı bir şekilde uygulamaya he
veslenmek son derece yanlış bir davranış olur. Bunu 
demokrasiye bağlılıkla açıklamak mümkün değildir. 
Kaçınılmaz zorunlulukların gerekli kıldığı olağanüstü 
yetkileri sonradan normal dönemlerde de başka yön-
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temlerle sürdürmek, toplumumuzun endişe ve 'korku 
içinde yaşar hale getkiinesinıden başka bir şey de
ğildir. 

Bu tasarı yasalaştığı takdirde demokratik hukuk 
devleti ilkesinden söz etmek güç olacaktır. Türkiye' 
de demokratik hukuk devletinin yılmaz savunucuları 
vardır ve bunu sağlamak için mücadelelerine devam 
edeceklerdir. {HP sıralarından alkışlar) 

Halkımız ve demokrasimiz ülkeyi anti demokra
tik bir baskı rejiminin karanlığa gömmeye kalkı
şan bu tasarıya müstehak değildir. Zira halkımız de
mokrasinin faziletini, özgürlüğünü tatmış ve yaşa
mış bir halktır. Bu vahim davranışların sonu iyi ol
mayacaktır arkadaşlarım. İktidarın yapacağı en akıl
cı iş, iş bu sona varmadan bu tasarıyı geri çekmek
tir. 

Hepinize ve büyük Meclise yüce saygılar sunarım. 
(HP ve MDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Calp. 
Sayın miletveki'lleri, oylarını kulanmayanlar var

sa, 'lütfen oylarını kullansınlar; oy kupalarını kaldır-
tacağım. 

Oyunu kullanmayan sayın üye? Yoktur. 
Oy kupaları kaldırılsın. 
(Oyların ayrımına başlandı) 
'BAŞKAN — Polis Vazife ve Selahiyet Kanunun

da grubu adına ikinci konuşmacı Sayın Mehmet Ko-
cabaş'tır. Mehmet Kocabaş, 'Milliyetçi Demokrasi 
Partisi Grubu adına konuşacaktır. 

Buyurun Sayın Kocabaş. 
MDP GRUBU ADINA MEHMET KOCABAŞ 

(içel) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 2559 
sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun Bazı Mad
delerinin 'Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 'Madde
lerin Eklenmesi ile ilgili hükümetin getirmiş olduğu 
tasarı üzerinde grubumun görüşlerini arz etmek üze
re huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

Kanunun genel esprisi içerisinde anlayamadığımız 
bir yönü, cumhuriyet tarihinde hiçbir hükümete na
sip olmayan bir imkânın verildiği bu hükümetin, bu 
kadar kuvvetli bir Anayasa ile dahi bu memleketi 
idare etmekten aciz olacağının bariz işareti olarak bu 
kanunu getirmesidir. (MDP ve HP sıralarından al
kışlar) 

Dünyanın her yerinde demokrasi gelişme istidadı 
gösterirken, hak ve hürriyetler gelişirken, bu getiril
mekte olan tasarı ile Türkiye'de Türk insanı dikta
törlük rejimine doğru ağır ağır götürülmektedir. 
(MDP ve HP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışjlar) 
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Muhterem milletvekilleri, kanunun muhtevasını I 
çok iyi tetkik ettiğimiz zaman, ki Türkiye'de (Biz 
hiçbir zaman anarşi olmasına taraftar değil, bilakis 
devlet otoritesinin taraftarıyız) devlet otoritesini bu 
tip polisle mi yerine getireceğiz? (ANAP sıralarından 
«Türk polisine sataşmayalım» sesleri) 

Bakın muhterem arkadaşlarım, 11 Haziran 1985 
tarihli 'Milliyet Gazetesi; «'Emniyetten düşüp öldü» 
diye bir haber. Daha bugünkü haber bu. Bugün bir 
şahıs alınıp götürülüyor. 

HÜJSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Para 
için dövülen adamlar ne olacak? 

BAŞKAN — Efendim, yerimizden konuşmayalım 
lütfen. 

MEHMET 'KOCABAŞ (Devamla) — İşkence ya
pılıyor, adam işkenceye dayanamayıp ölüyor, ora
dan aşağıya atılıyor... 

CÜNEYT CANVER (Adana) — «İntihar etti» 
deniyor. 

MEHMET KOCABAŞ (Devamla) — Ondan son
ra «İntihar etti» deniliyor. 11 Haziran 1985... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — İs
pat edebiliyor musunuz? 

MEHMET KOCABAŞ (Devamla) — Ederim. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Ne 

ile ispat ediyorsunuz? 
MEHMET KOCABAŞ (Devamla) — Okuyorum, 

buyurun, arz edeyim. 
BAŞKAN — Sayın Kocabaş, karşılıklı konuş

mayın, Genel Kurula hitaben konuşun efendim. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Cevap verin; 

kürsüye çıkıp cevap verin. I 
BAŞKAN — Lütfen yerlerimizden konuşmaya

lım efendim. I 
MEHMET KOCABAŞ (Devamla) — Bilirkişi ra

porunu okuyorum. Bakın Otopsi raporunda, ölüm 
şeklinin dolaşım yetmezliğinden dolayı olduğu be
lirtiliyor. Raporda ayrıca, midede kanama olduğu, 
Haydar Öztürk'ün sağlığında böbreklerinden rahat
sız olduğu, kafatası ile sağ ayağında kırıklar bulun
duğu. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Düşerken kı
rılmış. 

MEHMET KOCABAŞ (Devamla) — Bunu tak
dirinize arz ederim. j 

Muhterem arkadaşlar, ben sosyalist bir insan de
ğilim; az çok benim görüşlerimi biliyorsunuz. Ancak, 
bu polise bu yetki verildiği zaman, kime ne zaman 
ne yapacağı belli olmaz. (HP sıralarından alkışlar)' | 

Devletin hâkimiyetini, hukuk hâkimiyetini esas 
kılmak gerekir. Şahıslara verilen yetkiler bir gün 
başlarımıza bela olur. Temenni etmem ama, bir gün 
yakınlarınız, bir gün çocuklarınız bu tip insanlarla 
muhatap olduğu zaman o ıstırabı önce sizler çeke
ceksiniz. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamızın 17, 18, 19, 
20, 21 ve 22 mci maddeleri gayet açık ve net olarak 
düzenlenmiştir. iŞu haliyle kanun, espri yönünden de
mokratik sisteme aykırı, polis devleti anlayışına yakın 
bir düzenleme getirmektedir. Demokrasi ile idare 
edilen bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 
demokratik hak ve hürriyetler daha hür bir toplum 
düzenine doğru giderken, ülkemizde maalesef bu ge
riye doğru gitmektedir. 'Özellikle 1971 senesinden bu 
yana Türkiye'de demokrasinin milletin aleyhine ge
lişmesinde sayısız sebepler mevcuttur. Bunda genel 
olarak yalnız polisin değil, demokratik sistemin bir 
haklar ve hürriyetler sistemi olduğunu düşünürsek, 
bunun ancak mükellefiyetler ve sorumluluk yönün
de olduğunu unutmamak gerekir. Türkiye'de hak ve 
hürriyetleri uygularken, mükellefiyet ve sorumlulu
ğunda en başta gelen sebep olduğunu bütün mille
tin bilmesinde sayısız faydalar vardır. 

Biz bu kanunun genel olarak bu şekilde gelme
sine karşıyız. Maddelere geçtiğimiz zaman; 2 ne i 
maddenin (e) bendindeki «loca» tabiri neyi ifade et
mektedir? Ne locası? Bu açıklansın. Şimdiye kadar 
bizde dernek, kulüp ve diğer benzeri yerler varken, 
bu ne locası? Türkiye'de acaba... (HP sıralarından 
«Mason locası» sesleri) 

O zaman adı konsun. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Açıkça yazma

ya çekiniyorlar. 

MEHMET KOCABAŞ (Devamla) — (F) bendi
nin döirdüncü fıkrasındaki 6 ve 3 aya kadar kapatma 
ve faaliyetten men işlemini hangi hukuk devleti il
kesiyle bağdaştıracaksınız? Polis müdürü keyfi ola
rak gidip 3 aya kadar kapatabilir. 3 ayı geçtiği za
man mahkemeye gidiyorsunuz. Olamaz böyle bir şey. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — önce asıyor
lar, sonra yargılayacaklar. 

BAŞKAN — Sayın Canver, oturduğunuz yerden 
konuşmayın lütfen. 

MEHMET KOCABAŞ (Devamla) — 4 üncü 
maddenin (H) bendinin dördüncü fıkrasındaki «Her 
türlü tedbir alınabilir» den maksat nedir? işkence 
de yapılabilir mi? 
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Bakın Sayın Başbakan, benim size özel olarak 
saygım vardır, size 'ben müşahhas bir misal arz ede
ceğim ': İbrahim Çiftçi diye "bir çocuğu 4 defa idama 
mahkûm ettiler. Yargıtay bozdu, Bu çocuğa işkence 
ile suçu kabul .ettirdiler. Ne yapıldı bu polisler hak
kında, o savcı (hakkında? Devlet görev ani yaptı? Kim 
yaptı? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — 
Orası cevap versin. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Ben mi cevap 
vereyim? Sizden bir örnek bu taraftan yüzlerce. 

MEHMET KOCABAŞ (Devamla) — Laf atma
yın, lütfen. 

BAŞKAN — Sayın Canver, lütfen, size rica edi
yorum, konuşmayın efendim. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başba
kan lütfetti, cevap hakkını bana verdi. 

BAŞKAN — Hayır, sayın bakanlar da konuş
mayacaklardır, konuşulacak yer kürsüdür. 

MEHMET KOCABAŞ (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, kim ne derse desin, bugün Türkiye'de 
polis marifetiyle işkence yapıldığı iddiaları var. Bu
gün hiç kimsenin istikbalini karartmaya kimsenin 
hakkı yoktur. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Polisin 
hiç hizmeti yok mudur? 

MEHMET KOCABAŞ ı(T>evamla) >— Polisin hiz
meti fevkalade dönemlerde vardır; ama işkence yap
maya hakkı yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, oturduğunuz 
yerden konuşmayın efendim. 

'MEHMET KOCABAŞ (Devamla) — Polis iş
kence yapamaz. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kocabaş, 1 dakika efendim. 
MEHMET KOCABAŞ ıtfDevamla) — Muhterem 

milletvekilleri benim yaşım bu olayları yaşamış, gör
müştür ve çoğunuzdan da bu işi gayet iyi bilen bir 
insanım. 

BAŞKAN — Sayın Kocabaş, 1 dakika efendim. 
Muhterem arkadaşlar, kanun tasarısının görüşül

mesine geçerken de zannediyorum arz ettim, bun
dan evvel de daima söylemişimdir; oturduğumuz 
yerden konuşmayalım. Bu kutsal çatı altında ne şe
kilde konuşulacağı şu elimizdeki İçtüzükte vardır ve 
bu îçtüzüğü yapan biziz. Kürsüde yalnız hatip ko
nuşuyor, hatfbi dinleyelim. «Söz alma usûllerine göre 
söz aldıktan sonra kürsüye gelince ancak konuşa
biliriz. 

•Buyurun Sayın Kocabaş. 

MEHMET KOCABAŞ '(Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

4 üncü maddenin ı(H) bendinin yedinci fıkrasında 
«Kesin bir mahzur doğurmuyorsa, kişi gözaltına 
alındığı zaman yakınlarına duyurulur» hükmü var. 
İşte, yakınlarına duyurulur; 11 gün sonra adamın öl
düğü duyuruluyor. Buyurun, 11 gün sonra. 

Her şeyi bir tarafa bırakın; burada ben değil, 
Anavatanın Maliye ve Gümrük Bakanı konuştu, 
«İşkence iddiasıyla ilgili egemen güçler var» dedi. 
Ben muhalefetim, tamam; ama sizin bakanınız söy
ledi bunu. Maliye ve Gümrük Bakanı 'Emniyet Umum 
Müdürünü 9 saat arıyor, bulamıyor, buna ne der
siniz Sayın Başbakan? (MDP ve HP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Maliye ve Gümrük Bakanı
nın 9 saatte bulamadığı 'Emniyet Genel Müdürünü 
muhalefet milletvekili Mehmet Kocabaş kaç saatte 
bulacaktır acaba? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Ter
sini söyledin, tersini. 

'MEHMET KOCABAŞ (Devamla) — Ben şah
sen hiç bulamadım yerinde. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Em
niyet Genel Müdürü değil. 

MEHMET KOCABAŞ (Devamla)— Ben konuş
mayı arz ©diyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kocabaş, siz devam edin 
lütfen. 

MEHMET KOCABAŞ (Devamla) — 6 ncı mad
denin üçüncü fıkrasında, «Bu kişilere kimliğini is
patlama konusunda gerekli kolaylık gösterilir» den
mektedir. Bu kolaylıklar sıralanmalı, görevlinin tak
dirine bırakılmamalıdır. Ne tip kolaylıklar, kim ke
fil olursa çıkarılabilir; bunların maddede açıklanma
sında fayda vardır. Bu, görevlinin takdirine bırakıl
dığı zaman çok büyük münakaşalara sebebiyet vere
cektir; pratikte bunları bizzat yaşamışızdır. 

Ek 7 nci maddedeki, »PTT ve diğer kuruluşlardan 
telefon numarası ve adres alma keyfiyeti konut do
kunulmazlığı ve haberleşme hürriyetiyle bağdaştırıla-
maz. 'Bu, polis devleti uygulamasını getirir. Şu anda 
inanıyorum ki, çok bakanın, çok mebusun telefonu 
dinlenmektedir. Bakın ben size bir misal arz ede
yim. (Bakanlar Kurulu sıralarından «Nereden çıka-
rıyorsunu bunu?» sesi) 

Arz edeyim efendim. Bir gün Kâmran İnan bey 
burada bir konuşma yaptılar. Sayın Başbakan gayet 
iyi hatırlarlar; Sayın Başbakanın muhterem kardeşi 
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içişleri Balkanıyken «Millî istihbarat Teşkilatı bize 
bilgi vermiyor» dediler. 'Bu yalan anı? (ANAP sıra
larından gürültüler) 

H. FECRİ AUPA&LAN (Ağrı) — Buraya baka
rak konuş, buraya. 

MEHMET 'KOCABAŞ (Devamla) — Sen ko
nuşma, otur oraya. 

BAŞKAN — Sayın Kocabaş, lütfen üslubunuzu 
uygun bir şekle sokun efendim. 

IMEHMET KOCABAŞ (Devamla) — Efendim, 
laf atılınca Ma cevap vermem iktiza ediyor; o ba
kımdan. 

Yani, devletin bugün ne yapıldığı beli olmayan,. 
polisin kimin kapısını ne zaman çalacağı belli ol
madığı zaman, kimin telefonunun ne maksatla din
lendiği belli olmadığı ortamda Türkiye'de demok
rasinin gerçekten var olduğunu söylemek, inandırıcı 
olmaktan fevkalade uzak olacaktır kanaatindeyim. 
(MDP ve HP 'sıralarından alkışlar; ANAP sıraların
dan «Yarası olan gocunur» sesleri) 

Benim Allah'a çok şükür yaram yok, alnımız açık, 
600 senelik aile mazimiz bellidir, biz buraya herkesin 
geçtiği yerlerden geçerek ıgeldlk. 

Bu maddenin (B) bendi ile ayrıca, gecikmesin
de mahzur bulunması hallerinde kişinin özüne bağlı 
haklar hâkim kararı alınmaksızın kontrole tabi tu
tulmakta, aile ve şahıs mahremiyeti bu kanunla ihlal 
edilmektedir. 

'Muhterem arkadaşlarım, hiçbir demokratik ülke
de bütün bir kontrolün varlığını göstermek mümkün 
değildir. Bu tip uygulamalar ancak komünist ülke
lerde ve diktatörlükle yönetilen ülkelerde görülmek
tedir. Bu sebeple, bu konudaki bütün tedbirler mah
keme kararlarına bağlanmalıdır. 

Kanunun, ıgenelde bu haliyle kanunlaşmasına kar
şıyız. ıDünyanın hiçbir ülkesinde zabıtaya verilen bu 
uygulama hakkı, insanlığa huzur ve emniyet getir
memiştir, .şüpheci ve şüpheli insanlar yaratmıştır, in
sanlığın en ideal rejimi olan demokratik sistem, bu 
kanunla güzel ülkemizde korkarım derin yaralar 
alacaktır. »Bu kanunu ya düzeltiniz ya çekiniz. 

Yüce heyeti saygıyla, hürmetlerimle grubum adı
na tekrar selamlıyorum efendim. (MDP ve HP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocabaş. 
3.— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birle

şik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında 9 Ağustos 
1984 Tarihinde imzalanan Kültür Anlaşmasının 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/641) (S. Sayısı >: 336) 

BAIŞKAN — Sayın mıiilâetvdblleri, Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Blirteşlik Arap Emirlikleri (Hü
kümeti Arasında 9 Ağustos 1984 Tarihinde imza
lanan Kültür Anlaşmasının Onıaıyiıanımıasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına venilıen oyların 
sonucunu arz ediyorum : 

Verilen oy sayısı : 331 
Kabul : 321' 
ıRef : 2 
Çekimser : 8 

Bu surelle tasarı kanunlaşmıştır; uğurlu ve "ha
yırlı dlsun. 

4.: — Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 
önlenmesi Sözleşmesine Katılmmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun İTasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/680) (S. Sayısı : 337) 

BAŞKAN — Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırım-
alığın Önlenmesine Kaltılınımasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kamun Tasarısına verilen oyların so
nucunu arz ediyorum : 

ıVerilen oy sayışı : 332 
Kabul : 326 
Ret 4 
Çekimser : 1 
Geçersiz oy : 1 

Bu suretUe ibu itasarısıda kanunllaşmışıtır; uğurlu, 
hayırlı olsun efendim. 

5. — 4.7.1934 Tarihli ve 2559 Sayılı Polis Vazi
fe ve Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve içişleri ko
misyonları raporları (1/692) (S. Sayısı,: 343) (Devam) 

BAŞKAN — Polis Vazife ve Selahiyet Kanu
nunun görüşmelerine devam edioyruz. 

İlk konuşma Sayın Necdet Calp, ikinci konuş
ma Sayın Mehmet Kocabaş tarafından yapıldı; üçün
cü konuşma Anavatan Grubu adına Sayın Hüseyin 
Şen tarafından yapılacaktır., • ' 

Buyurun Sayın Hüseyin Şen. 

ANAP GRUBU ADINA HÜSEYİN ŞEN (Art
vin) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anava
tan Partisi Grubu adına 2559 sayılı Polis Vazife ve 
Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril-
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ınesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı üzerinde görüşlerimizi arz 
edeceğim. 

Anayasanın 5 inci maddesi devletin temel amaç 
ve görevlerini düzenlemektedir. Bunlar, Türk Mil- j 
letinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölün
mezliğini, cumhuriyet ve demokrasiyi korumak, ki
şilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu 
sağlamak, kişinin temel hak ve hürriyetlerini sınırla
yan engelleri kaldırmak, insanın maddî ve manevî 
varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamak 
gibi temel amaç ve görevlerdir. 

Bu amaç ve görevlerin yerine getirilmesinin, gü
cünü Anayasa ve kanunlardan alan çeşitli devlet 
organlarının sorumluluğunda olduğu açıktır. Eğer 
'bir devlet bu temel amaç ve görevleri yerine getire
cek hukukî yapıya ve fizikî güce sahip değilse, bun
ların Anayasa ve yasalarda olması ne anlam ifa
de eder? özellikle, yukarıda arz edilen hak ve de
ğerlerin bir anlam ifade ettiği demokratik ve sosyal I 
huku kdevletinde bu temel amaç ve görevlerin kabil 
olduğu kadar eksiksiz sağlanması çok önemlidir. Bu 
görevlerin, şu veya bu şekilde devletçe yerine getiri- I 
lebiidiği her dönemde, kolluk kuvveti devletin temel I 
ve vazgeçilmez icra unsuru olmuştur^ ve değerini I 
özellikle demokratik toplumlarda daha da korumuş- I 
tur. I 

Kolluk kuvvetinin demokratik yaşamdaki önemini I 
iyi kavrayan ülkeler, daha önce arz edilen temel hak I 
ve hürriyetlerle bağımsız ve bütünlük içinde var ol- I 
manın nimetlerinden yararlanmak için kolluk kuvvet
lerini nitelik ve nicelik bakımından yükseltmişlerdir. I 
Bu anlamda polis ve jandarma, yurt içi düzen ve em- I 
niyetin, vatandaşın temel hak ve hürriyetlerinin tabiî I 
ve kanunî görevlileri, vazgeçilmez unsurlarıdır. O I 
halde bizce yapılması gereken nedir? Cevap zor I 
olmasa gerektir; polisi ve jandarmayı devlet ve mil- I 
letin varlığı ile bütünlüğünü, bağımsızlığını ve kanun 
hâkimiyetini esas ve üstün tutarken, bu kutsal değer- I 
lerin ortak nimetlerinden faydalanan ve bunların I 
tümüne varlığıyla vücut veren insanların hak ve I 
hürriyetini, maddî ve manevî varlıklarını en iyi şe- I 
(kilde korumak, kollamak, güven vermek ve onun I 
ortamını hazırlamak ve idame ettirmek için görevli I 
kılmaktadır. I 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kolluk kuv- I 
vetlerinin yukarıda açıklamaya çalıştığım temel em- I 
niyet görevleri, 50 yıl önce yürürlüğe konulan. 2559 I 

sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu He polise 
verilmiş ve zaman ve şartlara göre bazı hükümleri 
değiştirilmek ve ilaveler yapmak suretiyle bugüne 
kadar uygulanagekniştir. 

iSaym milletvekilleri, şu hususu hatırlatmakta fay
da vardır: 1961 Anayasasının getirdiği hürriyetlerin 
korunamaması, devletin varlığı ve bağımsızlığının teh
likeye düşmesine engel olunamaması, birçok sosyal, 
siyasî ve ekonomik nedenlerin yanında, kişi hak ve 
hürriyetleriyle devletin korunmasını sağlamakla gö
revli polisin, jandarmanın ve hatta sıkıyönetimde 
görev verilen silahlı kuvvetlerin muhtaç oldukları 
yasal düzenlemelerin zamanında ve gerektiği şekil
de yapılamamasının büyük payı olduğu inkâr edile
mez bir gerçektir. Sözde demokratik ortamda devlet 
ve kolluk kuvvetlerinin aciz kaldığı durumda en son 
çare olarak silahlı kuvvetlerin idareye el koymasıyla 
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu yeni hükümlerle 
takviye edilmiş, görev ve sorumluluğu kanunî bir 
mesnede dayandırılmıştır. Bunun yanında, jandar
ma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu da yeniden 
düzenlenmiştir. 

Bilindiği üzere, jandarma, hem askerî görevleri, 
hem de asayiş ve emniyetle ilgili mülkî ve işlenmiş 
suçlarla iılgili adlî görevleri olan, polisin görev sahası 
dışında görev ve sorumluluk yüklenmektedir. 2559 
sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 25 inci 
maddesinde ayrıca «Polis teşkilatı- bulunmayan yer
lerde il, ilçe ve bucak jandarma komutanları ile jan
darma karakol komutanları adı geçen kanunda yazılı 
vazifeleri yapar ve yetkileri kullanırlar» denilmekte
dir. Dolayısıyla, 2559 sayılı Kanun stfdece polisi de
ğil, jandarmayı da önemli derecede ilgilendirmekte
dir. 

öte yandan, en son olarak memleketimizde anar
şinin son raddelere eriştiği 1980 yılında 2261 sayılı 
Kanunla 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Ka
nununun 9 uncu maddesine ek fıkralar getirilmiş, 
toplantı ve gösteri dahil, mal ve can güvenliği ko
nusunda polise görev yapabilme imkânı sağlanmış
tır. 

12 Eylül 1980'den sonra 2559 sayıü Kanunda 
herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Buna neden 
de, 67 ilde uygulanan sıkıyönetimde kendi kanunu 
ile güvenlik kuvvetlreine etkin görev yapma imkân
larının tüm veçheleriyle sağlanmış olmasıdır. 

Hiç şüphe yoktur ki, sıkıyönetim, Anayasanın ön
gördüğü düzeni veya temel hak ve hürriyetleri orta
dan kaldırmaya yönelen çok vahim şiddet hareket
lerine karşı ilanı gereken olağandışı bir rejimdir ve 
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öngörülen kanunî tedbirleri çok şümullü ve tahdit 
edicidir'. Sıkıyönetim bu tahdit edici özelliğine rağ
men, yasal çerçevede kullanılacak hak ve hürriyet
lerin, bazı istisnalar hariç, hiçbirimin kullanılma
sında engel teşkil etmemiş, daha önce memlekette 
hak ve hürriyetlerin suiistimal edilmesiyle yok edi
len barış ve güven ortamı ile birlik ve bütünlük sağ
lanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi bu noktada bir hu
susa dikkatinizi çekmek istiyorum. Sıkıyönetim uy
gulamaları, ileri demokrasilerde mevcut temel hak 
ve hürriyetlerle kıyaslandığında bazı şeklî farklar, 
diyelim menfî yönde müşahede edilebilir; ama sos
yal, ekonomik ve siyasî hayata ilişkin onca kanunî 
hükümlere ve uygulamalara rağmen sanki hissedil
memesi neyi gösteriyor? İyi uygulama ve hak ve 
hürriyetlerin müessese nizama uygun kullanımı 
bunun gerçek bir izahı olur. Ve yine şunu da unut
mayalım; başta sorumlu Başbakan, Genelkurmay 
Başkanı, sıkıyönetim komutanları, yönetim ve dene
tim en üst mevkilerinde bulunmalarına rağmen uygu
layanlar; küçük birlik komutanları, polis, jandarma 
ve yerine- göre askerlerdir. Şunu ifade etmek isti
yorum: İyi bir teşkilat, iyi bir yönetim, görev bilinci, 
millet ve vatan sevgisi ve yansız hareket da'ma iyi 
sonuçlar verir Ve vermiştir. Dünyaya parmak ısır
tan uygulama budur. Bakmayınız şu veya bu tür 
tenkitlere; bunlar kıskançlık değilse, anlayışsızlıktır. 
(HP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurma
lar) 

BAŞKAN — Buvurun konuşun efendim. 
HÜSEYİN $EN (Devamla) — Elbette yaşadığı

mız tüm değerlerin yok edilmek noktasından tam 
serbest düzene, yanıi olabilen sıhhate demokratik 
düzene geçilmesi hemen tahakkuk etmez. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Na
sıl geçiliyor; pol's devletiyle mi? 

ÖMER KUŞHAN /(Kars) — Polis devletiyle mâ 
geçeceksiniz? 

HÜSEYİN ŞEN (Devamla) — Bunu istemek hak
kımız olabilir; ama dünü bugünle mukayese eder
sek, kimseye «yok» diye kınamak hakkını vermez. 
Anavatan Partisi Programında da ifade edildiği 
üzere, yakın geçmişte cereyan eden olaylar vatanın 
ve milletin bölünmez bütünlüğünün her şeyin üstün
de olduğunu hiç şüpheye yer bırakmaksızın ortaya 
koymuştur. Bunu inkâr etmeye imkân yoktur. Anar
şi, terör, bölücülük ve aşırı cereyanlarla sürekli ve 
müessir 'bir şekilde mücadele edilmesi şarttır. 

I Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; üzerinde gö-
I rüştüğiimüz kanun tasarı, Türkiye'mizin daha olağan 
I şartlarda, Anayasada öngörülen hak ve hürriyetlerin 
I güven içinde kullanılması, bu memleketin iinsanla-
I rıyla yabancıların, • vatan sevgisi ve insanlık ülkü-
I süyle dölü olacakların, Anayasa ve yasalarla kurulu 
I demokratik düzene inananların mutlu olmaları için 
I devlete ve kolluk kuvvetlerine soruanlulüklar getir-
I mektedir. Mesuliyet mevkiinde bulunan hükümetin 
I tespitleri ile Meclisin adına görevleri ciddiyetle yapan 
I Adalet ve İçişleri Komisyonunun metinleri huzur-
I larınızdadır; daha iyi olabilir, daha iyi hale getirebi-
I lirsiniz. 
I Sayın Başkan, sayın miHetvekilleri; tasarıdan 
I tedirgin olanlar kadar, halihazır yürürlükteki ka-
I mından *da şikâyet edenler olabilir, tenkit edilebilir; 
I ama işi gücü düzeni yıkmak gibi kötü niyetlilere, ka-
I mu vicdanını rahatsız edenlere imkân sağlayacak, 
I ama her an güvenliklerine muhtaç olunan polisi ve 
I jandarmayı zayıf, âciz ve güçsüz duruma düşürecek, 
I istikrar ortamını bozacak mevzuat boşluklarına 
I prim vermeyelim. Esasen, kanunların suç saydığı 
I fiillere ait ceza hükümlerine iyi niyetli vatandaşlar 

hiç yaklaşmazlar. Kötü niyetlilere de fiil ve maksat-
I larına göre tahditler koymak ve onları ıslah etmek 
I de devletin vatansever, hakşinas milletine-karşı va-
I zivesidir. 

Tasarının getirdiği hükümlerin hiçbiri Anayasa-
I nın temel hak ve hürriyetlerine aykırı değil. Yeni 

düzenlemelere Anayasanın 17, Î9, 20 ve 34 üncü 
I maddeleriyle temel hükümlerine uygun olarak yapıl-
I mıştır. Bu tasarının hedefi ise keyfî midir? Hayır. 
I Türkiye'yi 12 Eylül 1980*e getiren, devletin temelini 
I tahribe yönelik anarşi ve terör olaylarının yayılması 

denenmişken ve aynı eylemlerin ortamın müsait bu-
I lunması halinde aynen ortaya çıkacağı emareleri 
I varken, objektif olmayan görüş ve düşüncelere yer 
I olmamak gerekir .tasarı ile genel kolluk kuvvetlerinin 

görevlerini yapabilmek için eksik olan hukukî boş
lukların giderilmesi amaçlanmaktadır. Bu tasarı aynı 
zamanda 50 yıl içinde meydana gelen sosyal gelişme
lerin menfi etkilerini de bertaraf ederek daha iyi bir 

I toplum düzenini kurmayı öngörmektedir. 
I Sayın milletvekilleri, bu tasarı, iddia edildiği 

gibi sıkıyönetim ilan edilmeden bir sıkıyönetim Mare-
I sini asla öngörmemektedir. 
I KÂZIM İPEK (Amasya) — Devamıdır. 
I HÜSEYİN ŞEN (Devamla) — Gecikmesi öngö-
I rülen haller dışında adlî işlere ait idarî bir tasarruf 
I da söz konusu değildir. Bu bakımdan «Savaş, sıkı-
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yöneltıjım ve olağanüstü dönemlere ilişkin kurallara 
süreklilik kazandırma ve bunları normal zamanda 
uygulama olanağı sağlanmak İsteniyor» şeklindeki 
yorumlar hep haksızdır. Bunlara sormak lazım; Siz 
hiç Sıkıyönetim Kanununu, Olağanüstü Hal Kanunu
nu okumadınız, o ortamda hiç yaşamadınız mı? Ha
len yürürlükte 'bulunan 2559 sayılı Kanun hükümle
rini hiç yok mu farz ediyoruz? Taşandaki, adliyeye 
intikal ettirilme süreleri Anayasaya aykırı süreler 
midir? En çok olarak gösterilen münferit suçlardaki 
48 saatlik, toplu suçlardaki 15 günlük süre münha
sıran Anayasa düzenine karşı işlenen suçlar içindir 
ve yasaldır. Bunun Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nunu esaslarına uydurulmasını . Anavatan Partisi 
Grubu destekleyecektir. 

Sayın mıflletvekilleri, tasanda eleştirilen hususlar, 
polisin Anayasal düzeni, asayişi, kamu nizamını, 
mesken mesuniyetini korurken; halkın ırz, can ve 
malını, huzurunu sağlayıcı tedbirler alırken taraflı 
davranacağı yorumuna dayandınîmaktadır. Bu, bir 
fikri sabittir, yanlıştır. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK {İstanbul) — Ger
çektir, fikri sabit değil, gerçektir. 

HÜSEYİN ŞEN (Devamla) — Peki, polis ve 
jandarma yerine, biraz önce arz ettiğim görevleri, 
şahsî veya gayrî millî emellere hizmet eden, genel 
ahlaka ve millî değer hükümlerine aykırı hareket 
edenlere mi yaptıracağız veya polisin görevini daha 
etkin yapabileceği ve ortaya çıkan veya çıkması 
muhtemel zararı asgariye indirecek yetkilerle teçhiz 
edilmesinden, kanun ve ahlak dışı hareketleri şüp
heli kişilerin menfaatlerine halel gelir diye vaz mı 

, geçeceğiz? 
Biz, Anavatan Partisi Grubu, devletin millet için 

varolduğuna, ondan güç ve kuvvet alarak onun, yani 
milletin maddî ve manevî varlığının korunacağına, 
yükseltileceğine inanıyoruz; devlet ve onun kolluk 
kuvvetlerine de inanıyoruz. 

Polise güvensizlik konusuna gelince; çok şükür 
bugün o noktadan uzağız. Polis, bilhassa 12 Eylül 
1980'in getirdiği imkânlarla 'bugün her zamankinden 
güçlü eğitimde ve yeterlidir. Eğitim seviyesi gittikçe 
yükselmektedir. Yönetici kadroları tecrübeli ve ye
terlidir. Polis olmanın bilincine ve gururuna ulaş
mışlardır. Bugünkü polis, 12 Eylül öncesinin bölün
müş, parçalanmış polisi değil; ne yok farz edilecek
tir, ne payandaya ihtiyaç duyulacaktır, ne de görev 
bilinci dışında yanlı davranacaktır. Bu tasan, polisi 
daha etkin, görev bilinci daha yüksek ve devlet ve 
millete daha yararlı kılacaktır. 

KÂZIM İPEK (Amasya) — Nasıl temin eder
siniz? 

HÜSEYİN ŞEN (Devamla) — Şunu da' ifade 
edelim: Bu tasarı Türk politisine saygı ve güven ta
sarısıdır. Polise ve tüm kolluk kuvvetlerine engin 
başarılar diliyorum. 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Anayasaya saygı 
nerede, vatandaşa saygı yok mu? 

HÜSEYİN ŞEN (Devamla) — Hepinize saygılar 
sunuyorum. (ANAP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN.— Oturun efendim, oturun, lütfen 
oturun. 

Teşekkür ederim Sayın Hüseyin Şen. 
Sayın milletvekilleri, müzakereleri sükunetle ve 

sekinetle yürütmek mecburiyetindeyiz. Bütün gözler, 
dahilde olsun, hariçte olsun; içeride olsun, dışarıda 
olsun bize bakıyor ve bizi izliyor. Binaenaleyh, biraz 
evvel başlangıçta da söylediğim gibi, konuşma üslu
bumuzu ona göre lütfen ayarlayalım. Fikirleriniz 
çök kuvvetli olabilir, buna şüphe yoktur; fakat lüt
fen ifademiz yumuşak olsun. 

Efendim, gruplar adına konuşmalar bitmiştir, şa
hıslar adına konuşmalara başlıyoruz. Şahıslar adı
na konuşacak olanlan tekrar okuyorum: Sayın Ay
dın Güven Gürkan, Sayın Vecühıi Ataklı, Sayın M. 
Turan Bayezit, Sayın Hasan Altay, Sayın özer 
Gürbüz, Sayın Hüseyin Aydemir, Sayın Ahmet Sır
rı Özbek, Sayın İsmail Samban, Sayın Osman Ba
hadır, Sayın Hakkı Artukarslan olmak üzere 10 kişi
dir; fakat başlangıçta da arz ettiğim gibi, ancak Tü
züğümüze göre 2 kişiye baştan söz vereceğim. Eğer 
sayın komisyon ve sayın hükümet daha sonra söz 
alırlarsa, 3 üncü kişiye ve akıma göre belki de 4 ün
cü kişıiye de konuşma -imkânı doğar. (HP sıraların
dan «Bravo »Başkan» sesleri) 

Bunu bu şekilde' başlangıçta arz ediyorum; çünkü 
söz verirken ben şuna çok bağlı olarak hareket edi
yorum muhterem milletvekilleri. (HP sıralarından 
alkışlar) Buna bağlıyım; bunun içinde Anayasa var, 
bunun için İçtüzük var. 

Sayın Aydın Gürkan; buyurunuz efendim. (HP 
sıralanndan alkışlar) 

AYDIN GÜVBN GÜRKAN (Antalya) — Sayın 
Başklan, sayın miUetvekilleri; milletin pdM ile ve 
mülletlin ordusu ile olan ilişkilerini düzenleyen ya
salar çok önemi yasalardır. Bir siyasal rejimin mi-
Üter vah paramliliter mü, yolksa sivil bir rejim mi ol
duğunu bu yasalar gösterir. Salt bir başbakanın sd-
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Vil olması, o rejimim sMl sayılmasına yetmez. Yasa
ma erkimi kullananların sivil olmaları da bir rejimi 
ibaşiııbaşına sivil bir rejim yapmaz. 

Bugün burada yapacağımız oylama, bir anlamda 
rejlilmin sivilleşmesi ya da sivffleşmemesi yolunda ya
pılacak Ibir oyılaima olacaktır. Buradan birkaç gün ön
ce büyük kentlerden sıkıyönetimin kaldırılması ka
rarını alan ve sivül bir düzen yolunda büyük bir 
aşama sağlayan bu yüce Meclisin, buıgün polise ola-
ğanüsıtü baza yetkiler tanıyan bu tasarıyı reddederek, 
•sivil bir toplum olma yolunda yeni bir aşamayı ulu
sumuza armağan etmesini düyoaıım. (HP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bir yaradan sikıyöttıellimi kal
dırırken, düğer yandan sıkıyönetimlere tanınan geçici 
yetkileri sürekli bale getirtip polise tanırsak, sivilleş
me yolumda ileri değil, geriiye doğru bir adım atmış 
oluruz. Oysa, demokrasinin en temel niteliği, sivül 
bir rejliım olmasıdır. Siz sayın AıNAP milletvekille
ri, programımızda buna milletin devlet için değil, as
kerliyle, polisiyle, jaradıarımaisııylla devletin miillet için 
var olması diyorsunuz. Biz, «Pettolü devlet taşısın», 
biz, «Bor madenlerimi devlet çıkartsın» dedikçe, siz 
bize hep «Millet için devlet» sloganı ile karşı çık
tınız; ama «Gelin, milletlin malı olan kooperatifleri 
miillet yönetsin» dediğimizde, milletle anarşisti bir
birine karıştırıp, «Hayır, millet değil, devlet yönet
sin» dediniz. Bugün de, eğer vereceğiniz oylıadıa mil
letlin temel hak ve özgüdükferM, devletin ve onun 
polis ve jandarmasının görev rahatlığı için kısıtlar 
ve bu tasarıyı onaylarsanız, sizin millet diye belle
diğinizin salt 3-5 petrol taşımacısı, 5-10 bor ma
dencisi, 15-20 ihracatçı olduğu anlaşılır. (HP sırat
larımdan «Bravo» sesleri, alkışlar) ANAP felsefesi-
rain ve ANAP programının bu olmadığına yürekten 
inanmak istiyorum^ Bilmem kaç bin tonluk tanker
leri bulunmayan, bor yaltaklarına sahip olmayan, ay
rıcalıklı dev ihracat şidceıtterini rüyasında bile gör
meyen, sade, duru ve sevgili vatandaşımın elinde bu
lunan hak ve özgüdükleri de, ANAP'ın, imtiyazlı
ların ekonomik gidşim özgüdükleri kadar inançla 
savunması hainde, Türkiye'de liberalizm ilk kez 
inaınidırıciık kazanma şansına sahip olacaktır. 

iSayın milletvekilleri, demokrasinin bir temel ni
teliği slivü bir rejim olması ilse, blir diğer temel ni
teliği de hiç kuskusuz kuvvetler ayrımına hürmet 
etmesidir. Bugünkü hükümet, bir yandan özellikle 
Anayasanın 91 inci maddesini kötüye kullanarak ya-
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şamayı yürütmenin çok gerisinde tutarken, bu yasa 
ile şimdi de bağımsız yargıda olması gereken hak 
ve yetkileri idareye göçerterek, hükümeti yargı kar
şısında da ıgüçü kıılmaktadıır. Böylece hükümet, gi
derek yasama ve yargıyı dışlamakta, kuvvetler ay
rımı yerine, egemenliğini tekelleştirmeye çalışmak
tadır., 

Bir anayasanın nelere izin verdiği, nelere izin 
vermediği, ancak uyigülaım'a ile ortaya çıkabilir. Eğer 
ANAP Hükümeti, tüm bunları Anayasadan güç ala
rak -yaptığı iddiasındaysa ve Anayasa Mahkemesi bu 
yolda karar veriyorsa ve verirse, o zaman Anayasamı
zın uygulama ile ortaya çıkan eksik ve noksanlıklarını 
ığidermek MeelMimizin görevi olmalıdır. (HP sırala
rından «Brova» sesleri, alkışlar) 

ıSaym milletvekilleri, hükümetin getirdiği bu tasa
rı, toplumumuzun bir bütün olarak ihtiyaçlarına cevap 
vermek üzere hazırlanmış bir tasarı değildir. Bugün 
polJslimizin tek 'ihtiyacı, bazı konulardaki yetki ek
sikliği değildir. Demokratik hak ve özgürlüklerimizin 
özüne dokunmadan, polise bazı yeni görev ve yetki
lerin tanınmasını gerektiren boşluklar, gerçekten bu
günkü mevzuatta .vardı. Örneğin; ekipler kurulabil
mesi gübi, örneğin video bant ve elektronik oyunların 
/denetlenmesi gibi. Ancak, polisimize lütfen gidiniz so
runuz; temel ihtiyacı yetkisizlik midir, yoksa eğitim
sizlik midir, yoksa dayanılmaz ve çok ağır çalışma ko
şulları mıdır, yoksa teknik yetersizlik midir, yoksa 
rüşvet ve işkence söylenti ve iddialarından duydukla
rı derin rahatsızlık mıdır? Eğer bir yasa çıkartı lıyor-
sa, bunların da bir bütün olaralk dikkate alınması ge
rekliydi. 

Sayın milletvekilleri, polisin bazı yeni alanlarda 
görevlendirilmesi ve yetki lendirilmesi ne ölçüde ge
rekliyse, vatandaşın emniyet hizmetlerinden, emni
yette gördüğü muamele ve yasa dışı işlemlerden duy
duğu 'büyük ve haklı rahatsızlığı gidermek de o öl
çüde gereklidir. (HP sırallarınldan «İBrova» sesleri, al
kışlar) Oysa, vatandaşı kötü muamele ve işkenceye 
karşı bir ölçüde koruyacak olan bir yasa teklifimiz, 
Türkiye Büyük Miillet Meclisi komisyonlarında, hükü
met buyruğu gereği aylardır bir arpa boyu mesafe 
alamadan uykuya yatırılmıştır. Bu yasa tasarısını 
alelacele getirip, kötü muamele ve işkenceyi önleme 
konusunda büyük bir kayıtsızlık gösteren hükümet, 
Ibu davranışı ile polis - sade vatandaş, devlet - millet 
dengesini, vatandaş ve millet aleyhine ağır bir biçim
de bozmuştur. (HP sıralarından alkışlar) 
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Sayın milletvekilleri, bir milletin polisine ve aske
rine yabancılaşması, onu kendi üstünde ve kendi dı
şında bir güç gibi görmesi, inanınız bana, bir milleti 
Zayıflatacak temel tehlikedir. Üç - beş bin anarşist, 
terörist ve bölücü ile bunların arkasındaki güçler 
İkim olursa olsun, devletiyle Ibütünleşjmiş bir millet 
iner zaman haşa çıkabilir, bunları kolaylıkla alt edeb'i-
§ı\ 

Sayın milletvekilleri, büyük ve trajik bir senaryo
nun içinde biz politikacılar, biz yöneticiler, biz sivil 
kadrolar durmadan yönetlim ve iktidar 'boşlukları ya
ratıyor, ülkeyi olağan ve demokratik yollardan yöne
temiyor, siyasette sorunları çözemiyor ve 'sonra da as
keri ve polisi olağandışı ve olağanüstü görevlere ko
şuyoruz. Polisimiz, bir anarşi ve terör dönemlinin ön-' 
oesinde, içinde ve Sonrasında gerçekten olağandışı ve 
olağanüstü görevleri yüklenmiş ye olağandışı ve ola
ğanüstü ye!t)k!iler kullanmak zorunda kal'mışltır. Bu po
lisi artık korumak, onun görev ve yetkilerini antik 
olağahkştırmak durumundayız. Hükümetler, otori-
Iter, kestirme ve yetkileri yargıdan polise taşıyan dü
zenlemelerle devlete de,- mlilılöte de, polise de yardım 
efenemiş olacaklardır. Bunu önemle arkadaşlarıma ha
tırlatılmak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, değiştirilmesi önerilen 2559 
sayılı Yasa 1934 tarihlidir. 1934^ Türkiye'de tek par
ti dönemi vardı. 1934'te bir kurtuluş savaşı içinde ya
pılmış bir anayasa yürürlükte idi. 1934He Avrupa'da 
totaliter ve faşist eğiimler kol geziyordu. 1934te da
ha ne însan Halkları Evrensel Beyannamesi, ne de Av
rupa tnsian Hakları Sözleşmesi vardı. Buna rağmen, 
eğer biz 1985 Türkiye'sinde temel hak ve özgürlükle
rin kısıtlanması konusunda 1930'ılardan da daha ileri 
ıgitmeyi duşünebilıiyor.sak, dönen bir küre üzerinlde 
koşarak mesafe almaya çalışan ve her seferkide daha 
geriye düşen bir garip koşucuya benziyoruz demek
tir. (HP sıralarından alkışlar) Ter akıtıp, kan akıtıp 
çalba harcadıkça daha da geriye düşüyoruz. Bıraka
lım lütfen, artık Türk halkı dönen bir kürede değil, 
düz bir yolda koşsun, terine ve emeğine yazık olma
sın. 

Sayın milletvekilleri, bu yasa tasarısı bu haliyle 
kalbut edilirse neler olabileceğinin yalnızca birkaç ör
neğini vermek istiyorum : 

,1< Eşcinsellikle mücadele gerekçesine sığınarak 
polis ve jandarma kendi takdirleriyle genel terbiye 
ve ahlak kuralına aykırı davranıra bulunduğunu dü
şündüğü her vaitendaşı; kaçakçılar, serseriler ve umu
mî ev sahipleriyle birlikte fişleyebüecektir. 

(2, .Mülkî amirin izniyle polis, aşağı yukan her 
yeri ve aşağı yukarı her gerekçeyle 6 aya kadar kapa-
ıealbHecekt'ir. 

3. Polis ve jandarma, kendi kendine tammlaya-
oağı İbir genel terbiye ve ahlak anlayışından hareketle, 
hiç ktesenin hiçbir şikâyeti otaaısa (bile, vatandaşla
rın davranışlarını denetleyecek ve bunları gözaltına 
alıp adliyeye sevk edebilecektir. 

4, Polis ve jandarma, suç işlenebileceği kanısına 
vardığında ya da gecikmesinde kendince sakıncalar 
bulduğunda ya da halkın huzur ve sükûnunun hiç
bir şikâyet olmasa da bozukluğunu düşündüğünde, 
hâkim kararı olmaksızın vatandaşı yakalayıp, 15 gü
ne kadar hürriyetinden yoksun tutabilecektir. 

iSayın milletvekilleri, şimdi bir de lütıfen 1929 ta
rihli Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun tutukto-
ffla ile ilgili hükümlerine bakınız. Tarih 1929 ve Tür
kiye Cumhuriyeti Devletöi, Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 106 ncı maddeciyle «Tutuklanmanın an-
cak hâkim karan ile olacağını ve en geç 48 saait için
de yetkili hâkim önüne çıkartacağını» söylüyor. 

IBAŞKAN — Sayın Gürkan, lütlfen toparlayınız 
efendiihı. 

AYDIN GÜVEN GÜRJKA'N (Devamla) — (Bir-
kaç dakikanızı rica ediyorum. 

(DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Konuşma süreleri doldu Sayın Başkan. <HP sıraların
dan sıra kapaklarına yuittiater) 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Başkan var Saiym Ba
kan* 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Dik
katinizi çekiyorum : Toplu suçlarda dahi zabıta, sav
cının ya da hâkimin yazılı emri olmadıkça hüç kimse
yi 48 saaittan faızla tutamıyor; 1929 tarihli kanuna gö
re. Türkiye Cumhuriyetti Devletli 1929^» bile vatüan-
daışlarının hürriyetlerinin 'korunmasında bu ölçüde ti-
tiiz iken, 1985te aynı devlet »bize bugünkü yasayı öne
riyor. Bu, hüzün verici bir gerilemedir. 

15/ Bu tasan yasalaştığı tiakkirde polk, hâkim ka
rarıyla da dksL daha önce polipteki sorgusunu redde
den ya da kötü muamele ve irkence iddiasında bulun
muş olan bir tu'tuklu ya da hükümlüyü yeniden ve 
15 gün isüreyle emniyete alatbilıiyor. Böyle bir durum
da kim polisteki ifadesini reddedebilir ve kim, eğer 
ıgördüyse* gördüğü kötü muamele ve işkenceyi hâkim 
önünde anlatabildi? 

IBASKAN — Sayın GÜrkan,. lütlfen konuşmanızı 
'toparlayın efendim. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Biti
riyorum Sayın Başkan, 
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6. Bundan böyle, ek madde l%ı gerekçesine göre, 
polis en büyük mülkî amirin izniyle her türlü oyun, 
'temsil ve gösteriyi sansüre talbi tutabilecektir. Polis, 
IkieiKiince ahlaka ve anayasalı düzene aykırı bulduğu 
her oyun, temsil .ve gösteriye izlin vermeme hakkına 
isalhip olacaktır. Oysa Anayaısaimızın 26 ncı maddesi, 
düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğünde yalnızca 
raldyo, televizyon ve sinema için bir ön iz/in sistemini 
öngörmüşitlür. 

KSayın milletvekilleri, ifade edilecek, verilecek ör
nekler daha çok. Sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum : 
Bir askerî dönemde dahi çıkarılması düşünülmemiş bu 
yasayı getiren hükümet, nasıl sivil ve demokratik bir 
hükümettir 'ki, askerî hükümetlerin, özgürlük ve de-
m'okraısi anlayışını dalh'i Türk halikına fazla göre/bil
mektedir. (HP sıralarından «iBraıvo» sesleri, alkışlar) 

ISayın milletvekilleri bu, insanın ister istemez ak
lına, hükümetin kendine bağlı bir milis gücü oluştur
mak hevesi içline düştüğü kuşkusunu götürmektedir. 
Bu heves, çok vahim 'bir hevestir. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (HP ve MİDP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Sayın, Balkan, hükümet afdina söz isti
yorum. 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın Balkan. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Bakan, memur
larınızın istihza ile bakışlarına dikkat eldin, onu kont
rol eldin. 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başlkan, şalhısları adına konuşmalar henüz bit
medi i 

İBRAHİM TAŞDEMÎR (Ağrı) -^ Konuşmala
rın tümüne, cevap versin efendim. (Gürültüler) 

IBAŞKAN — Oturun efendim, hükümet her za
rflan söz isteyebilir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Balkan, benim konuşmamı enigeliyorsunuz, hak

kınızı kötüye kullanıyorsunuz. 
(BAŞKAN — Sayın Bayezit, dturun efendim, si

zlin söz hakkınız bakidir. 
ISayın Bakan, son olarak siize zaten soracak ve 

Söz verecektim. Henüz üyelerin konuşmaları bitme
miştir ve 2 nci üye konuşacaktır. Bu arada tekrar söz 
istemeyeceğinizi beyan edebilir misiniz? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın Başlkan, yüce Meclisin değerli 
üyeleri; İçtüzük kaidelerine uyıgun ibiiır talepte bulıun-
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dum efenldim. Eğer İçtüzülk kaideleri buna uyıgun de
ğilse, hayhay Sayın Başlkan benii söz almaktan men 
edetailir, eğer uygunsa müsaade edin konuşayım efen
dim. 

IBAŞKAN — Hayır, sizlin konuşmanız engellenmi
yor efenıdıim. Buyurun. Yalnız Sayın Balkanım, şu hu
susu arz edeyim : Hükümet, tümü üzerindeki görüş
melerde ve maddeler üzerindeki görüşmelerde ancak 
oir defa söz alalbilir. Henüz üyelerden 1 tanesi ko-
nuşmamışür, siz 2 üye arasına girmiş oldunuz. Eğer 
o üyeye de arzı cevap etmek icap edecek olursa ede
meyeceksiniz efendimi. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) —.. îs'temiyorum efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kabramanımaraş) — Sa
vın Bıalkanın maksadı anlaşıldı Sayın Başkanım; be-
mim konuşma hakkını gasp ediliyor efendim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, ben takip ediyo
rum, kendilerine die hatıriaitıyorum. Karışmayın. 

IBU şerait talhtında buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Sayın Başkan, yüce Meçisin değerli 
üyeleri; Polis Vazife ve Selahüyetleri Hakkındaki Ka
nunda değişiklik yapma zarureti, tamamen çağımızın 
değişen teknik şartları ve Anayasamızda öngörülen 
hususlara intibak etme, polisin yeUki ve görevlerinde 
mevcut bazı belirsizlikleri açığa kavuşturma amacını 
taşımaktadır. 

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 'bütünlü
ğü, anayalsa düzeni, genel güvenliği ve genel ahlakı 
korumada polise verilen görevler, karar verme nite-
ıliğinden ziyade, uygulama niteliği taşımaktadır. Açık
ça helirtmek gerekirse, kanunla verilen bu yetkiler, 
vetkilıi hâkim ve savcı veya mülkî amirin karar ve 
emirleriyle kullanılacaktır. Bu tasarı ile getirilen hü
kümler, Batılı demokrasilerde uygulanmakta olan hü
kümlerle tamamen paralellik arz etmektedir. 

Tasarı ile getirilen bellbaşlı yetki ve görevleri 
şöyle sıMayıalbiiiriz : 

Tasarının 2 nci maddesi, polise kumar oynanan 
<resmî ve özel lokaller ile uyuşiturucu madde imal edi
len, satılan, fuuş yapılan, devletin bütünlüğüne, ana
yasa düzenine, genel alaka aykırı oyun oynatılan, 
film ve video bant gösterilen yerler 'ile yaşları küçük 
kadın ve kızları izinsiz olarak çalıştıran gazino ve 
meyhaneleri, m'alhaıllî mülkî amirin emriyle kapaitma ve 
•sorumlularını adlî mercilere sevk etme yetkisini ver-
m'ekltödir. 
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Tasarının 3 ündü maddesi, genel ahlak kurallarına 
aykırı utanç verici hareket ve davranışta bulunanlar
la, buna paralel şarkı, müzik ve gösteri 'yapanları, 
özellikle toptan ahlakına aykırı, müstehcen video ve 
«es bantları yapanları, gösterenleri durdurarak, yasak
lama ve suçluları adalete teslim ötme yetkisini getir
mektedir. 

Tasarının 4 üncü maddesi, Anayasamızın 19 uncu 
maddesinde sayılan, haklarında yakalama kararı bulu
nanları, uyuşturucu mıaidldeleri alan satanları, halkın 
rahat ve huzurunu bozanları, başkalarına saldıranları, 
akıl hastalarını, kanunsuz yollardan ülkemiize girmek 
listeyienfleri... 

IMÜNÎR SEVİNÇ (Eskişehir) — Pembe gözttle 
yazmışlar Sayın Bakan. 

tÇÎ§LERt BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
ı(Devamla) — Suç işlendiğine dair haklarında kesin 
delil (bulunanları... 

lEfendim Anayasa maddesini okuyorum. Simidi ge
leceğim, bunları okuyayım müsaade edin, hep beraJber 
konuşacağız. Bu mesele tümümüzün meselesidir, he
yecanla halledilecek bir mesele değildir efendim. Yi
ne yüce Meclisin vereceği kanarlarla halledilecek, çı
karılacak bir kanundur. Ben müsaade ederseniz bun
ları şöyle- hemence amlaifcayıtn ve düşüncelerimi de arz 
edeceğim. 

IBAŞKAN — Sayın Balkan, Sayın Bakan, 1 daki
ka müsaade eder misiniz efendim? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Buyurun efendim. 

İBAŞKAN — Sizin de, bu kanun tasarısı müza
kere edilirken eğer herhangi 'bir şekilde bunun aksine 
'bir hadise olmayacak olursa, konuşma süreniz 20 da
kikadır efendim; ona göre lütfen. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Sayın Başkan, teşekkür ederim, süreye 
riayet etmeye çalışacağım; ama benden evvel konu
şan arkadaşlarınuza ne kadar müsamaha gösterildi ise, 
'ben de o müsamahanıza sığınmak isterim efendim. 

IBAŞKAN — Aynı müsamaha size de (gösterilecek
ti*. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Teşekkür ederim. 

Suç işlendiğine dair haklarında kesin delil bulu
nanları yakalayıp gereken kanunî işlemleri yapma 
yetkisi getirilmektedir. Tasarının komisyonlarda gö
rüşülmesi sırasında, polis sanki suçsuz kişileri yaka-
layacalkmış gibi bir intiba yaratılmak istenmiştir. Ta

sarının ilgili maddeleri iyi tetkik edildiği takdirde gö
rülecektir. ki, polis, halklarında yetkili mercilerce yaka
lama ve tutuklama kararı verilen kişileri yakalayacak-
tli'. 

ıFölis, uyuşturucu madde alan, satan, bulunduran 
ve kullananları, halkın rahatını bozacak ve rezalet çı
karacak şekilde sarhoş olanları yakalayacaktır. Polis, 
halkın huzur ve sükûnunu bozanlardan, bütün uyarı
lara rağmen hu hareketlerine devam edenleri yakala
yacaktır. Polis, akıl hastası, uyuşturucu madde ve 
alkol tutkunlarını ve hastalık bulaştıracak kişileri ya
kalayacak ve tedavi kurumlarına sevk edecektir. Po
lis, usulüne aykırı olarak ülkeye girenleri yakalaya
caktır. Polis, suçüstü ve gecikmesi halinde suç delile
rinin ve izlerinin kaybına sebebiyet verecek şekilde 
suç işlemiş olanları yakalayacaktır. Bütün "bu husus
lar, suç işlenmesini önlemek veya suç işlemiş olanları 
va'kalayıp adlî mercilere teslim etmek üzere pöise ve
rilen görevlerdir. Bu hususlar Anayasamızda da yer 
almış bulunmaktadır. Tasarı ile getirilen hükümler 
bir kısım kişiler tarafından, sanki sokakta dolaşan ve-
va evimde oturan veya işinin başında olan kanunlara 
saygılı vatandaşları polis her an yakalaıyaoakmış gibi 
vanlış bir şekilde kamuoyuna intikal ettirilmektedir. 

Ülkemizin huzur ve güvenliği ve asayişin sağlan
ması için suçluları yakalamak demek, 'suçsuz ve ka
nunlara riayetkar Olan vatandaşların hak ve huku
kunu korumak demektir. 

Tasarının 5 indi maddesiyle, devletin' bütünlüğü, 
anayasa düzeni, kaçakçılık ve uyuşturucu maddelere 
ilişkin suçlara münhasır olmak ve yetkili hâkimden 
karar almak şartı ile suçun aydınlatılması bakımın
dan hükümlü ve tutukluların ceza ve tutukevlerinden 
alınarak Anayasada belirtilen 15 günlük süreyi aşma
mak kaydı ile ifadesine başvurma yetkisi getirilmek
tedir. Bu sürelerle suç ve suçluların tespiti için uygu
lamada görülen önemli bir eksiklik 'giderilmiş olmak
tadır. Gezası ağır olmayan 'bir suçtan dolayı tutukla
nan kişinin, devlet için büyük tehlike teşkil eden bir 
örgütün önemli bir elemanı olması veya eyleme karış
mış bulunması sebebiyle yeniden sorgulamaya alın
masına böylece imkân verilmekte ve herhangi bir ör
gütün yaptığı bütün eylemlerin ortaya çıkarılmasına 
kolaylık sağlanmış olmaktadır. 

Tasarının 6 ncı maddesi ile kimliğini herhangi bir 
şekilde ispat edemeyen ve aranan kişilerden olduğun
dan şüphe edilen kimselerin kimliklerini ispat etme
leri için 24 saati geçmemek üzere gözaltına alıma ve 
hakkında kanunî işlemleri yapma yetkisi verimek'te-
dii'. 
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Tasarının ek 1 inci maddesiyle, umumî veya umu
ma açık yerlerde oyun ve temsil vereceklerin mahallî 
mülkî amire halber verme medburiye'tli ile bunlardan 
genel ahlaka ve Anayasa düzenine aykırı olanları ha
lber verme mecburiyeti vardır; yani müsaade alıma 
medburiyeitıi yok. Mülkî amirim kanarı ile men edile
rek adlî mercilere sevk yejjfcisi getMmek'tedir. 

Tasarımın ek 2 noi maddesiyle, Anayasamızın 
19 uncu maldidesline paralel lolaralk, topluca işlenen 
suçlarida ıtahkilkatın sonuçlandırılmasını ve delillerin 
toplanmasını temin amacıyla soruşturma için 15 gün
lük bir süre tanınması ydtiklM verilmektedir. Bu mad
de, Anayasamızın 19 uncu maddesinin dördüncü fık
rasına uygun olarak hazırlanmışta Anayasamızdaki 
söz konusu madde aynen şöyledir : «Yakalanan ve
ya tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın mahke
meye gönderilmesü içlin gerekli süre hariç en geç 
iknr'fcsdkiz saat ve (toplu olarak işlenen suçlarda en 
çok onibeş gün içinde hâlkliım önüne çıkarılır», Ta
sarıda da yer almış bulunan bu maddeyle, yakala
nan suçluların en çok IbelhUenen bu süreler içinde 
hâlk'ilm önüne çıkarılması mecburiyeti gdürilmişfir. 
Gelişen teknoloji ve sosyal meselelere paralel olarak 
polistin, suç işfleyenl'ertiın tespM, suçla ilgili delileri 
«toplaması için belirli bir süreye ihtiyacı bulummak-
ıtadır. Teşekkül vücuda getirtmek suretiyle birden 
fazla kişilerin iştirakiyle iişlenimiş suçların kesin ola
rak tespitli için daha uzun bir süreye ihtiyaç bulun
duğu herkes tarafından da kaibıi edtmektedlir. Bu 
madde, yurt dışında eğitim görmüş, suçunu gizleyen, 
özellikle yılkıcı ve bölücü örgültlertiln militanlarını ve 
uyuşıburueu madde Ikaçakçıfaranı raihatsız eden bir 
maddedir. Adi suçlarda, suçluların Ibu kadar süre 
beklemeden en kısa zamanda adliyeye intikal ettiri
lecekleri tabiîdir. 

'Bir suç vuku bulduğu takdirde polis, bu suçu 
ortaya çıkarmak maksadıyla Cumhuriyet savcısına 
niyâbeten görev yapmaktadır. Ceza Muhakemelefi 
Usullü Kanununa göre Cumhuriyet savcısı, vuku 'bu
lan suça doğrudan el koymak yetlklisime sahip oldu
ğu gibi, kendisine niyalbeten sorgulamayı polise yap
tırabilmektedir. Bu itibarla, bu sürenim devamı Cum
huriyet savcısının iznine bağlı bıılünmakltadır. 

Yabancı ülkelerdin gözetim altına alma süreleriyle 
iligiili olarak yaptığımız incelemede, Federal Alman
ya, İtalya, Fransa, uyuşturucu maldde suçlarında; 
Hong-iRong, Senegal ve Tunus^a polliıslteki. gözetim 
altına alma süresi 48 saattir. Avustralya, Danimarka, 
Norveç, Fransa'da diğer suçlarda ise gözetim alltınıa 

alma süresi 24 saalttir. İspanya'da ve çocuk suçla
rında İngiltere'de bu süre 72 saattir. Bu süreler, bir 
kısım ülkelerde Cumhuriyet savcısı, bir kısım ülke
lerde hâküm onayıyla uzatılabilmektedir. Danimarka' 

"da bu süre 2 hafta, İspanya'da 9 gün, Japonya'da 1 
hafta, İsviçre'de 5 güne kadar uzatılabilmektedir. 
Avusturaüya ve Federal Almanyaftia hâkim onayıyla 
bu süre," suçun tespütine kadar uzatılabilmektedir. 
Bizde de Cumhuriyet savcıisıimın muvafakaıtryla azamî 
süre kullıanılalbilecelkltlir̂  

Ek 3 üncü maddeyle, soruşturmanın süratle ta
mamlanmasını temin bakımından, beli suçlarda dev
letim bütünlüğü, anayasa düzeni, kaçakçılık ve uyuş
turucu maddelerle ilgili olarak ifadesine başvurula
cakların, bulunduküarjı yerden ayrılmamaları veya 
ayrılmaları gerektiği halde de adreslerimi bildirme 
medburiyeti getfiritoilşfc 

!Eık 4 üncü madldeyle, işlenen suçlara anında mü
dahalede bulunabilmek, polisin; ben burada görevli 
değilim, ben izinliyim gibi düşüncelerle suça müda
hale ötmemesi ihtimalni ortadan kaHdıracak olan, 
polisin her zaman, her yerde işlenen suça el koyma 
mecburiyeti görev ve yetkisi getirilmektedir. Çünkü 
geçmişte polis, görevli bulunmadığım veya izinli 
olduğunu ileri sürerek olaylara müdahale etmemiştir. 
Böylece bu mahzurlar ortadan kaldırılmış olacaktır. 

Ek 5 inci malddte, genel güvenlik, kaçakçıhk ve 
uyuşturucu maddelerle ilgili olayları daha iyi takip 
ötmek ve sonuçlandırmak için İçiışılleıri Bakanlığınıo 
veya valilerim talelbi üzerine merkezden uzman ele
manların görevlenıdiriiljmes'i ve iller arasındakli koor
dinasyon eksikliğinin giderilmesi maçıyla düzenlen-
mlistir, 

lEik 6 ncı madldeyle, kanunen yakalanması gere
ken kişilerin veya dağıtılması gereken toplulukların 
direnmesi halinde, pollisJiın zor kullanabilme şartları 
açıklığa kavuştıurulmuşltuııı,) 

Tasarıya eklenen 7 nci maddeyle, devletin bütün
lüğüne, anayasa düzenine ve genel güvenliğe karşı 
işlenen suçlarla, kaçakçılık veya uyuşturucu madde
lerle ilgili suçları münhasır olmak üzere ve hâkim 
kararıyla; gedklmesinde sakınca 'bulunan haillerde ise 
yetkili savcının kararıyla polise, suçluların özel ha
berleşme vasıtalarını, eşya ve kâğıtlarını kontrol ede
bilme yetkisi tanınmıştır. 

Haberleşme hürriyeti anayasanın 22 noi madde-
siinde aynen şu şekilde ifade edilmiştir : «Herkes, 
haberleşme hürriyetine sahiptir. 

Haberleşmenin gizliliği esastır. 
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Kanunim açıkça gösterdiği hallerde, usulüne göre 
verilmiş halktan kararı olmadıkça; gecikmesinde sa
kınca bulunan hallerde ide kanunla yetfkili kılınan 
meraikı emri bulunmadıkça; haberleşme engellene
mez ve gizliliğine dokunulamaz. 

İstisnaların uygulanacağı kamu kurum ve kuru
luşları kanunda behMir» denü'lrnektedir. 

Polli's Vazife ve. Selalhliyetleri Kanununda getiri
len haıberleşme hürriyetiiyle ilgili istisna, Anayasamız
da ifadesini bulan 22 noi maddeye uygun olarak ha-
zırlanmışür. Sadece devletin bütünlüğü, Anayasa nli-
zamı, kaçalkçılılk veya uyuşturucu maddelerle ilgili 
suçların tespitine maihsus olmak üzene ve gecikme
sinde sakınca yok ise, hâkim karanyia PTT muha-
\bere vasıtalarından istifade edilebilmesine ve telefon
ların dinlenmesine imlkân vefilmişûir. 

Söz konusu bu olaylarda, gecikmesinde sakınca 
olduğu hallerde polis, cumhuriyet savcısının izniyle 
telefon dinleyd»ilecekjtlir. Devletin, Anayasada yer 
alan nizamını suçlulara karşı korumak: görevidir. 

Kanunun tanıdığı imkânlarla bilgiler, haberler ve 
dokumanlar polis tarafından açık olarak toplanır. 
Bunun en güzel örneği, gösteri ve yürüyüşlerde dia-
ğütılan bildiriler ve broşürlerdir. Ulaşrialbîlen her kay
naktan bilgi alınır. Devleti için bilgi vermeye hazır 
olan vatandaşlarımız çoğunluktadır. 

M. TURAN BAYEZIT (Kalhraırnanmaraş) — An
layamıyoruz efendim, çok hızlı okuyorsunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(fDevamla)— Efendim zaman meselesi. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Anlaşılmıyor Sayın 
Başkan. Zaman var efendim. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (tstanbul) — Ne 
demek istediğinizi anlayamadık efendim. 

BAŞKAN — Efendim (konuşmacıya Mtap etme
yiniz lütfen. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Peki efendüm, anladıma 

Şimdi kısaca söylemek istediklerimi, yani kanunun 
maddelerin/in neler getirdiğini yüce heyette arz etme
ye çalışmış bulunuyorum. 

Burada istinat ettiğimiz konular nelerdir; bir de 
onlara bakalım efendüm. 

Anayasamızın 14 ve 19 uncu maddeleri, hürri
yetlerin hangi şekillerde tahdit edileceğini göstermek
tedir. Buradan da anlıyoruz ki... 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Karıştırıyorsunuz. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Devamla) — Müsaade edin efendüm. 

NURİ KORKMAZ (TAdana) — Karıştırıyorsunuz 
birbirine. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
'(Devamla) — Hayır efendüm. 

NURİ KORKMAZ (Aldana) — Olağanüstü dö-
nemte olağan donem arasında ne fark kalıyor bu
nunla? 

(tÇftŞLBRj ©AKAİNI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — BfendÖm müsaade edin; süzün fikriniz 
Sizde saklı kalsın efendim. 

BALKAN — Sayın Korkmaz, yerinizden konuş
mayın efendim. 

IÇÜŞLERt BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Anayasada bulunan maddeleri belirtli-
yorum, okuyacağım efendüm. 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Zaten o Anaya
saya sığınarak kurtarmaya çalışıyorsunuz. 

İÇttSLERÎ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Sayın Başkanım, müsaade etsinler ko
nuşayım efendimH 

BAŞKAN — Mtösaaide edlin efendim. 
Efendim, siz de karşılıklı olarak konuşmayın, de

vam edin konuşmanıza Sayın Bakan. 

itÇtİŞLBRİ BAKAM YILDIRIM AKBULUT 
(IDevamîa) — Efendim, süz sözleri kesmezsenliz, ben 
konuşmak mecburiyetimde kalıyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim, ben burada gere
kenleri söylüyorum. 

(İÇtŞLERt BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(IDevamla) — Sayın Başkan, siz müdahale edecek
siniz, ben de konuşacağım; değil mi efendim? 

BAŞKAN — Efendim söyledin, kendüsim-ikaz 
e'ötimy 

ttÇtfŞLERlt /BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Ama devam ediyor efendim. Ben mi 
susturacağım? 

(BAŞKAN — Efendim, siz devam edin konuş
manıza, o zamaiı susar. 

ÜÇtŞLERÎ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Şimdi efendüm, demokratik nizamın 
kiorunafbiimesi için, sadece bizde değil, bütün de
mokratik ülkelerde, demokratik nizamı tehlikeye 
düşürecek hürriyetler kıaitlanmıstır. Bunun aksini 
ispat eden, iddik eden varsa, buyursun söylesin. 

ALİ RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) — Eaki ka-
nunda hepsi var Sayın Bakan. 

JÇÎŞİLERıt BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamk) — Bit dakika efendim, 

— 133 — 

file:///bere


T.B.M.M. B : 111 11 . 6 . 1985 O ı 2 

Bunu Türk/iye Cuimlfouriıyetinfin ve butlun dünya 
milletlerinin bilmesi lazımdır; anayasal düzeni ve de-
molkraJtik nizamı koruyabilmek içlin hürriyetlerin sı
nırlandığı bir vakıadır. Siz düşünebiliyor musunuzki, 
demokratik nizamı ortadan kaldıracak hürriyetlere 
Anayasa ve kanunlarda mülsaade edilsin? Böyle bir 
ülke yokta, bizim ülkemizde de olmamıştır. 

M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Anayasaya büh
tan ediyorsunuz., 

(İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devaimla) — Onun için, 1961 Anayasasında bu şe
kilde hürriyetlere yer verildiği görülmüş ve 1961 
Anayasasının Türkiye'ye getirdikleri de bütün mil
letçe teşhis ve ıtespit edilmiş oliduğumıdan, 1961 Ana
yasası dahli bu hürriyetlere gem vurma lüzumunu 
hissetmiştir. Unuittmayınız (kfi, 1982 Anayasası da, ya
şadığımız acı tecrübelere istinaden Türk Milletinin 
yüzde 92 oyu ile kabul edilmiş bir anayasadır.. 

SALİM EREL (Konya) — Bunu bilmeyen yok 
kli, 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(IDevamla) — Böyle yüzde 92 oyla kabul edilimiş 
Ibir Anayasaya istinaden hazırlanan bir kanun tasa-
nsınıın, gerek içeriden ve gerekse dışarıdan, «Polis 
devleti getiriliyor» sekilinde ihlbar edlillmeıs/ine biz asla 
mülsaade etmiyoruz. 

SALİM EREL (Konya) — Yalan mı? (HP sıra
larından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Lütfen sözünü geri 
alsın Sayın Başkan., 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Efendlim sözümü tekrar ediyorum, 
oturun. Sözümü tekrar ediyorum. (HP sıralarından 
ayağa kalkmalar, gürültüler) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Böyle konuşamaz, 
sözünü ger1! alsın lütfen Sayın Başkan. 

BAŞKAN —Efendim lütfen. Sayın Bakan, lüt
fen efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(pievaımlia) — Efendim, polis devleti nedir? 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (tsitanlbul) — Klim 
kime ihlbar ediyor? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Devamla) — «Polis devleti» mefhumunu, «Polis 
devMi» taıhiriimi iyi bitonek lazımdır. 

ÖMER KOŞHAN (Kars) — Kim kime ihbar 
ediyor, lüfllfen sözümüzü geri alın, biz kimseyi ihbar 
ettm!iyoruz.( 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Efendiim, sözümde bir şey yok; Polis 
dışarıya ihbar edildi efendim. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Klim ihbar etti; muh
birleri tanıyalım., 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Efendim, ben «Siz ihlbar etîtfiniz» de
mliyorum; ilhlbar edildi. Kalktı, AET bilmem...! 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Muhbirleri tanıya
lım. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamila) — Efendin itanıyın, siz de görevlisiniz. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Yet-
ikili sizisiniz; içişleri Balkanı (bilmeli kiim muhbirdir. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Kalkltı adam, dışarıdan «Bu devre bu 
Polis Kanunu çıkarsa, bliz ufkilerimizi keseceğiz» 
dedi. (pürüMter) 

BAŞKAN — Sayım Balkan bir dakika efendimi. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Devamla) — Efendim, «Polis devleti» tabirini iyi 
bilmemiz kızanıdır. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın ©akan, bir da-
Iköka efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Bakan, lütfen 
sözünüzü geri alın (ANAP saralarından «Otur ye
rine» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim bir dakika, lütfen gürüM 
etaeyelim.' 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Kim kimi ihbar 
ediyor? Sözünüzü geri alın. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim suremiz dolmak üzeredir. 
(Gürültüler) 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Efendim, müsaade buyurursanız açık
layacağım. (ANAP ve HP sıralarından karşılıklı gü
rültüler) 

Efendüm sakin olun, bien yüce Mediisin bu se
kilide hareket ettiğini söylemek işitemiyorum. Müsaa
de buyurun, heyecanlanmayın, oturun, sakin olun. 
Biz, «Siz yaptınız, bu yapıtı» demiyoruz ki, bir va
kıayı söylüyoruz. Bu Mecliste ben bir vakıayı ifade 
edemez miyim efendim? Yanlış, mı efendim bu? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — «İhbar ediyor» diyor
sunuz; sözünüzü geri alın. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — «Sen mi yaptın» dedim kardeşim? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — İhbar ediyor diyor
sunuz 
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İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Demliyorum efendim, Jhibar edildi diyo
rum. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Balkan bir dalkfika efendim, 
karar alacağım. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Çok rica edeyim, böyle meseleyi de
ğiştirmeyin. Blir vakıayı soyuyorum. 

IBAŞKAN — Sayın Balkan, Genel Kuruldan ka
rar alacağım efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Ama bu süre böyle kavga eltime ile 
geçiyor efenıdiım.ı 

BAŞKAN — Sayın miietvekMiefi, öğleden evvel
ki süremiz dolmak üzeredir, sayın balkanın da 5 da-
İkikalık müsamaha konuşması vardır. Çalışma süre-
müzi 13.05'e kadar oylarımıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edlitaistir. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Balkan muh
birleri açıklayın, bilelim efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Tamam efendim, parlamentoyu kas-
liertmiyoruim, böylıe anlaşmıyorsa yanlış efendim. Ben 
iböyle bir şey söytemSyorum. Yanlış efendim, biz an
laşacağız; biz meselemizi kendimiz halledeceğiz. 

H, BARIŞ CAN (Sinop) — Amerika'da .yayın
lanan blir dergide «Blir bilen» in ihbarı var. 

BAŞKAN — Sayın Can, karşılıklı (konuşmayalım 
efendim, 

Sayın Bakan âz db Cevap vermeyin efendim, lüt
fen konuşmanıza devam ediniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Sayın milletvelkiied, biz meseleleri-
mizJi kendimiz halledeceğiz. Ateş biizim içimize düş
tü; Avrupalıya değil, biz yandık, biz. (ANAP sıra
larından «OBravo» sesleri, alkışlar) Onun için de me
selelerimizi biz halledeceğiz. Müsaade buyurun,, el
bette sizin de yüksek katkılarınızla alacak. 

Şimdi Genel Başkanınız Sayın Calp konuştular, 
bazı noktalara temas ettiler. Biz de bunun rahatsız
lığını tespit ettik, arkadaşlarımız değişiklik önerge
leri verdiler hatta daha ileri safhalara getirdik. Te
lefon dinlenmesinden vazgeçtik; Anayasamızda olma
sına rağmen vazgeçtik. Mademki kanunda bir rahat
sızlık mevzubahistir, hay hay meselderimızi beraber 
halledeceğiz, 

4 üncü maddemin (G) fıkrasında arkadıaşarımız 
değişiklik önergeleri verdÜIer; yanlış anlaşılaibiMr, yan
lış yorumlara sebep olabilir dıiye değiştirdik. Bu nok

taların daha ilerisine güderek, daha kâmul şekle ge
tirdik. Meseltelerimüzii biz halledecek güçteyiz, birbi
rimizi anlayabilecek güçteyiz. Bizi sıkışanların -yani 
sizi kastetmek istemiyorum- Avrupa'ya jurnal etme
siyle bu işledi haliedemeyBz. (ANAP sıralarından al
kışlar) Dediğim gibi, ateş bize düşmüştür, bizi ya
kıyor. 12 Eylülden evvelki hadiseleri hiçbinimMn 
unutması mümkün değildir. Bizim 12 Eylül evvelin-
deki hadiselere gelişimizin sebeplerinden bîr tanesi, 
biraz evvel söylediğim gibi, hürriyetlerin sınırsız kul
lanılmasından, hürriyet anarşisinden olmuştur. Devle
tin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne yönel-
mliş, demokratik rejime yönelmiş hürriyetleri 'her mo
dern anayasa, her demokratik anayasa sınırlamıştır, 
bizim Anayasamız da sınırlamıştır. Bu çerçevede tat
bikat yapmak mecburiyetindeyiz. 

KÂZIM İPEK (Amasya) — Tarafsız yönetim 
lazım. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
'(Devamla) — Polis devletli yanlış anlaşılıyor. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika müsaade 
buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Ama konuşuyorum, Ikesİyorsunuz sö
zümü.; 

'BAŞKAN — Hayır kesmiyorum' elendim, müsa
mahalı süreriz dolmak üzeredir, lütfen bağlayınız. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKIBULUT 
(Devamla) — Bü mesele, devleti ilgilendiren bir me
seledir, bu hükümetlerle ilgli bir meselle de değiMr. 
Bu meselede daha sakin olmamız lazımdır, bu me
selede daha düşüncel, birbirimizi daha anlayışla kar-
şılıayacak bir ortam yaratılması lazımdır. Polis dev-
leflinlin. polise yetki vermekle veyahut polisi ortadan 
kaldırmakla veyahut polisi çoğalmakla bir ilgisi yok
tur. Polis devleti, hukuk devletlinin zıttı devlet şek
linin hukuktaki ifade tarzıdır. Şöyle özötlbyebilirim; 
bu işin zabıta ile bir alakası yok'tuır.' 

Eğer bizim kanunlarımız' mevcut Anayasamıza 
uygunsa, eğer biz belli prosedürlerle bu kanunları
mızı yüce Meclisten geçiriyor ve kesinleştdrebiliyor-
salk, artık polis devletinden bahsetmek mürnkün de
ğildir. O, hukuku kendi kendimize, demokrasiyi ken
di kemıdimıize inkârdan başka bir şey olamaz. Buna 
da müsaade etmemiz mümkün değildir efendin. Biz, 
hulkdk devletliyiz, demokrasiye saygılı ve inançlı bir 
milletiz; omı savunuyoruz, hep beraber onu savu
nuyoruz. Bunun aksi*.. 
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KÂZIM İPEK .(Amasya) — Tarafsız yönetJimd 
görebilirsek müırnklündür. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
^Devamla) — Efendim, hukuk dövletiındfeki başlıca 
vasıf şudur : Hukuk devletinde bağımsız yangı or
ganları vardır, Söyleyeceğiniz biir şey var mı? Hu
kuk devletimde idarenin kendi kemdin© yapmış oMu-
ğu tasarrufların kamumliarca murakabesi vardır. Aynı 
şeyler bizimi ülkemizde de devamı ed)i|ylors Kendi ken
dimize insafsızlık yapmayalım, «Hukuk devletli yok
tur, polils devletti vardır» şekllimdeki biir düşünceye 
katıllmak mümkün değildir. 

NURİ KORKMAZ (Adana) — KaMırıytorsunuız 
Sayın Bakan, olağanüstü döneme gidiyorsunuz. 

BAŞKAN — Efienldim, KilUfen bağlayın, mıüsa-
maihalı süre ddmuştur. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Sayın Baişkanım, müsaade ederseniz, 
ıbu ehemmiyeti bir konudur. 

'BAŞKAN — Ehernımiyetil bir konu, fakat mü
samahalı olarak süreniz dolmuıştöur efendiim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Ddvatrriia) — Efendim, müsaade ederseniz görüşle-
rlmizi anliatalımı. Bir tasam hazadamıybr... 

BAŞKAN — Diğer sayın milleüvekillerime yap
mış dliduğuımuz müsamahayı size de yaptık. (HP sı
ralarından «Çalışma 'süremiz biftımiilşttir» sesleri) Ko
nuştuğunuz içlin sürerin ne kadar geçtliğÜlni bilmiyor
sunuz. Binaenaleyh süreniz dolmuştur. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Sayın milMvekffieri; müsaadenizle bir 
'konuya da temas etmek işitiyorum. 

Şimdi bizim, bu yetkileri verirken şöyle bir ha
reket tarzı'mız oddu; Anayasaya uygun bir kanun çı
karıyor muyuz? Eğer Anayasaya uygun bir kamum 
çıkarıyorsak -o inançtayız- yüce Meclis bu Kanunu 
çıkaracaktır, yüce Meclis bunun kanarını verecektir. 
O halde.,, (GüruMer) 

BAŞKAN — Devam ddin lütfen, devam edin. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Devamla) — Efendim, devam edeyim ama, benimi 
sözüm böyle kesilirse...: 

BAŞKAN — Efendim, süreniz dolmuştur, siz ko
nuşuyorsunuz., 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Efendim, bı*aJkmııyoı(sunuz ki amfafoa-
yım. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Balkan düşünme imkânı sağlıyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
i(Devamla) — Neyi düşüneceğim, zaten düşündükle
rimi! söylüyorum?! 

'KÂZİM İPEK (Amasya) — YörieMm tarafsızftaş-
madıkça olmaz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Kanunlarla murakabede de; herkes 
kanunlarla mükellef, herkes kanunlara uygun hare
ket ötmek mecburiyetÜrude. 

Şimdi siz diyorsunuz ki, «Efendim, bu polis, bu 
yetkilerle mücehhez olur mu?» Mesele değişiyor 
efendimi. «ıPolİs işkence yapıyor» diyorsunuz, işken
ce yapan polis, kanumlarımız tarafından takibe uğ
ratılmış ve cezalandırimıştır. Keyfî hareket edene 
müsamaha edilmesi, göz yumulması müimküln değil
dir, 50 milyonluk bir nüfus 100 bine... 

KÂZIM İPEK (Amasya) — Akşam oğlumu döv
düler, o karakoldan öbürüme götürdüler. (Gürültü
ler) 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Efendiim, meselle, kanun çıkarıyoruz; 
ö zaman çıkardığımız her kanunu ta f̂elkçiBinin ka
biliyetline göre çıkaracak olursak, demokratik nizamı 
tesis edemeyiz, edemeyiz efendiim. (ANAP sırala
rından alkışlar) Bu her konuda böyledir,: Bir düşü
münüz; polis için slöylemiyotrum, Türkiye'de bu ka
dar anayasal müessese var, eğer çıkardığımız kamun-
îarı; bu müesseseyii idare edenler, bu yetlkileri kul
lanacak vasıf ve sıfatta değildirler dersek, o zaman 
demokrasiyi bizim. işletmemiz mümlfcüin değildir. 
Onun içlim, kanunu nasıl çıkaracağımızın, yine yer
leşmiş. teamülleri ve Anayasadaki usulleri vardır. Biz 
bu usullere riayet öttükten sionra, bizülm hiç çeki
necek, hiç tereddüt edecek bir noktamız yoktur; Mec
lis üyesi olarak söylüyorum, hükümet olarak söy
lemiyorum.! 

BAŞKAN — Efendim, lütfen bağlayınız, müd
detiniz 35 dakika olmuştur. Yalnız Sayım Gürkam'a 
3 daklika müsaade ettik efendim; lütfen bağlayınız, 
oturumu kapatacağım. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Peki efendim, peki. 

Ben, Sayın Başkan zatı âlimizi ve yüce Meclisi 
saygılarla selamlarım efendim. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 
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BAŞKAN — TeşakMir ederim Sayın Balkan. 

Sayın mlıltetivelkileri, 111 inci Birlerimin İkinci 
Oturumu bitaişltiır. (HP sıratondan «îSoru, soru» 
sesleri) 

Efendim, dalha var, soru soracaksınız; konuşacak
lar ve soracaksınız, soru soracaklsıinuız. 
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OSMAN BAHADIR ıCTtfalbzon) — Sayın Başkan, 
Sayın Bakandan sonra konuşmak işitiyordum, söz 
istliyorum. 

BAŞKAN — Oturum bitti, öğleden sonraki otu-
nıumda size Söz veririm efendim. 

Saat : HjlOMa üçüncü otaruımda toplanmak üze
re bu düurumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 13.13 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 14.10 

BAŞKAN : BaşkanvekiK Turgut Halit Kunter 
KÂTİP ÜYELER : Süleyman Yağcıoğlu (Samsun), Saffet Sakarya (Çanları) 

(BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet 'Meclisinin 111 inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

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

5. _ 4JJ934 Tarihli ve 2559 Sayılı Polis Vazife 
ve Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve \Adalet ve içişleri komisyon
ları raporları 0/692) (S. Sayısı : 343) (Devam) 

'BAŞKAN — Görüşmelilere İkinci Oturumda kal-
dığımıız noktadan devanı edeceğiz. Son olanak Sa
yın îçişlteri Bakanı kıonuşmuişlarıdı. 

Şimdi şahısları adına konuşacak sayın arkadaş
larımdan, Sayın Veclhli Ataklı; buyurun efendim. 

VECtHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Saynı Başkan, 
sayın miMteıtivekfflerli; ulusumuzun ve demokrasimizin 
ıgeleceğini çok yakındlan ilgilendiren bir yalsa tasa
rısını görüşmeye başlıyoruz. 

MW mücadelenin en ateşi, heyecanlı ve endi-
ışeli anlarının yaşandığı ilk Büyük Millet Meclisi gün
lerinden beri demokrasimiz, bu devleti kuran büyük 
önder Atatürk ve arkadaşları tarafından adım adım 
'gerçek hedefine yöneltimiş ve ulusumuz için en 
uygun yönettin tarzının demokrasi olduğu tespit edil-
mişltir. Halikımız, geçen yıllar içinde demokrasinin 
fazildüerinli : kavramış, değerlendirmiş ve bu tarz yö-
niefcime inançla. ve inam» safalip çıkarak onunla bü
tünleşmiştir. Zaman zaman Ibir kısım yönetimlerin ve 
ytöneticilerlin hata yapmaları ve demoflcrajsiiyi tehlike

ye düşürecek davranuşlara giılmellejıine karşın halkı
mız demokrasinin bütün mana ve mefhumu ile ya
laması ve gelişmesi yolundalkSi hedefinden şaşmamış 
ve her türlü koşul altında ona sahip çıkmasını da 
(bilmiştir. Hiçbir donemde demokrasiyi zedeleyici 
girişimler halkımız tarafımdan itibar görmemiş ve 
serbest iradesini belirtme imkânını bulduğu her fır
satta bu düşüncesini eylemi' ile ispat etmiştir. 

Şimdi hükümet tarafından yüce Meclise sunulan 
bu tasarı yasalaşırsa, demokrasimiz onarılması güç 
yaralar alacak ve halkımızın demokrasi anlayışıyla 
da asla bağdaşmayacaktır. 

Sayın milletvekilleri, huzurunuza getirilen bu ta
san polise, normal dönemlerde, sıkıyönetim dönem
lerinden daha ileri bir ölçüde olağanüstü yetkiler 
veren bir yasa tasarısıdır. Bu tasarı, demokratik bir 
hukuk devletinde, kişi hak ve özgürlüklerini, mülkî 
idare yetkililerinin kişisel takdirlerine, polisin insa
fına bırakan, yargı yetkisini ikinci plana atan bir 
tasarıdır. Bu tasarı kanunlaştığı takdirde, Türk top
lumu sürekli olarak sivil bir sıkıyönetimde ve ola
ğanüstü bir idare altında yaşayacak, Anayasadaki 
kişi hak ve özgürlükleri daha büyük ölçülerde kı
sıntıya uğrayacaktır. 
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M. TURAN BAYEZlT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, sayın bakanın dinlemesine mani oluyor
lar, dinletmiyorlar. Belki konuşmacıya cevap vere
cektir. 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim. Daha evvel 
Sayın Başbakanın ve bakanların meşgul edilmemesi 
için söylemiştik, ricamızı tekrar ediyoruz. 

M. TURAN BAYEZlT (Kahramanmaraş) — 
Sayın bakan cevap verebilirler. 

H. FECRt ALPASLAN (Ağrı) — Atın dışarı. 
BAŞKAN — Efendim, lütfen sükûneti muhafaza 

edelim, hatip konuşamıyor. 
Buyurun efendim. 

VECİH! ATAKLI (Devamla) — Sayın milletve
killeri, Anayasanın bugün birtakım maddelerini ge
rekçe göstererek, kişi hak ve özgürlükleriyle, te
mel hakları... 

BAŞKAN — Efendim, lütfen sayın bakanı işgal 
etmeyelim. Efendim burası karşılıklı müzakere yeri 
değil. 

Sayın Ataklı, buyurunuz. 
VECÎHÎ ATAKLI (Devamla) — Sayın millet

vekilleri, Anayasanın bugün 'birtakım maddelerini 
gerekçe göstererek, kişi hak ve özgürlükleriyle, te
mel hakları ortadan kaldırıcı yasa teklifleri getir
mekle, demokrasimizin temel ilkelerine ters düşül-
mektedir. Aslında, gerçek demokrasilerde bu tasarı
da görülen; kişilerin üstlerinin aranması, telefonla
rının dinlenmesi, mektupların ve özel evrakın ince
lenmesi, tiyatroların kapatılması gibi hususlar, ge
rektiğinde idareye verilen yetki ile değil, yargı yo
luyla karara bağlanmaktadır. 

Tasarının, özellikle eski yasadaki bazı madde
lerinde yapılan değişiklik ve ilavelerle, ek maddeleri 
incelendiğinde, Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu 
yana gittikçe çağdaşlaşan demokrasimizde, toplumu
muzun temel hak ve özgürlüklerine aşırı ölçülerde 
sınırlamalar getirildiği, demokrasinin öngördüğü top
lum düzenine aykırı hükümler içerdiği görülmekte
dir. 

Çok esnek ve soyut bazı kavramları kendi kül
tür seviyesine, siyasî tercihlerine ve yapılması müm
kün telkinlere göre yorumlayıp değerlendirmeye tabi 
tutan bir mülkî idare yetkilisi, kendi takdirî kararı 
ile yanlış uygulamalar yapabilir, tek yanlı ve mak
satlı hareket edebilir. Bu aşırı yetkileri, şahsî çıkar
ları ve hesapları için kullanmak isteyenler olabilir. 
Sıkıyönetim dönemlerinde dahi, bazı güvenlik gö
revlileri halkın sessizliğinden ve bu uygulamanın 
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verdiği imkânlardan faydalanarak, haksız ve usul
süz işlemlere giriştiği ve bu suertle maddî menfaat 
sağlayıcı girişimlerde dahi bulunduğu bilinen ger
çeklerdendir. Hal böyle iken, yargıyı bir yana iterek, 
idareyi son derece yetkili kılıcı tedbirler getirmenin 
sakıncalarını görmemek ve bu durumu, Anayasada 
ifadesini bulan hukuk devleti kavramıyla bağdaş
tırmak mümkün değildir. 

Yargı kararı yerine, siyasal 'iktidarların etkisin
de kalacak olan mülkî 'idare amirleriyle, ona bağlı 
olacak güvenlik güçlerini karar mercii haline sokan 
bu tasarı, demokrasi ile Igisi olmayan yeni bir yö
netim sistemi getirmektedir. 

Böyle önemli bir konuda İçişleri Komisyonuna 
bir kere dahi uğramayıp, görüşmelere katılmayan 
Sayın İçişleri Bakanı ne söylerse söylesin, bu sistem 
faşist, nasyonel sosyalist, komünist, yani totaliter bir 
rejimle yönetilen ülkelerdeki sisteme benzeyen ve 
adına «Polis Devleti» denen bir sistemdir. (HP ve 
MDP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Benzetmeniz doğru değil, yapmayın paşam. 

VECİHİ ATAKLI (Devamla) — Beyefendi, biz 
büyüdük, bunları biliyoruz. Lütfen, bakansınız; ba
lkan olarak müdahale etmeyin; zatı âliniz her za
man fikirlerinizi söylüyorsunuz zaten. 

BAŞKAN — Efendim, sayın bakanlardan istir
hamım, sayın milletvekillerinden istirhamım; otur
dukları yerlerden konuşmasınlar. Çok istirham edi
yorum, 

VECİH! ATAKLI (Devamla) — İkinci Dünya 
Harbi öncesi Almanya'da, İtalya'da, İspanya'da bu 
sistemin acılarını çekenler, hâlâ kafalarımızda, hafı
zalarımızda canlı olarak yaşamaktadır. Eğer Anaya
samızın bazı maddeleri sayın hükümeti böyle bir 
sistemi getirmeye zorluyorsa, yapılacak iş, Türkiye 
Cumhuriyetini bir polis devleti hüviyetine sokmak 
yerine, Anayasanın bu yolu zorlayan maddelerini, 
temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunmayacak 
şekilde yeniden düzenlemek ve demokrasimizin üzeri
ne düşecek gölgeyi ortadan kaldırmaktır. 

Sayın milletvekilleri, her türlü rejimde polisle 
ilgili yasalar vardır. Şimdi sayın hükümetin, biz de 
böyle bir yasa tasarısı getiriyor ve polisin yetkilerini 
bu yasa çerçevesi içinde belirliyoruz demesi, getir
diği hükümler itibariyle çağdaş bir hukuk devletine 
yaraşır bir tasarı getirildiği anlamını asla taşımaz. 
(HP sıralarından alkışlar) 
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Diğer yandan, polise bu kadar geniş yetkiler 
verip, vatandaşın elini kolunu bağlamak yerine, 
güvenlik güçlerini eğitim, kültür, ateş gücü, hare
ket ve iletişim kabiliyeti yönünden güçlendirme yol
lan aranmak ve özellikle, eğitim ve kültür seviyesi 
yüksek güvenlik yetkililerini yetiştirmeye öncelik 
verilmelidir. 

AHMET ÎLHA'Mt KÖSEM (Malatya) — O gü
venlik görevlileri sizin içinizden çıktı. Onlara gü
venmelisiniz. (HP sıralarından gürültüler) 

VECİHÎ ATAKLI (Devamla) — Beyefendi, on
lara biz güveniyoruz. Onun da yeri gelecek söyleye
ceğim sayın milletvekili; onları lütfen istismar etme
yin... 

BAŞKAN — Cevap vermeyin sayın hatip, siz ko
nuşmanıza devam edin efendim. Sayın Ataklı siz 
devam edin. 

VECİHÎ ATAKLI (Devamla) — O konuyu istis
mar etmeyin, altından kalkamazsınız. (ANAP sırala
rından gürültüler, HP sıralarından alkışlar) 

Uygulanmakta olan ekonomik sistemin tabiî bir 
neticesi olarak maddî sıkıntılar içinde yaşam savaşı 
veren halkımızı bir de bu tasarı ile sosyal ve anaya
sal hakların gerisine doğru itmemeliyiz. 

Bu arada sorumllu mevkide olanların, eğer başka 
bir maksat gütmüyorlarsa vermiş oldukları demeç
lerde, kullandıkları ifadelere dikkat etmeleri gerek
tiğine de işaret etmek istiyorum. Sayın Başbakanın da-
bir ölçüde (bile olsa - düzeltmek ihtiyacını duyduğu, 
Sayın İçişleri Bakanının, Doğu ve Güneydoğuda ce
reyan eden olayları bir gerileme savaşı olarak nitele
mesi son derece sakıncalı ve anlaşılması güç, talih
siz bir ifade olmuştur. (HP sıralarından alkışlar) 

Teröristi, eşkiyayı, «gerillacı» olarak nitelemek 
iki yönden sakıncalıdır. Birincisi; düşman tarafından 
işgal edilmiş topraklarda kalan insanların işgal kuv
vetlerine karşı direnme hareketine gerilla harbi de
nir. Kurtuluş Savaşında, ulusal çetelerimizin işgal 
kuvvetlerine karşı giriştikleri mücadele, bugünkü de-* 
yimiyle bir gerilla savaşıdır. Kendi yurdumuzda, 
kendi ulusal sınırlarımız içinde, şanlı ordumuzun ve 
güvenlik güçlerimizin korunması altındaki yerlerde, 
bu güçlere ve halkımıza karşı, kökü dışarıda olan 
bazı eylemlere girişen hainlerin yaptığı bu alçakça 
eşkiyalığa ve terörist eylemlere gerilla savaşı de
mek, onları meşru bir hakkın savaşçıları gibi nitele
mek demektir ki, onların olduklarından çok daha 
güçlü gösterilmesine ve birtakım yanılgılara sebebiyet 
verir -

ikincisi ise; bu değerlendirme yetkili bir ağızdan 
çıktığı için, halkımızın morali üzerinde son derece 
menfi etki yapabilir ve hainlerin emellerine de uy
gun düşer. Eğer bu ifadeler kamu oyunu endişeye 
ve korkuya sevk etmek suretiyle çıkarılması plan
lanan yasalara bir dayanak olsun isteniyorsa, bu 
takdirde bunun getireceği, götüreceğinden çok ağır 
olacak ve fatura bu yolla halkın özgürlüğü aleyhine 
kesilecek demektir. 

Sayın milletvekilleri, tasarıda getirtilmek istenen 
bu son derece tartışılmaya müsait hükümleri, 12 Ey
lül öncesi anarşik olayları mesnet alarak haklı gös
termek ve bu suretle 12 Eylül öncesi hiç kimsenin 
tasvip etmediği terörist eylemleri bir istismar vası
tası olarak kullanmak asla doğru değildir. Hepimiz, 
içinde yaşayarak biliyoruz ki, 12 Eylül öncesi terö
rist ve ayrılıkçı eylemler, güvenlik güçlerimiz ve 
kahraman silahlı kuvvetlerimizin kararlı davranış
ları ve halkımızın desteğiyle önlenmiş ve yurdumuz
da huzur ve güven ortamı sağlanmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Ataklı, lütfen toparlayın 
efendim. 

VECÎHt ATAKLI (Devamla) — Efendim, mü
saade edin, toparlayacağım. Zaten müdahale edip 
konuşturmadılar Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet, zaten onu nazarı dikkate alı
yorum efendim. 

VECtHİ ATAKLI (Devamla) — Nitekim, bunun 
bir neticesi olarak da, yurdumuzun birçok yöresinde 
sıkıyönetim kaldırılmış olup, sıkıyönetimin kaldırıl
dığı bu yörelerde huzur ve güvenin hiçbir tereddüde 
meydan verilmeyecek şekilde devam ettiği görülmek
tedir. özellikle, Güneydoğu Anadolunun bazı yöre
lerinde bölgenin hudutlarındaki coğrafî özelliği dola
yısıyla ve bölgedeki komşu ülkelerin içinde bulun
duğu durumdan faydalanarak sızan terörist ve eşki-
yanın eylemlerini bu tasarının getirilmesine daya
nak yapmak; maksatlıdır, yanlıdır ve büyük bir yan
lıştır. (HP sıralarından alkışlar) Bu eylemler, hudut 
bölgelerinde seyyar jandarma birlikleri ve gerektiğin
de ister sıkıyönetim olsun, ister olmasın, silahlı kuv
vetlerimiz tarafından önlenmekte ve gereği yapılmak
tadır. îç kısımlara sızarak, kırsal kesimde jandar
ma ve bir ölçüde polis sorumluluğunda olan böl
gelerde eylem yapmaya yeltenen gizli örgüt mensup
larının da halkın desteğiyle birer birer yakalandığı, 
basın ve yayın organları tarafından da halka duyu
rulduğu görülmektedir. 
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(Sayın mHletvekiterî, derriolkirasiyi bütün kurumları 
ve ilkeleriyle savunduğunu söyleyerek, halkın teimel 
haklıarını ön planda tutacağını ve olağanüstü uygula
maları ortadan kaldıracağını vaat ederdk oy alan bir 
iktidar, bu vaaltlere tamamen ters düşen bir polis re
jimimi egemen kılacak yasa tasarısını parlamentonun 
huzuruna getirmemeliydi. Simidi, sizler sayın milletve
killeri bu tasarının yasalaşmasını kabullenecek misi
niz? Evinde, işyerinde, eğlence yerinde, sokakta vel
hasıl günün 24 saatinde herhangi bir yerde ve zaman
da halkımızın hangi itham ve gerekçeyle polisin kar
şısına çıkacağı korkusu, endişesi ve kuşkusuyla yaşa
masına razı olacak mısıriız? Sanatçı bu şaırtlar altında 
halkına nasıl hizmdt ddecek, kültür ve sanat dünya
mız nasıl gelişecek, zenginleşecek? 

ISayın milletvekilleri, halkımız devlet karşısında 
ıson derece zayıf ve korunmasız hale getirilirken, po
lise tasarıdaki bir madde İle bir milldtvdkllinin doku
nulmazlığından daha ileri ölçüde dokunulmazlık sağ
lanmakta ve nerede, ise adam öldürmeye vafan bir 
olayda dahi polis dokunulmazlık zırhı içine alınmak
ladır. Bu husus son derece salkıncalı o'lup, yargıcın' 
(takdir hakkını ortadan kaldıran bir uygulamayı ge-
ıtörniıdktddir. Blö'yle bir yetkinin 'bazı görevlilerce klö'tü-
ye kullanılmayacağını nasıl temin edebilirsiniz? 

'Sayın milleitvdkillerii, devlet düşmana karşı güçlü, 
vatandaşına karşı şefkatli ve güven verici olmalıdır. 
Devleti valtandaşın temel halk ve özgürlükleri aleyhi
ne güçlü kılıcı tedbirleri gdtiiren yöndtlim sistemlinin 
aldına özgürlükçü demokrasilerden yana ülkelerde de
mokrasi denmez. Bu parlamenito böyle bir sistemin 
Türkiye'de egemen olmasına müsaade dtmemelli ve bu 
tarihî vebalin altına girmemelidir. Bir gün dokunul-
mıazllığı kalmayan sıradan birer vatandaş olacağınızı 
da düşünerek, hu tasarının gdtireceği sakıncalara bi
zim de muhatap olacağımızı unutmayınız. 

ISayın milletvekilleri; bu tasarı yasalaştığı takdir
de, halkın çekeceği ıstıraplar karşısında en çok so
rumlu olacak ve halkın şikâyetlerine muhatap kala
cak şüphesiz iktidar partisinin başta yöneticileri ol
mak üzere, sayın mllle'tvdfcilleri olacaktır. 

IBugün Ibazı güvenlik görevlilerinin yapmış olduğu 
hatalı davranış ve halkımızı tedirgin eden eylemlerini 
balkanlarımız dahil birçok mülkî idare yetkilileri bu 
işler sıkıyönetime alittir diye blir omuz darbesiyle si
lahlı kuvvetlerin sırtına atıyor ve bir kenara çekiliyor
lar. Şimdi merak ediyorum; Ibu tasarı bu şekliyle ya
salaşırsa bundan sonra bu yönde olacak şikâyet ve 
yakınmaları kimin sırtıma yükleyecekler? 

/BAŞKAN — Sayın Ataklı lütfen toparlayın efen-
I dîm. 

VECİHİ ATAKLI (Devamla) — Bağlıyorum efen
dim. 

AHıMiET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Zama
na saygılıarı yok. 

VECİHt ATAKLI (Devamla) — Müdahale etme
seydiniz zamanımı kullanırdıim, oradan müdahale 
ddiyorsunuz. Ondan sonra da zaman diyorsunuz. 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Dinle biraz, din
le, 

VEGİHÎ ATAKLI (Devamla) — Sayın milldtve-
kıilleri, bu yasa tasarısı geri tepen bir top gibi en bü
yük darbeyi iktidarınıza indirecektir. İktidarlar dbedî 
değildir. Yarın bu tasarının bu şdklliyle kanunlaşma-

I sı halinde duyacağınız pişmanlığın hiçbir faydası ol
mayacağını da düşünmeliyiz. 

Demokrasiye inanan, demokratik hak ve özgürlük
leri saıvunan herkesin hangi partiden, düşünce ve fi
kirden yana olursa olsun, tüm milletvekiileriniin bu 
tasarıya karşı çıkacağına inanıyorum. 

I iSalyın hükümet, herkesi endişeye sürükleyen bu ta
sarıyı geri çekmeli ve güvenlik güçlerimizi haksız bir 

i tartışmanın ortasına da itmemelidir. 
(Saygılarımı sunarım. (HP sıralarından «Bravo» 

I sesleri, alkışlar) 
.IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ataklı. 
'Sayın nıilldtvdkillerli, Polis Vazilfe ve Selahiyet Ka-

I nununun görüşmelerinle başladığımızdan bu ana ka
dar grupları adına 3 sayın arkadaşımız; şahısları adı
na da 2 sayın arkadaşımız konuşmuş oldular. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, benim söz hakkım doğmuyor mu efen
dim? 

IBAŞKAN — Hayır efendim, Sayın Balkan aranı-
I za girdiği için doğmuyor. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Efendim, Sayın Biakan benim söz hakkımı gasp etti. 

IBAŞKAN — Lütfen oturun dfendim. 
f İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Ama bu da hakkın suiistimalidir. 
IBAŞKAN — Hayır efendim, lütfen oturun. (HP. 

I sıralarından gürültüler) 
I Lütfen konuşmayalıim efendim. 

Grupları aldına konuşan değerli arkladaşlarnmız 
sözlerimi sürelerinden evvel ibitiridıiler. Süreleri 20 da-

I kika idi, daha evvel bitildiler. Yalnız, şahsı ddına ko
nuşan Sayın Gürkan 3 dakika müsamahaya mütevec
cih oldu. Bu talbiî görüşmelerde bütün arkadaşlarırnı-

I za yapmış olduğumuz bir müsamahadır; yani Sayın 
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İGürfcan Musuıa teşfbil etmemiştir. Taibriî mütemadiyen 
Ikanşılılldı konuşmalardan da Saıyın Ataklı süresini 4 
dalklilka geçirmiş oldu. Bütün arkadaşlara; burada 
grupları adına konuşan1 arkadaşlara ve aynı zaman
da şahısları adına konuşan arkadaşlara bilhassa teşek
kür ediyorum ve ıbundan sonra sürelere dikkat etmek-
liğitaizıi de bilhaiasa rica ediyorum. 

(Efendim simidi görüşmeler bittiğine göre 'Sorulara 
geçiyoruz. 

Yalnız Sayın Cüneyt Caraver bir müzekkiere gön
dermiştir; Halen 1 indi sıralda Sayın Cüneyt Ganver 
vardır; başka soru sorma'k isteyen arkadaişlaırınııız var
sa, lütfen işaret buyursunlar. 

Sayın Nuri Korkmaz, Saıyın Erol) Ağagil... 
(İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

SIN '(Muş) — Sayın Başkan usul hakkında söz is'tliyö-
runii 

IBAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika; mu-
amele yapıyoruz, faiıtirelim muameleyi ondan sonra 
ifconu'şturaeiağıim sizi. 

(İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
İSIN (Muş) — Sayın iBaışkan usul hakkında söz isti
yorum. 

IBAŞKAN — Efendim muamele yapıyoruz; müsa
ade buyurun. 

(İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
ISIN (Muş) — Efendim usul halkikında söz istiyorum; 
îfiülmü üzerinde görüşmelerde soru olmaz, maddelere 
geçildiği zaman ancak sorullaibiMr. 

IBAŞKAN — Şimdi soru sormak isteyen ark'adaş-
lanmı zaptetlmiş. bulunuyorum; Sayın Cüneyt Can-
ver, Sayın Nuri Korkmaz... 

İBRAHİM FEVZİ YAMAN (İsparta) — Genel 
igörüşimelerde soru sorulur mu, maddelerde sorulur. 

BAŞKAN — Bir dakika efendıim. 
Sayın Erol Ağagil, Sayın ibrahim Taşdemlir, Sa

yın Patşa Sarıioğlu. 
Yalnız bir noktayı haltırlaitmalk işitiyorum. (Gürül

tüler) 
(Efendim müsaade edin, Iben 'bir kere arz ve izah

ta bulunayım, ondan sonra konusun. 
fEfendîm biz kanun tasarı ve tekliflerinde devamlı 

olarak esas komisyon metnini müzakere ederiz. Bu
rada esas komisyon İçişleri Komisyonudur. BSnaen-
aleyh, mutat olarak 'bakanlık da gayet talbiî araya 
girer ve söz isterse (kendisine söz veriniz ve nitekim 
iki verdik. Eğer son konuşan üyeden sonra da saıyın 
Ibalkan söz istemiş olsalardı; son üyenin konuşmuş ol
dukları hazı şeylere de cevap vermdk imkânını -geneli 
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üzerinde konuşuyorum- bulurlardı. Binaenaleyh o 
imkânı şimdi kaybetmiş oMular, Şimdi esas iti/bariyle 
sayın komisyon, buyurun size söz veriyorum efendim, 
20 dakika konuşma hakkınız var. 

(İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Komisyon olarak değil ©fendim, usul 
»olarak. 

(BAŞKAN — Usulün nesi halkikında efendim? 
'İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

ISIN (Müş) — Genel görüşmeler Ibitmıişltür. Maddele
re geçilecektir. Eğer sorular varsa, maddeler üzerinde 
ısorulür ve biz de cevap veriniz. 

lONURAL ŞEREF IBOZKURT (Çanakkale) — 
Duymuyoruz, kürsüden söyleştin. (HP sıralarından 
«Duyulmuyor» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, tümü üzerinde de sorulur; 
Ibunları biz de tetkaik eltmiş vaziyetteyiz. 

(İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATILLA 
SIN ıtfMuş) — Efendim o zaman çalışmayı engelle-
mdkten başka bir şey değil bu. (HP sıralarından «Du
yulmuyor!» Gösteri) 

IBAŞKAN — Siz çok yanlış söylüyorsunuz sayın 
komisyon, 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Söylödlim duymadınız, bir daha söyle-
ırim. 

IBAŞKAN — Hayır, yanlış söylüiyio'rsunuz. 
'Şimdi esas komisyona söz veriyorum. Esas ko

misyonun 20 dakika konuşma hakla vardır, buyurun 
öfendıîm. (HP ve MDP sıralarından alkışlar) 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Sayın Başkan, maddeler üzerinde gö
rüşeceğiz. 

(İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSlPER (Balıkesir) — Sayın Başkan, komisyon 
söz istemiyor. (HP sıralarından «Kaçmayın» sesleri, 
'gürültüler) 

IBAŞKAN — Peki efendim. 
İBRAHİM URAL (İstanbul) — Ben de Söz iste-

mişllim, soru sormalk istiyorum. 
(BAŞKAN — Lütfen efendim. 
|M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

(Sayın Başjkan, komisyonun usul halklkında konuşmuş 
olması, ıbana söz haklcı doğurur. (ANAP sıralarından 
ıgürüMiler) 

(İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muış) — Konuşlturmaldınız k i 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Bana söz hakkı doğar efendim, lütfen teltMk buyu
run, usul hakkında konuştu. 
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İBAŞKAN — Efendini, Kiltlf'en... Şimdi tekrar so
ru sormak isteyen sayın milldtvıdfcffierinıin adlarını oku
yorum ".! 

Şaym Cüneyt Canver, Sayın Nuri Korkmaz, Sa
yın Erol Ağaıgil, Sayın İbralhıîm Taşdemir, Sayın Paşa 
Sarıoğlu, Sayın Hüseyin Aydemir, Sayın İbrahim Ural, 
Sayın Abdullah Çakırefe, 

ISoru soracak arkadaşlarıımızın kaydı blitmiişifcir 
efendim. 

Sıraya göre buyurun Sayın Cüneyt Canver, soru
nuzu sorun efendim; yalnız şunu tekrarda fayda var : 
Diz İçişleri Komisyonu metnini müzakere ediyoruz. 
Siz sorduğunuz soruyu k'imıe soruyorsunuz? Bir de ta-
Ibiî İçişleri Safkanımız var. . 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın bakam
ımıza soruyorum, 

İBAŞKAN — Evet, buyurun efendim. Sorular açık, 
net ve kısa olacak, tafbiî cevapları da ona mütenazır 
olacak* 

Buyurun efendim, 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başka
nım, polise birtakım yetkiler verilmek üzere bir yasa 
görüşüyoruz. Duyduğum, çok sıkça duyduğum bir 
cümleyi aktararak soruyu sormak istiyorum; «Niçin 
bu kadar telaşa kapılıyorsunuz; polis, zaten bu yetki
leri kullanıyor» şeklinde bir iddia* var. Sayın balkan, 
poliMn hakkı ve ydtüoiiai olmadığı halde, birtakım hak 
ve yetkilileri kulliaındığı görüşüne katılıyor mu, katılı
yor ilse ve bu doğru ise... (ANAP sıralarından «Söruı 
sorsun, bu soru değil» sesleri, gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendıilm, soru sormasına imkân ve
rin. 

fflBRAHUM TAŞDEMİR (Ağrı) — Sayın Başkan, 
muhatap . hükümettir. 

İBAŞKAN — Efendim, gürültü yapmakla bir nok-
töaıya varılmaz. Bunu birkaç kere tekrar ettim, çok ri
ca ediyorum, gürMtiü yapılmasın. 

|Evet efendim, devam edin Sayın Canver. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Bu doğru ise... 
(ANAP sıralarından «Bu soru değil» sesleri, gürül-
Itüler) 

İBAŞKAN — Efendim, gürültü yapılmasın çok ri
ca ediyotfumı. Bu çatının altında, bu çatıyı en ziyade 
vikaye etmeye medbür insanlarız. (HP ve MDP sıra-
Harından alkışlar.) 

Buyurun efendim, sorunuzu sorun, 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Bu doğru ise, 
Ibü kez de polıis kendisine verilen bu yetkilerin de üs
sünde ve keyfi olarak yetki kulanmayacak mıdır? 
Birinci sorum budur. (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

İBAŞKAN — Efendim... 

CÜNEYT CANVER (Adana) — İkinci sorum : 
'Sayın bakan, konuşmasının bir bölümünde 1982 Ana
yasasından bahsederken «iBiztaı Anayasamız» tabirini 
kullandı. 1961 Anayasası kimin anayasası 'iîdıi? (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

[BAŞKAN — Teşekkür ederim (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

AHMET İLHAMI! KÖSEM (Malatya) — Kanun 
ve tüzük çerçevesiride soru ısoracak. Demagoji yapı
yor. 

İBAŞKAN — Efendim lütfen müdahale etmeyin. 
(Burası Büyük M'illdt Meclisi, arkadaşınuzda miletve-
failidlir, »sorusunu soruyor. 

İBuyurun İSalyın Bakan. 

(İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Sayın Başkan, muhterem mlilletvdkillleri, 
Sayın Cüneyt Gamver'in sorularını cevaplandırıyorum., 

Yanlış anlamaldımsa, «Polis zaten birltakım yetki
ler kUİanıyor» denlildiğini ifade ettiler. Efenldıim, şunu 
hepiimizin kalbul «itmesi lazımdır; Türkiye'deki tatbikat 
da böyledir : Hiç kimse; ne polis, ne de idare eden
ler, kanunda belirtümemiş yetkiyi kullanamaz. İşte 
kanunda belikıtlen yetkiler kullanılmadığı ahvalde, 
onun üstüne çıkıldığı ahvalde polis devleti olur. 

|Bizim kanunsuz hareket edenlere müeyyide tatbik 
etaediğim'iz, murakabeye talbi tutmadığımız hangi 'ko
nu vardır? Bunu herkes, hele bu yüce Meclisin üye
leri mutlak suretle bir Anayasa maddesi, bir hukuk 
prensM olarak kalbul etmek mecburiyetindedirler. 
Çünkü, bu böyledir. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Öldürü
len adam varj 
. İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) —Efendim, müsaade buyurun. Bakın böy
le laf altmaym, şilmldi sorulara cevap vereyim. 

HÜSEYİN AVNİ SAÖESBN (Ordu) — Pazar 
günü öldürülen adam ne oldu Sayın Bakan? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Eğer öyle bir sorunuz olursa, onu da 
cevaplayacağım. 
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İBAŞKAN — Efendim, lütfen karşiıiklı konuşma
yı^ 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Davaimla) — Diğer bir arkadaşımıız o soruyu sor
sun, onu da oevapilandırayım efendim. 

®imdü «Verdiğimiz yetkileri aşıp, yine yetki teca
vüzünde bulunulacak mı, kanunlara aykırı Ihaıreket 
edilecek rmi»? Bu cevalbı aynı izahatlarım içerisindedir. 
Türkiye'de hiç kıimse keyfi hareket edememiştir şim
diye kadar. Halöta o denM hareket edememiştir ki, mü
eyyideler ve takipçiler daima yanında olmuştur, idare 
edenlerin de, taltjbikçilerin de. Bunun aksini iddia et
mek mümkün değildir. 

Benim soruya vereceğim cevap budur ve bu ce
vap, sadece bir politik veyahut siyasî bir cevap da 
değildir; Türkiye'nin bir realitesidir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — ikinci sorumun 

cevabı. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — «Bizim Anayasamız» konusu. Böyle 
kelime oyunları, demek de istemiyorum, yanlış an
laşılmasın, anayasaların hepsi bizim efendim; 1961 
Anayasası, 1982 Anayasası, 1924 Anayasası elbette 
bizim efendim. Yani, bunun nasıl değişik yorumla
nabileceğini, bunun değişik şekilde nasıl söyleneceği
ni düşünüyorsunuz, bilemiyorum. Ben başka cevap 
da veremiyorum. 

BAŞKAN — Efendim teşekkür ederim. 
Sayın Nuri Korkmaz, buyurun. 
NURİ KORKMAZ (Adana) — Efendim, sayın 

hükümetten şu iki konunun açıklığa kavuşturulması
nı istiyorum : 

Birincisi; Anayasamızın 121 ve 122 nci maddele
rinde olağanüstü ve sıkıyönetim halleri açık şekilde 
belirtilmiştir. Hükümetin getirdiği sıkıyönetimin kal
dırılmasını öngören tekliflerini de Meclisçe gerçekleş
tirmek suretiyle elliye yakın ilimizde sıkıyönetim kal
dırılmıştır. 

Anayasamızın temel hak ve özgürlüklerini içeren 
14, 15, 19, 20, 21 ve 22 nci maddelerine dayanarak 
bu hükümet Anayasayı bir anlamda da ters yorum
layarak, olağanüstü dönemdeki yetkileri şimdi Polis 
Vazife ve Selahiyetleri Kanununda kullanmak istiyor. 
O zaman bu Anayasanın 19, 20, 21 ve 22 nci mad
deleri hükümleri, ne zaman hâkim kararı işleyerek 
hukuk devletinin gereklerine göre çalıştırılacaktır? 
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MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) 
— Okur yazar mısınız? (ANAP sıralarından gülüş
meler) 

NURt KORKMAZ (Adana) — isterseniz öğreti
riz. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika Sa
yın Korkmaz. 

Sayın Bakan, bazen sorular birden' fazla oluyor, 
teker teker mi cevaplayacaksınız efendim? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Benim için fark etmiyor efendim, nasıl 
isterlerse. 

BAŞKAN — Buyurun, ikinci sualinizi de sorun 
efendim. 

NURİ KORKMAZ (Adana) — İkinci sualim şu
dur efendim : Şimdi, Polis Vazife ve Selahiyetleri 
Kanunu çıktığı zaman ki, bu kanunun uygulayıcıları 
vardır, «mülkî amir» adı altında illerin valileri var. 
Görüyorum ki, bu iktidar döneminde illerin valileri 
sık sık el değiştiriyor; geldiklerinde 67 vali, şimdi de 
20 vali değişti. Yarın kaç valinin değişeceğini bilmi
yorum. 

İkincisi, bu valilerin emrinde olan polisler dolayı
sıyla da Sayın İçişleri Bakanının emrinde, o da siya
sal iktidarın emrinde. Bu kadar geniş yetkileri, hukuk 
devletini alstüst eden yetkileri acaba siyasal iktidarın 
o il ve ilçelerde bulunan parti teşkilatlan istediği bi
çimde istismar etmeyecekler midir? 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Korkmaz. 
Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Efendim bizim hareket tarzımız ve 
yüce Meclise anlatma çabası içerisinde bulunduğu
muz bir husus var. Biz diyoruz ki, bütün yetkilerimi
zi, bütün davranışlarımızı, bütün kanunlarımızı başta 
bu Anayasaya göre tanzim ediyoruz. Eğer bunun hilafı
na bir davranış içerisinde bulunduğumuz söyleniyor 
ev ima edilmek isteniyorsa, bunu katiyen yapmadığı
mızı, böyle bir düşünce içerisinde olmadığımızı belirt
mek isterim. 

Şimdi, arkadaşlarımızın sorusu ile ilgili Anayasa
mızın 19 uncu maddesinin beşinci fıkrasını birlikte 
okuyalım: 

«Yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine 
en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre 
hariç en geç kırksekiz saat ve toplu olarak işlenen 
suçlarda en çok onbeş gün içinde hâkim önüne çıka-
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rılır. Kimse, bu süreler geçtikten sorna hâkim kararı 
olmaksızın hürriyetinden yoksun bırakılamaz. Bu sü
reler (Sorunun cevabı buradadır) olağanüstü hal, sı
kıyönetim ve savaş hallerinde uzatılabilir» 

O halde, biz sıkıyönetim maddelerini buraya ge
tirmiyoruz. Eğer sıkıyönetim uygulaması yapılmak 
isteniyor ve denmek isteniyorsa ki, «Sıkıyönetimdeki 
tedbirleri getiriyorsunuz» o takdirde bu Anayasaya 
göre bu sürelerin üzerinde hak kullanılmasını, bu sü
relerin üzerinde yetki kullanılmasını öngörecek ka
nunlar getirmemiz lazım. Ö halde, hiç münakaşaya 
bence gerek* yoktur. Şu Anayasada ve kanunlarda ya
zılı olanların haricinde bir davranış içerisinde bulun
duğumuz ifade ediliyorsa memnuniyetle karşılıyorum. 
Hiç razı değilim, sizinle beraberim; ama burada ya
zılı salahiyetlerimizi, yetkilerimizi demokratik niza
mın bekası için kullanıyorsak ve devletin ülkesi ve 
milletiyle bölünmez bütünlüğü, için kullanıyorsak, ne 
kadar tenkide maruz kalırsak kalalım bunu yapaca
ğız. (ANAP sıralarından alkışlar) 

2 nci sorunuz konu ile ilgili değil efendim. 2 nci 
sorunuz biraz politik bir soru. Şimdi müsaade eder
seniz, böyle bir konuda; çünkü bu politika ile ilgili 
bir konu değil, bize göre devletin varlığı yokluğu ile 
ilgili bir husus, devletin gücü ile ilgili olan bir iş; po
litik bir iş değil bu. O bakımdan politik suallere şura
da cevap vermek istemiyorumr 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Efendim 3 üncü sırada Sayın Erol Ağagil'in so

rusu var. 

Sayın Ağagil, buyurun efendim, sorunuzu soru
nuz. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkan, 
halen görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının ka
muoyuna yansıdığı günlerde Türkiye'de görevli bulu
nan bir AET temsilcisi, bu kanun tasarısı hakkında, 
ülkemizin içişlerine müdahale eder tarzda beyanlarda 
bulundu. Başta Sayın Başbakanımız olmak üzere, bü
tün partinin yetkilileri buna karşı çıktılar ve haklıy
dılar. Ülkemizin içişlerine bir yabancı organın karış
masına kesinlikle müsaade edemezdik. Acnak bu de-
marşı yaptığımız esnada, Türkiye Büyük Millet Mec
lisini temsil eden AET üyelerimiz, yurt dışında AET 
ile temasta bulunuyorlardı, ki, halen de oradalar. Bu 
AET Komisyonunun Başkanı Anavatan Partisi mil
letvekilidir. Acaba hükümetimiz bu milletvekillerini 

geri çağırmayı bugüne kadar neden düşünmemiştir? 
(ANAP sıralarından^ gürültüler, «Ne ilgisi var?» ses
leri) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın İçişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Sayın Başkan değerli milletvekilleri; 
AET temsilcisinin bu şekildeki bir beyanı talihsizlik 
olmuştur ve bültüın parti yetkililerince tepkiyle karşı-
tonnıışltır. Biz buna memnuniyetle katılıyoruz. Sayın 
Başbakanımız da bu tepkiyi gösterenlerin başında 
gelir. Ancak, talbiî bu, kanun tasarısıyla ilgili bir so
ru değil. Bunu dıış ilişkilerimizin gereğü olanak mü-. 
taılaa etoiek ve oraya kaltıilknaiya bunun mücadelesinin 
verilmemesi gibi bir sionucu doğurabileceği de düşü
nülmüş olmalıdır ki, bu şekliMe hareket edilmiştir. 

Katılmak, tasvip dtlmek manasında değildür. Ora
ya gönderdiğimiz arkadaşlarımız, parlamento heye
ti elbettoelki bunun mücadafesinıi verecektendir. On
ların böyle, bizim idişlertoııize karışacak yetkileri! 
olmadığını elbdlıteki orada vuılgullaiyacalk ve kendi
lerini bu şekilde muaheze edeceklerdir. Sebebi bu 
olmak gerekks 

Teşekkür ederim Sayın Balkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür öderimi Sayın Bakan. 
Sayın İbrahim Taşdemir, buyurun eflendittij 
İBRAtHîıM TAŞjDEMttR (Ağrı) — Sayın Başkan, 

son zamanlarda yapılan düzememelerl'e ve özellikle 
bu taşlarıyla getirilen bazı yenıi hülkülmlerie yargı 
organının yötkiilera büiyülk öliçıülde idareye bmakıtoak-
Daıdır. idare ve polils hiyerarşi itibariyle İçişleri Ba
kanlığının emrinde olduğuna göre, bu uygulama ile 
yargı organının yetkilerinin kısManıması kuvvetler 
arasındaki dengeyi bozmayacak imidir? Bu dengenin 
bozulmasının parlamıenlter demokratlilk düzenin ge
leceği açısından bir tehlike teşklilı edip etmediğini 
sayın bakandan öğrenmek işitiyorum. 

Eğer böyle bir tehlike varsa, bu tehlike karşı
sında sayın hükümetin düşündüğü tedbir nedir? 

(ilki ayrı sorum daha Var, bunlara cevap veril
dikten sonra sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Devam ediin Sayın Taşddmir. 
İBRAHİM TAiŞDEMİİR (Ağrı) — Sayın Başka

nım, sayın balkanımızın daha önde basında ve bu 
kürsüden açıkladığı beyanları, polisin daha önce de 
bu yetkileri kullandığı şekillideydi. Eğer pol'is daha 
önce yasalara uygun bir şekilde bu yetkileri kulla
nıyor idiyse, o zaman yeni düzenlemelerle polise 
yemi bir yetki verilmesinin hukukî bir dayanağı var 
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mıdır? Eğer daha önceldi polis uygulamalarının ya-
fsalı bir dayanağı yok ise, şimdiye kadar yasa dışı 
faaliyeUt'e ve işlemlerde bulunan polisler hakkında 
herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Bunun da açık
lığa kavuşmasını işitiyorum. 

Ayrıca bir sorum daha var Sayım Başkanım. Bir 
süre öne© gazetelerden edindiğimiz bir haJbere göre 
kısa bir dönem önce -ki sanıyorum üç ay önce- Po
lis Koleji mezunu bulunan bir poislim ilkokul "bi
rinci sınıfta okuyan bir kız çocuğuna kelepçe tak
tığını ve bunun da kamuoyunda infial uyandırdı-
ğiin-ı duyduk ve gördük. 

Sayın Bakanımızın simidi üzeninde durduklar] 
konu şuldur : «Biz polisimizi, hızla eğitim yaptırmalı 
[suretiyle guçlerMreceğiiz.» Eğer az öttice bahsettiğim, 
eğnimden geçmek suretiyle, bu sekilide yasa dışı ve 
özeİMe d© kamuoyunun tepkisini toplayan bir dav-
ranış/ta bulunan polis bunu yapıyorsa, o zaman eği
tim gömmemiş bir polisin ve diğer polislerin yapa
cakları konusunda sayın bakanımızın düşündükleri 
neleridir? Bu olay doğruysa alınan tedbirler neler
dir- Bunu öğrenmek istiyorum. 

Saygıyla arz edenim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
1 inci sioruyu cevaplandırıyorum : 1 inci soruda 
«Mülkî idare amirlerine bu yetiküet verildiğimde yar
gı organlarının yetkileri sınırlandırılmıyor mu, kısıt-
tadıo'ümaıyor mu?» deniyor. 

Efend'im, hıep *fad!e ediyorum, normal hallerdıe 
yargı 'Olanlarının selahiiyeltleri, yetkileri ayrı. Anaya
sanın yine iligli maddelerinde acele haillerde yargı 
organlarına ulaşmadan bazı makamlarca verilecek 
emirlerin polisçe yerine getirilmesi emrediliyor, Ana
yasada emrediliyor. Biz kendMiğteizden yeni bir şey 
ihdas etmiyoruz. 

2 nci sual : «Paha önce bu yetkiler vardı, bila-
hara yine yetkilileri getiriyorsunuz» deniyor. Şimdi yet
kiler, kanunda olan yelMlerdir. Mesela diyelim ki 
<bir yerde kumar oynatılıyor, evvelce kâğıtlarla, zar
larla falan oynanırdı, şimdi teknoloji değişti elelk-
tnonlik aleHier çıktı, atefiler falıan..:., 

İBRAHİM TAŞDElMlR (Ağrı) — Sayın Baka
nım, bir açıklama yapalbilir miyim? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Müsaade buyurun efendlim, ben fikrimi 
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anlatmak için söylüyorum, illa bunun içindir, değildir 
demek istemiyorum; ama fikrim daha iyi açıklansın 
diye söylüyorum. 

Şimdi değişen şartlara göre bazı düzenlemeler 
getiriyoruz. O zaman da vardı kanunda şimdi de 
var; ama teknolojinin getirmiş olduğu tedbirleri de 
almak için getiriyoruz. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Sayın Baka
nım, sorum yanlış anlaşıldı, müsaade ederseniz açık
layayım. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Efendim, müsaade buyurun, ben böy
le yazmışım. «Daha evvelce beyanlarınızda da bu 
yetkiler zaten vardı» diyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Taşdemir, tabiî bu karşılıklı 
konuşma oluyor. Soru, açık, net ve kısa olacak. So
ruya cevap veriliyor. 

Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Polis koleji mezunu birisinin kelepçe 
olayından bahsediyorsunuz, veyahut bugün bir gaze
tede çıkan haberden bahsediyorsunuz. Şimdi efen
dim, burası 50 milyonu bulmuş bir ülke. Bizde 90 
bine yakın personel var; hepsinin kanunlara uygun 
ve bizlerin arzu ettiği veyahut da şahıslara göre de
ğişen sübjektif arzulara uygun şekilde hareket etmesi 
insan tabiatına aykırı. Ancak bizim takip ettiğimiz 
şey bu gibi olayların idarece, yöneticilerce ve kanun-
larca tasvip edilip edilmediğidir. Biz bunu tasvip et
miyor ve ilan ediyoruz; kanunlarda da bu imkânları 
vermiyoruz. Şimdi bu arkadaşımız suç işlemişse, ki 
bu haliyle odur; fakat gerekli tahkikatlar yapılıp 
mutlaka hem idarî, hem cezaî sorumluluğu vardır ve 
bu sonuca ulaşacaktır. 

Bu vesileyle bugünkü olayı da belki anlatmak ge
rekiyor. Bugünkü olay böyle söylenildiği veyahut 
zannedildiği gibi değildir. Olayı tetkik ettirdik; aka
binde cumhuriyet savcılığına intikal ettirilmiştir, he
men bir saat sonra, sabahın 00.05'inde olmuştur. Ko
nu bir örgüt elemanının sorgulamasından çıkmıştır. 
Örgüt elemanı karışmış olduğu bir olayda örgüt ar
kadaşını ihbar etmiştir. Örgüt arkadaşı sorgulaması 
yapılmak için getirilmiştir. Affedersiniz, ihtiyacını 
defetmek için gideceğini söylemiş ve yanında yine ör
güt elemanı olan bir şahidin huzurunda, ki savcılığın 
raporları vardır, ihtiyaç defetmek için çıktığında 
kendisini pencereden aşağı atmıştır. Bu sadece polisin 
zabıtlarında değil, savcının zabıtlarında vardır. Şim
di böyle kuşkuyla «İlla bir suç vardır, illa bir zorluk 
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vardır» diye hareket edersek, yarın şuradaki raporu 
tutan savcımızın da raporuna itibar etmememiz ge
rekir. O zaman biz neye itibar edeceğiz efendim? 
Yapamayız, ülkeyi yönetemeyiz. 

Polis kolejlerinden bahsedildi. Polisimizin eğitimi
ni yükseltebilmek için bu seneden itibaren yapmış 
olduğumuz bir tatbikat vardır; polis okullarımıza li
se mezunu gençlerimizi alıyoruz. Takdir buyurursu
nuz ki lise mezunu olmak, Türkiye'de artık normal 
bir kültür düzeyine erişmek demektir. Bundan sonra 
yapılacak olan üniversite tahsili aşağı yukarı bir ih
tisas tahsilidir. Yani, biz herkesi üniversite tahsilli 
olarak göremeyiz. Memurumuzu, polisimizi, bir yet
kilimizi illa üniversite mezunu olarak görmek doğru 
değildir. Kaldıki buna rağmen, biz lise mezunu olan 
bu gençlerimizi alıyoruz, bir sene de kendi okulları
mızda okutuyoruz. Aşağı yukarı 2 sene liseden me
zun olduktan sonra okuyan ve yüksek tahsilli unva
nını kazananlara eş duruma getiriyoruz. Diğer bir 
tatbikatımız, aynı askerî okullarda olduğu gibi, önü
müzdeki seneler hızla açacağımız polis kolejleridir. 
Bu sene bir iken dörde çıkardığımız polis kolejleri
mize ortaokul mezunu çocuklarımızı alacağız, lisan 
ağırlıklı olmak üzere 4 sene eğiteceğiz. 

Yine bu Meclisten çıkmıştır; bir akademi kanunu 
çıkardık. Bu şekilde lise mezunu, kolejlerden mezun 
olan çocuklarımızın muvaffak olanlarını akademilere 
gönderiyoruz. Akademide polisin üst kademe yöneti
cileri yetiştiriliyor. Yani böylece 4 sene kolej, 4 sene 
akademi olmak üzere, 8 sene eğitimden sonra bu teş
kilatın başına yöneticileri getireceğiz ve buna mecbu
ruz. Noksanlarımız olabilir, tamamlamaya mecburuz 
efendim; yapacağız, gayret ediyoruz. Hiçbir zaman 
ülkenin selameti, bütünlüğü, birliği, beraberliği bo
zulmaksızın ve vatandaşlarımızın Anayasada belirti
len haklarının özüne zede getirilmeksizin; ama de
mokrasiyi ve ülkeyi müdafaa edebilmek için elimiz
den gelen gayreti hepimizin sarf etmek mecburiyeti 
vardır. Ben böyle görüyor ve yüce Meclisi saygı ile 
selamlıyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Paşa Sarıoğlu; buyurun efendim; biraz yük

sek sesle lütfen. 

PAŞA SARIOCLU (Ağrı) — Sayın Başkanım, 
biz bu kanunun hem özüne karşıyız, hem de bugün 
Türkiye'deki uygulamalardan şikâyetçiyiz. Bu kanun
la hükümeti ve dolayısıyla polisi büyük yetkilerle 
donatıyoruz. 

Şimdi Türkiye'de kamuoyuna malolan ve basına 
yansıyan ve bizlere yapılan şikâyetlerin en büyüğü; 
ki hükümet de buna katılmaktadır, çünkü çok yakın 
bir tarihte ANAP'lı milletvekili bir arkadaşım bir 
karakoldaki izlenimlerini almak suretiyle grubuna ge
tirdi, şimdi bu denetim yok iken, bu yeni tasarıyla 
verilen yetkilerle donatılan polis, vatandaşı herhangi 
bir sebeple, suçlu suçsuz karakola götürdüğü zaman, 
yakınlarının feryadını ve bize şikâyetlerini biliyoruz. 
Şimdi bu etkin denetim polisteki muameleyi nasıl ye
rine getirecek? Yani bü işkenceyi Türkiye ne zaman 
gündeminden silecek; vatandaşın aklından vicdanın
dan silecek ve bu denetimi biz nasıl yapacağız? Bu
nu açıkça söyleyebilir mi? 

İkincisi; değerli arkadaşlarım hepimize yapılan 
şikâyetlerden bir tanesi şudur: Çok yakın tarihte be
nim şahit olduğum, askerden dönmüş, hiçbir suçu 
yok, herhangi bir yerde kaydı yok. Bir iş için müra
caat ediyor sonuçta «Sakıncalıdır» deniliyor. Efen
dim, bu «Sakıncalı» lafını nasıl yorumlayacağız? Ni
çin sakıncalıdır? Askere gitmiştir, şimdiye kadar bir 
suçu yoktur, kaydı yoktur. Kendi Maraşlıdır ve ba
na işkence yapıyorlar diyor. Şimdi bunun hakkında
ki hükmü kim verecek, sakıncalı diye? 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Soru mu soru
yor mektup mu yazıyor? Ne biçim soru soruyorsun? 
(ANAP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Karışmayalım, karışmayalım efen
dim. Soruyu soruyor sayın arkadaşımız. (ANAP sıra
larından gürültüler). 

Efendim, soru soruş üslubuna biz karışamayız. 
Neticesi itibariyla herhangi yaralayıcı bir söz olma
sın. (ANAP sıralarından gürültüler, HP sıralarından 
alkışlar). 

Lütfen oturunuz yerinize. 
Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Sayın Paşa Sarıoğlu'nun sorularını cevaplandırıyo
rum. 

Kendileri Türkiye'de işkence olduğunu iddia et
mektedirler. Biz bu iddiaya katılmıyoruz efendim. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — İddia etmiyorum, 
kamuoyunun tepkisini dile getiriyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Fena muamele yapanlar ve işkence ya
panlar olursa, kanunen takibata maruz kalıyor ve 
müstakil adalet makamlarınca, mahkemelerince ceza-
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landırıhyor. Biz de görevimizi kanunun emrettiği şe
kilde yerine getiriyor, suçluları adalete teslim ediyo
ruz. (HP sıralarından «Demek ki var» sesleri ve gü
rültüler). 

Efendim, varsa, her müessesede kanunlara aykırı 
hareket edenler vardır. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Sayın Başba
kan, arkadaşınız kabul ediyor. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Devamla) -w Efendim, müsaade edin. Hem soru so
ruyorsunuz, hem dinlemiyorsunuz. 

Türkiye'de işkence yoktur. Kötü muamele yapan
lar, suç işleyenler cezalandırılır. 

SALİM EREL (Konya) — Vardır. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Devamla) — Her müessesede o müessesenin eleman
larının kanunlara aykırı davranışları görülmüştür; o 
tümüne teşmil edilemez. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar). 

SALİM EREL (Konya) — Yuvarlak konuşma
yın, sayın bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Efendim, lütfen. Oradan müdahale et
menin bir manası yok değü mi? Siz bana, ben size. 

Diğer 2 nci soru görüşülmekte olan kanun tasarı
sı ile ilgili değildir efendim. O bir başka vesileyle gö
rüşülür, konuşulur. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Hüseyin Aydemir. 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başkan, 

bugün görüşülmekte bulunan Polis Vazife ve Yetki
leri Kanun Tasarısı ile polise, zabıtaya, özellikle jan
darma karakol komutanlarına çok büyük ve geniş 
vüsatta, boyutta yetkiler verilmektedir. Polisimiz, za
bıta teşkilatımız bu yetkilerini maksada uygun şekil
de demokratik düzenin bir gereği olarak uygularken, 
tatbikatta onun yapabileceği yanlış uygulamalara 
karşı her şeyden evvel ona çeşitli yollarda direktif 
verecek, talimat verecek, icabında onu cezalandırıp 
yerinden alacak, hatta vazifesine son verecek bir 
amir kademesinin muhakkak ki kuvvetli olması ge
rekir. Halihazırda sıkıyönetim komutanlarımızın za
bıta üzerinde mutlak ve çok büyük boyutlarda yetki
leri vardır. 

Bu bakımdan, zabıtanın kendi yetkilerini kullan
ması münasebetiyle karşılaşılan uygulamalarda sıkı-. 
yönetim komutanlarının zabıta üzerindeki etkili ve 

büyük yetkileri bazı ihtilatları önlemekte, toplumun 
huzurunu, güvenliğini sağlamaktadır. Ancak, yarın 
sıkıyönetim kaldırılıp tamamen demokratik ve hür 
bir rejime geçildiğinde sivil idarenin icaplarına uy
gun olarak polisin, zabıtanın, jandarmanın bağlı ol
duğu makam, mülkî amirler, en büyük mülkî amir
ler vali ve kaymakamların zabıta üzerindeki yetkile
ri, bugün gülünç denecek kadar çok sathi ve gayet 
ehemmiyetsiz noktalardadır. 

Şimdi, Sayın İçişleri Bakanımız zabıtayı güçlen
dirirken, son Teşkilat Kanunuyla tayin yetkileri de 
tamamen içişleri Bakanlığına bağlanmıştır, daha ev
vel de Jandarma Vazife Teşkilat Kanunu çıkarılırken 
meslekten mütevellit jandarmanın yetkileri alınmış
tır. (ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar 
ve «Soru soru» sesleri). 

Sayın Başkanım, soru. 
Şimdi, Sayın İçişleri Bakanı, mülkî idare amirle

rinin mevcut yetkilerinin... 
HAKKI ARTUKASLAN (Bingöl) — Sayın Baş

kanım, çok rica ederim, usul hakkında söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. Siz ye
rinize oturun Sayın Hakkı Artukaslan. 

Sayın konuşmacı siz de bitirin lütfen. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — ... Zabıtaya 
verilen yeni yetkileri kullanma muvacehesinde yeterli 
olduğuna kani midir? Eğer kani değilse, mülkî idare 
amirlerinin, zabıta üzerindeki yetkilerini güçlendir
mek için herhangi bir tedbir planlaması var mıdır? 
Varsa, evvelemirde sıkıyönetim rejiminden sivil reji
me geçerken, zabıta amirlerini yetki bakımından güç
lendirecek kanun tasarısı niçin buraya getirilmemiş-. 
tir? 

MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Soruya 
geç kardeşim, soruya. 

HÜSEYİN AYDEMİR (izmir) — 1 inci sualim 
bu. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, buyurun. (ANAP 
sıralarından «Böyle soru sorulmaz» sesleri) 

Sayın Bakan, buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil
leri; defaatle tekrar ediyorum. Biz yetkilerimizi, - biz 
derken, anayasal müesseselerde görevli olanları, her
kesi söylüyorum - kanunlardan alırız. Kanunlarımız 
neyi amirse, neyi müsaade etmişse, biz o şekilde dav
ranırız. Bir polis memuru kanunsuz davranışta bu
lunmuşsa yine kanunlarımız, kanunu ihlal ettiği ne-
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deniyle onun takibini gerektirir ve emreder. Biz de 
bunu yaparız. Bu hakikaten gerekli şekilde kanunsuz 
davranışta bulunmuşsa, ihraca varacak kadar tüzük
lerimizde müeyyidelerimiz vardır, bunları tatbik ede
riz. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — 2 nci sorum 
var, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, tek sual sorulacak. 
Sayın milletvekilleri, sabahleyin birleşimi açtı

ğımda, kanun tasarı ve teklifleri üzerinde görüşme
lerdeki bazı verilere istemeyerek ve belki de haddim 
olmayarak temas etmiş, arz etmiştim. 

Şimdi, bu soru müessesesi üzerinde de gene iste
meyerek, haddim olmayarak müsamahanıza sığına
rak şunu arz etmek istiyorum. Sorular kısa, açık ve 
net olacak. Açık ve netlik var; ama kısalık yok. Kı
sa olmayınca, soru soran arkadaşımızın almış oldu
ğu zaman uzuyor ve buna cevap verecek bakanın da 
almış olduğu zaman uzuyor, hatta bazı değişmeler 
dahi olabiliyor. O bakımdan lütfen, bu kısalık vas
fına dikkat edelim. Bunu istirham ediyorum. 

Sayın İbrahim Ural, buyurun efendim. 
HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — İçtüzük 

açık ve seçik, yerinden konuşsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, konuştuğu işitilmiyor. 

(ANAP sıralarından «Yerinden konuşsun» sesleri) 
HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — O zaman 

çıkartın kürsüde konuşsun. 
BAŞKAN — Sayın Artukarslan, siz bu işe karı

şamazsınız. (ANAP sıralarından gürültüler) Bu işi 
idare eden siz değilsiniz. (ANAP sıralarından gürültü
ler) Ben işitilmediği için söylüyorum. Başlangıçta 
söylediğini işittiniz mi? 

Buyurun efendim, yüksek sesle konuşun. 
İBRAHİM URAL (istanbul) — Benim sorula

rım teknik konularla ilgili. (ANAP ve HP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN" — Efendim, kısa olsun lütfen. (ANAP 
ve HP sıralarından gürültüler) 

Soru sahibi sorusunu soramıyor, lütfen efendim. 
•Biraz daha yüksek sesle lütfen. 

İBRAHİM URAL (istanbul) — Sesim bu kadar, 
fazla çıkmıyor ki! (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, gürültü kesilirse, sesiniz 
İşitilir. GürüMi var, o ibakıttridan işMIm'iyör. Lüt
fen gürültüyü keselim arkadaşlar. Yoksa, soru sahi

bi arkadaşlar, sorularını lâyıkı veçhile soramayacak
lar. 

Buyurun efendim. 
İBRAHİM URAL (İstanbul) — Efendim sorula

rım daha ziyade teknik konularla ilgili olacak. 
1 inci sorum : Teşkilat Kanunu, Meclisten henüz 

çıkmadı. İleride ne şekil alacağını bilmediğimiz bir 
teşkilata görev veriyoruz. İleride belki de bunu değiş
tireceğiz. Neden böyle bir acele durum yaratılmıştır? 
Bu birinci sorum. 

Ilk'incisi; eskü 'kanunda da, yenıi kanunda da «Ah
laka aykırı fiiller men edilir» dendir. Son anda Ba
kanlığın Verdiği emirlerle bazı fiillere dokunulmamak -
'tadır. Mayosuz denüze girenler, seks 'filmi oynatanlar, 
video 'kasetleri oynatanlara ddkunulmaımaktadır. O 
zaman bu kanunu tedvin etmenlin manası nedir? 

Üçüncüsü; bu kanunda il İdaresi Kanunuyla, Der
nekler Kanunu ve Olağanüs'tJü Hal Kanununda belli 
olan Ibazı yetikler de bu kanuna alıromıışltır. Buna ne
den gere'k gö^ımü'şiftir? 

Dördüncü sorum; Sayın Başbakanımızın bir be
yanı öldü; «Bu kanun çıkarsa terörle mücadele ede
ceğiz» diyor. Oysa ki, terörle mücadelenin prosedürü 
ayrıdır. Sıkıyönetim -Kanunu var, Olağanüstü" Hal 
Kanunu • var. Bu, normal durumlarda uygulanması 
gerekeni bir kanundur. Bu kanunla gerçekten terörü 
mü önlemek liis'tiyorlar? 

Saygılar sunuyorum. 
[BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, 
fSayın Balkan, Ibuyurun efendim; Sayın İbrahim 

Ural'ın sorularına lütfen cevap verimiz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Efendim, netice olarak Sayın Ural «Ni
ye acele ediliyor?» demek işitiyor. Bunun acelesi yok 
efendim. Türkiye'de geçmiş 'birtakım olaylar var. Bu 
olayların daha 'iyi önlenelbilmesii ve amme vicdanında 
açtığı yaraların tekrar açılmaması maksadı ve gayre
tiyle bu kanunu getiriyoruz. 

Terörle mücadelenin ille sıkıyönetim Banı suretiy
le 'olacağı şeklinde bir anlayışa katılmıyoruz. Biz, va
tandaşımızın huzur ve güvenini her zaman sağlatmak 
medburiyetindeyiz. İlle sıkıyönetimle bu şekilde önle
necektir, huzur ve gülven sağlanacaktır diye bir an
layışa kaltıümıyo'ruz. 

|Diğer konular, maddeleri ilgilendiren konulardır. 
Maddelerin görüşülmesi esnasında tekrar böyle sual
lerle veyahut önergelerle karşılaşırsak görü'şlerimlizl be
lirteceğiz efendim. 
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/BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
(Sayın Albldullaih Çalkırefe Ibuyıırun efendim. 
ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Sayın Baş-

Ikan, gündemde bulunan bu yaisa, şimdi de Sayın İçiş
leri Bakamının ifadesi ile anarşiyi, hırsızlığı, uğursuz
luğu ve her türlü 'bozgunculuğu önleyici 'bir yasa ola:-
ralk gündeme gelmektedir., 

löyleyse, halen uygulanmakta olan Sıkıyönetim ve 
Fevkalade Hal Yasası 'bu yasadan sonra kalkacak 

,- anıdır? 
(Teşekkür ederim. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Abdullah 

Çakırefle. 
IBuyurun Sayın IBalkan. 
lîÇtŞUERt BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

IdErzincian) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
şimdi bu uygulkmiadan sonra Sıkıyönetim Kamunu, 
Olağanüstü Hal Kanunu kalkacak mıdır, kailikmaya-
calk mıdır soru'sunu şu görüştüğümüz tasıanyla hiç il-
ıgili görmüyorum. 

IŞîmidi, böyle bir soruya hamigi yetkiyle ben kal
kıp diyeceğim ki, kalkacaktır veyahut fcalkmayacak-
Itır. Bu MeetsiiırMm bileceği, ih'fiiyaçlaırra, zarureitlterin 

• Idbğuracağı bir haldir. Benim bu sekide bir cevap ver
mem müspet veiya menfi olsun katiyen tasvip edile-
cek bir cevaip değildir, doğru bir cevajp değildir. 

Arz ederim efendim. (ANAP sıralarından «Bravo» 
(sesleri, alkışlar) 

(BAŞKAN — Efendim, Poltis Vazife ve Salahiyet 
. Kanunu üzerindeki görüşmeler tümüyle sonuçlannıış-

tır. Gerek grup sözcüleri, gerek... 
AiRlİF TOPRAK (Niğde) — Ben de soru sormak 

demiştim. 
IBAŞK1AN — Soru sormak mı istediniz efendim? 

ARJÎF TOPRAK (Niğde) — Ben de istemiştim 
yazmadınız igailiiba. 

IH. FECRİ ALİP ASLAN (Ağrı) — Sayın Başkan 
yeter aıitılk̂  

(BAŞKAN — Efendim geçti.... 
A'RtF TOPRAK (Niğde) — Sayın Başkan, daha 

önceden İstemiştim yazmadınız' galiba. 
İBRAHİM TAŞDEMÎR (Ağrı) — Sayın Başkan 

tarafınızdan da okundu. 

1BAIŞKAN -— Efendim, görülmemiş olalbilir o ba
kımdan. 

IBinaenaleyh, bu şekliyle sorular da somlmuşltur,... 
IBuyurun efendim, ne 'soracaksınız? 
ÂRÎF TOPRAK (Niğde) — Soru soracağım efen-

dlim, 

(BAŞKAN — Efendim bitti, sorular bitti efendim. 
Oörüflmemiiş olalbiir. Şekil odur. 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Daha önceden mü
racaat etmiştim. 

IBAŞK1AN — Efendim, önergeler var, daha yapıla
cak işlemler var. Oralda da size her zaman konuş
mak iteretltfüp eder. 

(İBRAHİM TAŞDBMİR (Ağrı) — Sayın Başkan, 
Üsteye bir daha bakın-

IBAŞKAN — Efendim, önergeler vardır, okutu
yorum : 

(Sayın IBaşkanlığa 
Görüşülmekte olan Polis Vazife ve SelalhÜydt Ka

nunu tasarısı aşağıda gerekçelerini belirttiğimiz gilbi, 
Anayasaya aykırı hükümler taşımakta olup, Anayasa 
Komisyonunun görüşü ahnmıadığındian öncelıilkle Ana
yasa Komisyonuna gönderilerek Anayasaya aykırı 
olup olmadığı huisusunda Anayasa Klomiisıyonunun gö
rüşünün alınması arz ve teklif olunur. 

Gerekçe : Anayasamız 176 ncı maddesinde, Ana-
yaisanm dayandığı temel görüş ve İlkeleri belirten baış1-
lanıgıç kıısmı, Anayasa metnine dahildir demiştir. 
Anayasamız başlangıç kıısmımda, Millet iradesinin 
mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk 
Milliettine ait olduğu ve bunu millet adına kuianmaya 
yetkii kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun, bu Anayasada 
gösterilen hürriyetçi demokralsi ve bunun icaplarıyla 
b'elirlenraiş hukuk düzeninin dışına çıkamayacağı. 

Kuvvetler ayrımının, Devlet organları arasında üs-ı 
(tlünlülk sıraıDaması anlamına ıgelmeyip, beli devlet yet
kilerinin kulîanılmasındîan iıbaret ve bununla sınırlı 
medenî bir işlbölümü ve işbirliği olduğu ve üstünlüğün 
ancak Anayasa ve kanunlarda bulunduğu, (biçiminde 
mutîaka uygulanması gerekli kural getirilmiştir. 

Yine, «Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması» 
•başlığı altındaki 13 üncü maldde; Anayasanın sözüne 
ve ruhuna uygun olarak kanunla sınırlama getirilebi
leceğini hükme bağliaimıştır. 

Anayasamız, yasa yapılırken her halk ve özgürlük 
bakımımdan öze dokunulmayacağını, çıkarılacak ya-
ısanın her hak ve özgürlüğün kendine özgü niteliğine 
uygunluğu esasını hükme bağlamıştır. 

Anayasa böyle olduğu halde, Igörüşülmeklte olan 
tasarı Anayasaya aykırı olarak, kişinin dokunulmaz
lığı, maddî ve manevî varlığına ait 17 nai; kişi gü
venliği ve hürriyetine ait 19 uncu; özel hayatın giz-
liiğine aıit 20 nci; konut dblaınulımazlığına ait 21 inci; 
haberleşme hürriyetine ait 22 nci maddelerine aykırı 
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tüm hukuk sistemini bozan, Anayasanın sözüne, özü
ne ve ruhuna aydan hükümler getirmiştir. 

Tetoel halk ve özgürlüklere alit maddelerin, özJii-
nü ve ruhunu Anayasaya aykırı bir biçimde yorumla
yıp, temel halk ve özgülüklerin içini boşaltmıştır. 

Özer Gürbüz 
ISinıop 

.Muısltiafa Çelebi 
Maltay 

Yılmaz İhsan Haistürk 
llıstantoul 

lömer Külhan 
Kars 

(tdıris Gürpınarr 
ı Muğla 

Onura! Şeref iBozkurt 
Çanakkale 

(Kâzım İpek 
Almıalsıyia! 

ıRıza Tekin 
«Siirt 

M. 

Günseli özkaya 
İstanbul 

ISaim Erel 
(Konya 

lübralhüm Taşldemir 
Ağrı 

Ataıet Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Arsan Savaş Arpacıoj 
Amasya 

,Mehımet Üner 
(Kayseri 

Ceman >özdem'ir 
Wdk&% 

'M. 'Seyfli Oktay 
Ankara 

Besim Göçen 
Çorum 

BAŞKAN — Ikünd önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tekÜfii Anayasa ile çe
lişen, temel hak ve hürotfyetlerin özünü zedeleyen 'bir
çok maddeleri MıVa etmektedir. Bu nedenle, bir kere 
İde; Anayasa Kiomıilsyonu maralından görüşülmesıini arz 
ve tdMf ediyoruz. 

ilbralhim Ünal 
İstanbul 

Yusuf ıDemlir 
'Uşak! 

Oahfflt Tuttum 
(Balıkesir, 

İlbralhim Taşldemir 
Ağın 

(Hüseyin Aydemir 
(İzmir 

jKlaklir Narin 
IDiyarlbakıı? 

'Hilmi Nalban'toğhı 
'Erzurum 

BAŞKAN — Sayın mffietvekiileri, müzakerelerine 
(başladığımız ye tümü üzerindeki mıüzakerelerin'i bitir 
dıiğkiiz Polis Vazife ve Selalbiiyet Kanununun madde 
İerine geçmeden önce 2 önerge almış bulunuyoruz 
Bunlardan bir tanesi özer Gürbüz ve arkadlaşlarının 
dır, ötekisi de İbrahim Ural ve aıkadaşlarınındir. İki 
isi de. aynı mahiyettedir. Binaenaleyh, 'birlikte Ibunu iş 
leme koyacağız. İkilsi db bu kanun tasarısının Anaya 
sa Komisyonuna göndenilmesüni, oralda tetkıik edilme 
sini ve orada sıonuç alındıktan sonra, burada tekrar 
müzakere edilip sonuca bağlanmasını (neticesi itiba
riyle o çıkıyor) istemektedirler. İstek budur. 

1Bu isteğe katılıyor musunuz sayın komiisyon? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 

TUNÇStPER (Balıkesir) — Katılmıyoruz efendtim, 
Anayasaya uygundur, 

IBAŞKAN — Katılimıyorsunuz, 
Sayın hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKJBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Şîmdii önerge saMpflerinden baştalfciler özer Gür-

Ibuz ve İbrahim Ural. 
Sayın Özer Gürbüz, buyurun efendim. Sizin 5 da

kika konuşmak için hakkınız vay efendim. 

IÖZBR GÜRBÜZ (Sinop) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; bugün Türk hukuk ve siyasî ha-
yaltınlda çok önemi bir yer yapacak ve yer alacak bir 
yalsa tasarısını görüşmek üzereyiz. 

Tasarının birçok maddelerinde Anayasaya aykırı
lık okluğu birçok arkadaşımız tarafından iddia edil
diği ve Sayın İçişleri Bakamımız tarafındlan, «Anaya
saya aykırılık varsa, gideririz; gelin arayalım, bula-
lim» dendiği halde, Ibu kadar Anayasanın her mad
desini ilgilendiren, özlünü, sözünü ve ruhunu iflgilendli-
ren bir tasarı Anayasa Komisyonundan geçmemiş
tir değerli milletvekilleri, 

Bu konunun uzmanı Anayasa Komisyonudur. Ana
yasa Kbmisyonunun kuruluş nedenli, ana görevi bu
ldur; yasaların Anayasaya uygun olup olmadığını sap
tamak. Bu yasa Anayasa Komisyonundan geçmeye
cek, bu yasanın içinde, raporunda Anayasa Komis
yonunun görüşü olmayacak da hangi yasada Anaya
sa Komisyonunun görüşü olacak? 

Değerli arkadaşlarım, haçlbiriimiz, sayın bakanın 
dediği gilbi, Anayasa dışında bir yaşa çıkartmak iste
miyoruz. Hepimizin amacı Anayasaya uygun, huku
ka uygun ve hepimizin yemininde bulunan, hukukun 
Üstünlüğüne uygun yasa çıkartmak istiyoruz. 

— 150 — 
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(Sayın balkan, «Kanuna uyarız» dledier. Çoğunluk 
her zaman kanun yapaibilir. Birçok ülkelerde kanun
lar vardır. Demokrasi dışı olan ülkelerin de kanunla
rı vaırdır. Ah'ti demokratik ülkelerin de kanunları var
ıdır. Onlar da eylemlerinin kanuna dayandığını iddia 
ederler; ama kanunun içinde hukuk yoksa, kanunun 
(içinde hukukun üstünlüğü yoksa, o kanun kamuoyun
ca, halkça telaşla karşılanıyor, korkuyla izlemiyorsa, 
o kanun hukuk devletine ters düşer değeri arkadaş-
îaınm. (HP ve MDP sıraliarınidan alkışlar) 

Eğer bu kanunu çıkartırsanız ve uygularsanız, 
(belki kanun devletiyiz dersliniz; ama hukuk devleti
yiz diyemezsiniz. (HP sıralarınldan alkışlar) Hukuk 
idevfetliyiz diyelbilimek için hukukun üstün normlarına, 
evrensel hukuk ilkelerine, bilimsel değerlere, halkın 
özvertilenkıe, isteklerine ve öğürlüklerine yaşantısına 
ters düşmeyeceksiniz, İşte Ibu tasarı, birçok madde
leriyle halkına ters düştüğü için, öncelikle Anayasa 
Komisyonuna gitmesi gerekir dedik değerlii arkaldaş-
İarıimızla. Bu komisyonun görüşünün alınması gere
kir detfiik. Yıoksa buraldia şu kısa sürelerle, bu diyalog-
Darla Anayasanın o inceliklerine varıp bir karara va
ramayız ve yasamız eklsifc çıkar. Amacımız eğer ger-
çekıten Anayasanın özgüne, ruhuna ve sözüne uygun 
Ibir yalsa çikatftmalksa, gelin çok acele etmeyelim, bu 
yasa da daha öncekiler gibi geceyarılari yasası olma
sın. ESbüse 'diktirmek için ;bile 2 - 3 defa provaya gü
düyoruz, konifeklsiyon elbise gibi, könlfeksiyon yasa
larla hafki'mızın karşısına çıkmayalım. (HP sıralann-
idan alkışlar) 

Gelin bu yasayı enine (boyuna inceleyelim. Dün 
(toplanltı yaplmafdik, madem acelemiz vardı, dün niye 
çalışmadık? Dün sayın hükümet yoktu, sayın komis
yon yokltu, bu yasa geldi ve gitti. Demek ki bu yasa
nın o kadar acelesi yok. Eğer düne katiiar acelesi 
yoksa gelin Anayasia Komisyonuna girsin bu yasa. 
Bakın bugün sayın 'bakanımıztdan müjdeli haber duy
duk; «Birçok maıddeslini geri alıyoruz» dediler; ger
çekten sevindik. Bu kamuoyu baiskısıydı, kamuoyu
nun sesiydi, değerli Anavatanlı milletvekillerinin se
siydi. Tepki duydular ve tepki kenldini bugün göster
di. 

Gelin biraz daha bekleyelim, halkımızın tepkisini 
de dinleyelim, halkımız ne diyor ona bakalım, Ana
yasa Komisyonu ne diyor ona bakalım ve geln çok 
bir şey kaybetmeyiz, tasarı 'biraz daha incelemeye 
çıksın ve daha doğru çşksın. 

Hepinize saygılar sunarım. (HP sıralarından al
kışlar) 

IBAlŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Sayın milletvekilleri, Polis Vazife ve Selahiyet Ka

nununun tümü üzerindeki müzakereler bittikten son
ra gelen 2 Önerge ki, aynı mahiyettedir, bu kanun ta
sarısının Anayasa Komisyonuna gönderilmesini ve 
orakla da incelenmesini ve ondan sonra tekrar ele 
alınmasını işitiyor. 

ıSayın komisyona ve sayın hükümetle bu hususu 
solduk; sayın komisyon ve sayın hükümet bu gö
rüşe, bu gelen önergelere katılmıyorlar. Bu önerge
ler üzerinlde, önergelerin bir tanesinin baş imzacısı 
Sayın özer Gürbüz konuştular, durumu izah ettiler. 

(Binaenaleyh, bu şekle göre, şimdi bü önergeleri 
Ibirİkte oylarınıza sunacağım. (ANAIP sıralanndan 
«Oyla yahu» sesi) 

Efenidim, ben ne zaman oylayacağımı bilirim. Kim 
söylüyorsa «Oyla yahu» diye ona cevap veriyorum. 
«Oyla yahu» kellimesi, herhalde 'bu çatının altına ya
kışmaz ve Başkana yakışmaz. (HP sıraüannldan «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Efendim önergeleri, yani Polis Vazife ve Selahiyet 
(Kanununun Anayasa Komisyonuna gönderilmesi is-
ıteğin'de bulunan 2 önergeyi bürlJkSte olarak oylarınıza 
sunuyorum : Kalbul edenler... Kalbul etmeyenler... 
Önerge kalbul e^Imemiştıir. 

Diğer bir önerge var, okutuyorumı: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifi, ti İdaresi, 
olağanüstü ve Dernekler Kanununda mevcut olan 
hükümleri içermektedir. Bu haliyle de ileride karı
şıklığa neden olacaktır. Ayrıca kanun tekniğine 
de aykırıdır. Bu nednele yeniden tedvin edilmek üze
re komisyona iade edilmelidir. 

Saygılarımızla. 

İbrahim Ural 
İstanbul 

Yusuf Demir 
Uşak 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum ' 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

BAŞKAN — Sayın komisyon? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Kafalmıyoruz efendim. 

- < 1 5 l -
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BAŞKAN — Sayın hükümet? 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önerge sahibi olarak Sayın İbrahim 

Ural: buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATILLA 
SIN (Muş) — Sayın Başkan, bir şey sorabilir miyim? 

'BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATILLA 

SIN i(Muş) — Komisyon üyesinin söz hakkı var mı
dır? Komisyon üyesi önerge verebilir mi? 

/İBRAHİM URAL (İstanbul) — O tarihte res
men izinliyim efendim. 

BAŞKAN — İzinliymiş efendim. Raporda imza
sı da yok. (HP sıralarından gürültüler) 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Tüzüğe aykırı. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen konuşmayın Siz tek 
kişi konuşuyorsunuz, 20 kişinin konuşmasına vesile 
oluyorsunuz. 

Buyurun Sayın ibrahim Ural. 
İBRAHİM URAL (İstanbul) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri görüşülmekte olan kanun, hu
kuk tekniği bakımından gerçekten eksikliklerle ma
lul olan bir kanun. Değiştirilmek fetenen kanunda 
mevcut olan birtakım hükümler, her ne hal be, bu 
kanuna da aktarılmış. İş bununla yetinilmemiş, 
Dernekler Kanununda, Olağanüstü Hal Kanununda, 
İl İdaresi Kanununda bulunan bir sürü maddeleri 
buraya aktarmak suretiyle, âdeta bir kargaşa yara
tılmak (istenmektedir. Bir yerde valinin görevleri, bir 
yerde kaymakamın görevleri, bir yerde de polisin 
görevleri olarak ortaya çıkmıştır. 

Esasen bu kanun, herkesin söylediğinin aksine, 
polise yetki vermemektedir, polise sorumluluk ver
mektedir ve siyasî iktidarların elinde, âdeta bir araç 
olarak kullanılmak üzere tedvin edilmiştir. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Ural,, süreniz 5 da
kikadır, lütfen çabuk bitirin. 

İBRAHİM URAL (Devamla) — Tamam efen
dini. 

Bir de zannediyorum ki tepkiler polise karşı de
ğildir; polis hepimizin polisidir, özellikle ben, po
lisi beni burada tenkit edenlerden daha çok severim. 
Senelerce içinde bulundum, ekmeğini yedim, buraya 
onların sayesinde geldim. Onların hakkını korumak 
mecburiyetindeyim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

1 Burada verilen yetkiler sadece belli kişilere, ge-
I nel müdüre ve İçişleri Bakanına verilmektedir. Po-
I lis bir karar organı değildir. Verilen emirler istika-
I metinde, üst amirlertirıin verdiği emirler istikame-
I tinde polis görev yapar. Bu üst amirler kimdir? Bu-
I gün polMo başında bulunan genel müdürü; parti-
I nin en önde gelen kişisi. Ayrıca 2 yerde yönettim ku-
I ruhi üyesi. Tertiplerin içine girmiş, 2 bakanın isti-
I fasına neden olmuştur. Benim şahsımla da ilgili ter-
I Dibin içine girmiştir. Şimdi bu polise... (ANAP sıra-
I larından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın 
I Başkan, burada konuşma hakkı olmayan biri hak-
I kında bu şekilde konuşamaz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bitirin, kesin lütfen. 
İBRAHİM URAL (Devamla) — Siz bağırırsanız 

I biz daha çok bağırırız, merak etmeyin biz de bağı-
I rırız. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — önerge 
üzerinde konuşsun Sayın Başkan. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

I BAŞKAN — Lütfen efendim, tamamlayın. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Müsaade edilmemesi lazım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen ayağa kalkmayın, oturun 
yerimize. 

İBRAHİM URAL (Devamla) — Önerge üzerinde 
konuşacağım Sayın Başkan. (ANAP sıralarından sı
ra kapaklarına vurmalar) Merak etmeyin, önerge 
üzerinde konuşacağım. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — önerge 
I üzerinde konuşsun. 
I BAŞKAN — Konuşuyor önerge üzerinde, söyle

dik. ı(ANAP sıralarından «Sözünü geri alsın» sesleri) 
İBRAHİM URAL (Devamla) — Ben sözümü ge-

I ri atmam. Ben polise yetki verilmesinden ziyade, so
rumluluk verildiği noktasında ısrarlıyım. (ANAP sı
ralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. (ANAP 
sıralarından «Yuh» sesleri) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

İBRAHİM URAL (İstanbul) — Yuh sizin yedi 
I - ceddinize. 

BAŞKAN — Konuşmayı bırakalım ve keselim 
arkadaşlar. Konuşma ile bu şekilde bir yere gide-

I meyiz. 
MEHMET TİMUR ÇINAR (Manisa) — Siz se-

1 bep oluyorsunuz Sayın Başkan. 
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DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Sayın Başkan, hatibi tecziye etmeniz gerekir. 

BAŞKAN — Tutanakları tetkik edip lazım gelen 
işlemi yapacağım efendim. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Sağolun Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, 2 nci önerge Sayın İbra
him Ural ve arkadaşları tarafından verilen önerge
dir. Bu önergeye sayın komisyon ve sayın hükümet 
katılmıyorlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önerga kabul edilmemiştir. 
önerge kabul edilmemiştir. 

Efendim, bir önerge daha var, bu önerge madde
lere geçilmesi hakkındadır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Oylamanın ad okunarak, «oyların kupalara ad 

okunarak atılmak suretiyle» yapılmasını saygıyla arz 
ve teklif ederiz. 

Ömer Kuşhan 
Kars 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 

Özer Gürbüz 
Sinop 

İdris Gürpınar 
Muğla 

Lezgin önal 
Hakkâri 

tsa Vardal 
Zonguldak 

Hüseyin Aydemir 
îzmir 

Arif Toprak 
Niğde 

Sururi 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Günseli Özkaya 
İstanbul 

Hasan Altay 
Samsun 

Cemal özdemir 
Tokat 

Ruşan Işın 
Sivas 

Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak 

Feridun Şakir öğünç 
istanbul 

Yusuf Demir 
Uşak 

Baykal 
Balıkesir 

BAŞKAN — Efendim, bu şekildeki önergeye im
za koymuş olan sayın milletvekillerini tekrar okutu
yorum, burada bulunduklarını lütfen işaret buyur
sunlar. 

Ömer Kuşhan?.. Burada. 
Onural Şeref Bozkurt?.. Burada. 
Seyfi Oktay?.. Burada. 

Günseli özkaya?.. Burada. 
özer Gürbüz?.. Burada. 
Hasan Altay?.. Burada. 
İdris Gürpınar?.. Burada. 
Cemal özdemir?.. Burada. 
Lezgin Önal?.. Burada. 
Ruşan Işın?.. Burada. 
Isa Vardal?.. Burada. 
Muhteşem Vasıf Yücel?.. Burada. 
Hüseyin Aydemir?.. Burada. 
Feridun Şakir Öğünç?.. Burada. 
Arif Toprak.?.. Burada. 
Yusuf Demir?.. Burada. 
Sururi Baykal?.. Burada. 
Efendim, önergedeki milletvekili arkadaşlarımızı 

aradık, hepsinin burada oldukları sabit oldu. 
Sayın milletvekilleri, açık oylamanın, adı oku

nan sayın milletvekilinin, kürsü önüne konacak oy 
kutusuna oy pusulasını atması suretiyle yapılmasını 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bu oylanmaz Sa
yın Başkan, bu yeni geliştirilen bir sistem oldu. 

BAŞKAN — Oylanır efendim, bunlar oylanıyor, 
açık oylamanın şekline göre oylanıyor. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, çok 
affedersiniz, söz istiyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmaya başla
dığı günden, çok yakın geçmişe kadar bu şekilde bir 
uygulama yapılmadı. 

BAŞKAN — Efendim, şimdiye kadarki tatbikat 
böyle yapıldı, oylanıyor efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bu durumda hiçbir 
şekilde bizim önergemizin kabul edilmesi imkânı yok
tur. O zaman önerge verip bunu istemeye hiç gerek 
yoktur. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 
Kabul edenler... 
ARİF TOPRAK (Niğde) — Kısa bir açıklama 

yapabilir miyim Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Oturunuz efendim, oturunuz; arka

daşınız konuştu. 
ARİF TOPRAK (Niğde) — önerge hakkında söz 

istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Oylama sırasında açıklama olmaz 

efendim. 
Kabul etmeyenler... Bu şekildeki oylama şekli ka

bul edilmemiştir. 
Bu açık oylamanın, oy kutularının sıralar arasında 

dolaştırılması suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Oy kupaları sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oylar toplamdı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen oylarını 

kullanmayanlar oylarını kullansınlar efendim. Oy 
kullanmayan var mı efendim? Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
(Öytîarm ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, açık oylama

nın sonucunu ilan ediyorum. 
Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun Bazı Mad

delerinin IDeğî tÜrimesi ve Bu Kanuna Bazı Maidkİfe-
ler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının madde
lerine geçilmesinin açık oylama sonucu şöyle tecelli 
etti efendim: 

Oyunu kullanan üye sayısı : 342 
Kabul : 197 
Ret : 140 
Çekimser : 5 

Binaenaleyh, bu şekle göre Polis Vazife ve Sela
hiyet Kanunun maddelerine geçilmesi kabul edilmiş
tir efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Maddelerine geçilmesi kabul edildiğine göre, 1 
inci maddeyi okutuyorum efendim : 

4.7.1934 Tarihli ve 2559 Sayılı Polis Vazife ve Sela
hiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2559 sayılı Kanunun 5 inci mad
desine aşağıdaki (F) bendi eklenmiştir. 

«F) Genel terbiye ve ahlâk kurallarına aykırı 
olarak utanç verici veya toplum düzeni bakımından 
tasvip edilmeyen tavır ve davranışda bulunanların.» 

BAŞKAN — 1 inci maddeyi okutmuş bulunuyo
rum. 

1 inci madde üzerinde Milliyetçi Demokrasi Par
tisi Grubu adına Sayın Osman Bahadır. (ANAP sı
ralarından «Yok» sesleri) 

Biraz toleranslı hareket edelıinı «fendim, bütün üye
ler dışarıda. (ANAP sıralarından güriiMler) 

H. FlECRt AUPASLAN (Ağrı) — Beklenmez 
efendim, Genel Kurulu terk eden insana niçin tole
rans gösteriyorsunuz? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSİPER (Balıkesir) — Ne toleransı efendim; 
varsa var, yoksa yok. 

BAŞKAN — Efendim, müsamahayı eşit olarak 
yapıyoruz. (MDP sıralarından «Geldiler efendim» ses
leri) 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Osman Bahadır; sü
reniz 10 dakika efendim. 

MIDP GRUBU ADINA OSMAN BABADIR 
(Trabzon) — Sayın Başlkan,; değerli milleltvekilleri; 
Sayın İçişleri Bakanımız Anayasanın 19 uncu mad
desini izah ettiler. Bir de ben izah edeyim müsaade 
edersenüz. 

ÎÇİŞLERI KOMIİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSİPBR (Balıkesir) — Madde ile alakalı ol
ması lazım. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Madde ile bağ-
lantılı olarak konuşacağım. Müsaade buyurun, çok 
önemli addettiğim bir hususu takdideriniize sunacağım. 

Şimdi Anayasanın 19 uncu maddesi «Yakalanan 
veya tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın mahke
meye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç 48 
saat ve toplu olarak işlenen suçlarda en çok 15 gün 
içinde hakim önüne çıkarılır» diyor. 

Şimdi buradaki tutuklu giyalbî tutukludur. Yaka
lama, înifaz Yasasında başka bir anlama gelir, Polis 
Vazife ve Salahiyet Kanununda başka bir anlam ifde 
eder. Polis Vazife ve Selahiyet Kanununa göre yaka
lamada, toplu veya ferdî suç işleyenlerin yalkalanmast 
söz konusudur. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSİPER (Balıkesir) — Sayın Başkan, bu madde 
yakalama ile ilgili değil, bu başka bir madde. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Efendim mü
saade buyurun izah edeceğim, açıklamama lütfen mü
saade edin. 

(BAŞKAN — 1 inci madde üzerimde konuşuyor 
efendim. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Efendim siz karışmayın oradan, rica ediyorum 
fazla oluyor. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇStPER (Balıkesir) — Konuşmuyor efendim. 

1 inci maddeyi konuşsun lütfen. 
OSMAN BAHADIR (Devamla) — Müsaade bu

yurun, biraz sabır buyurun. Ne var yani bunda? Bi
raz sabır buyurun, biz de bir şey söyleyeceğiz, hep 
siz konuşuyoırsunuz. 

Toplu suçlarda yakalananlar 15 gün içinde hâkim 
huzuruna çıkartılır. Şimdi hâkim huzuruna çıkarılıp 
tevkif edilen bir kimseyi, hüküm'llü bir kimseyi bir 
nevi hilei seriye ile, hâlkim kararı ile tekrar 15 gün 
polisin emrine vereceksiniz. Şimdi polisin emrine ver
mek şu: Polis hazırlık tahkikatı yapacak veya bîr suç 
delilini araştıracak. Dikkat buyurun bu gibi halde 
Anayasa bu nezaret süresini, bu tutukluk süresini 15 
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günle sınırlamıştır. Hâkim kararı ile bu süreyi 15 gün 
daha uzatıyorsunuz, 15 gün daha uzatınca tutululük 
hali 30 güne çıkar ki,.. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (istanbul) — Bu 
madde değil ki o. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — ... 30 güne 
çıkartmak Anayasaya aykırıdır. 30 güne çıkardı hilei 
seriye ile, «Hâkim kararı ile» deniyor; hâkim kararı
nın Anayasayı değiştirmesi mümkün değildir. Anaya
sanın kabul etmediği 15 günlük süreye, hâkim kararı 
ile bir 15 günlük süre daha katılamaz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Mad
de o değil kardeşim, 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — 1 inci maddeyi görüşüyoruz şu anda. 

BAŞKAN — Sayın Bahadır, bir dakika efendim. 
OSMAN BAHADIR (Devamla) — Bu maddede 

savcı yoktur. Savcı kararıyla da 15 gün alınıyor. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

Efendim, Anayasaya aykırılığını söylüyoruz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (tstanlbul) — 
Madde o değil ki. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Burada, dik
katinize sunuyorum, bir de toplu suçlarda... 

iBAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Bahadır; 
bir dakika efendim. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Müsaade edin, 
tamamlayayım efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika; tamamlayacaksınız, onun 
için değil. 

Efendim, Sayın Bahadır 1 inci maddeyi kendi an
layışına göre arz ve izah ediyor. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Geleceğim o 
maddeye, bir dakika . 

BAŞKAN — Mutlaka aharın anlayışına göre izah 
edecek; demek değil efendim. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Şimdi, bu 19 
uncu maddede savcı diye bir kelime yoktur. Bir de 
şu toplu suçlarda 15 gündür. Ferdî suçlarda da 15 
gün,.. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSİPER (Balıkesir) — Alay ediyor bizimle. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Anayasanın 
bu hükmüne aykırı olarak ferdî suçlarda da 1 kişi... 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Hangi maddeden bahsediyorsun Sayın Bahadır? 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — 7 nci madde
den beyefendi. 

DEVLET BAKANI A, MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Bu, 1 inci madde. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Peki. Bu şekil
de Anayasaya aykırılıklar vardır. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sizi ikaz ediyorlar 
1 inci madde diye. 

iBAŞKAN — Efendim, ikaz ettim kendisini. 

ÎLHAN AŞKIN (Bursa) — 7 nci maddeyi de an
latıyor. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Bakın, 1 inci 
maddeye geleyim: 

Biz, doğruya doğru, eğriye eğri diyoruz. (ANAP 
sıralarından gürültüler) Endişeniz olmasın, biz Polis 
Vazife ve Selahiyet Kanununda bir değişiklik yapıl
masına karşı değiliz, yanlış anlıyorsunuz. Biz, bu 
Kanunun Anayasaya aykırı olan hükümlerinin tarana
rak çıkarılmasını, daha düzgün bir şekle getirilmesini 
istiyoruz. Telaşlanmayın, görüşümüzü açıklayalım. 

BÜLENT AKARCALI (istanbul) — Geneli üze
rindeki görüşme konusu olur o. 

BAŞKAN — Efendim, süreniz doluyor Sayın Ba
hadır. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — 1 inci mad
deye gelelim. 

Polis Vazife ve Selahiyet Kanununda sanki hiç 
hüküm yokmuş gibi bir durum değildir. Bazı değişik
likler var, bu hükümlerin çoğu Polis Vazife ve Selahi
yet Kanununda vardır zaten. 

Eski kanunu açınız. «Terbiye» diye bir kelime 
var mı? Türk mevzuatında terbiyesizliğin cezalandırıl
dığı diğer bir hüküm yoktur. Ne özel kanunlarda ne 
genel kanunlarda terbiyesizliğin Türk Ceza Kanunu
nun 526 nci maddesine temas eden bir suç hali mev
zubahis değildir. 526 nci madde 3 ay hapis, 1.000 lira 
para cezasını öngörür. 

Şimdi terbiyesizlik etti bir çocuk diye polis bunu 
karakola davet edecek, mülkî amirin emriyle; gel
mediği, dinlemediği takdirde 3 ay hapis, 1.000 lira 
para cezası. Böyle bir hüküm Türk mevzuatında yok
tur arkadaşlar, selahiyetle söylüyorum. 

Terbiye (lügata bakın), ana babanın çocuğuna ver
diği terbiyedir. Çok özür dilerim, terbiyeci bir atı da 
terbiye eder (Lügata bakın) bir köpeği de terbiye eder. 
«Neden atı bu şekilde terbiye ediyorsunuz, (affeder
siniz) köpeği niçin böyle terbiye ediyorsunuz?» diye 
bir terbiyeciye karışılır mı? Terbiye edenin keyfine 
kalmıştır. 

Bu bir ana baba işidir. Terbiyeyi ana baba verir; 
özel bir keyfiyettir. 
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LEYLA YENİAY KÖSEOGLU (istanbul) — Ama I 
cemiyet için verir ana baba terbiyeyi. I 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Millî Eğitim 
Bakanlığı bile terbiyeye karışmamıştır, açın 24 üncü 
maddeye balkın. I 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Bahadır ne 
alakası var maddeyle? I 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Millî Eğitim 
Bakanı, çoculklann terbiyesine kanşalbilir mi? Eğitime 
kanşalbilir. I 

BAŞKAN — Efendim, müdahale .ötmeyin, çok 
müdahale ediyorsunuz. I 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Maddeyle ne alakası 
var? 

BAŞKAN — Size hitap ediyorum. 
OSMAN BAHADIR (Devamla) — Beni konuş

turmuyorsunuz. I 
Şimdi, yeni bir fıkra getiriyorsunuz; Polis Vazife I 

ve Selahiyet Kanununa; terbiyesizliğin cezası diye I 
<bir şey olamaz. Bakınız, hukukta genel prensipler var
dır, Terbiyesizliğin cezası ayıplamaktır. Dine karşı I 
saygısızlığın cezası günahtır. Suçların cezası vardır. I 
Suçlar da kendi aralarında ayrılırlar.-

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
M. VEHBİ DİNÇERLER (İstanbul) — Bunların mad
deyle ilgisi var mı? I 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Sayın bakanım 
söz aitıyor; Millî Eğitim Bakanlığında terbiyeye dair I 
Ibir mevzuat var mıdır? I 

Bu fıkra çıkarılmalıdır; diğer maddelere de konul
muştur. Terbiyesizliği polis cezalandıramaz. I 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSİPBR (Balıkesir) — Öyle bir ceza yok burada. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Terbiyesiz olup 
olmadığına karışamaz. Ben Polis Vazife ve Selahiyet 
Kanununa karşı değilim; fakat bu fıkranın bu Ka- I 
nunda yer alması son derece mahzurludur. Bir çocu- I 
ğun, bir gencin, bir kimsenin terbiyesine polis karışa- I 
maız. Bu çok yaygın bir suç getiriyor vatandaşlara. 
Çok yaygın bir suç ve yaygın bir ceza getiriyor; 526 
nci maddeyi getiriyor. 526 ncı madde evamire riayet
sizliktir. Bakanlar Kurulu kararına, bakanlık kararı
na ve il makamının kararlarına aykırı davranışlarda I 
526 ncı madde hükümleri uygulanır. 

ıBAŞKAN — Sayın Bahadır, lütfen sözlerinizi to
parlayınız efendim. I 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — 526 genel 
ekonomik tedbirler, sağlık tedbirleri gibi, sosyal bün
yeyi ilgilendiren kararların icrasına karşı gelindiği 
zaman uygulanan bir maddedir. J 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Kanundan 
haberiniz yok sizin. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Bir misal ve
reyim size: Umumî Hıfzısıhha Kanununda (43 ila 
46 ncı maddeler arasındadır) mesela bir özel has
tanenin açılışında bazı şartlar öngörülür. Bu şartları 
Sağlık Bakanlığı emrediyor. Bu şarjlara uyulmadığı 
takdirde o hastanenin sorumlu müdürü 526 ncı mad
deye göre cezalandırılır. 

BAŞKAN — Sayın Bahadır, lütfen bağlayınız; 
süreniz doMu efendim. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Görüyorsu
nuz, 526 ncı madde hükmü son derece ağır bir hü
kümdür. Bu madde terbiyesizliklere karşı uygulana
maz. 

İstirham ediyorum, diğer 2 maddede de yeri ge
lince konuşacağım, terbiyesizliği polis cezalandıramaz. 
İlave edilmiştir. Eski hükümlere bakınız, Türk mev
zuatına bakınız; böyle bir hüküm yoktur. Hiç olmazsa 
hu fıkralar metinden çıkarılsın, 

Polisin güçlenmesini biz de istiyoruz. Polis elbette 
eğitimde güçlenecek, teknik anlamda güçlenecek. Bir 
hataya düşülmektedir. Son zamanlarda beliren toplu 
kaçakçılık eskiden de vardı; devlet aleyhine suçlar, 
anarşistlik, bölücülük gibi birtakım suçlarda polisin 
yeniden güçlenmesi elbette yerinde olacaktır. Bu ya
pılsın; fakat Anayasaya aykırı hükümlerle bu Kanu
nun düzenlenmesi son derece sakattır. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayınız, süreniz doldu. 
OSMAN BAHADIR (Devamla) — Mevzuatımız

da olmayan bazı ibareler aktarılmak suretiyle bu Ka
nunun düzenlenmesi sakattır. Daha şimdiden 1 inci 
maddesi sakattır. Diğer maiddeler gelince sırasıyla 
söyleyeceğim. 

Efendim, fazlaca ken'dimi tanıtmayayım, ama ben 
bu işin içinde yetişmiş bir arkadaşınız olarak, bir mil
letvekili olarak bunları ikaz ediyorum. Dinlersiniz 
veya dinlemezsiniz, takdir sizindir. İyi niyetle ko
nuşuyorum. 

Bir şey daha söylemek isterim: Bu Kanunun mü
dafaası sadedinde çok talihsiz konuşmalar yapılmış
tır. Türk parlamentolarında eşine ender rastlanan ta
lihsiz konuşmalardan biri de bu Kanunun müdafaası 
sadedinde yapılmıştır. Bunu da üzülerek belirtmek is
terim. 

Hepinize saygılar sunarım. (MDP ve HP sıraların-
fdan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
1 inci madde üzerinde Halkçı Parti Grubu adına 

Sayın Özer Gürbüz; buyurunuz efendim. 

— 156 — 



T.B.M.M. B : 111 

Sayın Gürbüz; süreniz 10 dakikadır efendim. 
HP GRUBU ADINA ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1 inci madde 
ile Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 5 inci mad
desine ıbir ek fıkra getirilmektedir. Bu ek fıkrada bazı 
kişilerin parmak izlerinin ve fotoğraflarının tespiti 
amaçlanmıştır. Ancak bu amaçlanıılken maddede çok 
genel tanımlar kullanılmıştır: Genel ahlaka aykırılık, 
terbiye, utanç verici hareketler, toplumca hoş görül
meyen davranışlar gibi. Sayın İçişleri Komisyonu ko
nuyu biraz açmaya çalışmıştır; ama yine yeterli de
ğildir. 

Değerli milılöüvekilleri olay şudur: Bugünı polis ge
lecek» yoldan geçen birisinle bakacak: «iSenin saçının 
tipini beğenmedim,» karakola gel parmak izini ala
cağım» diyecek. İşte bu özgürlüklerin özüne inmedir, 
işte bu Anayasanın ihlalidir, işte bu Anayasaya aykırı
lıktır. Anlatmak istediğimiz buydu; Anayasa Komis
yonu karar versin, görüş versin diye. 

Sayın İçişleri Bakanı belirtiyor: Kanun çıkardık. 
İşte çıkar kanun. Bunun adı da kanundur; ama hu
kuk değildir, hukuk devleti kanunu değildir. 1934 
yılında çıkan Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 
daha gerisine düşüyoruz. Değerli milletvekilleri, 1985 
yılında bu yüce parlamentoyu 1934 yıllarının ge
risindeki hukuk düzenine getirmeye hiç kimsenin hak
kı yoktur. 

ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Demokrasi 25 
sene geriye gitti zaten. 

ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — İşin bir başka 
yanı: Türk Ceza Kanununda değişik maddeler var. 
Gerekçeye bakıyoruz, eşcinselleri fotoğraflamak ve 
parmak izlerini almak amaçlandığı anlaşılıyor. Eşcin
sellik suç diye Ceza Kanununda herhangi bir şey yok. 
Eşcinsel yolda geçerken de anlaşılmıyor. Kim eşcin
seldir? Fakat burada'; «Utanç verici davranışlar, ge
nel alhilak» gibi laflarla polis kime kızdıysa yarın, 
kendine yan bakana, yanından ters geçene ya da hiç 
istemeyiz; ama yarın siyasî dönemlerde siyasal iktidar
lar partizanlaşır da iyice polisi de kendi görevlerinin 
yanına çekmeye çalışırlarsa siyasî görüşte de kul
lanabilecek çok tehlikeli bir fıkradır değerli arkadaş
larım. 

Türk Ceza Kanununun 419 uncu maddesi alenen 
hayasızca hareketleri madde kapsamına almıştır. «Ale
nen hayasız harekette bulunan» der ve ceza gösterir. 
Polis böyle birini görürse alır karakola getirir, olayını 
durdurur. 

Yine Türk Ceza Kanununun 576 ncı maddesi ede
be aykırı harekette bulunanı maddeye koymuştur, yaz-
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tnıştır; polis bunu da görürse alır, karakola getirir, 
muamele yapar. Eşcinsellik ya da edebe aykırılık, 
ahlaksızlık gibi laflar Türk Ceza Kanununda yok. Bü
tün üzerinde durduğumuz buydu. Kuvvetler ayrılığı 
sisteminin özü bozuluyor, temeli sarsılıyor. Polis, 
işlenen suçta cumhuriyet savcısı adına savcıya niya-
beten görev yapar. Savcıya niyabeten de görev 
yapması için Türk hukukunda kanunda yazılı 
olmayan bir suç için kimse hakkında takibat yapı
lamaz. Yani kanunsuz suç. olmaz. Bu keyfilik do
ğuruyor. Bu arada polis resen, kendi yetkisini kul
lanarak sanki suç işlenmiş gibi ortaya tavır koyabili
yor. 

Değerli arkadaşlarımız, bu polisi güçlendirmek 
değil, bu polisi çok güç durumda bırakmaktır. Bu, 
polisi bir anlamda toplumun dışına itmektir. Polisi 
istenmeyen kişi yapmaktır. Eğer bu böyle uygulanırsa 
polis cezaevleri gardiyanları gibi, sınıf mümessilleri 
gibi sanki toplumu düzeltmeye çalışıyor gibi korku
lan bir hale getirilecek. Bu hale polisi getirmeye hiç 
kimsenin hakkı yoktur. (HP sıralarından alkışlar) 

Polis güvenHk gücüdür. Vatandaş polise devlet 
diye sığınmaya gider, güvenerek gider, korkarak git
mez. Polisten korkutursak halktan kopartırız. Böyle 
bir polis kendi işlevini yapamaz, yerine getiremez. 
Buna da hakkımız yoktur. 

Eskiden çocukları korkutuyorlardı; «Umacı geli
yor, polis geliyor» diye. Bu Yasa da polisi bu hale 
getirecek, yarın büyükler de birbirini korkutacak; 
«Kaçın, polis geliyor» diye. Polisi bu duruma düşü
remeyiz. Bunun için bu madde çıksın değerli ar
kadaşlarım. Eski haliyle yeterlidir. Bunun için önerge 
verdim. Önergemde açıklayacağım. 1934 yılında çıkan 
Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 5 inci maddesi 
bunu da kapsamaktadır, onu da açıklayacağım. 

Saygılar sunuyorum arkadaşlar. (HP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKİAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Şahsı adına Sayın Sabit Batumlu; buyurun efen

dim. 
(İBRAHİM TAŞİDEMİR (Ağrı) — Sayın Başkan, 

kişisel söz talebim vardı. 
BAŞKAN — Bir kişi daha var efendim. 

SAJBİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Başkan, 
çok değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 
343 sıra sayılı Yasa tasarısının 1 inci maddesiyle 2559 
sayılı Kanunun 5 inci maddesine eklenen (F) bendi üze
rinde kısaca görüşlerimi belirteceğim. 
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Şimdi, buraya kadar birçok konuşmacı arkadaş
ları dinledik. 1934 yılında çıkan bu Yasa, 50 küsur 
yıl cumhuriyet hükümetlerine hizmet vermiş ve polis 
buna göre görev yapmıştır. 12 Eylül dönemine nasıl 
ve neden geldik, hepimizin malumu. O günlerde yine 
parlamentoda zaman zaman bu tür yasalar çıkarılma
ya çalışıldı ve polisin, içimdeki büyük kargaşalar so
munda görev yapamaz hale gelmesi neticesi anarşinin 
ulaştığı boyut hepimizce malumdur. 

Şimdi, burada Sayın * Başbakanımıza soruyorum: 
Alelacele bu Yasa tasarısı 50 küsur yıl sonra niçin 
(bu kürsüye, bu parlamentoya getirildi, neden ısmar
lama bir yasa çıkarmaya çalışıyoruz; yeniden bu par
lamentonun huzurunu bozmak için bir hazırlık mı 
var? 1,5 yıldır görev yapan sayın hükümet, icap et
tiği zaman kanun kuvvetinde kararnameler yapmak 
suretiyle pekâlâ görevim sürdürmektedir. Şimdi görüş
mekte olduğumuz bu Yasa ile bu kadar alelacele, 
âdeta gümrükten mal kaçırırcasına bu Yasa tasarısı 
önümüze geldi ve hiçbir şekilde de maddeler üze
rinde gerekli tadilat yapılmayarak çıkması arzu edil
mektedir. Bu nedenledir ki, korkuyorum, bu kürsüden 
birkaç defa daha söylemiş idim, herhalde bu parla
mentonun da zamanı sona erdirilmek mi isteniyor? 
(ANAP sıralarından gürültüler) Onun için lütfen hep 
(birlikte, çıkarmakta olduğumuz yasalara gölge düşür
meyelim ve polisimizin millet İçin görev yapmasını 
sağlayalım. 

Şimdi, bu görüşmek istediğimiz kısacık fıkra içe
risindeki kelimeleri lütfen beraberce tek tek okuyalım, 
bunu bir etüt edelim: «Genel terbiye ve ahlak ku
rallarına aykırı olarak utanç verici veya toplum dü
zeni bakımlından tasvip edilmeyen tavır ve davranışta 
bulunanların.» 

Arkadaşlar soruyorum size; istanbul'da Kadıköy 
vapuruna bindiğiniz zaman bir sürü satıcı, avazının 
çıktığı kadar bağırarak orada oturan yolcuyu rahat
sız ederek satış yapar veya başka bir tarafı ile dilenir. 
Bunlar toplumun huzurunu bozmaktadır. Şimdi polis 
gelip bu zatı nereye götürecektir ve ne muamele ya
pacaktır? Ayrıca, dikkat ederseniz yine İstanbul'dan 
gelip geçen arkadaşılarıımız görürler, Kadıköy iskele
lerinde yerlere yayılmış bir sürü müstehcen yayınlar 
vardır, bunlarla da toplumun huzuru bozulmaktadır. 
Peki, polis bunun hangisi ile toplumun huzurunu sağ
layacaktır, polisin buradaki görev yapma noktası hangi 
noktalardır? Bir örnek vereceğim: Dün bendeniz Sa
yın Emniyet Genel Müdürünü aradığımda, yerinde 
olmasına rağmen, özel Kalem Müdürü «iBiraz sonra 

biz sizi ararız» dedi, hâlâ arayacak. Soruyorum Sayın 
içişleri Bakanımızdan, Emniyet Genel Müdürü beni 
ne vakit arayacak? Daha bu Yasa çıkmadı. Demek ki 
uygulama hemen başlamış vaziyette. 

MEHMET DELÎCEOGLU (Adıyaman) — Ne 
alakası var, ne alakası var? 

BAŞKAN — Sayın Batumlu, lütfen bağlayınız 
efendim, 

SABİT BATUMLU (Devamla) — Şimdi burada 
terbiye, ahlak diyoruz; sayın genel müdürün beni 
aramayışı herhalde terbiye ve ahlaka mı girecektir; 
bunu nasıl ayırt edeceğiz birbirinden? Onun için bu 
maddedeki kelimeleri lütfen daha sarih ve açık olarak 
kaleme alalım ve istediğimiz gibi, uygulamada da 
kargaşa çıkmamasını temin edelim. Buradaki yazılı 
cümleler ne kadar açık ve sarih olursa uygulamaya 
o kadar rahatlık getirir. Polistin başını da derde sokma
mak için, çıkartmakta olduğumuz yasanın uygula
masında zorluk çekilmesin diye bunu hükümetten 

. tekrar istirham ediyorum. 
Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Batumlu. 
Şahsı adına ikinci konuşmacı Sayın Salim Erel; 

buyurun efendim, 
Sayın Erel, süreniz 5 dakika efendim, 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; bugün görüşülmekte olan kanun tasa
rısı üzerinde içtenlikle ve inanarak ifade ediyorum 
ki, milletçe bir tedirginlik ve endişe vardır. Milletin 
tedirginliğini ve endişesini milletin temsilcileri ola
rak vicdanen ve memleketin yüksek menfaatlarını 
düşünerek burada değerlendirmemiz gereklidir. 

Sayın milletvekilleri, iç güvenlik için alınacak 
önlemler, yöntemler demokratik hukuk devleti ku
rallarına, insan haklarına uygun değilse, sağlandığı 
zannedilen huzur ve asayiş aldatıcı olur, yüzeysel 
olur, daha sert yöntemlere başvurma eğilimleri artar, 
toplumda ortam kaynaşmalara, giderek patlamalara 
hazırlanmış olur. Bu tasarıyla hukuk devletli ayaklar-
altına alınmakta, polis tahrike teşvik edilmektedir. 
Millet, memleket ve millî itibarımız üzerine kumar 
oynanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Başbakan Turgut 
özal'ın 19 Aralık 1983 günü bu kürsüden okumuş 
olduğu hükümet programının 5 inci sayfasında şu 
ifadeleri okuyoruz: «1974'ten başlayarak 12 Eylül 
1980'e kadar anarşik olayların gelişimini tetkik etti
ğimizde, bu dönemde anarşinin çığ gibi büyüdüğünü 
görüyoruz. Son 3 yıllık dönemde, yani 1980 - 1983 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Salim Erel. 
1 inci madde üzerinde soru sormak isteyenler?.. 
Efendim soru sormak isteğinde bulunan sayın 

milletvekillerinin isimlerini okuyorum: Sayın İbra
him Ural, Sayın Turan Bayezit, Sayın Nuri Kork
maz, Sayın Cahit Tutum, Sayın İbrahim Taşdemir, 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu, Sayın Aydın Güven Gür-
kan, Sayın Cüneyt Canver, Sayın Sabahattin Er-
yurt. 

Soru sorma işlemi bitmiştir efendim. 

yılları arasında anarşik olaylar süratle gerilemiş; 
olay, ölü ve yaralı sayıları bakımından yapılan de
ğerlendirmelere göre 1973 yılındaki göstergelere ka
dar diüşürütaüıştür». 

Bu ifadelerden anlaşılıyor ki, anarşi bakımından 
memlekette endişe edilecek bir durum yok idi 19 
Aralık 1983 tarihinde. Bugün 19 aylık bir Meclis 
olarak ve dolayısıyla bu Meclisin hükümeti olarak 
bu 19 aylık dönem içerisinde bizim bilmediğimiz 
bazı gelişmeler mi olmaktadır, bazı olaylar mı ol
maktadır ki, aniden böyle bir kanun tasansı yüce 
Meclisin huzuruna getiriliyor? 

Size yine samimi olarak söylüyorum, hiçbir za
man olayı tahrik etmek ve muhalefet olarak hayırlı 
bir işe karşı çıkmak endişesiyle ve tavrıyla müceh
hez değiliz. Bugün ülekmizin en büyük gelişim ve 
büyüme katkı ve alternatiflerinden birisli dış ülkeler
le olan ilişkilerimizdir. Bir yandan dış ülkelerle iliş
kide bulunacağız, öbür taraftan da dış ülkelerin bi
zim hakkımızdaki değerlendirmelerini endişeyle ve 
protesto ile karşılayacağız. 

Sayın milletvekilleri, 1 inci maddenin hükümet
çe hazırlanan gerekçesinde, «Bugün bütün dünya
da aktüel bir konu haline gelen kadın, erkek eşcin
sel kişiler ile bunlara aracılık edenlerin durumu, top
lum içlinde ahlakî ve manevî duyguları zedelemesi 
bakımından oldukça önem taşımaya başlamıştır» 
deniliyor. Evet, öyle zannediyorum bu tüm dünya
nın problemidir; fakat üzerinde ittifakla karar ver
miş olduğumuz, eğitiminden ve mesleğine yaraşır bir 
•kalitede olduğundan endişe ettiğimiz - Sayın Baka
nımız da az evvel, polisin henüz yetişmemiş oldu
ğunu ifade ettiler - ve 1950'lerden beri maalesef po
litikanın emrinde ve hizmetinde olan bir polisten 
amme karakterli bir hizmeti nasıl bekleyebiliriz? 

BAŞKAN — Sayın Salim Erel, lütfen toparlayın 
efendim. 

SALÜM EREL (Devamla) — Toparlıyorum Sa
yın Başkanım. 

Bir polis, bir insanın eşcinsel olduğunu nereden 
'bilecektir? Bugün Türkiye'ye gelen turistlerle sahne
lerdeki artist, aktrist ve buna benzer insanların ço
ğunun bu şekilde olduğu ifade edilmektedir. Bu ba
kımdan bu afakî bir iddiadır. Bu, milletin emrinde 
olması lazım gelen polise, politik bir ipucu vermek
ten başka bir şey değildir. O bakımdan bu madde, 
çoklarının aleyhine kullanılabilecek bir maddedir. 

Hepinize saygılar sunarım. 

Sorulara başlamadan evvel bir hususu tekrar et
mek istiyorum. Sorularınızı lütfen açık ve kısa ola
rak sorunuz. Bilhassa kısa olmasına ve bu arada da 
1 inci maddeyle ilgili olmasına dikkat ediniz efendim. 

Soru sormak isteyenlerin birinci sırasında yer 
alan Sayın İbrahim Ural'a, sorusunu sorması için 
söz veriyorum efendim. 

Buyurun Sayın Ural, yerinizden sorunuzu soru
nuz., 

İBRAHİM URAL (İstanbul) — Efendim biraz 
evvel Sayın Bakandan bir soru sormuştum, «Madde 
geldiğinde cevabımı vereceğim» demişlerdi. Madde 
zannediyorum ki, bu maddedir. 

1 inci maddede, «Genel terbiye ve ahlak kuralla
rına aykırı davranışlar» denilmektedir, bir de 11 
inci maddenin (A) fıkrasını değiştiren 3 üncü mad
dede «Genel terbiye ve ahlak kurallarına aykırı dav
ranışlar» denilmektedir. 

BAŞKAN — O madde daha sonra gelecek efen
dim. 

İBRAHİM URAL (İstanbul) — Hayır efendim, 
esas 1 indi madde üzerinde arz ediyorum. 

Bunlara dayanarak, demin söylediğim hususlar
la ilgili olarak Fuhuşla Mücadele Nizamnamesi 
var... 

BAŞKAN — Demin söylediğiniz hususları tek
rar edin, belki unutulmuş olabilir efendim. 

İBRAHİM URAL (İstanbul) — Denize mayosuz 
girenler, seks filmi ve seks kaseti oynatanlarla ilgi
li olarak; bunların üzerine bu anda polis gitmiyor, 
verilen emir gereğince zannediyorum. Bunu açıkla
sınlar, bu birincisi efendim. 

İkincisi, bu demin ismini söylemek istediğim ki
şilerle ilgili olarak zaten Fuhuşla Mücadele Nizam
namesi adı altında bir nizamname vardır. Bu ni
zamnameye göre bunlar yakalanır, nezarete atılır 
hatta hastanelere gönderilir. Ayrıca bunların parmak 
izleri ve fotoğrafları da alınır. Neden bu maddeye 
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gerek görülmüştür? Yoksa başka bir amaç mı güdül
mektedir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, buyurun cevap veriniz efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
görüşmekte olduğumuz madde, Polis Vazife ve Se-
lahiyet Kanununun 5 inci maddesine ek bir bent 
getirilmesine dairdir. Yeni bir madde getirmiyoruz 
Yine bir hukuk kuralıdır; maddeler sadece cümle 
ve kelimelerle manalandırılamazlar. Maddeler ka
nunun ruhu ve tüm manasıyla tüm içeriğiyle değer
lendirilirler, 

5 inci madde halen yürürlüktedir ve bizim buna 
getirmiş olduğumuz ek bent üzerinde bu kadar eleş
tiriyle karşılaşmamız izah edilemiyor kelime üzerin
de duruluyor. Yeni metinde «Genel terbiye ve ahlak 
kuralları» demişiz, bu manada yine aynı kanunun 
yürürlükte olan 9 uncu maddesinin (F) fıkrasında 
ise «Ahlak ve umumî terbiyeye uygun olmayan» de
niyor. Biz şimdi «umumî terbiye» yerine, «genel ter
biye» demişiz; O halde bunlar hiçbir kanunda geç
meyen ve yeniden icat ettiğimiz bir tabir değildir ve 
kanunun kendisimde vardır. 

Arz ederim. 
İBRAHİM URAL (İstanbul) — Niye gerek gör

dünüz? Seks fikrileri ve deniz kıyafetleriyle . ilgili 
soruya cevap vermediniz ki, 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Efendim, bunun ne alakası var? Kanunu 
tatbik edenler, ki kanunun gerekçesinde yazılmış, bu 
kanun şu hadiseye mi tatbik edilecek, bu hadiseye 
mi tatbik edilecek diye. 

ÜBRAHIM URAL (İstanbul) — Emir verdiniz 
mi, vermediniz mi? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Hayır efendim, müsaade buyurun ka
nunu görüşüyoruz; kanunun maksadını aşan konulara 
taşmıyacağız efendim. 

İBRAHİM URAL (İstanbul) — Bu önler mi, 
önlemez mi? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Ben arz ederim. 

Saygılarımla. 
/BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Parlamentoda her 

şeyi konuşmak lazım «ayın (bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Devamla) — Efendim kanunu da görüşmek ve çı
karmak lazım, değil mi? 

BAŞKAN — Efendim karşılıklı görüşme yok. 
Siz soru sordunuz, sayın 'bakan cevap verdiler ve 
konu bitmişıtSr. 

Sayın Turan Bayezit, buyurun efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan, sayın bakan konuşmalarında, suallere 
verdikleri cevapta özellikle vurguladılar, «Hürriyet
leri kısıtlayıcı tedbirler Anayasadan kaynaklanmak
tadır; Anayasada mevcut olmayan herhangi bir tek
lif yoktur» dediler. Benim elimdeki Anayasa metnin
de hürriyetleri kısıtlayıcı tedbirler arasında «genel 
terbiye» diye bir kavram yok. Sayın bakanın elinde
ki metinde var mı bilmiyorum. Onda da yoksa... 
(ANAP sıralarından «Demogoji yapma» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen karışmayın. 
Lütfen terbiyeli olalım. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın bakanın verdiği izahatla Anayasa maddesi 
çelişmiyor mu, Anayasaya aykırı bir tahdit getiril
miyor mu? Birinci sualim bu. 

İkinci sualim; lütfen somut bir olay göstersinler, 
söylesinler kendileri polisin en yüksek amiridir, genel 
terbliyeye aykırı davranış olarak bana bir misal söy
lesinler; ama ahlak değil, genel terbiye? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
ben yine sözlerimi tekrarlıyorum; hiçbir zaman Ana
yasanın vermediği hakları hiçbir kanunda bulmamız 
ve yürütmemiz mümkün değildir. Biz, bu getirdiği
miz maddelerle ilgili Anayasaya aykırılık iddiasını 
kabul etmiyoruz ve samimî olarak da bunlara inan
mıyorum. 

Belli prosedürleri takipten sonra bu tasan ka
nunlaşacaktır. Eğer iddialar doğru olursa kanunlaş
ması mümkün değildir. Fakat yine itiraz ediliyor, 
ben tekrarlıyorum; eğer belli prosedürden geçtikten 
sonra bu kanunumuz yürürlüğe girerse - ki, o zaman 
Anayasaya aykırılığı iddia edilemez bir kanundur -
«Bununla verilen yetkilerin kullanılması demokrasi
ye aykırıdır» şeklindeki bir düşünüşü kabul etmiyo
rum. 

'M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Ben öyle bir sual sormadım. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
Devamla) — Bir dakika efendim, müsaade buyu
run. 

— İW0 — 



T. B. M. M. B ; 111 11 . 6 , 1985 O i 3 

«Genel terbiye ve ahlak» deyimini havi bir kanu
nun bir fıkrasının, «Anayasada böyle bir tabir yok
tur» diye Anayasaya aykırılığı iddia edilemez. Biraz 
evvel vermiş olduğum cevap da bu manada idi. Yani 
biz diyoruz ki, ıbir kanunun illa Anayasadaki kelime
lere uygun şekilde olmadığı nedeniyle «Anayasaya 
aykırıdır» şeklinde 'bir sonuca varmamız mümkün 
değildir. 

rM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın balkan... 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Sorunuz öyle; «Anayasada bu kelime 
var mı?» şeklinde. Efendim, Anayasadaki her keli
me ile kanun yapılmaz. Kanunun ruhu, esası Ana
yasaya aykırı mı; bu araştırılır. Eğer aykırı ise bu
nu iddia edersiniz; değilse, «IBu kelime Anayasada 
var mıydı, yok muydu» münakaşası olmaz efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Somut bir mıiisal verin? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Efendim, kanun tekniği açısından da, 
'kanun nizamı konulurken de somut misallere göre 
karar verilmez. Bu hiçbir yerde yoktur. Efendim, şu 
şöyle olacak, şu şöyle olacak, şu şöyle olursa 'böyle 
olacak diye kanun yapılmaz. Kanun... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Arkadaşınızın öyle oturması genel terbiyeye aykırı 
mıdır, uygun mudur? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
Devamla) — Lütfen efendim. Bakın, benim konuş
tuklarım kendi (kanaatlerim değildir. Bunlar Türki
ye'de yerleşmiş ve bir nevi de kabul edilmiş kanaat-
tardır. 

Teşekkür ederim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Ahlak ile terbiyeyi karıştırıyorsunuz. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Bir sual so
rabilir miyim? 

BAŞKAN — Efendim, soru soracak arkadaşları 
tespit ettik ve 9 arkadaşımız ismini yazdırdı. O sıra
da yazdırmadığınız için şimdi sual soramayacaksı
nız. 

Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Nuri Korkmaz; buyurun efendim, 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Sayın Bakan, bu 
yasanın uygulayıcısı bir (bakanlığın başında bulunan 
'kişi olarak sizce '(Bunu şimdi polis uygulayacak), 
acaba genel terbiyenin, genel ahlakın, uygulayıcı bir 

bakanlık tarafından bir tanımı yapılmış mıdır? Yü
ce Mecliste bunun sınırlarım anlatabilir misiniz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan; buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Sayın Başkan, herhalde ben anlatamı
yorum. 

Kanunlar hazırlanırken olaylar sıralanıp, bu bu
dur, bu budur denmez. Genel ahlak ve ahlaka muga
yir olan hareketler kanunlarımızda eğer tespit edil
miş, tarif edilmişse buna uyulur, eğer edimemişse 
hâkim veyahut da en üst merci, karar verecek makam 
bunun değerlendirmesini yapar. Bu da amme vicda
nında, örf ve âdette yerleşmiş olan terim ve mefhum
lardır. Eğer bir kanunda tarif edilmemişse, yer alma
mışsa kanun vazıı örf ve âdete göre hareket eder. 
Eğer ıbunu da bulamıyorsa, kendi vicdanında kanun 
koyucu imiş gibi hareket eder, Bu kanunların tat
biki, ceza kanunlarımızın tatbiki Polis Vazife ve 
Selahiyet Kanunu tatbikleri de buna göredir. 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Adam giriyor 15 
gün gözaltında bulunuyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Efendim, elbette olmaz, kanunsuz suç 
ve ceza olmaz, fakat bu gibi tabirlerin, eğer biri ta
rifi yapılmamışsa, onun sınırlarını hâkim çizecektir. 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Ama adam 15 
gün gözaltına giriyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Hayır efendim, hayır. (HP ve MDP 
sıralarından gürültüler) Efendim, ahlaka aykırı... 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Herif 15 gün 
gözaltına alınacak, 15 gün sonra çözeceksiniz bunu. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
i(Devamla) — Müsaade buyurunuz efendim, misal 
olsun diye» fikrimizi anlatmak için söylüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Korkmaz, karşılıklı konuşma
yalım efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
'(Devamla) — Şimdi diyelim bir parkta oturuyorsu
nuz, bir çift geldiler ve burada alenen ahlaksızca 
hareket ediyorlar.» (HP sıralannadn gürültüler, «İşte 
onu açıklayın» sesleri) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Nedir o «ahlaksızca» 
deyimi, açıklayınız. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Onu ben «izin artık yüksek takdirleri
nize bırakıyorum. (HP sıralarından gürültüler) 
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Peki efendim, saygılar sunuyorum, saygılar sunu
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Bilmediğiniz 

bir şeyi nıiçin yazdınız kanuna? 

1ÇÎŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Ben biliyorum, sizin de bildiğinize ina
nıyorum, siz de biliyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Cahit Tutum; buyurun so
runuzu sorun efendim*. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
birinci sorum; madde gerekçesinin neden maddeye 
yansıtılmadığına dairdir. Sorum gayet açıktır. Mad
de gerekçesinde apaçık görünen fiilin neden maddeye 
yansıtılmadığıdır? Birinci sorum budur. 

BAŞKAN — Tabiî Sayın Tutum, bu söylediği
niz daha ziyade komisyondaki görüşmelerde komis
yon raporuna taalluk ediyor. Gerekçe, daha ziyade 
ona taalluk ediyor; zaten komisyon metni görüşülü
yor burada. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Efendim, hükü
metin gerekçesinde bu ifade var. Madde gerekçesinde 
niye yasaklamak istediklerini açık açık söylüyor, 
«gibi» falan demiyor; ama maddeyi yazarken na
mütenahi geniş bir »takım esnek kavramlar kullanı
yor; sebebini soruyorum: Neden madde gerekçesi ay
nen maddeye yansıtılmamıştır? Birinci sorum bu. 

İkinci sorum : Polis Vazife ve Selahiyet Kanu
nunda, parmak izi alınacak olanlar 5 bent halinde 
sıralanmıştır. Bu bentler, dikkat edildiğinde; her biri 
olgusal olarak saptanabilecek niteliktedir; mahkû
miyet, maznun ve mahkûmluk, yabancı ülkelere kaç
mak, yabancı ülkelerden ülkemize kaçanlar, memle
ket dışına sürülenler, kimliğini ispat edemeyenler, 
vesaire... Ancak, fuhuşla mücadele konusundaki 
bentte, bunları itiyat haline getirmiş olmayı olgu 
olarak kabul ediyor. Şimdi sorum şu: Genel terbiye 
ve ahlak kurallarına aykırı davranış dırjyadî bir hare
ket midir? İtiyatsa nüçin söylenmemiştir burada? 

Sorum anlaşıldı mı, lütfen tevcih eder misiniz? 
Anlaşılmadıysa bir daha açıklayabilirim. 

IBAŞKAN — Evet teşekkür ederim Sayın Cahit 
Tutan. 

Buyurun Sayın Balkan, Sayın Tutum'un sorularını 
dinlediniz, lütfen cevaplayınız efendim; buyurun. 

ÎÇtŞLERl BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
Przlincan) — Efendim, ben burada teknik ve usulî 
bir konuya temas etmıek istiyorum^ 

Hükümet olarak getirdiğimiz bir tasarı var; biz 
hükümet olanak bu tasarıyı komisyonlarımıza intikal 
ettiriyoruz; komisyonlar, hepimizin bildiği gibi Mec-. 
lisi temsilen çalışan origanlardır. Şimdi, Meclisi tem-
ısliılen çaılışan bir organ, ne düye bu maddeyi aldı da 
bu kelimeyi çıkardı, sorusu bana sorulmarnıaiıdır. 

OABİT TUTUM (Balıkesir) — Sizin çelişkinizi 
soruyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devam'lıa) — Niye çelişlkim olsun, bizimle niye çe
lişkili olsun ki; biz hükümet olarak bir şey getıirmfi-
şiz. Balkın, demokratik usulleri çalıştırıyoruz; belli 
prosedürlerden geçiyoruz, derken anlatmak istedik
lerim hep bunlar. Hükülmet olarak bir tasarı getir
dik, komisyonlarda görüşülüyor, gerekli değişlilklfikle-
re uğruyor, tamam; Mecliste görüşülüyor, önerge
ler veriliyor, değişikliklere uğruyor veyahut uğramı-
yor, tamamı; bu usuller ta'libik ediliyor. Benden ş'imdi 
niye bunu sorayortsunuz? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Kendisi değil Sa
yın Başkan, komisyon cevap versin; ben cevap isti-. 
yorum mazeret değil bunlar, lütfen bu soruyu ko-
ıriisyiona tevcih ediyorum. 

BAŞKAN — Evet zaten siz konuşurken ve bu 
soruyu tevdilh ederken bu daha ziyade komisyona 
taalluk eden bir husustur dedim, yani aramızda böy
le konuşma geçti. 

iSayın Balkan, siz sözünüzü bitirin ondan sonra da 
komlisyona söz vereceğim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Şimdi denildi ki, «Polis Vazife ve Se-
•lahilyeuleri Kanununun 5 inci maddesinde 5 fıkra ha
ilinde somut m'iisafer verilmek suretiyle parmak izi 
alınmak yolu seçilmişıflir.» Halbuki burada görüyo
ruz ki..,, 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın Balkan, lüt
fen efendim, müdahale ediniz, 

Ağzından çıkanı kulağın duysun^ 
ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Biz kendi 

araımızda konuşuyoruz.ı 
|BAŞKAN — Efend'im, rica ederim karşılıklı ko-

nuşimayakm. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Zabrtttakiler ne 

söylediğini yazmışlardır. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efendim. 
ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Sana ne olu

yor be, biz kendi aramızda konuşuyoruz, duyma. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Milletvekili ola

caksın. Benim kulağım sağır değil, 
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ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Sen her za
man problem yaratıyorsun. (Balkanın tokmağı vur

ması) 
IBAŞKAN — 'Efendini karşılıklı konuşmayalım. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Bu maddede pek öyle bahsedildiği gılbi 
somult ibareler, cümleler kullanılmış değildir. Mese
la; «Fuhuşla veya fuhuş yüzünden bulaşan hastalık
larla mücadele nizamname ve talimatname hükümle
rine göre kendilerine umumî ev sahIM, birleşme ye
ri sahihi ve umumî kadın aldı verilenlerin ve itiyat 
sebetoiyle veya menfaat kastıyla kendilerini başikaiîan-
mım zevkine-terk edenlerin...» 

Şimdi burada da diyecekmîyiz M, bu menfaat 
kastıyla nasıl başkalarına terk ediliyor? Bunun ölçü
sü ne? Ya böyle değilse? Bu da söylenilecek midir? 
«ZeVkine terk edilen, fulhuşa vasıtalığı itiyat eden
lerin, beyaz kadın ticaretiyle meşgul olanların...» Bun
ların hepsi eğer o manıtı'kltan hareket ed'ilirse öyle 
yüzdeyüz tespiti kolay olan maddeler değildir, bura
da da önemdi olan alhlalk meselesidir. 

Genel terbiye ve ahlak deniliyorsa, şümdi eğer bu 
sizin değerlendirdiğiniz gibiyse, ki bu maddede de 
vardır, yani okudum, ama genel terbiyeyi zaten de
ğerlendirecek kimse olmayacaktır o zam'an, ahlak 
kurallarına bakılacaktır, burada da vardır. 
• Teşekkür ederim efendim* 

•BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Komisyon Başkanı, Sayın Cahit Totum'un 

sorduğu bir soru var, daha ziyade komisyona taal-
lulk ediyor, bir cevap verecek misiniz? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SfflN (Muş) — Tabiî efendim. 

Şimdi hükümetten gelen teklif Adalet KomisyoT 
nunda görüşüldükten sonra İçişleri.. (HP sıraların
dan «duyulmuyor» sesleri) O zaman ben daha yük
sek sesle sdıze söyleyeyim. 

Maddede ilmî sekilide açıklanmıştır, madde gerek
çesi de anlayacak kişilerin anlama tarzında açık
lanmıştır. Bilmem anlatabildim mi. (HP sıralarından 
gürülıtüler, Başkanın tokmağa vurması) 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Bu 
ne biçim cevap Sayın Başkan? 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Seviyesiz bir 
cevap, böyle bir cevap olamaz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Ne söylüyorsunuz anlamıyorum? 
IBuyuırun Turan Bayezit, siz söyleyeceksiniz. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — İç

tüzükte komisyonların nasıl temsil edileceği açıklan

mıştır. Başkan temsil eder veya bu tasarı için özel 
sözcü temsil eder, özel sözcülük belgesi var mıdır? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) Ben komisyonun devamlı sözcüsüyüm. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Baş/kan, 
Meclîse nüyaibeten Vazife gömüktedirler, sorulara 
ciddî bir şekilde cevap vermeleri lazım. Bu Mec
liste başka türlü cevaplar verilmeye kalkılırsa, o tür 
sorular sorulur, o zaman da iş şirazeden çıkar; biz 
soru sorduk., 

İBAŞKAN — Efendim biz zaten burada bu işin 
normalinde cereyan etmesi, için şu kanun tasarısının 
görüşülmesine başlamadan itibaren birçok hususları 
Genel Kurula arz ettik, ötmediğimiz bir şey kalmadı, 
yalnız bu sizlin son söylediğinizi, yani şirazeden çık
ma meselesini de doğrusu hatırıma getirmemiştim, 
onun için onu müsamahanda güvenerek arz etmek 
lüzumunu duymamuştım. O kanaatte misiniz siz? 
Fakat neticesi itibariyle bu şekilde kelamda bulunan 
arkadaşınızı ben bundan tenzih ediyorum. Böyle bir 
şey yapmamış olması lazım, blir konuşma üslubudur, 
bunu bu sekide kabul edin. 

Teşekkür ederim efendim-

(Sayın İbrahim Taşdemir sizin sorularınızı alaca
ğım, ama bir dakika müsaade ederseniz bir açıkla
ma yapmak istiyorum. Soru müessesesi biraz uzun 
ölüyor, yani İçtüzükte de pek belirgin olmadığına 
göre kısa olması lazım; «Kısa olmasını tavsiye edi
yor; kısa olacak, açık olacak, birkaç tane soru alt 
alta dizilmiş olmayacak» bendeniz öyle anlıyorum, 
çünkü işin içinden çıkmaya imkân yok. 

Buyurun efendim. 
İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Sayın Başkan 

sesim kı'sılk olduğu için mikrofondan konuşabilir 
imiyim? 

BAŞKAN — Biraz şu tarafa gelin efendim, bi
raz sesinizi de yükseltin, herkes konuşuyor siz de ko
nuşun, işitttıMeri kadar işitirler. Zapta da geçiyor ve 
Sayın balkanın da anlaması önemi; ona göre lazım 
gelen cevabı verir efendim. 

Buyurun Sayın Tasdemlkv 
İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Polis, genel ah

lak ve terbiye kurallarına uymayan ve polislik te
lakkisine göre genel ahlak ve terbiye kurallarına uy
duğu belirlenmeyen davranışlar aynı zamanda Türk 
Ceza Kanununda suç olarak telakki edİlmemişse bir 
yandan Türk Ceza Kanununun suç kabul etmediği 
bir eylemi, diğer yandan polis bu yasayla suç kabul 
edecekse ortaya çıkan çelişkinin hukukî izahı nedir? 
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Diğer taraftan, dışarıda valtandaş şu Ramazan 
ıgüınü katık bulamazken, blzİım suten sofralarında 
iftar etme toplanltılarımız toplum düzemi bakımından 
'tasvip edilen bir tavır veya bir davranış olur mu? 
<HP sıralarından alkışlar) 

IKÜLTÜR VE TURÎ0M BAKANI M. MÜKBR-
RIBM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, biraz 
ciddî olalım, olmuyor böyle. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Balkan, böyle soru soruflmazkli, gülecek ne 
var? 

(BAŞKAN — Efendim, rica ederim. karışmayalım. 
öbür tarafta da demin başka türlü konuşuldu, ben 
(lazım gelen izalhı yapıtım sayın balkan. Burayı idare 
edecek olan benim, 

'İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayım Başkan saygıdeğer milıletvek'il-
fleri; birinci .soruya oevalbıım şudur; hayır. 

ılik'inci soruya cevap yok. (HP sıralarından «'Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Cevap bulamadınız 
Ida böyle söylüyorsunuz. 

Fıkrada belirt'iilen eylemlerin suç teşkil edip et
mediği yer ve polisin takdirine bırakılmıştır, örne
ğin; (A) ilindeki polis bir olayı suç olarak kalbui 
edebilecek, (B) ilindeki polis bu olayı suç ollarak ka
bul etmeyecektür. örnek olarak; sayfiye yerleıijnd© 
yapılan eğlencelerde, eğlence âlemteı'imdie suç teşkil 
etmeyen veyahut da kabul edilmeyen bazı eylemler 
daha balsiilt bir şekilde Anadolu'nun başka bir yerin
de tekrarlandığı zaman suç kaibul ediKecekliir. Bu 
durum, suç ve cezaların genelliği ilkesiyle ne ölçü
de 'bağdaşmaktadır?' 

'Bu sorularıma sayın bakanın cevap vermesini 
arz ederimi. 

»BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Bakan., 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

ı(Erzincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
şimdi 5 inci maddeye eklemiş olduğumuz bu (F) fık
rası cezalandırmakla ilgili değil. Bu sadece parmak 
izi almakla ilgili bir madde. Parmak izini alacağız. 
Şimdi bir ceza ter'tiip etme, bir yakalama, söz ko
nusu değil. Kalidıki, bu genel ahlak ve terbiye ku
rallarını bir bütün, bir terim alarak kabul etmek ge
rekir. Yani genel teılbiye nedir, genel ahlak nedir 
diye değil. Bu kanunlarımızda da yerleşmiş olan bir 
ıtabkdir. Cezayı ilgilendiren konularda, bunun zaten 
takdiri veyahut tarifi ceza kanunlarında yer almış 
veyahut yerleşmiş bir mefhumdur. Bu biziım ihdas 
ettiğimiz yenli b'ir şey değil. 

«Bir poliis başka türlü olarak bu genel ahlak ve 
terbiyeyi değerlendirir, bir diğeri de başka türlü de-
ğerlendirir» şeklinde bir soru soruyorsunuz. Biz bu 
Kanunla ilgili bir tüzük de çıkaracağız, burada da 
tarif edeceğiz. Yani her meseleyi çok kötü tarafın
dan alırsak, her meseleyi illa fevkalade menfi tara
fından ki şallısınız için söylemiyorum, insanlarda var
dır bu, acalba şöyle olursa diye menfi tarafından ne 
olur diye ele alırsak belki hiç adım atmamamız la
zımdır; ama biziiım gayemiz mu'filama bu yanlış an
lamaları önleyecek tedbirleri de alımak olmalıdır. 

Teşekkür ederim efendimj 
'BAŞKAN — Teşekkür ederiim Sayın Bakan. 
Sayın Hilmi Nalllbanlüoğlu; buyurun efendim. 
HİLMİ NALBANTOÜLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sorularımı sayın balkanın cevaplandırmasını 
ılıca ediyorum. • * 

ISaıyın Balkan, sizin oğlunuz veya benim oğlum si
zin yanınıza geldi, elinizi öpmedi, geçti ayak ayak 
üstüne alttı ve oturdu. Bu, terbiye ve alhlak kural
larınla aykırı olur mu? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
.(Erzincan) — Onu yüce MeclÜts takdir edecek efen
dim. 

İÇİŞLERİ KOMİİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSİPER (Balıkesir) — Sayın Başkan, müsaade 
eder misiniz, bir konuyu açıklamak isitiyoruım? 

'BAŞKAN — Nedir? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 

TUNÇSİPER (Balıkesir) — Sayın Başkan, bu mad
de metninde bir redaksiyon hatesı var. Arkadaşları-
mızıtt ısrarla üzerinde durdukları hususa hak verir 
durum meydana getiriyor. Bu redaksiyon düzeltme
sini yapacak olursak... 

(BAŞKAN — 1 inci maddede mi efendim? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 

TUNÇSİPER (Balıkesir) — 1 inci nıadklede efendim. 

IBAŞKAN — Neresinde? • 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 

TUNÇSİPER (Balıkesir) — «Genel terbiye ve ahlak 
kurallarına aykırı alarak ultanç verici» kısmından 
sonra «veya» denmiş. Maddî bir hata var, «veya» 
kelimesi «ve» olacak. Yani, «Genel terbiye ve ah
lak kurallarına aykırı olarak utanç verici ve top
lum düzeni bakımından tasvip edilmeyen tavır ve 
davranışta bulunanların» tarzımda olacak. Yani, bun
ların tamamının bir madde oluşturması lazım. «Ve
ya» olunca, arkadan gelen maddede de sanki ayrı 
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<bir hüküm ge^iİyormuş gibi bir mana var. Lütfen 
bu redaksiyonu yapmış odalım, arfcaidaşl'arımız mad
deyi böyle mütalaa ötsünler ve ona göre eleşttirileririi 
yapsınlar, 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başjk'am, bu ancak 
maddeyi oylarken vaki olalbillir. 

İÇİŞLERİ KOMUSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSİFER (Balıkesir) — Efendim, güzel ama, 
arkadaşlarımızın endüşesine mucip olan husus bu-
fafcia., 

(BAŞKAN — Miadjde görüşülürken, yeri geîıinee 
bunu da değiştiririsiniz. Konu'yu açılklaımış oMıunuz. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSIPER (Balıkesir) — «Veya» değil «ve» ola
cak. 

İBAŞKAN — Sayın Aydın Gülven Gürklan, bu
yurunuz efendim. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sayın 
Başkan, hükümetçe sevk edilen 1 inci maddenin ge
rekçesinde deniyor ki, «Polis Vazife ve Selahiyet 
Kanununun 5 inci maddesinin (D) fkırasında İtiyat 
sebebiyle veya menfaat kastıyla kendilerini başka
larının zevkine terk edenlerin tabiri, hükümet olarak 
bizim eşcinselleri izlememiz için yeterli değildir. İti
yat veya menfaat kastıyla kendilerini başkalarının 
zevkine terk edenler, eşcinselleri izlemek için yeterli 
değil, diyorsunuz. Hükümetsiniz ve bu gerekçeyi ge
tiriyorsunuz, Açıklama getirmek amacıyla sevk etti
ğiniz madde ise buradadır. 

Sayın bakan, hükümet olarak eşcinselliği tanım
lıyorsunuz ve eşcinselliğe açıklık getiriyorsunuz. Hü
kümetsiniz, sevk ettiğiniz madde ile gerekçenin bir
biriyle tutarlı olması yönünden Meclise karşı sorum
lusunuz. Eşcinselliği hükümet olarak tanımlıyorsu
nuz, «Genel terbiye ve ahlak kurallarına aykırı ola
rak utanç verici veya toplum düzeni bakımından tas
vip edilmeyen tavır ve davranışlarda bulunanların» 
derken bu ifade hükümetin eşcinsel tanımı mıdır? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekille
ri; belki bu kelime manasıyla o tarif eşcinselliğin ta
rifi değildir. Ama, bizim getirmiş olduğumuz bu mef
hum içerisinde bunların hepsi vardır. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Ama 
gerekçeniz bu sayın bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla),— Şimdi bakın burada Ceza Kanununda 
da var. Yani Ceza Kanununda da getirmiş. Başlığı 

576 : «Bir kimse edebe muhalif bir surette halka gö
rünür bir yerini gösterir veyahut söz, şarkı vesair su
rette halkın edep ve nezahetine tecavüz ederse...» di
ye devam ediyor. Şimdi nerede mi diyeceğiz bu edep? 

Saygı ile arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Cüneyt Canver; buyurun efendim. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkanım, 

komisyon üyelerinden Sayın Atila Sın'a bir soru yö
neltmek istiyorum. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Peki, komisyona yöneltiyorum. * 

Komisyon üyelerinden Sayın Atila Sın, Tunalı 
Hilmi Caddesindeki gençlerimizi, geleneklerimize ay
kırı giyiniyorlar, flört ediyorlar küçük düşüyorlar di
ye toplatmış ve hakkı olmadığı halde nasihat etmiş
tir. (B) bendi uyarınca, bir komisyon üyesinin uygu
laması nazara alındığında bu toplatılma işlemi sür
dürülecek midir? Birinci sorum. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

İkinci sorum : Geleneklerimize göre giyinmek, 
tasvip edilmeyen tavır ve davranışlarda bulunmak ne 
demektir? 

örneğin; genel terbiye ve ahlak kurallarımız, kız 
ve erkek arkadaşlığını hoşgörmez; oysa çağdaş insan 
flört etmeden evlenmek istememektedir. Gençleri el 
ele gördüğünde, polis, genel ahlaka aykırı diye mü
dahale edebilecek midir? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSIPER (Balıkesir) — Kime sordunuz efendim, 
komisyona mı? 

BAŞKAN — Hayır, sayın bakana soruyor efen
dim. (HP sıralarından «Komisyona soruyor» sesleri) 

Efendim, komisyona mı yoksa sayın bakana mı 
soruyorsunuz? 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Komisyona so
ruyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSIPER (Balıkesir) — Efendim, sorulan soru
ların içişleri Komisyonu raporu ile bir alakası yok
tur. Açıklıyorum. (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Sabahattin Eryurt, buyurun efendim. 

SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Sayın 
Başkan, 1 inci maddede, «Genel terbiye ve ahlak ku
rallarına aykırı olarak utanç verici veya toplum dü
zeni bakımından tasvip edilmeyen tavır ve davranış-
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ların» deniyor. Burada bunun vüsati nasıl olacak? 
Terbiye kurallarının ölçüsü ne olacaktır? 

Benim Erzurumumda, Ramazan günü sokakta 
herhangi bir şey yiyen veya su içen adam terbiye ku
rallarına aykırı hareket etmiş sayılır; ama Ankara'da 
Mecliste kürsüye çıkar suyunu içer, bu terbiyeye ay
kırı değildir; ölçüler bu. 

Başka bir ölçü vereyim: 10 sene evvel Kuğulu 
Parkta gençler, elele tutuştukları için gece bekçisi ta
rafından vurulmuştur. Bugün ise gençler mini etek 
gidiyorlar, sokakta sarmaş dolaş geziyorlar; plajlarda 
bikini ile dolaşıyorlar. Bunların hangisi edebe aykırı 
oluyor? Bu iki hususu nasıl değerlendireceksiniz? Şim
di bunun ikisini ayıramazsınız. Bunların hangisini 
edebe aykırı Ölçü olarak kabul edeceksiniz? Buna hiç 
olmazsa, «Edep ve ahlaka» diyelim, çünkü edep ay
rıdır, terbiye ayrıdır, «terbiye» kelimesini oradan çı
kartalım. Türk Ceza Kanununda, «Umumî ahlaka 
mugayyir hareketler» der. O yüzden ben, «Edep ve 
ahlaka» deyimini kullanalım diyorum. Sayın komis
yon ve hükümet bu hususta ne diyorlar acaba? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Sayın Başkan, kastımız hiçbir zaman, 
biraz evvel verilen misallerdeki gibi davranışlara ma
ni olmak değildir. Yani şimdi, «Erzurum'da birisi ve
yahut Türkiye'nin herhangi bir yerinde sokakta su 
içer, içmez, içerse ayıp kabul edilir, burada içerse 
kabul edilmez.» Hayır efendim, o ayrı bir konudur, 
şimdi ben konuyu ona getirmek istemiyorum. Efen
dim, biz diyoruz ki, bunların hepsi birlikte mütalaa 
edilirse bir sonuca ulaşamayız. Yani, sizin dediğiniz 
endişeler olmaz; ama eğer illa yüce Meclis bizim ya
nıldığımızı iddia ediyor, burada yanlış anlaşılmalar 
oluyorsa bu kelimeyi çıkaralım efendim, çıkaralım 
efendim. (HP sıralarından «çıkaralım» sesleri ve al
kışlar) yani biz fark edeceği kanaatinde değiliz, çıka
ralım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Muhterem milletvekilleri, Polis Vazife ve Selahi-

yet Kanun Tasarısında' 1 inci maddeyi okuttuktan 
sonra, gruplar adına ve şahıslar adına verilen sözler 
evvela icra edildi. Sonra da, soru müessesesi işletildi 
ve böylece 1 inci madde üzerindeki görüşmeler ta
mamlanmış oldu. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — önergeler var efen
dim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika ace
le etmeyiniz. Ben konuşurken çok rica ederim acele 
etmeyiniz muhterem milletvekilleri. 

1 inci madde üzerinde bu şekildeki konuşmalar 
ve sorular bittikten sonra, şimdi sıra önergelere gel
di. 1 inci madde üzerinde 7 tane önerge var. Bu 7 
önergeyi evvela geliş sırasına göre okutacağım, on
dan sonra da aykırılık sırasına göre okutacağım ve 
işleme koyacağım. 

1 ind önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Polis Vazife ve Salahiyet Ka
nununda değişiydik yapan tasarının 1 inci maddesi
nin tasan metalinden çıkartılması arz ve teklif olu
nur; 

Gerekçe : 
Tasarının 1 inci maddesi ile, (F) bendi adi altın

da yeni bir bent eklenen 2559 sayılı Kanunun 5 ind 
maldJdesi incelendiğinde, maddede (d) bendinde, «İti
yat sefbelbıiiyfle veya menfaat kastıyla kendilerimi baş-
toalaırınm zevkine terk edenlerin» iıfadlesii, yeni ilave 
edilen (F) ıbendi amacını kapsamaktadır. Ayrıca ye
nli 'bir fıkra ilavesine gerek yoktur. Eşcinselleri de 
maddenin (d) bendi kapsamak'tafdır. Yeni (F) bendi, 
değerlenidliren ve yorumlayanın sulbjektü'f düşüncele
rine ıgöre ayrı ayrı uygülıamalara neden olacaktır. 

Özer Gürbüz 
Slkııoip 

Mustafa Çeldbi 
Hatay 

(Ömer Kuşhan 
Kars 

Yılmaz Ihlsian Hastürk 
llstanibul 

Cemal özdemlrr 
Tokat 

'Rıza Tdkin 
İSiirt 

Onura! Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Günseli özkaya 
lldüanlbul 

İbrahim Taşdemir 
Ağn 

Ahmet Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Hdris Gürpınar 
Muğla 

ıSalm Erdi 
(Konya 

Veysel Varol 
Erzincan 

Mehmet Üner 
(Kayseri 

Kâzımı İpek M. Seyli ökltay 
Amasya Ankara 

M. Besim Göçer 
Çorum 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşüİme'klte olan 343 sıra sayılı kanun tasarısı

nın 1 indi maddesinin (F) bendinin tasarıdan çıkartıl
masını arz ve tdküif ©deriz. 

Ahmet Sim özibek 
Adıyaman 

Hallıil 'İbrahim Şahin 
'Denizli 

Ömer Külhan 
'Karış 

Yılmaz İhsan Has'türk 
îstoanlbui 

Tevfifc Güneş 
(Kırşehir 

ıSururi Baiykall 
Ankara 

(Coşkun (Bayram 
Adana 

(Muhİtoin Yıldırım 
'Edirne 

Fikret Er'tan 
îzımir 

Mustafa Kânli Bürke 
DenizIM 

Turigut Sözer 
İSalkarya 

Nuri Korkmaz 
Adana 

Yusuf Ziya Kazancioğlu 
Tralbzori 

Lezgin öraal 
(Hakkâri 

AH Rıdvan Yıldırım 
Tunceli 

(Mehmet Üner 
Kayseri 

Hüseyin Avni Sağeşen 
Ordu 

'Jbralhim Taşdemir 
Ağrı 

,Durmuş Fikri Sağlar 
tfç.el 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 343 sına sayılı kanun taisaırısı-
nın 1 inci malddesü ile 2559 salyıiı Kanunun 5 inci mad
desine eklenen (F) bendinde yer allan, «Genel terbi
ye ve aihlalk 'kurallarına aykırı olarak utanç verici ve
ya toplum düzeni baikımındlan tasvip edilmeyen ta
vır ve davranıışlıarda bulunanlar:» ibaresi geniş bir 
•kapsamı içermekte 'olduğundan, ek maddenin deği
şiklik gerekçeainideki malksadı ifade edebilmesi için, 
madde metninin aşağıdaki sekide değiştirilmesini arz 
ve ıteklf ederiz, 

iMaldde 1. — 2559 saıyıüı Kanunun 5 inci madde
sine aşağıdaki (F) bendi eklenmiştir. 

F) Genel terbiye ve ahlak kuralarına aykırı ola-
ra'k utanç verici veya toplum düzeni bakımından tas

vip edilmeyen tavır ve davranışları itiyalt haline getir
dikleri tespit edilenler, 

lömer Kuşhan 
Kars 

,Mehnıet Üner 
(Kayseri 

Hayrulllalh Olca 
İzmir 

Arif Toprak 
Niğde 

AbduİaJh Çakırefe 
Manisa 

Hüseyin Aydemir 
izmir 

ıBilâl Şişman 
Itstanbul 

Kâzım îpek 
Amasya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun teklilfMn 1 inci maddesinin *(F) fıkrası, 

ihülkümet teklifinde gösterilen gerekçeyi karşılayacak 
şdkıülde eski polis ve salahiyet kanununda maddeler 
mevculitur. Bu nedenle bu fıkranın madde metninden 
çıkarılmasını arz ve teklif ediyoruz. 

Ilbralhim Ural Kadir Narin 
îs'tanlbul 'Diyarbakır 

İbralhÜm Taşdernir 
Ağrı 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Yusuf Demir 
Uşak 

IHMmıi NaKbanltoğlu 
Erzurum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı kanun tasarısı

nın 1 inci maddesi ile 2559 sayılı Kanunun 5 inci mad
desine eklenen (F) bendinin madde metninden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz, 

Ayldın Güven Gürtoan 
Antalya 

Nuri Korkmaz 
Adana 

Fikret Er'tan 
İzmir 

Tevfik Güneş 
IKırşehir 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Turgut SÖzer 
İSak&nya 

Halil İbrahim Şalhin 
Denizli 

'Münir Sevinç 
Eskişehir. 

jKadir Narin 
Diyarbakır 

İbrani'm Ta'şdemir 
Ağrı 
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Mdhmıöt Kaıra, 
Tralbzott 

Lezsgin önal 
Hakkâri 

•Sırrı özlbe'k 
Adıyaman 

Ali Rıdvan Yıldırım 
Tunceli 

MöCin Üs'tünel 
Adana 

iSa'Mh Aloan 
Tekirdağ 

Yusdf Kazaıncıoğlu 
Tralbzon 

Sururi 'Balykal 
Ankara 

Veaiıhi Atialklı 
.Şanlıurfa 

Tevfıik Bilal 
Hatiaiy, 

Hüseyin Avni Güler 
l'süartbul 

S. Hüsamettin Konuksever 
Edime 

Süleyman Koyuneugil 
• Gaziantep 

Türkiye Büyük Millet Mecllilsi Başkanlığına 
Görüşiülimekte olsan 343 sim sayılı kanun tasarısı

nın 1 inci maddesi ile 2559 sayılı Kanunun 5 ineli 
'maddesine eklenen (F) bendinde yer alan «Genel ter
biye ve alhlak kuralarına aykırı olaırak utanç verici 
veya toplum düzeni bakımından tasvip edilmeyecek 
tavır ve davranışta bulunanların» cümlesi kavraım 
kargaşasına neden olacağını ilke esaslarının ve tanı
mının yapılması için komisyona iadesini talep öderiz. 

r'usuf Ziya Kazancıoğlu 
Tralbzon 

HaJl'il tbralhim 'Şahin 
Denizli 

Nuru (Korkmaz 
Adana 

Süleyman Koyuneugil 
Giazianltep 

Münir Sevinç 
Eskişehir. 

Fikret Erten 
tzmıir 

Mehmet Kara 
Tralbzon 

Vecihi Ataklı 
Şanlıurfa 

A. Rıza Akaydın 
Oorüm 

Aydın Güven Gürkan 
Antalya 

Lezgin önal 
'Hakkâri 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Sufuri Baykal 
Ankara 

Tevfik Güneş 
Kırşehir 

ıBalhniye üçok 
Ordu 

Turgut Sözer 
Sakarya 

îbralhim Taşdemir 
Ağrı 

.M'dtıLn Üs'tünel 
Adana 

Ali Rıdvan Yıldırım 
Tunceli 

• Hüseyin Avnll Güler 
ıManbul 

Tevfik ©ial 
(Ha'taıy 

Salih Alcan 
Telkıirdağ 

Seyit Hüsalmetbkı Konuksever 
Edirne 

Türkiye Büyük Millet Meeli'si Sayın Başkanlığına 
343 sıra sayılı yasanın 1 inci malddeslinin (F) fık

rasının tasarıdan çıkartılmasi'nı tekl'if ederiz. 

Sabit IBatuhılu 
(İstanbul 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ondu 

!Neriimaın Elgin 
Ankaira 

Paşa ISarıoğlu 
Ağrı 

Cevdet Karslı 
Giresun 

IBAŞKAN — Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 
Tasarısının 1 inci maddesi üzerinde verirmiş olan 7 ta
ne önergeyi okutmuş bulunuyorum. 

Verüîen 7 önergeden1 5 tanesi, aynı malbJiytftitedıir; 
yani d indi maddenin taisarıdaın çıkartıllmaisını amirdir. 
Şimdi bu önergelerıin sahiplerini sırasıyla okuyorum : 

Özer Gürbüz ve arkadaşlarının önerigesi. 
Ahmet Sırrı özlbelk ve arkadaşlarının önerge

si. 
İbrahim Ural ve arkadaşlarının önergesi. 
Aydın Güven Gürkan ve arkadaşlarının öner-

ıgeısh 
5. Sabit Baltumlu ve arkaldaşlarının 'önergesi. 
IBvnaenaleyh, bu 5 önerge aynı mıafeiyeltite oldukları 

için işıteme birleştik olarak koyacağım. Bu durumda, 
en aykırı olan bu 5 önergedir efendim. 

Sayın komisyon bu önergelere katılıyor musunuz 
©lendiim? 

tOİŞLERt KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Kaitılimıyoruz efendim. 

(BAŞKAN — Sayın hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzüncam) — Katılmıyoruz efendim. 
AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) - Söz is

liyorum lelfendiim? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın -Özbek. 
AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Sayın 

(Başkan, değeri mjilleltlvelkiieni1; (bu maddenin gerekçesi 
ile madde metnli (birbirini tutaamaktadır. Biraz önce 
sorulan sioruflaırdan ve sayın bakanın verdiği cevaplar
dan da bu husus açıkça anlaşılmıştır. 
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(Makide gerekçesinde, kadın ve erkek eşcinseller
den balbsedllmekite, bu tür faniler için bu bendin mad
de metnine konulduğu 'beîıi'ritiMlmidkltıddiir. Hallbuki Ce
za Yalsalmızm başlangıç hükümlerinde, «Oezaisız suç 
olmaz» diye. hüküm mıavcu'Otur. Oeza Kanunumuzda 
blöyle bir suça tayin edMlmüış 'bir ceza mevcut değildir. 
Metön, gene! terlbiye ve ahlak kuralları ile toplum 
düzeni bakıımından tasvip edilmeyen tavır ve davra>-
mıştardan ıbalbseltımekltedir. Bunlar çok geniş ve soyut 
kavramlardır. Başlangıç ve bitlim noktaları belli ol
madığı gilbi, hangi poîuîs tarafından nasıl yorumlana
cağı da 'bedii değildir. Sınırsız suiistimaller yaratabi
lecek sakıncalı bir kavramdır. Kaldı ki, aynı mad
denin (D) bendi, gereikçeye uygun cevabı verecek 
malhiye'Ctedir. Bu gerekçe (B) bendine ek'lendıiği za
man almaç gerçek'leşımiş olmaktadır. 

IBu ülkede polisi tanımaık için araştırma yapmaya, 
kamuoyu yoklaması yapmaya gerek yoktur. Bu Mec-
uiJSte 'bulunan hiçbir arkadaşımın sterilize edilmiş oda
larda, çikolata kâğıdına sarılı olarak büyüdüğü inan
cında değiilim. Hepimiz halkın içinden gellmeyiz. Bu 
nedenle, polsimizi de en üst 'biriminden, en allt biriimi-
ne kadar çok iyi tanırız. Halikın polise ne kadar güve
nip güvenmediğini çok iyi biliriz. Hepimiz, polisin se-
Ibep Olduğu bir sürlü olayı ralbalühkla sayalb'illiriz. Bu 
nedenlte tasarının bu ilk maddesinden liltilbaren, ellimizi 
ıvkdanımıza koyarak, zaiten her gün çile ve ıstırap çe
ken halkımızı bir de bu yasa ile çıkmaza sokmamak 
için bu önergeyi kalbul edelıilm. Bayram arifesi olan 
Ibu mülbardk günlerde halkımıza başjka alternatifler 
getirmeliyiz gerektir inancı ile saygılar sunuyorum. 

, (HP sıraOarından alkuşîar) 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özbek. 
İSayın milletvekilleri, biraz evvel de arz etmiş ol

duğum gilbi 1 inoi madde üzerinde 7 önerge var. Bun
lardan 5 tanesi aynı malhüydtltediir ve 1 inci madde
nin tasarıdan çıkarıtaaismı amirdir. 

'Bu önergelere sayın komisyon ve sayın hükümet 
Ikaltıîmamak'tadır. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, bir şey soralbür miyim? (ANAP sırala
rından gürültüler) 

İBAŞKAN — Hayır efendim. 

İM. TURAN BAYİE2İT (Kahramanmaraş) — İç
tüzüğe göre önergeler oylanmadan önce ikinci defa 
okunması lazım efendim. 

•BAŞKAN — Okunacak efendim. Ben de o duru
mu anlatıyorum, daha vuzuha kavuşalım, herkes oyu-

11 . 6 . 1985 O ı 3 

nu sağlıklı kullansın diye. Benlim yaptığım odur. 
OSMAN BAHADIR (Tralbzon) — Sayın Başkan, 

1 inci madde üzerinde verilmiş olan önergemiz var, 
okunmamıştır efendim. 

BAŞKAN — Efendim, gelmiş bulunan 7 önerge
nin işleme kbnuDmasından sonra sizinki gelimiiş ola
cak. O itibarla bu önerge hakkında bir muamele ya
pamayacağız. Daha evvel tabiî gelmüş olması lazım, 
yani şekil bu. 

SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Biraz 
önce açıklama yaptım. O isitîiklanaeilte bir önergemiz 
'olacak Sayın Başkan. 

İBAŞKAN — Sizin açıklatmada bulunduğumuz za
man mı geldi efendim? 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Madde bit'in-
ceye kaldar önerlge verildbiiir Sayın Başkan. Lütfen, 
okunmasını ıMyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen 5 tane önergeyi yeni baştan 
okuyun, 

iSinıop Milletvekili Özer Günbüz ve arkadaşlarının 
önergesi : 

ıSayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Polis Vazife ve SeMıiyet Ka

nunumda değişliktik yapan tasarının, 1 inci maddesi
nin tasarı metoinden çıkartılması arz ve teklif olunur. 

Adıyaman Milletvekili Sırrı özibek ve arkadaşla
rının önergesi : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı kanun tasarı

sının 1 indi maddesinin (F) bendinin tasarıdan çıkar
tılmasını arz ve teklif ederiz. 

jÜslbaribul Milletvekili ibrahim Ural Ve arkadaşları
nın önergesi : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
- (Kanun teklifinin 1 inci maddesinin (F) fıkrası, 
Mdümet tekilinde gösterilen gerekçeyi karşılayacak 
sekilide eski »Polis ve Selahiyet Kanununda maddeler 
mevcuttur. Bu nedenle bu fıkranın madde metinlinden 
çıkartılmasını arz ve teklif ediyoruz. 

Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve ar
kadaşlarının önergesi : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı kanun tasarı

sının 1 inci maddesi ile 2559 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesine eklenen (F) bendinin madde metninden 
çıkartılmasını arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu ve arkadaş
larının önergesi... 
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SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Başkan, 
önergemi geri alıyorum, çünkü hükümet «terbiye» 
kelimesini geri çekti. 

BAŞKAN — Hayır çekmedi efendim, şimdi ola
cak o. 

İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu ve arkadaş
larının önergesi: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
343 sıra sayılı yasanın 1 inci maddesinin (F) fık

rasının tasarıdan çıkarılmasını teklif ederiz. 
BAŞKAN — 1 inci maddenin tasarıdan çıkarıl

masını öngören aynı mahiyetteki 5 adet önergeye hü
kümet ve komisyon katılmıyor. 

Bu 5 önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler.,. 
Aynı mahiyetteki 5 önerge kabul edilmemiştir. 

Antalya Milletevkili Aydın Güven Gürkan ve ar
kadaşlarının önergisini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı kanun tasarısı

nın 1 inci maddesiyle 2559 sayılı Kanunun 5 inci mad
desine eklenen (F) bendinde yer alan «Genel terbi
ye ve ahlak kurallarına aykırı olarak utanç verici 
veya toplum düzeni bakımından tasvip edilmeyecek 
tavır ve davranışta bulunanların» cümlesi kavram 
kargaşasına neden olacağını ilke esaslarının ve tanı
mının yapılması için komisyona iadesini talep ede
riz. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Bu 
önerge de aynı mahiyette Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon bu son okunan 
önergeye katılıyor musunuz? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇStPER (Balıkesir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmıyor. 

Sayın Gürkan 5 dakika konuşma hakkınız var 
efendim, buyurun. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sayın 
Halil İbrahim Şahin konuşacak Sayın Başkan. 

Buyurun. (HP sıralarından alkışlar) 
HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Denizli) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; görüşülmekte olan 343 
sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesiyle 2559 
sayılı Kanunun 5 inci maddesine eklenen (F) bendin
de yer alan «Genel terbiye ve ahlak kurallarına aykırı 
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olarak utanç verici ve toplum düzeni bakımından tas
vip edilmeyecek tavır ve davranışta bulunanların» 
cümlesi kavram kargaşasına neden olacağı, ilke ve 
esasları da saptanmadığı için tanımının yapılması 
yönünden maddenin komisyona iadesini önergemiz ile 
talep etmiş bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, terbiye kişisel değerler ye
kûnudur. Genel ahlak ise, toplumsal yargı değerleri 
ve aynı zamanda değerler bütünüdür. Her ikisi de 
birlikte toplumların geleneklerini, örflerini, âdetlerini 
ve ayrıca yasalar dışında o tüplümün değer yargı-
rını ortaya koyar. Hiçbir yerde, hiçbir memlekette 
bunlara yasal yaptırımlar uygulanmaz. Hele bilhas
sa iç güvenliği ilgilendiren konularda polis vazife ve 
selahiyetleri yasalarında, doğrudan doğruya fiiller te
ker teker yazılır ve yaptırımlar saptanır. Hiçbir za
man polis vazife ve selahiyetleri yasalarında, takdir 
yetkisi yasalarda öncelikle yer alamaz. 

Bu nedenle 1934 yılında çıkan 2559 sayılı Yasada 
(A, B, C, Ç ve D) bentlerinde açıkça kimlerin ve na
sıl fotoğraflarının alınacağı ve parmak izlerinin sap
tanacağı yazılmıştır. Aradan 51 yıl geçtikten sonra 
tamamen onların dışında genel ahlak ve genel ter
biye adı altında bu bentlerde sayılanlar dışında hangi 
insanların ve kimlerin parmak izlerini ve fotoğraf
larını alacaksınız? Buna şimdiye kadar sayın bakan 
çok açık yanıtlar getirememiştir. Bu nedenle ve açık
ça İfade ediyoruz ki, genel ter'biye ve ahlakın tanı
mının en geniş şekilde yapılması gerekmektedir ve 
bunun için de komisyona tekrar havale edilmelidir. 

1934 yılında çıkan yasada '«özgürlük karakterim
dir» diyen Büyük tAatürk vardı; ama 51 yıl sonra 'bu 
Özgürlükleri ortadan kaldırıcı ve soyut kavramlı dav
ranışlara girmemeliyiz. O nedenle maddenin komis
yona havalesiyle tekrar değerlendirilmesini talep ve 
istirham ediyoruz. 

Saygılarımla. '(HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Halil İbra
him Şahin. 

Efendim, bundan evvel okuttuğumuz ve bu mad
denin tekrar komisyona verilmesini ve orada düzel
tilmesini ve tekrar Tabiî Genel Kurula getirilmesini 
öneren önergeye sayın komisyon ve sayın hükümet 
katılmamaktadır. Bunun üzerinde Sayın Halil İbra
him Şahin arkadaşımız konuştular, açıklama yap
tılar. 

ÖZGÜR BARUTÇU (Diyarbakır) — Oylayın 
efendim, vakit geçiriyorsunuz. 
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BAŞKAN — Efendim, ben ine zaman oylanaca
ğını biliyorum, izahat vermek icap eder. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 
Başkan her seferinde baştan alıp tekrar ediyorsunuz. 
(Gürültüler) 

'BAŞ/KAN — Lütfen karışmayın, kimse karış
masın.-

iönergeyi oylarınıza sunuyorum ': Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... «önerge kabul edilmemiştir efen
dim. 

Muhterem milletvekilleri, gerek maddelerin oyla
nışında gerekse de 'önergelerin oylanışında takip edi
len bir usul vardır ve bu zorunludur. Bunun ne şe
kilde yapılacağı tarafımdan gayet iyi bilinmektedir. 
Görüyorumki bazen buna müdâhaleler olmaktadır. 
'İstirham ediyorum bunlara katılınmasın ve bu şe
kilde müdahaleler yapılmasın. {ANAP sıralarından 
gürültüler) O kadar söylüyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI M. VEHBİ DİNÇERLER (İstanbul) — Kural
lara göre hareket ediniz. 

BAŞKAN — Kuralları biz de biliyoruz efendim; 
kuralları biz de biliyoruz Sayın Dinçerler. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

Bir önerge daha var, onu da okutuyorum efen
dini. 

ALPASLAN 'PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 
Başkan, alışılmışın dışında tekrar ediyorsunuz. 

önceki önergenin sonucu ne oldu efendim? 
BAŞKAN — Hangi önergeden bahsediyorsunuz 

efendim? 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) - . Önceki 

önergeden? 
BAŞKAN — Reddedildi efendim, söyledik. 124'e 

karşı 139 oyla önerge reddedilmiştir; söyledim efen
dim. Zabıtlara da geçti. 

Buyurun efendim; diğer önergeyi okuyunuz : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı kanun tasarı
sının 1 inci maddesiyle 2559 saydı Kanunun 5 inci 
maddesine eklenen (F) bendinde yer alan «Genel ter
biye ve ahlak kurallarına aykırı olarak utanç verici 
veya toplum düzeni bakımından tasvip edilmeyen 
tavır ve davranışta bulunanlar» ibaresi geniş bir 
kapsamı içermekte olduğundan, ek maddenin deği
şiklik . gerekçesindeki maksadı ifade edebilmesi için, 
madde metninin aşağıdaki şökilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

MADDE 1. — 2559 sayılı Kanunun 5 inci mad
desine aşağıdaki (F) bendi eklenmiştir. 
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F) Genel terbiye ve ahlak kurallarına aykırı ola
rak utanç verici veya toplum düzeni bakımından 
tasvip edilmeyen tavır ve davranışları itiyat haline 
getirdikleri tespit edilenler. 

Kars Milletvekili Ömer Kuşhan ve arkadaşları. 
'BAŞKAN — Sayın komisyon ve sayın hükümet, 

Sayın Ömer Kuşhan ve arkadaşlarının önergesine 
katılıyor mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
'SİN (Muş) — Katılmıyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz. 

'BAŞKAN — önerge sahibi olarak 5 dakika ko
nuşma hakkınız var Sayın Kuşhan; konuşmak ister 
misiniz? 

Buyurun efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin çok değerli üyeleri; 
görüşmekte olduğumuz 343 sıra sayılı Polis Vazife 
ve Selahiyet Kanununun 1 inci maddesine ilave edil
mek istenen (F) bendinin biraz daha uygun hale 
getirilmesi için verdiğimiz önergeyi savunmak üzere 
huzurunuzda bulunuyorum. 

Gerçi biz söylememiz gerekenleri, önergeyi hangi 
maksatla verdiğimizi tescil etme babında zabıtlara 
intikal ettirebilmek için söylüyoruz. Çünkü, biliyo
ruz ki; bugüne kadar aldığımız sonuçlardan ve gö
rüntüden esinlenerek biliyoruz ki, sayın iktidarın oy
ları ile bu önergemiz kabul edilmeyecek ve çok ya
pıcı yaklaştığımız halde kanunun bu maddesinin bu 
fıkrası olması gereken şekilde tadil edilemeyecektir. 
Teşriî görevin gereği biz yaparız, biz izah ederiz, biz 
önergelerimizi veririz, inandığımız şeyleri önergeleri
mize döker ve savunuruz, ama yetki parmak sayısın
da kalınca, eJbetföekİ bugün bumu değiştirmek imkâ
nına sahip olmadığımız için demokrasiye olan say
gımız nedeniyle de bu çalışmalarımıza devam ede
riz. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
M. VEHBİ DİNÇERLER (İstanbul) — önergeye 
gel. 

BAŞKAN — Efendim, konuşmayalım, hatibe mü
dahale etmeyelim. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın bakan
lar, Türkiye Büyük MMet Meclisinin her üyesi mu
kaddestir elbetteki. Yalnız, bakan olmanın insana 
yüklemiş olduğu, üyeye yüklemiş olduğu bazı so
rumluluklar vardır ki, mutlaka her bakanın (kendi-
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lerini tenzih ederek ifade etmek istiyorum) bunun 
idrakinde olması iktiza eder. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI M. VEHBİ DtNÇE'RLER (İstanbul) — Vaazını
za teşekkür ederiz. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Gerekirse size 
da'ha doğruyu gösterecek vaazları da ilerdeki günler
de ederiz sayın balkan. 

Değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz 
2559 sayılı Kanunun 5 inci maddesine ilave edilmek 
istenen (F) bendini ve bizim önerdiğimiz şekli mü
saade ederseniz okumak ve izah etmek istiyorum : 

«'Genel (terbiye ve ahlak kurallarına aykırı ola
rak utanç verici veya toplum düzeni bakımından 
tasvip edilmeyen talvır ve davranışlarda bulunan
ların» diyor kanuna ilave edien bent. ©iz öner
gemizle (E) bendini şu hale getirmek istiyoruz : 
«Genel terbiye ve ahlak kurallarına aykırı olarak 
utanç verici ve toplum düzeni bakımından tasvip 
edilmeyen tavır ve davranışları itiyat haline getir
dikleri tespit edilenler.» 

Sayın milletvekilleri, maksadımız nedir? İsteği
miz, Anadolu'da çok kötü örneklerini gördüğümüz, 
(Ama bu örnekleri elbetteki bir topluma teşmil et
menin haksızlık, insafsızlık ve imkânsızlık olduğunu 
da ifade etmek suretiyle belirtiyorum) polisin Ana
dolu insanına yaklaşma tarzı karşısındaki ihtiyatlı 
olmamız düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Elbette
ki bir 'topluluğu belirli ısayıda insanın davranışlarıyla 
suçlamak (mümkün değildir. Elbetteki o camianın 
içerisinde yasaların kendisine vereceği hakkı en bi
linçli 'şekilde kulanacak ve sayın bakanın da biraz 
önce ifade ettiği (gibi, önümüzdeki yıllar için muta
savver olan seviyeyi tutturuncaya kadar elbet'tekr ba
zı sorunlar karşımıza çıkacaktır. İşte bu sorunları ön
leyici mahiyette tedbirler alabilmek imkânını sağla
yabilmek içindir bizim bu gayretlerimiz. 

Bir defaya mahsus olmak üzere ve polisin kendi 
takdirine bağlı kalacak şekilde herhangi bir kimse
nin bir davranışını, ben umumî ahlak ve adaba ay
kırı buluyorum, genel terbiyeye aykırı buluyorum, 
diye her zaman için vatandaş tedirgin edilebilecek
tir, karakola götürülebilecektir ve huzursuz edilebile
cektir. 

Biraz önce sayın milletvekilleri çok açık şekilde 
ifade ettiler, 'özellikle vurgulamak istiyorum; Doğu 
Anadolu'nun herhangi bir ilinde genel ahlak ve ada
ba aykırı mütalaa edilen bir olay, Ankara için çok 

normaldir, batı illerinden bir tanesi için çok nor
maldir. Eğer bu kanunu bu şekilde çıkarır ve dola
yısıyla (polisimizi bu kanunu uygulamakla mükellef 
kılar isek, ««(ki, görüntü odur; kılınacaktır. Yine bi
zim yanıldığımız günleri görmeyi çok arzu ettiğimizi 
ifade etmekle bunu söylemek istiyorum) önümüzdeki 
günlerde bunu çok acı sonuçlarını göreceğiz. 

Değerli ımilletvekiUeri, iki arkadaşın, bir hanım 
ile bir genç beyin elele tutuşarak bir yere gitmesi, 
bir parkta oturması veya gecenin bir saatinde bir yere 
varması Ankara'da, İstanbul'da veya Türkiye'nin 
Batı kentlerinde elbetteki genel ahlak ve adaba aykırı 
mütalaa edilmemektedir; ama Doğu Anadölünun ve
ya Anadolunun herhangi bir kentinde bu genel ah
lak ve adaba aykırı mütalaa edilmektedir. Eğer bu 
yetkiyi biz polise verirsek, oradaki vatandaşımıza 
20 nci Asrın şu gününde alabildiğine müdahale im
kânı vereceğiz. Yerinde müdâhale etse dert değil; 
ama onu alıp karakola götürme yetkisini vereceğiz. 
«Efendim, ben bunu böyle düşünüyorum» diye, 24 
saat tutma yetkisini vereceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen toparlayın 
efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Hay hay Sayın 
Başkanım, toparlıyorum. 

Ve orada kendisine nelerin reva görüleceğini şu 
anda ne düşünmek ve ne de dillendirmek istiyorum 
sayın milletvekilleri. Çok iyi hesap etmek ve karar
larımızı ona göre vermek durumundayız. 

önergemizin kabul edilmesi halinde, bunun iti
yat haline getirildiği; yani devamlı şekilde yapılmak 
itiyadının kazanıldığı hiç olmazsa bir kollayıcı, bir 
koruyucu tedbir olacaktır. 

Diğer taraftan, kanunun bu maddesinin gerek
çesiyle esası da birbirini tutmamaktadır, çünkü, ge
rekçede eşcinseller söz konusu edilmektedir. Uygula
nacak olan Anadolu'da, (Çok açık ifade ediyorum) 
50 küsur yılımı orada geçirdim, eşcinsel insan gör
medim. O halde, orası için böyle bir endişeye gerek 
yoktur; böyle bir kanun maddesine de gerek yok
tur sayın milletvekilleri. Onu hangi maksatla çıkarı
yor isek, paravana yönünden alıp, gerçek maksa
dıyla çıkarıp, polisimizi yetkidar kılalım, polisimizi 
etkin kılalım; ama, vatandaşı da bunun karşısında 
silahsız ve müdafaasız bırakmamak kaydıyla. 

Hepinizi engin saygılarla selamlıyorum. (HP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
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Sayın Ömer Kuş'han ve arkadaşlarının vermiş 
olduğu önergeye komisyon ve hükümet katılmamak
tadır. 

önergeyi oylarınza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir efen
dim. 

En son bir önerge daha var efendim, okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 1 inci maddesiyle 

Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 5 inci madde
sine eklenen (F) 'bendinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

«F) Genel ahlâk ve edep kurallarına aykırı ola
rak utanç verici ve toplum düzeni bakımından tas-
vfp edilmeyen tavır ve davranışlarda bulunanların.» 

Sabahattin Eryurt! 
Erzurum 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

'Mehmet Kocabaş 
içel 

Kadri Altay 
Antalya 

Ertuğrul Gok'gün 
Aydın 

BAŞKAN '— Sayın komisyon ve sayın hükü
met, bu önergeye katılıyor musunuz? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SİN (Muş) — Uygundur, katılıyoruz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
'(Erzincan) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet 
katılmaktadır. 

Önergeyi... 
MÜNİR SEVİNÇ '(Eskişehir) — Usul hakkında 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hayır efendim, önerge üzerinde iş

leme geçtik. 
MÜNİR SEVİNÇ '(Eskişehir) — 'önerge usulsüz 

gelmiştir. Diğer "^önergeler verildikten sonra, onlar 
görüşüldükten sonra bu önerge verilmiştir. Dolayısıy
la geçersiz sayılması gerekir efendim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, daha önergeleri iş
leme koymaya başlamamıştık ki yetişti bu önerge; 
onun için okuttum. 

Evet, evvela aynı mahiyetteki 5 önerge birlikte 
sunuldu, ondan sonra 2 önerge sunuldu. Daha o 5 
önerge sunulmadan bu önerge geldi. 

Son önergeye sayın komisyon ve sayın hükümet 
katılmaktadır, önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
miştir efendim. 

Sayın milletvekilleri, 1 inci maddeyi bu kabul 
etmiş bulunduğunuz önergeyle birlikte ve değişik şek
liyle oyunuza arz edeceğiz. 

Yalnız, 1 inci maddenin açık oya sunulması hak
kında bir önerge vardır onu okutuyorum efendim. 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülen 343 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet 

Yasasının 1 inci maddesinin oylamasının «Kupalar 
kürsüye konarak» ad okunarak yapılmasını arz. ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Günseli özkaya 
İstanbul 

Şükrü Babacan 
Kırklareli 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Cüneyt Canver 
Adana 

İbrahim Ural 
İstanbul 

Sururi Baykal 
Ankara 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ordu 

Salim Erel 
Konya 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 

Yılmaz İhsan Hastürk 
İstanbul 

özer Gürbüz 
Sinop 

Cemal özdemir 
Tokat 

Arif Toprak 
Niğde 

Hayrullah Olca 
İzmir 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Bahriye Üçok 
Ordu 

BAŞKAN — Önergedeki 
edeceğiz efendim. 

Ömer Kuşhan? Burada. 
Seyfi Oktay? Burada. 
Salim Erol? Burada. 
Günseli Özkaya? Burada. 
Şükrü 'Babacan? Burada. 

imza sahiplerini tespit 

Yılmaz İhsan Hastürk? Burada. 
Cahit Tutum? Burada. 
Özer Gürbüz Burada. 
Cüneyt Canver? Burada. 
Cemal özdemir? Burada. 
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İbrahim Ural? Burada. 
Arif Toprak? Burada. 
Sururi Baykal? Burada. 
Hayrullah Olca? Burada. 
Hüseyin Avni Sagesen? Yok. 
Hüseyin Aydemir? Burada. 
Bahriye Üçok? Burada. 

BAŞKAN — Yeterli imza vardır efendim. 
Yeterli üye sayısı olduğuna göre, açık oylamanın, 

adı okunan sayın milletvekilinin (kürsü önüne kona
cak oy kutusuna oy pusulasını atması suretiyle ya
pılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Bu şekildeki açık oylama kabul 
edilmemiştir efendini. 

Şimdi, kupaların şiarlar arasında dolaştırılması 
ve sayın milletvekillerinin oylarını bu kutulara at
ması; yanlarında oy pusulası bulunmayanların bir 
beyaz kâğıt üzerine adlarını, soyadlarını, seçim çev
relerini ve oylarının rengini belirtmek ve imzalamak 
suretiyle oylamanın yapılmasını oylarınıza arz edi
yorum •': Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Oy kupaları dolaştırılsın. 
'(Oyların toplanmasına başlandı) 
(ŞÜKRÜ BABACAN -(Kırklareli) — Sayın Baş

kan, bir şey söylemek istiyorum : Bu oylama şekli 
dünyanın en ilkel pariamentosundakinden daha ilkel 
'bir oylama şeklidir. Çok büyük yanlışlıklar oluyor. 
Bazan salonda 1'50 kişi varken 3'50 tane oy çıkıyor. 
Lütfen buna bir çare bulalım efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın milletvekilleri, oy kupalarının dolaşması 

aşağı yukarı 10 dakika alıyor. Lütfen salonu fazla 
miktarda terk etmezseniz, bundan sonraki görüş-
melepimize yol vermiş oluruz efendim. 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — 2 nci maddeye de
vam edelim Sayın Başkan. 

M. TURAN BAYEZİT ((Kahramanmaraş) — Bu 
madde kabul edilmeden başka maddeye geçilemez. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Polis Vazife 
ve Selalhiyet Kanununun 2 nci maddesini okutuyo
rum : 

IMADDE 2. — 2559 sayılı Kanunun değişik 8 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde '8. — Polisçe kat! delil elde edilmesi ha
linde ve mahallin en büyük mülkî amirinin emriyle; 

A) Kumar oynanan, umumî ve umuma açık yer
ler ile (her çeşit özel ve resmî kurum ve kuruluşlara. 
ait lokaller, 

B) Uyuşturucu madde imal edilen, satılan, kul
lanılan ve bulundurulan yerler. 

C) Mevcut hükümlere aykırı davranışları görü
len genelevler, 'birleşme yerleri ve fuhuş yapılan ev
ler ve yerler, 

D) (Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bü
tünlüğüne, Anayasa düzenine, genel güvenliğe ve ge
nel ahlaka zararı dokunacak oyun oynatılan, temsil 
verilen, film veya video bant gösterilen yerler, 

E) Derneklere, sendikalara, loca ve kulüplere, 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile ben
zeri kurum ve kuruluşlara ait ve yalnız üyelerinin ya
rarlanması için açılan lokallerden, birden fazla de
netim sonunda ve yazılı ihtara rağmen, iç yönetmeli
ğine aykırı faaliyet göstererek umuma açık yer du
rumuna geldiği tespit edilenler. * 

IF) Yürürlükte 'bulunan hükümlere aykırı olarak 
işletilen veya konulan yasaklara uymayan, açılması / 
izne bağlı yerler ile bu Kanunun 12 nci maddesi hü-
ikümlerine uymadığı tespit edilen yerler, 

Polis tarafından kapatılır ve/veya faaliyetleri men-
edilir. 

Kapatma veya faaliyetten meni gerektiren se
bepler adlî kovuşturmayı gerektiriyorsa soruşturma 
evrakı derhal Adliyeye verilir. 

Kapatmayı veya faaliyetten meni icap ettiren se-
'bepler mahkemeye intikal ettirilecek hallerden ise al
tı ay, değilse üç aydan fazla kapatma veya faaliyet
ten mene karar verilemez. 

Adlî ve idarî kovuşturmanın her safhasında mül
kî amirin kapatma veya faaliyetten men kararına 
karşı ancak idarî yargı merciine başvurulabilir. 

Soruşturma evrakı Adliyeye tevdi edilen şahıslar 
hakkında takipsizlik veya beraat kararı verilmesi ve
ya kesin şekilde sahip değişikliği hallerinde, mahallî 
mülkî amir tarafından kapatılan yerin süresinden ön
ce açılmasına karar verilebilir. 

BAŞKAN — 2 nci madde, Sayın Divan üyesi 
tarafından okunmuş bulunuyor. 

2 nci madde üzerinde Milliyetçi Demokrasi Par
tisi Grubu adına Sayın Osman Bahadır, Halkçı Parti 
Grubu adına. Sayın Günseli özkaya söz almışlardır. 

Sayın Osman Bahadır; buyurun efendim. 
MDP GRUBU ADINA OSMAN BAHADIR 

(Trabzon) — Sayın Başkan, Yjice Meclisin değerli 
üyeleri; görüşülmekte olan tasarı üzerinde konuşur
ken, önce eski Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 
tümünü incelemiş olarak, sonra bunu Anayasa açı
sından incelemeiş olarak ve bir de yeni getirilen tasa
rıyı incelemiş 'bir arkadaşınız olarak konuşuyorum. 

174 — 



T.B.M.M. B : 111 

Şimdi burada, Polis Vazife ve Selahiyet Kanu
nunun eski hükümlerinin ilgası gibi bir davranış içine 
girmek mümkün değildir. Birçok hükümler zaten 
eski Polis Vazife ve Selahiyet Kanununda mevcuttur. 
Biz burada yeni eklenen tmaddeler üzerinde görüş
lerimizi belirtiyoruz. 

Görüşülmekte olan tasarının 2 nci maddesiyle Ka
nunun 8 inci maddesine eklenen (E) bendi üzerine 
konuşuyorum; diğer hususlara değinmeyeceğim. Bu
rada (E) bendiyle eklenen; «Derneklere, sendikalara, 
loca ve kulüplere, kamu kurumu niteliğindeki mes
lek kuruluşları ile benzeri kurum ve kuruluşlara ait 
ve yalnız üyelerinin yararlanması için açılan lokal
lerden, iç yönetmeliğine aykırı faaliyet gösterdiği bir
den fazla denetim sonunda ve yazılı ihtara rağmen 
tespit edilenler»in mülki amirinin emriyle kapatılabile
ceği veya faaliyetten men edilebileceği hükmü geti
rilmiştir. Yeni getirilen... 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
O değil efendim; Adalet Komisyonu metnini oku
yorsunuz. Biz İçişleri Komisyonu metni üzerinde gö
rüşüyoruz. 

OSMAN ^BAHADIR (Devamla) — Aynen kabul 
edilmiş; metin de aynen kabul edilmiş. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Değil efendim, farklı metinler. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Efendim, İç
işleri Komisyonunun metninin (E) bendini müsaade 
ederseniz okuyayım; «Derneklere, sendikalara, loca 
ve kulüplere, kamu kurum niteliğindeki meslek ku
ruluşları ile benzeri kurum ve kuruşlara ait ve yal
nız üyelerinin yararlanması için açılan lokallerden, 
'birden fazla denetim sonunda ve yazılı ihtara rağ
men, iç yönetmeliğine aykırı faaliyet göstererek umu
ma açık yer durumuna geldiği tespit edilenler» 

iDoğru mu efendim, bu metni okuyorum? 
IDEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Doğru. 
OSMAN BAHADIR (Devamla) — Şimdi, bu 

metin üzerinde görüşlerimi açıklayayım, özür dile
rim. 

BAŞKAN — Sayın Bahadır, konuşma süreniz 10 
dakikadır; ona göre konuşma sürenizi ayarlayınız 
efendim. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Evet. 
Bu metin yeni getirilmiş oluyor. Polis Vazife ve 

Selahiyet Kanununun 8 inci maddesine bu fıkra yeni 
eklenmiştir. Dernekler Kanununda bu hususta yapı
lacak işlemi belirleyen özel hükümler bulunmasına 
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rağmen, Dernekler Kanunu dikkate alınmayarak Po
lis Vazife ve Selahiyet Kanununa bu hükümlerin ge
tirilmesi son derece sakat görülmüştür. Polis Vazife 
ve Selahiyet Kanununun 8 inci maddesindeki hüküm
lerin hangi hallerde uygulanacağı Dernekler Kanu
nunun 48 inci maddesinde mevcuttur. 

Şimdi, Dernekler Kanunu hazırlanırken, Polis Va
zife ve Selahiyet Kanununun S inci maddesi esas 
olarak alınmıştır. 8 inci maddedeki yasakları Der
nekler Kanunu dikkate alarak düzenlemiştir, oraya 
atıf yapılmıştır, 1*6 ncı maddede. 

Şimdi, Dernekler Kanununun tedvininin iradesine 
muhalif olarak Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
nun 8 inci maddesini genişletirseniz, bu Dernekler 
Kanununa aykırı olmaz mı? Eğer bu lokalleri vesai-
reyi kapamak istiyorsanız, Dernekler Kanununa hu 
hükmün getirilmesi lazım. Polis Vazife ve Selahiyet 
Kanununu birtakım yeni hükümlerle teçhiz etmek 
suretiyle Demekler Kanununun yaprlışındaki irade 
selbedilmiştir. Dikkatinizi çekerim; bir kulübe, oyun 
oynanan bir yere 2 kişi getirirseniz aleniyet olur, 
2 misafir getirirseniz aleniyet olur. Polis kontrol 
etti; 1 defa aleniyet, 2 defa aleniyet oldu. Bu takdir
de orayı kapatabilecek. 

Eskiden polis derneklere giremezdi. Ancak sa
kıncalı hallerde mülkî amirinin emri olduğu takdir
de girebiliyordu. Polise, «Emir aldınız mı?» diye so
ruluyordu. Şimdi doğrudan doğruya kontrol yetkisi 
veriliyor ki, bu son derece sakattır. 

Benim değinmek istediğim nokta şu : Bu düzen
lemenin (Dernekler Kanununda yapılması lazımdır. 
Lokallerin ve demeklerin ne şekilde idare edileceği 
özel mevzuatında genellikle düzenlenmiş, bir açık 
kapı bırakılmamıştır. Hatta bu Demekler Kanunu 
Anayasaya uygun olarak çıkarılmış, üzerinde hassa
siyetle durulmuş bir kanundur. Şimdi, Demekler Ka
nununun 48 inci maddesini, Polis Vazife ve Sela
hiyet Kanununa atıf yaptığı maddeyi genişletmek su
retiyle demekleri keyfi olarak bir nevi gündüz poli
sin, gece de bekçinin kontrolüne bırakıyor. Çünkü, 
polis nizamnamesine göre, bekçi geceleyin polisin 
bütün görevlerini haizdir. Geceleyin de bekçi iste
diği gibi bir derneği kontrol edecek ve mülkî amire, 
«Burada oyun oynanıyor, birkaç defa aleniyet te
şekkül etmiştir» vesaire gibi sözleriyle demeklere ve 
lokallere müdahale edilmiş olacaktır. Bu ayrıcalık 
yaratır. Polis veya bekçi belki Anadolu Kulübüne 
giremez; ama başka derneklerin lokallerine rahatlık
la girebilecektir ve burada birtakım olaylar yapabi
lecektir. 
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Benim arz ettiğim husus şu; Vazife ve Polis Se-
lahiyet Kanununun 8 inci maddesine eklenen (E) 
bendine lüzum yoktur. Bu hüküm Dernekler Kanu
nunda vardır. Burada Dernekler Kanunuyla bir ça
tışma vardır. Polis Vazife ve Selahiyet Kanununa bu 
hüküm getirilemez. 

Uygun görürseniz, bu hükmün çıkarılmasını arz 
ediyorum. Bu hususta bir önerge vermedim; ancak 
zamanı geldikçe aksak taraflarını izah edeceğim. Tak
dir sizlerindir. Bu birçok dedikodulara da sebebiyet 
verecektir, İmtiyazlı dernekler, imtiyazsız dernekler; 
imtiyazlı lokaller, imtiyazsız lokaller gibi çok sakın
calı, çok mahzurlu, tatbikatta çok olay yaratabilecek 
bir bent eklenmiştir. Bu bendin çıkarılmasını saygıy
la arz ediyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Osman Ba

hadır. 
Halkçı Parti Grubu adına konuşmak üzere Sayın 

Günseli özkaya; buyurun efendim. 

yasa düzenine zararı dokunma mefhumunu, kavra
mını, kuralını işletmesini ondan hangi hakla bekliyo
ruz diye sormak istiyorum sayın milletvekilleri? 

BAŞKAN — Sayın Özkaya, 1 dakika müsaade 
eder misiniz? Şahısları adına söz isteyenlerin de ba
sındasınız. Arzu ederseniz o süreyi de kullanın efen
dim. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Peki, teşek
kür ederim. 

Gene polisin yetkilerinin niteliği konusunda ge
nel ahlaka zararı dokunmak gibi kaygan bir kavram 
bulunmaktadır. Bunu da örneklemek gerekirse; Tür
kiye'de Kızılay'da ve benzeri birçok yer ve caddeler
de bazı hanımlarımızın gözlerinin ucuna kadar ör
tündüğü, eldiven giyip adaba aykırı olduğu halde el
divenle el sıkma alışkanlığında bulunduğu 1985 Tür
kiye'sinde, bu giysilerin propagandasını yapan bir fil
mi polis nasıl yasaklama hakkını ve yetkisini kendi
sinde bulacaktır? 

Madalyonun diğer yönü; plajlarımızda üstü olma
yan mayolarla sere serpe serinlenen yerli ve yabancı 
turistlerimizin bulunduğu Türkiye'de polis hangi kıs
tası bularak miki filmlerini veya birtakım çıplak sah
neleri yasaklama yetkisini kendisinde bulacaktır? 

Ayrıca, kadınlarımızın ve kızlarımızın çok duyar
lı olduğu, kuşkular yaratabilecek, öfkeleri kine ve 
sevgileri birbirine kargaşa haline getirecek birtakım 
eylem ve işlemlerin sonunda, geleneklerine çok bağlı 
olan halkımızın bir sosyal patlamaya yönelmesinden 
duyduğum kuşkuyu burada özellikle belirtmek iste
rim. 

Suçun nevi ise adlî ve idarî olarak ayrılmıştır. İti
raz halinde mahkemenin verdiği beraat kararma kar
şın kapatma ve men kararının devamı veya kaldırıl
ması polisin takdirine bırakılmıştır. Böylece polis ad
lî yargı erkinin üzerinde «Demoklesin kılıcı» gibi yer 
alacaktır. Böylece Anayasamızın öngördüğü kuvvet
ler ayrılığı ilkesi ve bağımsız yargı kavramı zedelen
menin ötesinde tecavüze uğramıştır. 

Ayrıca, her iktidar değişiminde iktidarın siyasî 
bakış açısına göre bu yer kavramıyla ahlak kavra
mının birtakım değişikliklere uğrayacağı doğaldır. 
Şimdi polisimizi düşünüyorum; her değişen iktidara 
göre sağdan sola, soldan sağa koşa koşa bu maraton
da öylesi yorulacak ki, sonunda soluğu kesilecek ve 
bu yükün altından kalkamayacaktır. Polisi güçlendir
mek için elbette kan vermek gerekirse verilecektir; 
ancak bu kanın polisin kan grubuna uyması gerekir. 
Aksi halde yaşatmak, yeşertmek, canlı ve sıcak tut-

HP GRUBU ADINA GÜNSELİ ÖZKAYA (İs
tanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; önce 
bu yasa tasarısının maddelerine, anlamına, kavram 
ve kapsamına karşı olmanın, polise ve polis teşkila
tına karşı olmak anlamında anlaşılmamasını vurgula
yarak, tasarının 2 nci maddesinin eleştirisine geçiyo
rum. 

2559 sayılı Kanunun bazı maddelerini değiştiren 
ve benim üzerinde söz aldığım 8 inci maddesini de
ğiştiren tasarının 2 nci maddesinde, polisin yetkileri
ni kullanacağı yer kavramı değerlendirmede çok ge
niş tutulmuştur. Bu yer konusu çok geniş bir kapsa
mı içermektedir. Şöyle ki; gecekondu kahvesinden 
tutun da spor tesislerine, spor kulüplerine, diyelim 
gazetecilerin lokallerinden kamplara, konutlara de
ğin Türkiye'yi polis yetkisi yönünden âdeta bir açık 
pazar haline getirmiştir. 

Polise verilen yetkilerin nitelik bakımından ise 
gene kapsamı çok geniş tutulmuştur. Örneklemek ge
rekirse; yasalarımızın Anayasaya uygun olup olmadı
ğı konusunda bu çok seçkin parlamentomuzun üye
lerinin, üstelik de pozitif bilim ve tabiî hukuk kural
larının bütün kavramlarının ağırlığı ile yüklü olduğu 
parlamentomuzun değerli parlamenterlerinin bile, 
hangi yasaların Anayasaya uygun veya uygun olma
dığı konusunda Meclis açıldığından beri bir anlaşma
ya varamadığı ve bugün hâlâ bu tartışma içinde ol
duğumuz şu an göz önünde tutulursa, böylesi karga
şa gösteren bir konu ve kavramda polisimizin Ana-
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mak istediğimiz bu görevleri ve polisimizi istemeye
rek de olsa katletmiş oluruz. 

Tüm bu anlatmaya çalıştığım konuların gelecek 
günlerde Türkiye gündemine bir polis - asker tercihi 
konusu getireceğini üzülerek tescil ettirmek istiyo
rum. 

Sözlerimi bitirmeden sizlere bir örnekleme daha 
sunmak istiyorum sayın milletvekilleri. Diyelim ki, 
Türk filmciliği çok gelişti de siyasal içerikli bir film 
çevirmek istediler ve bu filmin sahnelerinde şu ses
ler kulağımıza geliyor: «Bizi asker tercih etmedi» di
yor bir siyasî parti, film bu ya. «Güdümlü demokra
si» lafını Avrupa'daki solcular ortaya atıyor, «Aske
rin seçim hakkı olsaydı bir başka partiyi muhteme
len iktidara getirirdi» diyor. Bunun üzerine polis ne 
yapar? Orduyu bir siyasî partinin organik bağı hali
ne getirmeye hiç kimsenin hakkı olmayacağından, 
derhal adlî kovuşturmaya bile geçer, değil yasakla
ma. Ne hazin arkadaşlarım... 

MEHMET DELİCEOĞLU (Adıyaman) — De
magojiyi bırak. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Hayali 
bırak. 

GÜNSEUt ÖZKAYA (Devamla) — Lütfen din
leyin efendim, biz sizi dinliyoruz, dinleyin. 

ÖZGÜR BARUTÇU (Diyarbakır) — Bağırma 
be... 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Sayın Baş
kan, lütfen, rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, hatibe müdahale etmeye
lim. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Arkasından 
geleceği biliyorsunuz da ondan sinirleniyorsunuz. 

Ne yazık ki, bu bir film sahnesi değil sayın par
lamenterler. Bu, şu anda görüşmekte olduğumuz ka
nun tasarısı sırasında aynı gün Sayın Başbakan tara
fından söyleniyor. Bu polis, bu film hakkında ve de 
Başbakan hakkında nasıl karar verecektir? 

Saygılar sunuyorum. (HP ve MDP sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özkaya. 
Açık oylamada oyunu kullanmayan var mı? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. Oy kupaları kaldırılsın. 
(Oyların ayrımına başlandı). 
BAŞKAN — Gruplar adına konuşmalar bitmiş

tir. Şimdi şahıslar adına konuşmalara geçiyoruz. 
Sayın Özkaya söz hakkını kullanmış oldukları 

için şimdi sıra Sayın Hakkı Artukarslan'da; buyurun 
efendim. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) - - Sayın Baş
kan, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım; sabahleyin 
saat 10.00'dan itibaren Büyük Millet Meclisimizde 
görüşülmekte olan 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahi-
yet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısının ancak 2 nci maddesine gelebildik. 
Görülen ve taaccübümü calip olan hususları arz et
mek için gayret sarf edeceğim. 

1980'e gelirken 1960 ila 1980 arasında ve yine bu 
Kanunun çıktığı 1934'ten 1960'a kadar olan ve geli
şen olaylarda Türk demokrasisinin alabilmesi gere
ken ve alabildiğini zannettiğim hususlar âdeta gör-
memezlikten gelinmektedir. 

Arkadaşlarımız burada mevzuya yaklaşırlarken 
çeşitli deyimler kullandılar; bu Anayasa ile idare edi-
lebilinir de, edilemediği için böyle bir kanuna gidili
yormuş... Biz 1972'lerde de, «Bu Anayasa değil Tür
kiye'yi dünyayı idare eder; ama işbaşındakilerin be
ceriksizliği bunu yapıyor» diyenlerin kısa bir zaman 
sonra bayrak indirdiklerini gördük ve «Bu Anayasa 
ile bir yere gidilmez» dendi. 

Yine, «İşleme ve fişleme yapılıyor» deniliyor. Biz 
öyle örgütler gördük ki, ben dahil, Türkiye'de Türk 
Devletini idare edenleri, Türk Devleti değil, polisi 
değil, dışarıdan başka örgütler teker teker fişledi
ler. 

TEVFÎK BİLAL (Hatay) — Konuya, konuya. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Konu
ya geliyorum. Meseleyi etüt ederek 2 nci maddenin 
üzerinde inşaatı yapacağım. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — Apart
man inşaatı mı? 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Göre
ceksiniz hangi inşaattır; sabrediniz lütfen. 

öyle fişlemeler gördük ki, saat 21.00'den sonra 
Kızılay Meydanına inilemez ve geçilemez hale düş
tük. Anadolu'da seyahat için başka pasaportlar iste
necek kadar ileri gidildi. Unutulmaması gereken şey
leri arz etmeye çalışıyorum ve inanıyor, iman ediyo
rum ki, bu Büyük Millet Meclisinde her arkadaşımız 
benim kadar vatansever ve milliyetçidir. Buna rağ
men, Türkiye'nin konumunu ve meselelerini iyi gö
remezsek ve yaklaşımı düzgün yapamazsak, teşhis 
ve tespitte hata yaparız. 

SALIM EREL (Konya) — O konuları hiçbirimiz 
kabul etmiyoruz zaten. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Bu 
memlekette mahkemelerin ve hukukun geri itildiği, 
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polisin, idarenin ve hukukun önüne geçtiğini söyle
yen arkadaşlarımız çıktı. Türk polisi Türk Devleti
nin ve Türk hukukunun enirinde görev almaktadır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi vardır,, onun ibra etti-

*ği hükümetler vardır; polis, o hükümetlerin, o icra
nın emrinde ve Türk hukukunun emrinde olacaktır. 
Aksi takdirde, polis idaresi olan devletleri bizim hü
kümetimize, bizim devletimize, bizim iktidarımıza 
benzetmek insafla kabili telif midir? 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, bir dakika mü
saade eder misiniz efendim? 

Kanun tasarısının tümü üzerindeki görüşmeler 
bitti. 1 inci madde üzerindeki görüşmeler de bitti; 2 
nci madde üzerinde bitmedi. Lütfen efendim. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Efen
dim, sırası geldiği zaman Sayın Başkanım, eksik ol
masınlar; «Anlayış tarzı adamın budur, üslubu bu
dur» diyor, müsamaha ediyor. Ben de biraz köylü 
sayılırım, biraz da üslubum budur. Lütfen bana da 
müsamaha edin, konuşma fırsatı verin. 

BAŞKAN — Aynı müsamahayı size de gösteri
yoruz efendim; buyurun. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Polis 
devletinde seçme ve seçilme hakkı var mıdır? Daha 
bir hafta evvel, biri ilçe, 4 kasabamızda gerine geri
ne demokratik platformda seçim yaptık. 

TEVFIK BİLAL (Hatay) — Propaganda yapma, 
konuya gel. Burası propaganda yeri değil. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Efen
dim, propaganda değil. Burada vurgulamak istediği
miz şey, Türkiye'de polis devleti, polis hükümeti var 
mıdır, yok mudur meselesidir. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Bu kanuna lüzum 
yoktur diyoruz biz de. 

SALİM EREL (Konya) — O halde bu kanuna 
neden lüzum duydunuz? 

BAŞKAN — Hatibe müdahale etmeyelim efen
dim. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Kimse 
Türk polisini korkuluk olarak tutamaz. Polis, ahlak
sızın, vatan haininin, kötünün ondan korkup titre
mesine karşılık, namuslunun da güvence duyduğu bir 
polistir. 

SALİM EREL (Konya) — Olması lazım. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Evet. 
1980 evvelinde içine düştüğümüz durumda hangi

miz «polis» deyip çağırmıyorduk? Görülen odur ki, 
burada verilen selahiyet aslında polisin şahsına değil, 

Türk Devletinin güçlülüğüne ve onun kudretine ve
rilmektedir. 

Bazı arkadaşlarımız bazı kriterler getirerek, Av-
rupa'daki hesabı bizim hesabımıza karıştırmak iste
diler. Elbetteki 2 nci maddede bu mevzuu da getir
mek gerekiyor. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — İnşaatı kuralım ar
tık, inşaatı yapalım. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Avru
palı ne zaman ve nerede bize «Peki» dedi ki, burada 
peki desin?. 

1980'e gelirken her gün yüzlerin üzerinde adam 
ölürken, binlerin üzerindeki adam yaralanıp hapisle
re düşerken, şu bizim, Avrupa'da şöyle veyahut böy
le, diyenlere; şu anda buradan da oraya «Türkiye' 
de işkence var» deyip de, sanki mesaj verebilecek 
şekilde konuşan arkadaşlarıma hitap etmek istiyo
rum. 

Şunu rahatlıkla söyleyebilirim : Türkiye, işkence 
olmayan, tarihî boyutunda işkencesi olmayan, devlet 
politikasında işkencesi olmayan, hiçbir zaman olma
mış olan bir devlettir. (HP sıralarından gürültüler). 
Ancak, sayın bakanın da söylediği gibi, polis de za
man zaman ferdî hatalar neticesinde kusur işlemişse 
hükümetlerimiz, hâkimlerimiz onun yakasına yapışa
caktır. (HP sıralarından gürültüler). 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Sayın sözcü, inşaatı 
kuralım artık. 

BAŞKAN — Efendim, hatibin konuşmasına mü
dahale etmeyelim. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — İkinci 
fıkranın aşağıdaki şekilde değiştirilmesi teklifi ki, 
«Karakola götürülüp haklarında tanzim olunacak 
evraklarla beraber adliyeye verilir» şeklinde. Peki 
ne yapılması lazım? «Kimliğini bir belge ile veya po
lisçe tanınmış kişilerin tanıklığı ile ispat edemeyen
ler ve gösterdikleri belgelerin doğruluğundan şüphe 
edilenler...» başka yerden araştırma yaparlar. (HP 
sıralarından «Yanlış şeyi okuyorsun» sesleri). 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Yanlış kâğıt okuyorsun. 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Yanlış maddeyi 
görüşüyor Sayın ©aşkan, usule aykırı. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Efen
dim, değişik 2 nci maddeyi kastediyorum. (HP sıra
larından gürültüler). 

Şimdi... 
BAŞKAN — Sayın Artukarslan, lütfen toparlayın 

efendim. 

— 178 — 



T. B. M. M. B ; 111 1 1 . 6 . 1985 O i 3 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Mese
leyi dağıtmadan arza çalışacağım. (HP sıralarından 
gürültüler). 

Buraya çıktığınız zaman siz, ilgili maddeden ve 
ilgili fıkradan bahsetmeden alabildiğine kendinize gö
re bir üslup içinde konuşuyorsunuz; fakat biz mad
delerden bahsederken, eskaza bir fıkra hatası yapar
sak, tüm sisteminizle hemen yakalayıveriyorsunuz. 
Siz şimdiye kadar konuştunuz da, hepsi yerli yerinde 
mı oldu? (ANAP sıralarından alkışlar). Hukukçu ar
kadaşlarınızı da gördük, burada konuştular. 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, müddet itibariy
le size çok müsamaha ettim, lütfen toparlayın efen
dim. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Efen
dim, polisimizin içinde elbetteki hata işleyebilen in
sanlar da olabilir. Onların hakkından hükümetimiz 
gelmelidir. Biz polisin işkence yapmasına, adam döv
mesine, hakaret etmesine, tecavüz etmesine sizden 
çok karşıyız; ama onu korkuluk haline getirip de, şu 
anda dahi benim bilhassa bulunduğum bölgeye dışa
rıdan sızanların içte buldukları az ve çok hainlerle 
kontakt kurarak hâlâ yüzbaşı öldürdükleri bir devre
de Türk polisine itibar etmez, jandarmasına itibar et
mezsek bu vatanı, bu memleketi kime teslim edece
ğiz? (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 
Meseleye bu açıdan bakacaksınız. (HP sıralarından 
gürültüler). 

Peki, polise itimat etmem, hâkime itimat etmem, 
hükümete itimat etmem; kime itimat edeceğiz? (HP 
sıralarından gürültüler). 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Ne biçim konuşu
yorsunuz öyle? Jandarmaya, polise biz sizden fazla 
itibar ederiz, itimat ederiz; lütfen polemik yapma
yın. 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, bağlayın lütfen, 
zamanınız çok geçti. Konuşmanız 10 dakikayı buldu. 
Rica ederim, süreniz 5 dakikadır. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Ondan 
vatan hainleri korkacaktır, cumhuriyet düşmanları 
korkacaktır, demokrasi düşmanları korkacaktır, ırz 
ve namus düşmanları korkacaktır. (HP sıralarından 
gürültüler). Yasa ve rejim düşmanları korkacaktır, 
Bayrak ve istiklale hürmet göstermeyenler korkacak
tır. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 
Polis daima namuslunun, şereflinin yanında olacak
tır. Türk polisinin içinden çıkan bir iki tane yanlışa 
inşaat kuramazsınız. (HP sıralarından gürültüler). 
Türk polisi 12 Eylülden bu y_ana en az 100 tane şe

hit vermiştir. Bu arada 2 tane maskara çıkmışsa 
Türk polisini onlarla kıyas edemezsiniz. 

Hepinize saygılar sunuyor, hürmetlerimi arz edi-
. yorum. (ANAP sıralarından alkışlar, HP sıraların
dan gürültüler). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Artukars
lan. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSİPER (Balıkesir) — Sayın Başkan, kısa bir 
söz almak istiyorum, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNSlPER (Balıkesir) — Efendim, bir açıklama 
yapma ihtiyacı hissettik. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; grupları adı
na konuşma yapan arkadaşlarımız, bu maddeyle po
lise verilen ^yetkileri eleştiriyorlar. Ancak, madde 
okunduğu zaman, bu maddeyle polise değil, mahal
lin en büyük mülkî amirine yetki verildiğini görmek 
mümkündür. Bu hususu bu şekilde açıklıyoruz. Arka
daşlarımızın eleştirileri bu açıklamadan sonra bu doğ
rultuda gelmeli; bekliyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Efendim, şahsı adına konuşmak üzere Sayın İs

mail Saruhan; buyurun. 
Sayın Saruhan, bir dakika efendim; Sayın Artuk

arslan zamanını çok aştı. Tabiî siz de zamanınızı aş
makla beraber, lütfen o kadar olmasın, rica ediyo
rum. 

Buyurun efendim. 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Teşekkür ede

rim Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, saat 10.00'dan bu yana gö

rüşmekte olduğumuz Polis Vazife ve Selahiyet Ka
nunu Tasarısı hakkında, yeni bir kanun geliyor diye 
büyük telaş içinde olunmasına esasen hiç gerek yok
tur. 

Şu anda görüşülmekte olan (Gerek 2 nci madde 
ve gerekse daha sonraki maddeler) 2559 sayılı Kanun 
birçok değişikliklere uğramıştır. Bu maddelerin tü
münü baştan , aşağı okuduğumuz takdirde, yeni ka
nun maddeleri gibi görünüyorsa da, oysa 52 yıl ön
ce yürürlüğe giren kanundaki bazı sözcüklerin ve te
rimlerin burada yer aldığını görürüz. (HP sıraların
dan, «Maddeye gel» sesleri). 

Çok değerli muhalefet milletvekillerini şu ana ka
dar, 8 saate yakın dinledik; bir dakika da olsa bizi 
dinlerlerse, sanıyorum en demokratik bir usul bura
da işlemiş olur. 
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Sayın milletvekilleri, önce Türk polisine güven
mek mecburiyetindeyiz. Biriyle kavga edildiği takdir
de ilk başvurulacak müessese Türk polisi ve karakol
dur. O halde Türk Devletinin, Türk Milletinin mal 
ve can güvenliğini sağlayan bu teşekküle karşı söz 
söylemenin yanlış olduğunu takdir ederiz. İnsanlara 
millet olarak yetki verdiğimiz zaman, onların en adil 
işlemi yapacağına inanmamak mümkün değildir. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
2 nci maddeye gel; 2 nci maddeyi görüşüyoruz. 

BAŞKAN — 2 nci madde efendim. 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — 2 nci 

maddede mi bunlar hep? 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde lütfen. 
İSMAİL SARUHAN (Devamla) — Türk polisi

nin bu millete göğsünü siper ederek... 
BAŞKAN — Sayın Saruhan, 2 nci madde üze

rinde konuşunuz lütfen. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — 2 nci 
maddede mi bunlar hep? 2'yi konuşuyorsunuz. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde konuşunuz. 
İSMAİL SARUHAN (Devamla) — Evet, konu

şuyorum; hem de Anayasanın 83 üncü maddesine 
göre konuşuyorum sayın milletvekilleri. (HP sırala
rından «Bravo» sesleri, gülüşmeler, alkışlar). 

Millete göğsünü siper eden Türrk askerini arka
dan vuran insanların burada müdafaa edilmesine yer 
yoktur, müdafaa edeceğinize inanmıyorum. Onun 
için; yasa koyucu burada, bir de Anayasa müessese
si de var; bu yasa çıktıktan sonra, «Bu, Anayasaya 
aykırı» diyerek, Anayasa Mahkemesine müracaat et
me hakkı kimseden alınmıyor. Ben bu kanun değişik
liğini çok iyi tetkik ettim; ama bir şeyi gördüm: Po
lisin suçluyu yakalamak, onun bu haince davranışla
rına «dur» demenin ötesinde hiçbir kötü niyet yok
tur. Kaldıki, zorbayı koruyanlar ki, 12 Eylül 1980 
öncesinde Türk polisinin üniversiteye giremeyeceğini 
iddia edenler, onun yanlış olduğunu anladılar; sade
ce üniversiteye girerek cenazeyi mi alacaktı Türk po
lisi? İşte, bu düşüncelerle diyoruzki, sıkıyönetimden 
çıkmak üzere bir ülke olan Türkiye'de 1402 sayılı 
Sıkıyönetim Kanununda elbette yerini alacak bazı 
kanunî müeyyidelerin bulunması şarttır. (HP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Teşekkür ederim. 
Esasen Polis Türkiye'de, hükümetin, devletin ve 

milletin bütünlüğünü, can ve mal güvenliğini sağla
makla yükümlü ve görevli olduğuna göre, buradan 
yanlış düşünmenin; şu anda müzakeresini ettiğimiz 

polis kanunuyla polise verilen selahiyetle anayasal 
hakkın bizatihi kullanılabilmesinin esasının ötesinde 
hiçbir şey düşünülmemektedir. 

Sayın milletvekilleri, şu halde bir hususu sizlere 
açıklamak isterim; ama hop kalkıp, hop oturmayaca
ğınızın da sözünü vermelisiniz. (HP sıralarından gü
rültüler). Bugün Türk Devletine karşı yurt dışında 
radyosuyla, basınıyla bu polis selahiyetleri kanunu 
hakkında verip, veriştir enleri; burada onlar gibi dü
şünmek aklımdan, hayalimden geçmemekle beraber, 
işte ben bu kanuna, bu tasarıya bunun için... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Ne demek istiyorsun, açıkla? 

İSMAİL SARUHAN (Devamla) — Bu yayın or
ganları, bu Türk düşmanları, Türkiye aleyhinde olan
lar bu kanunun iyi olmadığını söylediği için bu ka
nun yerindedir, bunun doğru bir kanun olduğuna 
gerçekten inanıyorum, (HP sıralarından gürültüler). 
Bunun için savunuyorum. Hiç kimsenin endişesi ol
masın; bu, sadece kötü niyetli insanların ensesinde 
ve yakasında olan bir kanundur. Milletin çoğunluğu
na ıstırap veren, önün huzurunu bozan, onun güve
nine gölge düşürenleri, azınlığı burada savunmak 
mümkün değildir. 

Hepinize saygılar sunarım. (HP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saruhan. 
Sayın milletvekilleri, 2 nci madde üzerinde görüş

meler sonuçlanmıştır. Yalnız, soru taleplerine geç
meden evvel 1 inci maddenin sonuçlarını arz ediyo
rum : 

Katılan üye sayısı : 338 
Kabul : 225 
Ret : 110 
Çekimser : 3 

BAŞKAN — Neticeten 1 inci madde kabul edil
miştir efendim. 

Şimdi 2 nci madde üzerinde soru sormak iste
yenler?.. 

Efendim, soru talebinde bulunan arkadaşlarımı
zın isimlerini, herhangi bir yanlışlığa mahal verme
mek için, yeni baştan okuyorum : 

Sayın Salih Alcan, Sayın Mehmet Kocabaş, Sa
yın Aydın Güven Gürkân, Sayın Türkân Turgut Arı-
kan, Sayın Şevki Taştan. 

Soru sormak isteyen arkadaşlarımızın isimleri bun
lardır. 

Sayın Salih Alcan; buyurun efendim. 

180 — 
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İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın Başkan, usul hakkında söz alabilir 
miyim efendim? 

BAŞKAN — Usul hakkında mı? 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Bu sorular hakkında. 
BAŞKAN — Bir dakika müsaade ederseniz, usul 

64 üncü maddedir, açayım, okuyayım da unsurların
dan hangisine taalluk ediyor sizinki, onu tespit ede
lim. 

Efendim, 64 üncü madde usul hakkında konuşma
ya mütealliktir, okuyorum; bu unsurlardan hangisi 
üzerinde görüşeceksiniz onu lütfen ifade buyurun da, 
ona göre muamele yapalım. Okuyayım mı, yoksa 
siz... 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Ben sorumu tevcih edeyim müsaade 
ederseniz, siz Divan olarak karar verin efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Efendim, sorular hakkındadır benim ta
lebim. Şimdi sorulan soruları hangi arkadaşlarımız so-
racaksa birlikte yazalım, hepsine birlikte cevap ve
relim. Soruları, mesela A, B, C, D şahısları soruyor, 
teker teker cevap veriliyor. Şimdi, soru sormak için 
söz aldığı nedeniyle arkadaşımız, tekrar biz ona ce
vap vermek mecburiyetinde kalıyoruz, o tekrar so
rusunu devam ettiriyor. Halbuki soruları sıralarsak, 
hepsine cevap vermiş oluruz. 

Bunu Yüce Divanın takdirine sunuyorum. Bu, 
usule de uygundur, usule aykırı bir davranış değil-
İdir, 

BAŞKAN — Şu halde, soru soracakların hepsi 
size soru sorsunlar, siz kayıt mı edeceksiniz efendim? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Biz kayıt edelim efendim, cevabını ve
relim. 

M. SEYF1 OKTAY (Ankara) — Her şahıs kendi 
soruyor, tamamen kişisel. 

BAŞKAN — Anlayamadım Sayın Oktay?.. (Gü
rültüler). 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Toptan görüş
me gibi bir şey oluyor, müzakere usulüne aykırı efen
dim. Sayın bakanın geneli üzerinde konuşur gibi bir 
tavır içine girmesi söz konusu olur. Bir genel görüş
me havası olur efendim. 

BAŞKAN — Sayın Oktay anladım, tamam efen
dim. 

Efendim, şimdiye kadarki tatbikat böyle olmadı, 
o bakımdan müsaade ederseniz yine o şekilde de
vam edeceğiz. Yalnız, soru soracak arkadaşlardan so
ruların kısa olmasını istirham edeceğiz. Mesele bun
dan ibaret. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 
Başkan, bir de tekrardan kaçınsınlar lütfen. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Salih Alcan. 
SALÎH ALCAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, sa

yın bakana sorumu iletiyorum. 

Bu kanunun 1 inci maddesinin (F) bendi aynen 
'geçti, (D) bendi de aynen geçeceğine göre; gençlerin 
ahlakını bozan ve kadınlarımızın onurunu kıran Tan 
Gazetesi ve buna benzer basın organlarının akıbeti 
ne olacaktır? 

İkinci sorum: (D) bendinde «film, video, bant» 
kelimeleri geçmektedir. Bunun yanında, «Müstehcen 
basın yayınları» da cümlesi konamaz mıydı? Bunlar 
da ahlakı bozmuyorlar mıydı? 

Bunları sormak istiyorum, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bu sorunun cevabı görüştüğümüz maddeyle ilgili de
ğil efendim. Şimdi, müstehcen yayınlarla ilgili ayrı 
bir kanun hazırlanıyor. O kanun çerçevesinde görü
şülecek hususlar; bizim şimdi konuştuğumuz şu mad: 

deyle ilgili değil. 

SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Efendim, ahlak 
kaideleriyle ilgili. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayalım. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Devamla) — Efendim, ahlak kaidelerinin şu arz edi
len hususlardaki pozisyonu, durumu kanunda tespit 
ediliyor. Gazetelerdeki müstehcen neşriyatla ilgili ola
rak ayrıca bir kanun hazırlanmakta, onun da kaide
leri ayrıca getirilecektir. O ayrı bir konudur, bu mad
de içerisinde cevaplandırılacak bir konu değil. 

Saygıyla arz ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Mehmet Kocabaş, buyurun. 
MEHMET KOCABAŞ (İçel) — Sayın Başkan, 

madde 2 - E : «Derneklere, sendikalara, loca ve ku
lüplere» deniyor. Bu loca ne demek? Ne locası? Tür
kiye'de 9 senedir siyasetin içindeyim, ne olarak kas-
dediliyor; açık olarak serdedilsin. Ne locası? Bunu 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
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•İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT ı 
(Erzincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; I 
buradaki «loca» kelimesi ki, mevcut bazı dernekler I 
var, Rotary ve Lions kulüpleri gibi; biz bunları kas- I 
tediyoruz efendim. I 

MEHMET KOCABAŞ (içel) — Onlar kulüp be
yefendi. I 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — öbürleri de dernek efendim. I 

MEHMET KOCABAŞ (içel) — Bunu niçin koy
dunuz, bunu kim koydurdu buraya? I 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT-
(Erzincan) — Efendim, şimdi kim koydurdu; burada I 
belli, komisyon metni var, hükümet metni var; yani I 
«Kim koydurdu?» diye ben nasıl bir cevap vereyim? 
Bunu diyelim ki, komisyon koymuşsa, Meclisi temsi- I 
le yetkili bir komisyon koymuşsa, «Niye koydunuz, 
niye koymadınız?» diye ben onu muaheze edemem 
ki efendim. I 

MEHMET KOCABAŞ (içel) — Sayın Başkan, 
hükümetin getirdiği metinde bu yok. I 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Yok tabiî efendim. 

MEHMET KOCABAŞ (İçel) — Hükümetin ge
tirdiği metinde bu «loca» tabiri yok. Bu sonra gir
miş, nasıl girmiş, onu merak ediyorum. Kim sokmuş? 
Bunun çıkarılmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bunu sayın bakan kendi 
düşüncelerine göre söylediler. 

Sayın Komisyon, siz herhangi bir cevap verecek I 
misinizr efendim. I 

Buyurun. I 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 

TUNÇSIPER (Balıkesir) — Efendim, hükümet met
ninde yok bu; Adalet Komisyonunda konmuş. Bu 
kadar dernek, sendika ve diğer müesseseler buraya 
alınırken, Lions Kulübü, Rotary Kulübü bunun dı
şında tutmak istememiş arkadaşlar, bu mason kulüp
lerini de buraya dahil etmişler. Hadise budur. 

MEHMET KOCABAŞ (içel) — Ne locası oldu
ğu belli oldu. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon, j 
3 üncü olarak Sayın Güven Gürkân buyurun efen
dim. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sayın 
bakandan şu sorumu cevaplandırmasını arz ediyo
rum. 

2 nci maddenin (D) fıkrasına göre, devletin ülkesi 
ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne, Anayasa düze- I 
nine, genel güvenliğe ve genel ahlaka zararı dokuna- j 
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cak oyun oynatılan, temsil verilen, film veya video 
bant gösterilen yerleri, polis, en yüksek dereceli mül
ki amirin izniyle 6 aya kadar kapatabiliyor. 

Şimdi, burada sayılan, «Devletin ülkesi ve mille
tiyle bölünmez bütünlüğüne, Anayasa düzenine, ge
nel güvenliğe» gibi kavramlar, bir mülkî amirin bir 
temsilin oynanması sırasında riske edemeyeceği ka
dar ağır suçlamalardır. 

Şimdi şu soruyu sayın bakanımızdan sormak isti
yorum : Böyle bir durumda valilerin ya da kayma
kamların, «Ben önce bir kapatayım da, yasaklayayım 
da, bunlar gitsinler idarî yargıda kendilerini aklasın
lar, böylece ben de sorumluluktan kurtulayım» diye 
düşünerek, bir tür ön sansür, ön izin; sansür ve dev
letin ön denetimi yolunda kullanılabilir mi? Kullanı
labilir ise, devletin temsil alanında sansür yetkisi ol
madığına göre, bu nasıl önlenebilir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 
Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil
leri; getirmiş olduğumuz 2 nci maddeyle, 2559 sayılı 
Kanunun 8 inci maddesine bazı fıkralar ekliyoruz, 
bazı fıkralarına da bazı cümleler ekliyoruz. 

Şimdi bu okuduğumuz ve sual sorulan madde, 
2559 sayılı Kanunda aynen şöyle: «Ahlaka ve umu
mî terbiyeye uygun olmayan veya devletin emniyet 
ve siyasetine mazarratı dokunacak oyun oynatılan 
veya temsil verilen yerleri» diyor. Aşağı yukarı cüm
lenin tamâmı şu maddede var. Yani bu kanunda, hâ
lâ yürürlükte olan kanunda mevcut olan bir hükme 
biz şunu ilave ettik: «Film veya video bant gösteri
len yerler» ilavemiz sadece budur. O halde bunu bir 
sansür olarak değerlendirmek eğer mümkün idi ise 
- ve deminden beri münakaşa ettiğimiz bir konunun 
da cevabı burada doğuyor - şu yetkilerle mücehhez 
iken, polis şimdiye kadar hiçbir sansür hareketine 
girişmemiş olduğuna göre, demek ki bundan sonra 
da girişmeyecektir. Yani endişelerimiz, düşündükleri
miz kadar boyutlu değildir. 

Esasında mülkî amir; elbetteki bir vilayetin idare
sini teslim etmiş olduğumuz bir vali veyahut bir kay
makam, bunları artık tefrik edebilecek durumdadır 
efendim. Bunu böyle kabul etmekte hem zaruret var
dır hem de şu maddede görüldüğü gibi tatbikatı var
dır. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
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Sayın Türkân Arıkan, buyurunuz efendim. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, sayın bakanın şu sorumu cevaplandır
masını rica ediyorum efendim. 

Maddenin (D) şıkkında «Genel ahlaka zararı do
kunacak film gösterilen yerler» deniliyor. Böyle olun
ca, her ne kadar TRT'nin bir denetim kurulu var 
ise de, TRT Televizyonunda gösterilen ve genel ah
laka zararı dokunabilecek filmler kabul edilirse, po
lis TRT'yi de kapatacak mıdır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türkân Arı
kan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Hayır efendim, kapatmayacaktır. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederimi Sayın Bakan. 
(Sayın Şevki Taşıtan, buyurunuz efendim. 
ŞKVTİ TAŞTAN (Sivas) — Sayın Başkan, sa

yın balkanın şu sioruıyu oevaplandıırmaisını arz ve ta
lep ediyorum. 

îhlbar üzerine ve usulüne uygun olarak bir gü
venlik görevlisi tiyatroyu, bale ve operayı, sinemayı 
izleyerek, hangi görüşlere dayanarak güvenliğe, ge
nel ahlaka aykırılığını töspilt edecektir? Bu şekilde 
Ibiır davranış, sanatı Ve sanatçıyı özgürlük ortamun-
dıan uzaMaştutoaz mı? Böylesine koşullu bir ortam
da, sanata ve sanatçıya baskı nasıl önlenebilir? 

Teşekkür edenim efendim. 
(BAŞKAN — Teşekkür öderim efendim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
IÇtŞUBRt BAKANI YILDIRIM AKBUDUT 

(Erzincan) — Efendim, yürürlükte olan kanunu oku
yorum : «Ahlaka ve umumî terbiyeye uygun olma
yan veya devletin emniyet ve siyasetine mazarratı do
kunacak oyun oynatılan ve temsıil verilen yerleri po
lis, k'aJti deliller elde ettiği takdirde, o yerin en bü
yük mülkiye amirinin emriyle kapatabilir.» Halilha-
zırda yürürlükte bulunan madde budur efendim. 

Şimdi, bu maddeye göre söylediğiniz sakıncalar 
doğmadığını düşünürsek, demekkli bizim ilave ettiği
miz konularda da bir salkınca doğmayacaktır. Tat-
bikatıda olmuştur ve sizleri, bizleri ra'haifclatacak bir 
maddedir ve tatbikatı senelerden beri yapıllnıakltadır 
eferidiim. 

iSayıgıyla arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın mıMle'tvekİferî, 2 nci madde üzerinde grup

lar ve şahıslar aldına konuşttialar yapılmış, aynı za
manda sorular sorulmuştur. 2 nci madde üzerindeki 
müzakereler 'bitmiştir. 

2 nci madde üzerinde 20 civarında önerge var
dır, geliş sırasına göre okutuyorum eîfendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşüıknek'te olan Polis Vazife ve Selahlyet Ka

nununda değişiklik yapan Tasarının 2 nci madde-
iskıin Tasarı metninden çıkartılması arz ve teklif olu
nur. 

Gerekçe : 
Değiştirilen 2559 sayılı Kanunun 8 inci maddesi 

günün ihtiyaçlarına cevap verecek yeterliktedir. 
26J6.İİ973 yılında değişikliğe uğrayarak bir fıkrası 
değiştirilmiş ve bir fıkra ilave edilmiştir. Ayrıca uy
gulamada yeni güçlükler doğuracak değişikliğe ge
rek yoktur. Dernekler, sendikalar, loca ve kulüpler, 
'kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları lokal
lerinin dekapatılması gibi polis ve mülkî amirlikleri 
ıgüç durumdla bırakacak, parti ya da görüş ayrılığı 
nedenliyle günün İktidarlarına göre farklı ve keyfî 
uygulamalar yapılacağı endişesi giderilemeyecek hü
kümlere hiç gerelk yoktur. Dernekler ve sendikalar 
idarenin sürekli denetimi altında görev yaparlar. Her 
zaiman denetimleri mümkündür. Lokallerde kumar 
oynama hallerinde üye olmayanlar bulunur ya da 
kumar suçunun koşulları varsa cezaî kbvuziturma ya-
pılalbik". Yeni maddenin diğer bend ve fıkraları da 
yeni İhtiyaçları 'karşılayacak nitelikte değildir. 

özer Gürbüz 
Sinop; 

Salim Erel 
Konya 

İbrahim Taşdemıir 
Ağn 

Ömer Kuşihan 
Kars 

Veysel Varol 
Erzincan 

Yılmaz Hastöirk 
İstanbul 

Rıza Tekin 
Siirt 

Besim Göçer 
Çorum 

Mehmet Ünen 
Kayseri 

Günsel özfcaya 
İstanbul 

Mustafa Çelebi 
Hatay 

Sırrı Özbek 
Adıyaman 

tdris Gürpınar 
Muğla 

Cemal özdemir; 
Tokat 

Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Amasya 

Seyfi Oktay 
Ankara 

Onura! Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Kâzım İpek 
Amasya 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Polis vazife ve Selahiyet Ka

nununda değişiklik yapan Kanun Tasarısının, 2 nci 
maddesinin (D) bendinin, aşağıdaki biçimde değişti
rilmesi arz ve teklif olunur. 

«D) Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bü
tünlüğüne, anayasal düzenine ve genel terbiye ve 
ahlak kurallarına aykırı olarak utanç verici oyun oy
natılan, temsil verilen, film ve video bant gösterilen 
yerler.» 

Gerekçe :• 
Her türlü yorumlanabilecek ve sübjektif takdire 

müsait, konu ile irtibatı kurulamayan «Genel güven
liğe» deyimi çıkartılmış Ve sübjektif yorum ve tak
dire yer vermemek için «Genel ahlaka» deyimine 
açıklık getirilmiştir. 

özer Gürbüz 
Siruop 

A. Sırrı Özbek 
Adıyaman 

ibrahim Taşdemir 
Ağrı 

İdrils Gürpınar 
Muğlal 

Cemal özdemir 
Tokat 

Ansan Savaş \Arpacio 
'Amasya; 

Rıza Tekin 
Siirt 

Mehmet Ünen 
Kayseri 

ğlu 

Günseli özkaya 
İstanbul 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Yılmaz Hastürk 
İstanbul 

Salim Erel 
Konyal 

Veysel Varol 
Erzincan 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Seyfi Oktay 
Ankaraı 

Kâzım İpek 
Amasya1 

Besim Göçer 
Çorum 

Sayın ''Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Polis Vazife ve Selahiyet 

Kanununda değişiklik yapan Kanun Tasarısının, 2 
nci .maddesinin (C) bendinin, aşağıdaki biçimde de
ğiştirilmesi arz ve teklif olunur. 

«C) Mevcut hükümlere aykırı davranışı görülen 
genelevleri, birleşme yerleri ve fuhuş yapılan evler 
ile fuhuşu itiyat haline getiren yerler.» 

Gerekçe: 
Bir otel ya da herhangi bir yerde sahiplerinin 

veya ilgililerinin haber ve ilgileri olmadan fuhuş ya
pılabilir. Bu yerin hemen kapatılması haklı görülme
miş birkaç defa veya birden fazla fuhuş yapılıp, 
itiyat haline geldiğinde kapatma işleminin yürütülme
sinin daha doğru olacağı düşüncesiyle ıbent değişik
liği önerisinde bulunulmuştur. 

özer Gürbüz Günseli özkaya 
Sinop îstanfbul 

Salim Erel 
Konya 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

A. Sırrı Özbek 
Adıyaman 

İdris Gürpınar 
,Muğltf 

Veysel Varol 
Erzincan . 

Rıza Tekin 
Siirt 

Seyfi Oktay 
Ankara 

[Mehmet Üner 
Kayseri 

Mustafa Çetet» 
Hatay 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Yılmaz Hastürk 
İstanbul 

Cemal özdemir 
TokaK 

Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Amasya 

Besim Göçer 
Çorum , 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Kâzım ipek 
Amasya 

(HAYDAR KOYUNCU (Konya) — Sayın Baş
kan, tatil edin, vakit geldi, önergeler bitmez. 

BAŞKAN — Efendim, sırası gelince oylarınıza 
sunacağım durumu. 

Diğer önergeyi okutuyorum efendim: 

iSayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Polis Vazife ve Salahiyet Ka

nununda değişiklik yapan kanun tasarısıni'n, 2 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (£) bendimden sonra ge
len «Polis tarafından kapatılır» ile başlayan cümlesi
nin aşağıdaki biçimde değişjtirilmesi arz ve teklif 
olunur. 

«Mahallinin en büyük mülkîye amirinin emri ile 
polis tarafından kapatılır ve/ıveya faaliyetleri men 
edilir.» 

Gerekçe: 
Madde bendinde önerilen değişiklikle eski metinde 

olduğu gibi mülkî amirce karar verilerek polisçe ka
patma veya faaliyetten men işleminin yerine getirile-
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ceği cümlesi daha iyi anlaşılır (hale getirmek için bir
leştirilmiştir. 

özer Gürbüz 
Sinop 

Salim Erel 
Konya 

Onural Şeref Bozkunt 
Çanakkale 

Besim Göçer 
Çorum 

Veysel Varol 
İErzincan 

Yılmaz Haistürk 
Istanlbul 

Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Amasya 

Mehmet lüner 
Kayseri 

Günseli özkaya 
İsitaribul 

Mustafa Çelebi 
Hatay 

Ömer Kuşhan 
Kars 

İdris Gürpınar 
Muğla 

Cüneyt Canver 
Adana 

Cemal ÖZdemir 
Tokat 

Rıza Tekin 
Sürt 

Seyfi Oktay 
Ankara 

Kâzım îpefc 
'Amasya 

Sayın ıBaşkanlığa 

Göı*üşülmekte olan Polis Vazife ve Selalhiyet Ka
nununun 2 nci maddesinin (E) bendinin' madde met
ninden çıkartılması arz ve teklif olunur. 

Gerekçe: 
Dernekler* sendikalar, loca ve kulüpler, kamu 

kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve benzeri; 
kurum ve kuruluşlara ait lokallerin kapa/tülması uy
gulamada yeni bazı güçlükler doğuracaktır, Siyasal 
'iktidarlara göre ayrı uygulamalar görülecek, idare 
ve polis yanlı görünmek durumunda kalacaktır. Oysa 
Dernekler Kanununun 45, Sendikalar Kanununun 47 
ve Anayasanın 135 inci maddesinde yer alan kamu 
kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının, anılan mad
delerde belirtildiği gibi her zaman idarece denetim
leri ve zararlı bir halleri görüldüğünde lokalleri ile 
birlikte faaliyetlerinden men edilmeleri mümkündür. 
Aync bu (E) bendi ile polisçe tutanaklar tutup idare
ce lokallerinin kapatılması uygulamada birçok yanlış 
anlamalara, yanlışlıklara ve huzursuzluklara neden 
olacaktır. Yasaların çıkış amacı toplumda huzursuz
luk yaratmak değil, huzuru sağlamak olmalıdır. Eski 
metinde olduğu gibi maddenin bu bent çıkarılarak 

düzenlenmesi dalha uygun 
önerilmiştir. 

Özer Gürlbüz 
Sinop 

LÜbralhitm Taşdemir 
Ağrı 

Cüneyt Canver 
Adana 

Ömer KuşÜıan 
Kars 

Mustafa Çelebi 
Hatay 

Cemal özdemir 
Tdkalt 

Veysel Varol 
Erzurum 

iMdıımet Üner 
Kayseri 

olacağı düşünülmüş ve 

Günseli Özkaya 
istanbul 

Salim Erel 
Konya 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Beştim Göçer 
Çorum 

Yılmaz Hastürk 
istanbul 

îdris Gürpınar 
Muğla 

Rıza (Tekin 
Sürt 

Seyf i Oktay 
Ankara 

Kâzım İpek 
Amasya 

Sayın Başjkanilrğal 
Görüşülmekte olan Poİs Vazife ve Salahiyet Ka

nununda değişiklik yapan tasarının 2 nci maddesinin 
ı(B) bendinin aşağıdaki biçimde değişit/irilmesi arz ve 
itiekMf olunur. " 

«B) Uyuşturucu madde imal edilen ve kulla-
nı'lıaaı yerler.»1 

Gerekçe : 
IBenit metininden, «Uyuşturucu madde satılan ve 

(bulundurulan yerler,» deyimleri' çıik'ar'tııknası önerül-
rriiştir. Çünlkü, uytuşjüurucu maddeyi bir kimse hiç 
(halber ve ilgisi olmadan bir otelde veya bir sinema
da bir lokal yada kıraathanede satar veya bulundu-
ralbilir. Hüklüim böyle kalırsa anılan yerlerin de ka-
paltılllmaisı geriekecekltir, Esasen bu yerlerin sahip veya 
ilgililerinin suçla ilgileri varsa on serteden başlayan 
cezalım zanlısı olacaklardır ki, bu hal kapatmadan 
çok daiha ağırdır. Bu nedenle, iliğimi olmayan kim
selere aJt yerlerin böyDe bir hükümle zarar gönme-
rneleri için bent değişikliği önerilma'şitki 

Özer Gürıbüz 
Sinop 

Mustafa Çelebi 
Hatay 

Günls'eli özkaya 
istanbul 

ibrahim Taışdemir 
Ağrı 
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A. Sırrı Özbek 
Adıyaman 

fldrfls Gürpınar 
iMuglıa 

' -M. 'Bbs'im Göçer 
Çorum 

Veysel Varol 
Erzincan 

Rıza Tekin 
Siirt 

Kâzım İpek 
Amasya 

Ömer Küşhan 
Kars 

Cemal özdemir 
Tokat 

Salim Erel 
Konya 

Yılmaz libsan Hastürk 
istanbul 

M. Seyfi Okltay 
Ankara 

Onura! Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Mehmet Ümer> 
(Kayseri 

SALİM EREL (Konya) 
tamamdır efemdÜm. 

— Sayın Başkan, vaki 

YIUMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Saat 
19.30 öldü, 

BAŞKAN — Efendim, zamanımız dolmak üze
redir yahuit dolmuş'bur... (HP sıralarından «Doldu, 
doldu» sesleri) Bir önerge geldi, olkıutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Yasa Tasarı
sının 2 nc'i maddesi 'bitinceye kadar görülmelerin 
devamını arz ve teklif ederim. 

Recep Ertümfenlt Kotnukman 
İstanbul 

Anavatan Parttisi Grup 
Başfcamvekffi 

M. TURAN BAYEZİT (Kaıhramanmaraş) — Sa
yın Başkan, müsaade eder misiniz efendlim? 

(BAŞKAN — Efendim, mettir? 
IM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Efendim, kısa bir sure olursa, bu kabul edilir. 
IBAŞKAN — Madde bitinceye kadar diyor efen-

dlimy 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Efendiim, eğer müzakerelerin tamamtenmasma ki'sa 
bir zaman kalmış ise böyle önergeler kalbul edilir. 
21 tane önerge var; 21 önerge üzerinde 5'er dakika 
konuşulsa 105 dakika eder efendim. 

IBAŞKAN — Efendim, netice itibariyle önerge. 
verilmiştir, yapılacak bir şey yokltur. 

Önergeyi tekrar oküftuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Mediiai Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Yasa Tasa

rısının 2 nci maddesi bitinceye kadar görüşmelerin 
»dövamiını arz ve teklif ederiım.ı 

Recep Ercüment Kbnukman 
İstanbul 

Anavatan Partisi Grup 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... (HP sıralarımdan gürültüler) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — önerge aleyhinde 
'slöz isltiiyorum efendim. 

YIUMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — 
Efendim aleyhinde $>z istiyoruz. 

BAŞKAN — Kalbul etmeyenler... önerge kabul 
edilmiştir efendim, 

.Değişiklik önergelerimi okumaya devam ediyo
ruz : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Polis Vazife ve Selaîhiyet Ka

nununda değişiklik yapan tasarımın, 2 nci nıaddesMm 
madde 8 ile başlayan birimci fıkrasının «Madde 8. — 
Polisçe kaltî deli elde edlmesi halimde,» olarak değiş-
ttirilımeisii arz ve teklif olunur. 

Gerekçe': Madde, karar mercii olan mülkî amir 
ile kararı yerine getirecek polisi d'ki ayrı fıkrada, gös
tererek sanki iki ayrı yetki giibi bir durum yaratmış
tır. Dalha doğrusu, aşağıdaki fıkra müsltakien okunup 
İyice dikkat edilmediğimden, polis tarafımdan tek ta
raflı kararla faaliyetten men ve kapatma yetkisi kulla
nılacağı biçimimde anlaşılmaktadır. Eski 8 inci mad
de metninde «Pollils, katî delilleri elde ettiği takdirde o 
yerim en büyük mülkiye amiri emriyle kapatılır» bi
çimimde düzenlenımişiti. Bu nedenle herhangi bir yan
lış anlamaya meydan vermemek ve anlaşılır hale ge
çtirmek için, değişiklik önerilimliştir. 

Özer Gürbüz 
ISimop 

[Salim Erel 
Konya 

Mustafa Çelebi 
Hatay 

Ömer Kusman 
Kars 

Günseli Özkaya 
istanbul 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

Kâzım İpek 
Amasya 

Ahmet Sırrı Özbek 
Adıyaman 
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Yıümaz İhsan Hastürk 
Istaribul 

M. Besimi Göçer 
Çorum 

Cemal özdemir 
Tokat 

Veysel Varol 
Erzincan 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 
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. Mehmet Ümer 
Kayseri 

İdris Gürpınar 
Muğla 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 

Arsan Saıvaış Arpacıoğlu 
Amasya 

Rıza Tekin 
Siirt 
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İBAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Foİs Vazife ve Selahiyet Ka

nunumda değişiklik yapan tasarının 2 nci maddesinin, 
(A) bendlinin, aşağıdaki 'bibimde değiştürilme î arz ve 
teklif olunur. 

ı«A) Kumar oynaman umumî ve umuma açık yer
ler.» 

Gerekçe : Reismî kuruim ve kuruluklara ait lokalle
rin kapaltılmaisıma ıgerek yoktur. Belirtildiği gilbi resmî 
'kurum ve kuruluşlara ait lokalleridir, özel ya da key
fî küf amma yanı yoktur. Mülkî amirlikçe kendisine 
Ibağtı kurum veya yetkililerce lokallerde foir eksiklıik 
Ibülunlduğunlda, bir ikaz veya emirle hemen düzeltilir, 
ayrıca polisçe tutamaklar düzenlenlip konunun kapat
ma gilbi aşamalliara gelmesi, resmî kuruluşlar arasında. 
ıdmanîmaz ihtilaflar doğuralbilir. Yaisanın eski hallinde 
olduğu gibi resmî kurutm ve kuruluş lokallerini bu 
Ibende dalbil etmeye ıgerek olmadığı düşüncesindeyiz. 
Bu düşünce ile bent rmetai değiştirilmesi önerilmiştir. 

özer Güribüz 
Sinop 

Rallim Brel 
Konya 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

Ahmet Sırrı özlbek 
Adıyaman 

İdriıs Gürpınar 
Muğla 

Oemıal özdemıir 
Tokat 

Rıza Tekin 
(Sun 

Günseli Özkaya 
İstanbul 

Mustafa Çelebi 
Hatay 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Yılmaz İhsan Hastürk 
îsîtanlbul 

Arsan Savaş Arpaeıoğftu 
Amasya 

Veysel Varol 
Erzincan 

M. 'Besim Göçer 
Çorum 

M. Seyfi Oktay 
Arikara 

Mehmet Üner 
Kayseri 

Onurail Şeref Bozkurt 

Kâzım îpek 
Amasya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülme'klte olan 4.7.1934 tarihi ve 2559 sayılı 

PolDs Vazife ve SelalbJiyet Kanununum bazı maddelerî-
min değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklen
mesi hakkında kanun tasarısının 2 nöi maddesiyle de
riştirilmek »istenen 2559 sayılı Kanunun 8 inoi mad
desinin metlinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Salbri Irmak 
Konya 

Burcıan Emirlbayer 
İzmir 

İsmet Turh'anıgÜ 
Manisa 

H. Yılmaz önen 
İzmir 

• A. Aşkın Toktaş 
İzmir 

Türkiye Büyük Millet -Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı kanun tasarısı

nın 2 neft maddesiyle 2559 sayılı Kanunun değişik 8 
inoi maddesini değiştiren hükümlerden : 

(A), (jB), (C) fıkralarının aşağıdaki şekside değiş-
tiritaösiifli; 

|(|D), (E) fıkralarındaki hükümlerin madde metin
lerimden tamamen çıkartılmasını; 

((F) fıkrasıyla onu takip eden bentlerin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmelini arz ve teklif ederiz, 

'MADİDE 8. — Polliisçe kati delil elde edilmesi ha
limde ve mahallin en büyük mülkî amirinin emriyle; 

A) Kumar oynanan, umumî ve umuma açık yer* 
ler ile her çeşit özel kuruluşlara ait lokaller, 

ıB) 'Uyuşturucu madde imal edilen, satılan, kul
lanılan veya bu amaçla uyuşturucu madde bulunduru
lan yerler, 

C) ıMevcut hükümlere aykırı davranışları görü
len genelevler, birleşme yerleri ve tek başına fuhuş 
yapılan evler, 

D) ((Fıkra mötnıi tamamen çıkartılacaktır.) 
E) (Fıkra metni tamamen çıkartılacaktır.) 
E) ©u Kanun hükümlerine aykırı olarak işletilen 

veya kanunun verdiği yetkiye dayanarak konulan ya
saklara uymayan, açılması izne bağlı yerler ile bu ka
nunun 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hü
kümlerine uymadığı tespit edilen yerler, 
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En büyük mülkî amıirinıin gerekçeli (kararıyla kapa
tılır ve pois tarafından faal'iyeıtlten men edilir. Kapat
mayı veya faaiye'tjten menli icap eden sebepler adlî 
Iklovuı̂ turmayı gerektiriyorsa saruşltuırma evrakı der
hal adliyeye Verilir. Kapatmayı veya faaliyetten meni 
icap ettiren sebepler mahkemeye intikal ettirilecek hal
lerden ise, üç ay, değilse bir aydan fazla kapaltma ve
ya mene karar verilemez. 

iSoruş'türma evrakı adliyeye tevdii edilen şalhıisliar 
hakkında beraalt kararı veri'Umesi halinde, kapatılan 
yer, mahallî mülkî amiri tarafından süresinden önce 
laçılır. 

Kapatılan yerin kesin sekide sahıito değ%tiklği ha
linde müllkî amir, bu yerin süresinden önce açılması
na (karar ıverelbffir, 

Hüseyin Aydemir 
lîzmlD 

Hayrullafo Olca 
İzmir 

ıMebjrnet Ün'er 
(Kayseri 

Bilal Şişman 
lîstanlbufl 

Abdullah Çakırefe 
(Manlİısa 

Onural Şeref iBbzkurt 
.Çanakkale 

Arif Toprak; 
!Nigde 

'Ömer Kuşhan 
(Karo 

Kâzım îpek 
Amasya 

Yüksek Başkanlığa 
343 sıra sayılı rapora ekli tasarının 2 noi maddesi

nin (F) fıkrasından sonra gelen İkindi paragrafındaki 
6 aylık sürenin 3 ay, 3 aylık sürenin 1 ay olarak değitş-
'tirilimesini talep ederiz. 

İM. Tura»- Bayeztit 
ıKalhramanmaraş 

Alhmet Sim Özbek 
Aduyaman 

Günseli özkiaya 
(Isitanlbul 

HbraMta Taişdemir 
Ağrı 

IMuistafa Çelebi 
Hatay 

İYüksek Baışkanlığa 
(343 sıra sayılı rapora ekili tasarının 2 nci maddesi

nin son fıkrasındaki «verilebilir» kelimesinin «(verilir» 
olarak değişfti'rilmesini arz ederiz. 

İM. Turan Bayeziit /Günseli özkaya 
Kahramanmaraş flstöanlbul 

ilbralhılm Taişdemir (Mustafa Çelebi 
Ağn Haıtay 

Ahmet Sırrı özibelk 
Adıyaman 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı kanun tasarısı

nın 2 nci maddesi (E) bendinin ıtaisaıridan çıkartılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Hkret Er'tan 
İzmin 

Halil ibrahim Şahin 
jDentel'i 

Yusuf Kaızancıoğkı 
Trabzon 

fMuhiittin Yıldırım 
IBdirne 

flLezglin Önal 
Hakkâri 

Mehmet Üner 
(Kayseri 

AM Rıdvan Yıldırım 
Tunceli 

|tbra!hPm Taşdemir 
. Ağrı 

Turguft 'Sözen 
Sakarya 

Nuri Korkmaz 
Adana 

Coşkun 'Bayram 
Adana 

Tevfilk Güneş 
(Kırşehir 

ıMusüafa Kani Bürke 
'Denizli 

Hüseyin Avni Sağesen 
ondu 

Sururi Baykal 
Ankara 

Durmuş Fikri Sağlar 
îtçel 

Yılmaz ılhsan Haisitürk 
llsitanlbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
343 sıra sayılı Polis VazJîfe ve Seialhüyet Kanunu

nun Bazı Muaddellerinim Deği'şltirifaıesi ve Bu Kanuna 
©azı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı
nın 2 nci madde (ıB) fıkralsınım aşağıdaki şekilde de-
ğişltirillmeısinl arz ederiz. 

KcMeıvzualta aykırı bir şekilde uyuşiturucu madde 
imal ddilen, saltılan, kullanılan, bulundurulan yerler,» 

iMuls'taifa Balcılar 
Eskişehir 

Recep ErcümenltKbnukman 
'Manlbül 

Nuh Mehmet Kaşıkçı 
(Kayseri 

Ali Balbaoğlu 
(Nevşehir 

IMüimltaz Güler 
'Uşak 

Yüklsek Başkanlığa 
Görüşül'mekte bulunan' 343 sıra sayılı Tasarının 2 

ncıi maiddesıinde yer alan (E) fıkrasının çıkartmasını 
s'aygı ile arz ve tekif öderiz. 

Ibralhim Taşdemıir 
Ağn 

Yimaz İtoan Hastürk 
(İstanbul 
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Paşa Sarıoğlu 
Ağn 

INuril Korkmaz 
Adana 

Ahimöt Sırrı Özbek 
Adıyaman 

'Durmuş Fikri Sağlar 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Yasanın 2 nci 

ımladfdesmlm (C) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve tekif öderiz. 

«Q Birleşme yerleri ('randevuevi) ve fuhuş yapı-
liam evler, oteller, moteller ve yerler ile mevcut bü-
kümilere 'aykırı davranışları görülen genelevler.» 

[Hilmi Naılbamitoğlu 
(Erzurum 

İdris Gürpınar 
(Muğla 

(Salim Erel 
Konya 

Edip Özgene 
İçel 

iHasan Alltay 
Samsun 

Yüksek Başkanlığa 
343 .sıra sayılı tasarının 2 nci maddesinin (F) ben

dinin son'dan iki fıkrasının aişağıidaki şekilde dıüzelitil-
mesini talep ederiz. 

(«Kapalıma ve faaliyetten men kararma karşı ma
hallin, sUlh oezla hâkimi nezrinde itiraz ödülebilir. Sulh 
ceza hâkiminin evrak üzerinde vereceği karar kesin-
dir. 

(Soruşturma evrakı aldMyeye tevdi edilmiş ise, du
ruşmayı yürüten hâkim duruşmanın her safhasında 
kapaltma ve men kararını kaldırabilir. Kapatılan ye
rin keşlin el değiştirilmesi, talkipsi'zIlJk ve beraat kararı 
verlilmesi haillerinde kapaltma ve men kararı düşer ve 
kapatılan yer derhal açılır. 

iMustaifa Çelebi 
Hatay 

Tevtfik Bilal 
. IHaltay 

Davut Abaeiigii 
(Balıkesir 

Uezgin önal 
Hakkâri 

Tevfik Güneş 
Kırşehir 

H. Barış Cam 
Sinop 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sına sayılı kanun tasarısı

nın 2 noi maldkiesi (A) bendinin son satırındaki, «ve 

resmî kurum ve» ilbaresinin metinden 
arz ve ftekflif öderiz. 

çıkartılmasını 

Ahmet Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Yılmaz İhsan Hasıtürk 
Jtisieambul 

iGoşkun Bayram 
Adana 

IHaıM Dbrahiim Şahin 
iDenizli 

Fikret Ertan 
iîzmiu 

iMıihlİtitin Yıldırım 
• Edirne 

iSururi IBaykal 
Ankara 

(fibrah'iim Taşldemir 
Ağrı 

ITurgult Sezer 
'Sakarya 

jNuri Korkmaz 
Adana 

Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
Tralbzon 

iLezgin Önal 
(Hakkâri 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ordu 

Tevfik Güneş 
Kırşehkı 

Ali Rıdvan Yıldırım 
(Tunceli 

A. Aşkın Tdktaş 
ttzmir 

Durmuş Fikri Sağlar 
lîçel 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

IGörüşülmeklte olan 343 sıra sayılı Taslarının 2 noi 
ımaldldesinüe balbJsddilen 8 inoi maddesinin 'birtinci fık
ralsının (E) bendinin mötinden çıkarılimasını saygı ile 
arz ve teklif ederiz. 

Osman Bahadır 
Tralbzon 

(SalbahalMn Eryurt 
Erzurum 

iRıfaJÜ IBayazıt 
Kahraimanmaraş 

•M. 'Sedat Turan 
Kayseri 

Haydan Koyuncugil 
(Konya 

BAŞKAN — Efendim, 20 tane önerge geliş sıra
sına göre okunmuştur. 

IŞiimldi aykırılık sırasına göre ve mahiyet itibariyle 
ide biüleştirmek suretiyle işleme koyacağız. 

itlik 2 önergeyi okutuyorum : 
ISinop Milletvekili özer Gürbüz ve arkadaşlarının 

önergesi : 
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İSayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Polis Vazife ve Salahiyetleri 

Kanununda değişiklik yapan Taslarının 2 nci madde
sinin taisarı metninden çıkartılması arz ve teklif olu-
nıui'j 

|Manisa-Mllle!tlvekili İsmet Turlhaingil ve arkadaşla
rının önergesi : 

12 nci maddesiyle değiştirilmek istenen 2559 sayılı 
Kanunun 8 indi maddesinin metinden çıkartılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Bu 2 önerge aynı malhiyeilJtedir, hir-
ılilklte üşmeme koyuyor uz, 

Bu 2 önergeye sayın komisyon katılıyor mu? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
'SIN (Muş) — Hayır efendim. 

IBAŞKAN — Sayın hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
İSayın Özer Gürlbüz, 5 dakika konuşma hakkınız 

var; 'buyurun efendim. (HP sıraılarındaın 'alkışlar) 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; gerçekten çok önemli bir tasarıyı 
incelediğimiz hellıi. Onun için ne kadar çalışınsalk, bu 
tasarı için azdır. 

'Değerli Anayialtan Grubu sözcüleri, «Saat 10.00' 
dan beri çalışıyoruz» diye hayrfianmalsmlar, daha çok 
çalışalım. Çok önemli hir tasarıyı görüşüyoruz. Be
nim her zaman yakındığım o idi; geceyarisı yasaları 
dîye, bu tasarı da geceyarısına doğru kayıyor. 

Değeri arkadaşlarım endişem şurada : Çok de
ğerli Anavatan Partisi siözöülem burada konuştular, 
o güzel sözleri polise ve askere, ettiler ama, madde
den bahsiedemedİer; maddeyi okumaya vakit bulama
mışlar. Böyle hızlı gidersek, böyle olur değerli dost
larım. Onun içlin diyorum kii bu tasarı Anayasa Ko-
tnüsyionuna gitsin, bu talsiart için günlerce çalışalım, 
hem böylesine saalt 10.00%, Pazartesiye, Cumayla al
dığımız acele günlerde değil; imtihana giden çocuklar 
gilbi, imtihana bir gün kala gece gündüz çalışırız ama, 
çalıştığımız hiçbir şeye benzemez. Böyle değil, gelin 
ralhât rahat her cümlesinin üzerinde dura dura yapa
lım; yapalım ki hukuk devletinin en önemli tasarısını 
kuruyoruz, polisin yetkilerini kuruyoruz. 

İDeğerlii milletvekilleri; sayın Anavatan sözcüleri 
İbir miktar taştığı için ben de azcık taştım, esas mad
deye girmek işitiyorum ve bir noktajya daha cevap ver
mek (istiyorum. 

Yurt dışından mesajlardan bahsedildi. Halkçı Par
ti Grulbunun ve bütün miletvdkilleriniin bu konudaki 
hassasiyetleri çolk iyi 'bilinir. Dışarısı bizi hiç ilgilen
dirmez, hem de dışarısı bize karışamaz. (HP sıraların
dan alllkışilar) Biz, yüce Türk Milleti ne diyor, bu sesi 
duyarız; yüce Meclis ne diyor, ancak bu sesi duya
rız. Bir kere daha bunu vurgulanmak istiyorum. 

iSayın mllleltviekilleri, ntiçin «Madde çıksın» diye 
'önerige verdik? Sayın balkanımız da bahsetti, sayın 
sözcüler de bahsetti; bunların hepsi eski kanunda var, 
ibir sılkkıışıklık, blir acele yok. Böylesine acele oülsa idi, 
bu kanunu Kurucu Meclis çoktan çıkartırdı bugünle
re kalmazdı. Kurudu Meclis burada günlerce, gece 
ıgündüz Anayasa hoşluklarını doldurdu. Sivil yönetime 
geçince eksik kalmasın diye çalıştı ve birçok kanunu 
çıkarMı. Bu kanun o kadar acele olsa idi, merak et
meyin, ibugünlere kalmazdı çıkartılırdı. Onun için çok 
acele değil, acele yok. Andak, bütün derdimiz şurada 
'bütün çalbaimız bu; polisi olayların içline itmek istemi
yoruz. Sayın sözcülerin balhsöttiğl glilbi, polisin, dev
letin polisiinin olayların duşınlda, olayların üstüne gi
den güvenlik güdü olarak fcalhiaisını işitiyoruz. Buradia 
neler yapacak? Polis gidecek sendika kapatacak, po-
ıllis gidecek dernek kapatacak, loca kaplatacak, kulüp 
kapatacak, polis gidecek o günün iktidarının görüşüne 
göne, talbiî mülkî aimlirin emriyle lokalini kapatacak 
aiın'a; Miffiyeltçi Demiokraisi Partisi Gözcüsü de konuş
tu, bu hükümlerin Dermekler Kanununda hepsii var. 
Eskiden derneklere ve sendikalara gerilemiyordu, şim
di dernekler, sendikalar idarenin sürekli olarak dene-
tiirmi altındadır. Yönetim her zaman gider, hepsini de
netler. Eğer endişe, ıbu lokallerde 'anarşik suçlar iş
lenecek tarzında ise, idare gidip inceler, değil lokali, 
derneği de faaliyetten alılkoyar; yasal yetkileri var
dır. 

Dernekler Kanunu; demekler nasıl çalışır, lokal 
nasıl çalışır beli etmlişltir; hepsinin yetkileri vardır; 
alma bu kanun, zorlalma dlafak buraya birçok yetki 
getirmiş. Endişelerimiz şunlar : Yarın İbir iktidar ge
lecek, belli görüşü olabilecek, belli bir programı, görü
şü Var; ona ters düşen bir derneği oranın polisi, ora
nın valisi kapattığı zam'an, o günün hükümetiyle kar
şı karşıya kalacaklar ya da oralsı, hükümetin görüşün
de bir partiyi, bir derneği kapatmaz da karşısını kapa
tırsa, poDis yine ters durumla kanşı karşıya gelecek. 
İşte, Anayasanın özü, ruhu bu idi. Bunları hâkim 
teminatına bağlamak lazım; bağımsız' yargı kapatma
lı; fcapatacaksa lokali de derneği de. Derdimiz, sıkın
tımız, acelemiz bu idi, 
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Değerli m'ffletıvelkilıerii, valileri da'hil, zalbıtanın gü
vencesi yoktur. İktidar hergün değiş#riıyor görüyor
sunuz; yer yer ıbazı valiler de yerimde kallabilmek için 
iktidarın hoşuna gidecek bazı davranışlarda buluna-
IbJMröer; polis de bulunalbür. Çünlkü, iktidar- paHtisi-
nin orada beli dernekleri, belli lokalleri olabilir; bu
nun üssüne gidebilir, hiçlbir güıvenoesi oTmıayan polis 
(memurunu bu kadar yetlk'iiyte nasıl domaltacağız? İlacın 
dlalhi fazlası zarar verlir, altestin de fazlası zarar verir; 
küçük bir ateş, altes yakar, sigara yakar; ama büyü
ğü yanığın yapar. Bu yasanın da yangın yapacağın-
ıdan korkuyoruz, endişemiz odur sevgili dasitlarım. Bu
nun içlin çıkartoak istemiştik. 

Saygılar sunarım, (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Özer Gür-
Ibüz. 

Önergeler, sayın komıisyon ve sayın hükümet ta
rafından kalbul edilmemiştir. 

Önergeleri oylarınızla sunuyorum : Kalbull öden-
îer... Kalbul etmeyenler... Birbirinin aynı mahiyette 
olan 2 önerge kalbul editaetnliişiliir. 

Aynı mahiyeltite 4 önerge var, simidi de bunları 
okutuyorum : 

Sinop Milletvekili Özer Gürbüz ve Arkadaşları
nın önerigesi : 

Görüşülmekte olan Po'lüs Vazife ve Sel'ahiiydt Ka
nununun 2 nci maldldesimin (E) bendinim madde met
ninden çılbarltılmialsı arz Ve teklif olunur. 

Ağrı Müetvekli İbralhîm Taşdemir ve Arkadaş
larının önergesi : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan 343 sıra sayılı Tasarının 2 

inci maddesinde yer alan (E) fıkrasının çıkarılmasını 
saygı (ile arz ve teklif ederiz. 

Adıyaman MiMvekii Sırrı Özbek ve Arkadaşla
rının Önergesi : 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Kanun Tasarı
sının 2 ndi malddesi (E) bendinin tasarıdan çıkartılma
sını arz Ve teklif ederiz, 

Tralbzon Milletvekili Osman Balhaidır ve Arlkaldaş-
larnııri önergesi : 

;(E) bendinin metinden çıkartıtaaisını saygı ile arz 
ve teklif ederiz. 

(BAŞKAN — Önergeleri 'okutmuş bulunuyorum. 
Sayın Komliısyon ve sayın hükümet, önergelere ka

tılıyor mu efendim? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

SIN (Muş) — Katılmıyoruz efendim. 

"İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Katılmıyoruz efendin.. 

iBAŞKAN — önergeler, sayın komisyon ve sayın 
'hükümet tarafından kabul editeemişitlir. * 

Oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... (HP.ve 
MDP sıralarından gürültüler) 

OSMAN BAHADIR (Tralbzon) — Sayın Başkan, 
önergem var, önergem üzerinde söz istiyorum. 

İBAŞKAN — Vereceğim efendim, buyurun. 
İBRAHİM TAŞDEMÎR (Ağrı) — Sayın Başkan, 3 

önergede Jmızam var, önergenin birisinde d© ilk imza 
sahibiyim, söz işitiyorum. 
' M: SEYFİ OKTAY ı(Ankara) — Sayın Başkan, 

Birleşirdin devam edip etmemesiyle ilgili önergemiz 
var, öncelikle o önergenin ele alınması gerekir. 

iBAŞKAN — Böyle bir önerge 'buraya gelmedi 
sfenldim. 

ıM. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Göhdeıfdik efen
dim. 

İBAŞKAN — Buyurun Sayın Balhaidır. 

OSMAN BAHADIR (Tralbzon) — Sayın Başkan, 
değerli mile^vekıilferi; Dernekler Kanununun 2 mad
desini müsaade ederseniz okuyayım. 

ı«fMadkİle 45. — Derneklerin yönelim yerleri, mü
esseseleri ve her çeşjit eklentileri; defterleri, hesap ve 
işlemleri İçişleri Bakanlığı veya bulundukları yerin en 
büyük mülkî amiri tarafından her zaman denetlene
bilir.» Bunun devamını okumuyorum. 

Bir de 48 inci maidldeyi okuyayım. 
«İdare ve kolluk kuvvetlerinin yetkisi. 
Madde 48. — Kolluk kuvvetleri, derneklerin yö

netim yerleri, müesseseleri ve tesisleri ile her çeşit 
eklentilerine mahallin en. büyük mülkî amirinin ya
zılı emri ile her zaman girebilir.» 

Şimdi, lokal de bunun içine giriyor; derneklerin 
istirahat yerleri bu tekeller; istirahat yerleri olarak, 
oturma yerleri olarak, dinlenme yerleri olarak, gazete 
okuma yerleri olarak açılıyor ve bir eklentidir. Der
nekler Kanununda, bunlara nasıl girilir ve nasıl ka
patılır, bunlar nasıl men edilir, açıkça yazılmıştır. 

Ben önergemi, yalnız derneklerin tekellerine tah
sis ettim. Bu yasada her şey açıkça düzenlenmiştir. 
Şimdi bunun aksi nasıl oluyor; polis veya gece bek
çisi, ki gündüz polis, gece de gece bekçisi yapar bu 
işi gidecek, bir iki defa «2 tane misafir getirdin; oyun 
oynansın oynanmasın...» 2 misafir giriyor; ki onun 
da misafir olup olmadığını bilemez; aleniyet mey
dana gelecek. Aleniyetin başka anlamı yoktur. Ale
niyet demek, muayyen üyesi olan yere 2 kişinin üye 
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olmadan girememesi demektir; aleniyet budur. Ka
zara 2 tane misafir getirdin, hatırını kıramadın; nite
kim milletvekillerinden başkası kulise giremez, ama 
geliyor 2 kişi giriyor, bu yerlere de böyle 2 kişi getir
din; böyle olunca bir defa «Açıktan aleniyet selbe-

. dildi» diyecek, o zaman mülkî amir dikkate alacak 
bu zaptı. Bu zaptı mülikî amir dikkate almak sure
tiyle burayı kapama kararı verecek; aksi takdirde 
bu evrakı yırtması lazım. Mülkî amir polisi hem gö
revlendirecek ve hem de bunun getirdiği belgeleri 
dikkate almayacak; böyle bir şey düşünülemez. 

Şimdi, bü bakımdan son derece sakat, son derece 
mevzuat karmaşası var ve Dernekler Yasası esasen 
Anayasanın 135 inci maddesine göre; bu gibi kuru
luşlar, sendikalar ve dernekler, kamu kuruluşu ni
teliğinde olan barolar ve diğerlerinin hepsine hüküm 
getirilmiştir, bunlar vardır. Bunların nelere dikkat 
edeceği, ne gibi eylemler yaptığı, nelere hizmet ettiği 
zaten getirilmiş, kontrol edilmiştir. Yeniden Polis 
Vazife ve Selahiyet Kanununa değişik şekilde ge
tirilmesinin bir anlamı yoktur. Bu bakımdan önerge
mi derneklere hasrettim. Dernekler Kanunu lokal
leri de kapsar. Dernekler Kanununda bu açıklama 
vardır. Lokal tabiri kullanılmamıştır, ama lokalden 
daha geniş tutulması için «eklentileri» ibaresi ko
nulmuştur. 

Demin bir söz geçti, kanun kazuiıstik metotla ha
zırlanmaz, orada her şey sayılmaz. O zaman sayın 
bakanım bunu kabul ediyor da, neden Dernekler 
Kanununu böyle kazuistik metotla hazırlanmamış
tır, «eklentileri» denmiştir. Bunun «eklentileri» iba
resiyle neyin izah edilmiş olduğu bellidir, onun için
de lokaller de vardır, bu yüzden Dernekler Yasası 
yeterlidir. 

Müsaade ederseniz önergemi (E) bendinin yalnız 
dernekler kısmına hasrediyorum ve bu şekilde dik
kate alınmasını yüksek takdirlerinize saygıyla arz 
ediyorum. 

Kanun bü şekilde düzenlemelerle daha düzgün 
çıkacaktır, daha isabetli çıkacaktır, daha iyi bir şey 
yapmış olacağız. 

Hepinize saygılar sunarım. (MDP ve HP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bahadır. 
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Sayın Başkan, Sa

yın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Sayın Başkan, sanı

yorum önergeler birleştirildi, ama bizim önerge 

bundan tamamen ayrı, 2 nci maddenin (E) bendinin 
metinden çıkarılması için verilmiştir. 

iBAŞKAN — Aynı efendim. 
İBRAHİM TAŞDBMİR (Ağrı) — Sayın Baha-

dır'ın önergesi bizimkinden farklı. 
BAŞKAN — Efendim önergeler okundu, 4'ü de 

aynı, 
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Sayın Başkan, Sa

yın Bahadır derneklerle ilgili bölüm çıksın diyor. 
BAŞKAN — Sayın Bahadır'ın önergesini tekrar 

okutuyorum: 

Trabzon Milletvekili Osman Bahadır ve arkadaş
larının önergesi : 

Meclis Başkanlığına 
(E) bendinin metinden çıkarılmasını saygı ile 

arz ve teklif ederiz. 
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Metnin aynı olduğu 

anlaşılıyor, fakat gereği gibi açıklanmadı, önerge
mizi açıklamak için biz de söz istiyoruz. 

BAŞKAN — Evet aynı efendim. 
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Metni aynı, ama 

açıklaması ayrı yapıldı. 
BAŞKAN — Aynı efendim, ama açıklaması ayrı 

oldu. O itibarla söz mü istiyorsunuz efendim? 
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun. (HP 

sıralarından alkışlar) 
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Sayın Başkan, öner

gedeki imza sahibi Sayın İbrahim Taşdemir konu
şacaklardır. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI M. VEHBİ DİNÇERLER (İstanbul) — İbrahim 
bey önergeniz çok güzel anlaşılıyor. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Efendim açık
layayım; anlarsanız müspet oy verirsiniz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Taşdemir. 
İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; tasarının 2 nci maddesi; bazı 
suçların işlendiği umuma açık olan ve olmayan 
yerlerin idarece kapatılması veya faaliyetlerimin men 
edilmesi esaslarını düzenlemektedir. 

Polisçe, yürürlükte bulunan hükümlere aykırı 
olarak işletildiği ve konulan yasaklara aykırı faali
yette bulunduğu kabul ve tespit edilen yerler kapatı
lacak ve faaliyetten men edilecektir. Kanunun tümün
de olduğu gibi polisin yetkisini kullanmasında hiç
bir objektif ölçü ve kıstas bulunmamakta, tespit ve 
takdir polisin insiyatifine bırakılmaktadır. Keyfî 
olarak ve hele yargı denetimi olmaksızın kullanıla-

— 192 — 



T. B. M. M. B : 111 11 . 6 . 1985 O ; 3 

«bilecek olan t u yetkilerin suiistimaller ve haksızlık
lar yaratmayacağını iddia etmek mümkün değildir. 
Zira polisin yetkisiyle vatandaşa verilecek güvence 
arasında bir denge yoktur. Bilakis uçurum mevcut
tur. Uçurumun açılması ise, polisle vatandaş arasında
ki ilişkiyi 'bozacak ve giderek polise karşı güvensiz
lik artacaktır. 

Maddenin (A), (B), (C), (D) fıkralarında kapatma 
sebebi olarak kabul edilen eylemler açıkça sayılmak
tadır. Bu duruma göre (A) bendinde kumar oynama, 
oynatma, (B) bendinde uyuşturucu madde imal, sat
ma Ve bulundurma, (C) bendinde fuhuş yapma, (D) 
bendinde ise devletin düzeni aleyhine faaliyette bu
lunma gibi sebepler gösterilmektedir. 

Yukarıda belirtilen fıkralarda kapatma sebebi 
olarak gösterilen fiiller tek tek sayıldığı halde, (E) 
fıkrasında kapatmanın hangi fiil sonucu olacağı açık 
bir şekilde belirtilmemiştir. Bu durum ise tatbikatta 
kötü niyetli ve özellikle rüşvete meyyal polislerin suç 
işleme temayüllerini artıracaktır. Kanaatimizce fık
ra dernek ve sendika gibi kuruluşları denetim altın-
ta tutma ve bu kuruluşların siyasetle uğraşmalarını 
engelleme amacı taşımaktadır. Ancak, fıkra metnin
deki fiil ve kabul edilen müeyyide bu amaçla çeliş
mektedir. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız. 
İBRAHİM TAŞDEMİR (Devamla) — Zira, her

hangi bir sendika veya dermeğe ait lokal umuma açık 
olduğu gerekçesiyle kapatılabilecektir. Geçmişte bu 
tür lokallerin en çok şikâyet konusu edilen yani; bu 
lokallerin kapalı kutular niteliğinde olduğu, kendi 
mensuplarının dışındaki kişilerim ve güvenlik kuvvet
lerinin buralara giremediği ve dolayısıyla bu şartlar 
içinde politik faaliyetlerin yapıldığı şeklinde idi. Hal 
böyle iken, söz konusu derneklere ait lokallerin umu
ma açık yer haline gelmeleri, kendi üyelerinin dışın
daki kişilerin aynı yerlere girip çıkabilmeleri, dene
tim imkânını sağlamakta ve muhtemel tehlikeleri de 
böylece bertaraf etmektedir, öyle ise, tehlike ka
palılıktadır, açıklıkta değildir. Bu itibarla umuma 
açık olmayı kapatma ve faaliyetten men etme ne
deni olarak gören bu frkramn, yasanın amacı ile bir 
alakası yoktur. Bu nedenle de madde metninden çı
karılmasını teklif ediyoruz. 

(Saygıyla arz ederim. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan 

'bir önergemiz var. 

ıBAŞKAN — Sayın Seyfi Oktay, size cevap, veri
yorum efendim: Genel Kurula daha önce bir öner
ge gelmiştir. Tabiî bu önergeyi verenlerin çok iyi 
düşünmeleri gerekir ve bu önerge Genel Kurula arz 
edümiş ve karara bağlanmıştır. Bu değiştirilemez efen
dim. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
İçtüzüğe aykırı karar alınamaz. İçtüzüğün bu mad
desi değişmeden, Genel Kurul bu maddeye aykırı 
karar alamaz efendim. Bu önergeyi süzin işleme koy
mamanız gerekirdi. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Uzat
ma kısa ıbir süre için olsa neyse. 

ıBAŞKAN — Önerge gelmiştir ve oylanmıştır. Ka
rar budur. Bu sekide size cevap vermiş oluyorum. 

4 tane önerge aynı mahiyette olup, sayın komis
yon ve ısayın hükümet tarafından benimsenmemiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kalbu'l edenler... Kalbul et
meyenler... 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Sa
yın Başkan, yoklama istiyoruz, ekseriyet yok. (HP 
sıralarından 10 milletvekili ayağa kalktı) 

BAŞKAN — önerge kalbul edilmemiştir. 
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Sayın Başkan, yok

lama istiyoruz, ekseriyet yok, 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ço
ğunluk» yok efendim. 

BAŞKAN — Yoklama istiyorsunuz. Ayağa kalk
mış olanların isimlerini tespit edelim. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NEOAT 
TUNÇSİPER (Balıkesir) — Gözle görülecek kadar 
çoğunluk var efendim. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Oylamaya gölge dü
şecek, çoğunluk yok. (ANAP sıralarından «Çoğunluk 
var» sesleri) 

IBAŞKAN — İsim tespiti yapıyoruz. (Gürültüler, 
ANAP ve HP sıralarından gürültüler) 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Çoğunluk yoktur, 
yoklama istiyoruz. 

BAŞKAN — Okuyacağımız önergede yapacağız 
efendim, lütfen. (Gürültüler) 

'(AINAP ve HP sıralarından ayağa kalkmalar, bir
biri üzerine yürümeler, gürültüler) 

İSMAİL ÜGDÜL (Edirne) — Saym Başkan, sö
zünü geri alsın, 

HAZIM KUTAY (Ankara) Sayın Başkan, sözü
nü geri alsın. (Gürültüler) 
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'BAŞKAN — Efendıim, yerinize oturun lütfen. 
(ANAP ve HP sıralarından gürültüler, Başkanın tok
mağı vurması) 

Lütfen herkes yerine otursun. 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — Al

dım, aldım. Ancak, aynı şeyi yaparsa, bir daha söy
lerim. (ANAP ve HP sıralarından gürültüler, ayağa 
kalkmalar, Başkanın tokmağı vurması) 

İBAŞKAN — Efendim,'lütfen isimlerinizi söyleyin 
yazdıralım. (ANAP ve HP sıralarından gürültüler) 

Sayın Seyfi Oktay, Sayın Ömer Kuşhan, Sayın 
Günseli Özkaya, Sayın Özer Gürbüz,,. (Gürültüler) 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSİPER (Balıkesir) — Sayın Başkan, bariz şekil
de ekseriyet var efendim. (HP sıralarından «yok, yok» 
sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Salim Erel, Sayın Ali Rıdvan 
Yıldırım, Sayın Cemal Özdemir, Sayın Cahit Tutum, 
Sayın M. Turan Bayezit, Sayın Yılmaz ihsan Has-
türik, Sayın Hüseyin Aydemir olarak isimleri tespit 
«dildi efendim.. 

Şimdi önergeyi okutuyorum, oylamaya geçmeden 
yoklamaya başlayacağım efendim. (ANAP sıraların-

BAŞKAN — Efendim, önerge oylanmadan evvel 
yoklama istenmiştir; Binaenaleyh, ad okunmak sure
tiyle yoklama yaptırıyorum. Buyurun. (Gürültüler) 

(Yoklamaya başlandı) 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSİPER (Balıkesir) — Sayın Başkan, bariz şekil
de ekserieyt var. Niye yoklama yapıyorsunuz? (ANAP 
sıralarından «Ekseriyet var, yoklama yaptıramazsı
nız» sesleri, gürültüler, HP sıralarından «Devam de
vam» sesleri) 

'BAŞKAN — Buyurun efendim, (Gürültüler) 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Çoğunluk var Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Yoklamaya devam ediyoruz efen
dim. (Gürültüler) 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Sayın Başkan 
Ibu; hakkın suiistimalidir efendim. (ANAP sıraların
dan «Yoklama yaptıramazsın» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, bundan evvel gelen önerge
yi nasıl oya koymuşsam, oradan da böyle bir talep 
geldiği için onun da gereğini yerine getirmek mec
buriyetindeyim. 

dan «.Ekseriyet var» sesleri, HP sıralarından gürül
tüler) 

Önergeyi okutuyorum efendim: ' 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte dan 343 sıra sayık Kanun Tasarı
sının 2 nci maddesiyle 2559 sayılı Kanunun değişik 
8 inci maddesini değiştiren hükümlerden: 

A, B, C fıkralarının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini; 

D ve E fıkralarındaki hükümlerin madde metnin
den tamamen çıkarılmasını; 

F fıkrası ile onu takip eden bentlerin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe ve ar
kadaşları, 

İBAŞKAN — Efendim, komisyon ve hükümet 
önergeye katılıyor mu? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLÂ 
SİN (Muş) — Katılmıyoruz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKIBULUÎT (Er
zincan) — Katılmıyoruz. 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başkan, 
önerge hakkında konuşma istiyorum. (Gürültüler) 

Buyurun okuyun efendim. (Gürültler) 
(Yoklamaya Adana Milletvekili Vehbi Batuman' 

dan itibaren devam edildi) 
ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Sayın 

Başkan, Ağrı üyesi İbrahim Taşdemir burada olduğu 
halde «Buradayım» demiyor. 

BAŞKAN — Sayın Taşdemir'i var kaydettik. 
• ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Bu nasıl okuma Sa

yın Başkan, yoklama sıhhatli olmuyor. Bir kere daha 
saymak zorunda kalacağız. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Efendim, gürültü etmeyin işitilmiyor. 
Gürültü olduğu için kim var, kim yok işitilmiyor. 
Çok rica ediyorum gürültü edilmesin. 

M. SEYFl OKTAY (Ankara) — Efendim, bugüne 
kadar milletvekillerine «sayın» diye hitap edilir. Lüt
fen sayın diye okusunlar lütfen. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Seyfi Oktay, yoklama yapı
lırken daima iller sırasına göre ve alfabe sırasına gö
re üyeler okunmuşlardır. Ondan sonraki olan bitap
larda daima «sayın» denmiştir. Şimdiye kadar öyle 
cereyan etmiştir. 

IHi — YOKLAMA 
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M. SEYFÎ OKTAY (Ankara) — Çimdi de densin. 
KÂTİP ÜYE SÜLEYMAN YAĞCIOGLU (Sam

sun) — Başkanlık Divanı kalbul dtmiyor. (Gülüşme
ler) 

(Yoklamaya Bitlis Milletvekili Rafet libraihimoğ-
lu'ndan itibaren devam edildi) 

ıF. REZAN ŞAetNlKAYA (Ankara) — Sayı ta
mam efendim. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERRBM TAŞÇIOĞLU (Srvas) — Çoğunluk 
sağlandı efendim. (ANAP sıralarından «Çoğunluk 
var» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim sonuna kadar okutturaca
ğız. (ANAP sıralarından «Ekseriyet var» sesleri) 

O şekilde talepte bulunulmuştur, sonuna kadar 
okutturacağız. -

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
M. VEHBİ DİNÇERLBR (İstanbul) — Sayın Başkan 
affedersiniz; -talebe göre değil, İçtüzüğe göre karar 
verilir. Nisap sağlanmıştır. İstirham edeyim, lütfen 
yoklamayı kesiniz. 

(BAŞKAN — Efendim, o dediğiniz birleşimi 
açarken yaptığımız yoklamada söz konusudur. (ANAP 
sıralarımdan gürültüler, HP ve MDP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

VI. 

5,•— 4.7.1934 Tarihli ve 2559 Sayılı Polis Vazife 
ve Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu "Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyon
ları raporları (1(692) (S. Sayısı : 343) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden de
vam ediyoruz. 

Önergenin oylamasında kalmıştık,) 
(HÜSEYİN AYDEMltlR (İzmir) — Önergem hak

kımda söz istiyorum. 
BAŞKAN — Hayır efendim, hayır. 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmk) — önergem okun
du. 

önıerigem (D) ve (E) fıkrasının maddie metninden 
çıkartması hakkında. (AINAP sıralarından «Geçti o, 
geçti» sesleri) 

IBAŞKAN — Oylamaya geçiyoruz efendim. Bun
dan sonra da sizin önergeniz var efendim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — (D) ve (E) fık
ralarınım madde metninden tamamen çıkarılması, 8 
inci maddemin değişikliği Mıe ilgili önergem mevcut. 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Aynı şey, hiç 
fark etmez. 

BAŞKAN — Neticesi itibariyle düşünülmeden 
gönderilmiş bulunan uzatma önergesi üzerine saat 
19.28 iken 2 nci madde üzerinde 20 civarında önerge 
var diyorum; ben daha evvel yaptığım şeyleri izah 
ediyorum. Bu 20 kadar önerge okunacak, ondan son
ra bu önergeler gruplaştırılacak, ondan sonra ko
misyona, hükümete sorulacak, omlar katılacaklar ve
ya katılmayacaklar, ondan sonra Genel Kurulun oyu
na sunulacak, ondan sonra netice alınacak, bütün 
bunlar bitecek, ondan sonra da 2 nci madde bunlarla 
birlikte sonuçlanacak. Bakınız ne şekilde izah edi
yorum. (HP ve MDP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Yani bunu bu şekilde izah ediyorum, fakat 
yine de bu uzatma önergesi geliyor. (HP sıralanndaa 
alkışlar) önergeyi gönderen arkadan da belki Ra
mazan olması dolayısıyla iftar için ara verümesimi is
tiyor; bu da tamamen usule aylandır efendim. (Gü
rültüler) 

Buyurun efendim, okuyun. 
(İstanbul Milletvekili Kemal özer'den itibaren 

yoklamaya devam edildi) 
ıBAŞKAN — Yapılan yoklama neticesinde toplantı 

yetersayımız olduğu tespit edimiştir. 

BAIŞKAN — Efendim, oylamaya geçmeden söz 
isteseniz verirdik. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Izimir) — fetedim efen
dim.; 

BAŞKAN — Yoklama yaptık, oylamaya geçiyo
ruz.., 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Komisyon ka
tılmadı, söz istiyorum. 

BAŞKAN .-- Efendin mümkün değil, bundan 
sonra daha çok önerge var. Sizim de yine önergeniz 
var., 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Sayın Başkan, 
Sayım Aydiemıir söz istedi, zapta geçti, 

HÜSEYİN AYDEMİİR (tamtir) — (D) ve (E) 
fıkralarınım madde metninden çıkarılmasını istedim, 
önergem var. Onum için konuşacağım. (HP sırala
rımdan «Zapta geçti» sissileri) 

BAŞKAN — Efendlim bu oya sumukırken yokla
ma istendi, yoklamaya başladık. Binaenaleyh sizli de 
götürdüler yerinize oturttular. 

— KANUN TASARI VE TEKIİFLERtYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

— 195 — 



T.B.M.M. B ı. 111 11 . 6 . 1985 O i 3 

HÜSEYİN AYDEMİR (tamir) — 5 defa söz is
tedim. 

BAŞKAN — SM görürdüler... (pürülltüler) 
iM. SEYFl OKTAY (Ankara) — Daiha önce söz 

•istedi, tutanaklarda var, 
BAŞKAN — Buyurun efendim, gelin 'konuşun 

Ibakalıım.; 
Süreniz 5 dakika. (HP sıralarımdan alkışlar) 

HÜSEYİN AYDEMİR (izmir) — Sayın Başka-
nıım, yüce Medisiımizin pek muhlterem üyeleri; niçin 
'bu kadar bütiün gücümüzle konu üzerinde duruyo
ruz? 

ıBen 8 inci maddenin değişikliği hakkında öner
gemi verkMim; burada (D) ve (E) fıkralarının mad
de metninden tamamen çıkanılmasıoı istediğim gibi, 
diğer fiknalar içtin de ayrıca daha başka tedbirler 
düşünerek değişiklik önerdikti. 

Daha evvel burada konuşulan (D) Ve (E) fıkra
larının maidde metninden tamamen çıkarılmadı konu
su ,idi. Benîm önergem okunmadı, ikazım üzerine 
tekrar benim önergemin illgiıli iki maddesini okudular. 

Ben şimdi değişiklik önergemde belM'lliğim (D) 
ve (E) fıkralarının tamamen metinden çıkarılması ko
nusunu burada arz edeceğim. Benim diğer fıkra de
ğişiklikleri, diğer konularla ilgili önergem geldiği za
man tekrar huzurunuza çıkıp arz edeceğim. 

IBiz niçin bu kadar üzerinde duruyoruz; konu o 
kadar önemlidir k'i, salbahlara kadar, iftarı da yap
mayıp, yemeğe de ğitaıeyip, burada o'turup, vaitan-
ıdaşın temel hak Ve özgürlüklerine getirilen sılhıda-
malor konusunda en kfüçülk bir hataya düşmemek için 
İbiğimizin, vicdanlımızın, fikrlimizin bütüün imkânla
rıyla konu üzerinde durup, bugün en iyi şekilde ka
nunu çıkarmak durumundayız. (HP sıralarından al-. 
kışlar) Hepimiz velbal afaldayız ve sorumlulluğumu-
zun şuuru içerisindeyiz. Sorumluluğumuzun icabını ik
tidar ve muhalefet olarak" en geniş şekilde değeıten-
dklecek, bilgimizi, fikrimizi, Vicdanımızı burada ifa
de edeceğiz. (ANAP sıralarından gürültüler, «Bu laf
ları çok duyduk» sesleri) 

Peki, sayın meslektaşım, aziz meslektaşım... (Gü-
rüMüler) 

(BAŞKAN — Efendim yerinizden konuşmayınız. 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Bakın ben 

ş'imldi izah edeylim; sayın bakan burada konuşurken 
«Eski Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun hüküm
leri esasen var. 40 senedir bu hükümler uıyguHanıyor, 
polis büitün yetkilerini kulanıyor, herhangi bir sızıltı 

çıkmadı» dedi. Evet, mevcut kanunlar var, mevcut 
yetkiler var. Buna rağmen... 

BAŞKAN — Sayın Aydemir bağlayın efendim; 
.süreniz dolmuştur. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) —. önerge üzerin
de konuşsa, iyi... 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Evet Sayın 
Başkanını. (ANAP sıralarından gürüMMer) 

Bakın, burada iki konu var; birincisi sendikala
rın, meslekî kuruluşların, benzer teşekküllerin, der
neklerin lokallerine ülyeleninden başka şahısların de
vam ettikleri iki defa tespit edilirse, kapatılması hük
mü var. Bir derneğe, sendikaya veya bir meslek ku-
ıruluşuna alit lokal umuma açılk yer haline gelirse, o 
zaman kapatılıyor. Niçin kapatıyorsunuz burayı? Eğer 
kumar oynanıyorsa kapatın, sizlinle beraberim; fuhuş 
yapılıyorsa kapatın; uyuşturucu kullanılıyorsa kapa
tın; faak't yukarıdalkli sebepten nıiye kapatıyorsunuz 
'bunu? Kapatma hükmü var burada. 

Şimdi bu kadar demek ve meslekî teşekküllere 
a'it lokaller var; buranın üyeleri, bir saat için, ya
nma çocuğunu alıp oraya gidip oturmuş bir çay iç-
miişjse..., 

IBAŞKAN — Sayın Aydemir, süreniz dolmuştur 
siz daha devam ediyorsunuz efendim. (ANAP sırala-
nnıdan gürültüler) 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — ... Sırf o 
üye oraya çocuğunu getirdi diye nakit kapatırsınız; 
Ihanigi vicdanla o sendikanın, o derneğin lokalini mü-
hürierisiniiz? Buna Vicdanınız razı oluyor mu, buna 
hukuk razı oluyor mu? Madde metnini tekrar oku
yunuz. 

'BAŞKAN — Sayın Aydemir, tamam, oldu efen
dim, tamam, oldu; zamanınız geçti. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın 
Başkanıım, önergemi izah ediyorum. 

Simidi gelelim Öbür klonuya... (ANAP şuralarından 
gürültüler) 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Yeter aittik, o 
kürsüye saygılı ol. 

IBAŞKAN — Süreniz doldu efendim. 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Bir dakika 

efendim, kısaca toparlayayım da yarım kalmasın 
efendim. 

Şimdi, (D) fıkrasında oyun oynatılan yerler... 
(ANAP sıralarından gürültüler), 

IBAŞKAN — Efendim lütfen bağlayın. 
HÜSEYİN AYDBM4R (Devamla) — Bağlıyorum 

sayın meslektaşım, bağlıyorum. Madem bu kadar sa-
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ıbır göktendiniz, bir dakika daha sâfbır gösterin bağ
lıyorum. 

Şimdi, oyun oynatılan yerler bir düşünceyi açık
lama ve yayma hürilyetiiyâe ilgilidir ve bununla üıjtti 
olarak özel bir kısıtlama, bir hüküm yoktur. Siz Ana
yasanın genel hükümlerine uygun olarak oyun oyna
tılan yerleri hâkim kararı olmadan kapaltamazsınız. 
Kapatırsanız Anayasanın düşünde hürriyetine, açık
lama .ve yayıma hürriyetine kısı'tlaıma getirirsiniz; bu 
hüriıyetin özüne aykırı olur, bu kısılfclama demokratik 
toplum düzeninin esaslarına, gereklerine, amaçlarına 
uygun olmaz; antMemofcratik bir kanun olur. (AJNAP 
sıralarından gürülMiler) 

Hüıımetlbılimi arz ekliyorum. (HP sıralarımdan al
kışlar, ANAP sıralarından gürültüler) 

M. TURAN BAYEZET (Kahramanmaraş) — Sa
yın Balkan niye kızıyorsunuz? 

IBAŞKAN — Bir dakika efendim, konuşmayın 
oradan; Sayın Turan Bayezüt oradan konuşmayın. 

Saym Aydemir, sizin süreniz 5 dakika idi ve ay
rıca konuşmamanız lazımdı; çünkü oylamaya geçmiş-
1lik; ama 'buna rağmen size söz verdim, müsamaha 
gösterdik; ama tam 12-13 dakika burada konuştunuz. 
Fakat bir daha bunu yapmayın efendim. (Gürül
tüler) 

Efendim Sayın Aydemirdin önergesi saym komis
yon ve saym hükümet tarafımdan kabul ediimemek-
tedür, 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okuftuıyorüm : 
Adıyaman Mületveki'i Ahmelt Sırrı Özbek ve ar-

kadla'şiannın önergesli : 
Türkliye Büyük M'iiet Meclîsi Başkanlığına 

GörüişüÖknekte olan 343 sıra sayılı Kanun Tasa
rısının 2 nci maıdidesi (A) bendi son satırındaki «ve 
resmî kurum ve» ibaresinin metlinden çıkartılmasını 
arz ve teklif ederiz.) 

IBAŞKAN — önergeye Komıösyon katılıyor mu?.. 

İÇÎŞÜERt KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (jMuş) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBUUUT 

(Erzincan) — Katıllmııyoraz. 
IBAŞKAN — Sayın komisyon ve sayın hükümet 

önergeye katamıyorlar. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
A. AŞKIN TOKTAŞ (izmir) — Sayın Başkan, 

söz işitiyorum. 

I İBAiŞKAN — Konuşacaksınız. (ANAP sıraların
dan «Oylamaya geçtiniz» seslıeri, gürültüler) 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zomgufdak) — Oylama
ya geçtinüz efendim. 

IBAŞKAN — Efendim, o kadar çok konuşulu
yor ki (ANAP sıralarımdan gürültüler) herkesin... 

I (ANAP sıralarından gürültüler) 
Sayın Pertev Aşçıoğlu yerlinize oturun efendim. 

I Buyurun efemdüm, süreniz 5 dakikadır. 
A. AŞKIN TOKTAŞ (İzmir) — Sayın Başkan 

değerli miHetvekileri; görüşülmekite olan 343 sıra sa-
I yılı kanun tasarısının 2 nci maddesinin (A) bendi 

son satırındaki «ve resmî kurum ve» ibaresüriin çıka
rılmasını İşitiyoruz. (ANAP sıraalrından güriiıMler) 

Değerli milletvekilleri, bu yasada fevkalade sakm-
I cali hususlardan birM de pofcin resmî kurum ve ku

ruluşlara ait lokalleri kapatıp, faaliyetlerinden men 
etmelidir. Polise bu kadar güvenen hükümet, pölis-
ıtten dalha deneyimli ve eğitimli resmî kurum müdür ve 
amerlerine maden güvenmemektedirler arkadaşlar? Bu 
yerlerin kendilerine mahsus ve yasalara uygun nıizaım-

I ları mevcuttur. Bu nizamlara uyulmasını rösmî kurum 
amiri denetler; aksi davrananları ise yine bu amirler 
prosedüre uygun olarak cezalandırırlar, 

O halde bunun gayesi nadir? Burada polis lehi
ne bir yetki gaspı söz konusu olup, kurumsal bir 

I polis devletine doğru ilk adım bu madde ile atılmak
tadır. Bunum için «ve resmî kurum ve» ibaresinin 
kayrılmasını teklM ediyoruz, 

Teşekkür ederim.. (HP sıraılarmdan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekür ederini efendim. 
I Bu önergeye sayın komisyon ve sayın hükümet 

katılmıyorlar, önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka-
I bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil-

ntiştir efendim. 
I Buyurun okuyun. 

Sinop Milletvekili özer Gürbüz ve arkadaşlarının 
I önergesi : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Polis Vazife ve Selahiyet Ka-

I nununda değişiklik yapan tasarının 2 nci maddesinin, 
madde 8 ile başlayan birinci fıkrasının «MADDE 8. — 

I Polisçe kati delil elde. edilmesi halinde» olarak de-
I ğiştirilmesi arz ve teklif olunur. 
I BAŞKAN — Sayın özer Gürbüz'ün şimdi okun-
I muş olan önergesine sayın komisyon ve sayın hükü-
I met katılıyorlar mı? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
l TUNÇStPER (Balıkesir) — Komisyon katılmıyor. 
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İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Özer Gürbüz buyurun efen
dim. (HP sıralarından alkışlar) 

Sayın Gürbüz, süreniz 5 dakikadır efendim. 
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Teşekkür ederim Sa

yın Başkan . 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önergemde 

öneri sebebim şudur : Adalet Komisyonu metninde 
«mülkî amirlerin emriyle» bölümü, bir yukarı cüm
lede, «polisçe kapatılır» bölümü aşağı cümlede idi. 
Adalet Komisyonunda görüşülmesi esnasında anlaş
mazlık çıktı; acaba polisçe ayrıca mı kapatılıyor, mül
kî amir ayrıca mı karar veriyor diye. Bunu anlaşılır 
hale getirip, «mülkî amirin emriyle polisçe kapatılır 
ve/veya faaliyetten men edilir» şeklinde bir öneride 
bulundum. Çünkü eski kanunda aynı ifade tek bir 
cümle halinde, tek bir fıkrada ye ralıyordu. Buna pa
ralelliği sağlamak için getirdim1. 

Yüksek takdirlerinize arz ederim. (HP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özer Gür
büz, 

Sayın özer Gürbüz'ün önergesine sayın hükümet 
ve sayın komisyon katılmıyorlar. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Önerge kabul edilmemiştir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Polis Vazife ve Selahiyet Ka

nununda değişiklik yapan Tasarının 2 nci maddesinin 
(A) bendinin aşağıdaki biçimde değiştirilmesi arz ve 
teklif olunur. 

A - Kumar oynanan umumî ve umuma açık yer
ler. 

Sinop Milletvekili 
özer Gürbüz 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve sayın hükümet 
önergeye katılıyor mu? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSİPER (Balıkesir) — Katılmıyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürbüz. 
Sayın Gürbüz süreniz 5 dakikadır. 
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; önergemde 2 nci maddenin birin
ci fıkrasının (A) bendinde değişiklik öneriyorum. 

Maddenin (A) bendi şöyle : «Kumar oynanan umu
mî ve umuma açık yerler ile her çeşit özel ve resmî 
kurum ve kuruluşlara ait lokaller.» 

Önergemde şunu amaçlamıştım : Eski metinde de 
demin benim okunan önergemde olduğu gibi «ku
mar oynanan umumî ve umuma açık yerler» deyimi 
var. Diğer «resmî kurum ve kuruluşlara ait yerler» 
ibaresi yok. Endişem şurada : Resmî kurum ve kuru
luşlara ait yerler resmî bir yetkili amire bağlıdır, il 
ya da ilçededir. Bu amirin kaymakama ya da valiye 
bağlı durumu vardır. Bu kez polis resmî kurum ve 
kuruluşa gidecek bu kuruluşu kapatma durumunda 
kalacak yine mülkî amir emriyle. Resmî kurumların 
lokalleri, bildiğiniz gibi, yarı resmî hizmet ederler. 
Bu kurumlar arasındaki uyumu ve çalışma düzeni
ni bozacak... 

MILLÎ EĞITIM GENÇLIK VE SPOR BAKANI 
M. VEHBİ DINÇERLER (istanbul) — işletmeciler 
var. 

ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — İşletmeciler var 
ama, işletmeci değildir, işletmeci sorun değil, işlet
meciyi çıkarırsınız değişir. Resmî kurumla anlaşması 
var. 

Şimdi, resmî kurum ve kuruluşlar resmî makam
ların, polisin arasını açmaktan başka bir pratik ya
rarını göremediğimiz bu fıkramn yeni şekliyle-düzen
lenmesini istedik. Eski metinde de böyle idi. Sanıyo
rum sayın bakanımız açıklarlar. Pratikte de çok 
önemli bir boşluk yarattığını sanmıyorum. 

Takdirlerinize saygılarla sunarım. (HP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özer Gür
büz. 

Efendim, Sayın özer Gürbüz'ün önergesine sayın 
komisyon ve sayın hükümet katılmıyorlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Bir başka önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Polis Vazife ve Selahiyet Ka

nununda değişiklik yapan tasarının 2 nci maddesinin 
(B) bendinin aşağıdaki biçimde değiştirilmesi arz ve 
teklif olunur. 

B) — Uyuşturucu madde imal edilen ve kulla
nılan yerler. 

Sinop Milletvekili Özer Gürbüz ve arkadaşlarının 
önergesi. 

BAŞKAN — Sayın komisyon ve sayın hükümet 
önergeye katılıyor mu? 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Komisyon olarak katılıyoruz efen
dim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon Sayın Özer Gürbüz'ün 
önergesine katılıyor. Hükümet katılmıyor. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Sayın Başkanım, mü
saade ederseniz açıklayayım belki hükümet de katı-' 
lir. (ANAP- sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Hayır efendim, hayır. 
ÖZER^ GÜRBÜZ (Sinop) — Açıklayayım efen

dim, çok önemli. (ANAP sıralarından gürültüler) 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

SIN (Muş) — Efendim, komisyon katıldığına göre, 
söz veremezsiniz, Genel Kurulun takdirine kalır. 

BAŞKAN — Efendim, Tüzüğümüz buna... 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın Başkan, lütfen zabıtlara bakıl
sın. Zannediyorum, Sayın özer Gürbüz'ün söz alarak 
konuşmuş olduğu önergeye, zaten daha evvel katıl
madığımızı beyan ettik. Onun üzerine önerge sahibi 
olarak gelip, açıklamalarda bulundular. O halde iş 
bitti; oylamaya geçeceğiz efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
O önerge ayrı. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Hayır efendim, aynı önerge. (HP sıra
larından «ayrı önerge» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, zaten Sayın özer Gürbüz' 
ün kendisine 5 dakika... (HP sıralarından gürültüler) 
Müsaade buyurun, işi vuzuha kavuşturalım. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSİPER (Balıkesir) — Efendim, burada komis-

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Yoklama istiyoruz; (10 milletvekili ayağa kalktı) 
çoğunluk yoktur. (ANAP sıralarından «Çoğunluk 
var» sesleri) 

BAŞKAN — isimlerinizi kaydediyorum. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

Sayın Onural Şeref Bozkurt, Sayın Cüneyt Can-
ver, Sayın Ömer Kuşhan, Sayın Salim Erel, Sayın 
Selçuk Akıncı, Sayın Özer Gürbüz, Sayın Aydın Gü
ven Gürkan, Sayın Şükrü Babacan, Sayın Arif Top
rak, Sayın Turan Bayezit. (ANAP sıralarından gürül
tüler) 10 kişi tamamdır. 

yon raporu müzakere ediliyor; sadece komisyona so
racaksınız. Hükümete sormayacaksınız. 

BAŞKAN — Yok, hükümete de soracağız. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSİPER (Balıkesir) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Hükümete de soracağız Sayın Tunç-
siper. (ANAP sıralarından «Hayır» sesleri) Onu biz 
de o kadar biliyoruz. 

Sayın komisyon, Sayın özer Gürbüz'ün önergesi
ne katılıyor. Esas komisyon metnini biz mütalaa edi
yoruz ve onun üzerinde müzakere yapıyoruz. Sayın 
hükümete de soruyoruz, gayet tabiî olarak. 

Sayın hükümet teamül bakımından katılmıyor, 
onu o şekilde ifade ettiler. 

Bu şekilde önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum 
Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve arka

daşlarının önergesi : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

343 sıra sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Ta
sarısının 2 nci madde (B) fıkrasının aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ederiz. 

Mevzuata aykırı bir şekilde uyuşturucu madde 
imal edilen, satılan, kullanılan, bulundurulan yerler, 

BAŞKAN — Sayın komisyon ve sayın hükümet 
okunan önergeye katılıyorlar mı? 

IÇIŞLERI KOMISYONU SÖZCÜSÜ ATILLA 
SIN (Muş) — Katılıyoruz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılıyoruz efendim. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Usul hak
kında söz istiyoruz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Başkan verdi kararını, niçin müdahale ediyorsunuz. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Usul hak
kında Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edin, yoklamayı 
yapalım. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Yoklama
nın usulü hakkında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, onu sizin bildiğiniz 
kadar ben de biliyorum. (Gürültüler) 

m. — YOKLAMA 
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M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Başkanlığa müdahale etmeyin. (Gürültüler) 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Teamülde 
yoktur efendim, bir maddede 2 defa yoklama olmaz. 
(Gürültüler) Böyle şey olur mu? Bu bir hak suiisti
malidir. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, oturun yerinize. 
Buyurun okuyun. (Gürültüler) 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın Baş

kan, suiistimale meydan veriyorsunuz. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Efendim, sizi uyarıyorum, yerinize 

oturun ve yoklamayı dinleyin. 
Buyurun yerinize. (ANAP sıralarından gürültü

ler, HP sıralarından alkışlar) 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Başkanlığa müdahale etmeyelim, karışmayalım. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Baş
kan, kanaatiniz yok mu? Lütfen karar verin efendim. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum oturun siz 
yerinize. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
İsmail Saruhan'ın değildir Başkanlık. (Gürültüler) 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Sayın Başkan, 
tereddüte düştüğünüz anda yapın yoklamayı, tered-
düte düşerseniz yapın. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, bu şekilde bir istek geldi 
ve bende de gayet tabiî o istek tereddüt yarattı. Ne
ticesi itibariyle odur. O başlangıç birleşimi açarken-
dir, arada değil. 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Onunla ikisi 
bir mütalaa edilir efendim. 

BAŞKAN — Lütfen buyurun efendim, buyurun 
oturun yerinize. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Sayın Baş
kan, usul hakında söz talebimiz var, vermeye mecbur
sunuz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, kararı verdiniz, yoklama yaptırtın. 

BAŞKAN — Efendim, yoklama yaptırıyorum, 
çok rica ederim lütfen yerinize oturun. (ANAP sıra
larından gürültüler) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkanlığa saygı gösteriniz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, çok rica ederim yerleri
nize oturunuz ve idare amirlerini de vazifeye davet 
ediyorum; oturmayanları yerlerine oturtsunlar. 

Buyurun yerinize oturun. 
BÜLENT AKARCALI (istanbul) — Sayın Baş

kan, usul hakkında söze cevap vermek haktır. 

| DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Hata yapıyorsunuz Sayın Başkan. 

(ANAP sıralarından «Yanlış, Başkan» sesleri, gü
rültüler) 

BAŞKAN — Yanlışlık başta gelen önergededir. 
Buyurun okuyun. (Gürültüler) 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Usul hak

kında söz vermeye mecbursunuz. (ANAP sıralarından 
gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Sayın Başkan, en
gelliyorlar, kanun çıkmasın istiyorlar. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Usul hakkında söz istiyoruz. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Efendim, hükümet Başkanlığı etkilemek istiyor. 
(ANAP sıralarından «Yoklama yapamazsınız» ses
leri, gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, bu yoklama yapılacaktır. 
Binaenaleyh, bunun daha gecikmesine yol vermeyiniz. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Bir 
maddede 2 defa yoklama olur mu Sayın Başkan? 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlık buna karar ver
miştir, bu yoklama yapılacaktır. 

Buyurun yerinize. 
NABİ SABUNCU {Aydın) — Sayın Başkan, 

hangi şartlarda usul hakkında söz verirsiniz, öğren
mek istiyorum. Lütfen izah eder misiniz? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — En
gelleme yapıyorlar Sayın 'Başkan. 

BAŞKAN '— Hayır efendim, usul hakkında söz 
vermeyeceğim, buyurun. 

(PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın Baş-
| kan... 

NABİ SABUNCU (Aydın) — Sayın Başkan, han
gi şartlarda usul hakkında söz veriyorsunuz? Yokla
mayı başlattınız. 

BAŞKAN — Sayın Aşçıoğlu, siz grup başkan-
| vekilisiniz. Lütfen yerinize oturunuz efendim. 

BÜLENT AKARCALI '(İstanbul) — Usul hak
kında söz vermeye mecbursunuz. 

BAŞKAN — Hayır efendim, yoklama yaptırıyo
rum. 

NABİ SABUNCU (Aydın) — Hangi şartlarda? 
I İzah edin lütfen. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Keyfinize 
'kalmamıştır. 

BAŞKAN — Efendim, istem geldi ve yaptırıyo-
I ruz. 
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NABİ SABUNCU (Aydın) — Lütfen bizi aydın
latın, hangi şartlarda usul hakkında söz veriyorsu
nuz? 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Usul hakkında 
söz vermeye mecbursunuz Sayın Başkan ya da otu
rumu tatil edersiniz. (ANAP sıralarından «Başkanlık 
tarafsızlığını kaybetti» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, oturunuz yerinize. 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Sayın Başkan, 
yoklama ile ilgili maddenin ikinci fıkrasında ya ad 
okunur ya da düğmeye basılır diyor. Düğmeye bas
mak saymak demektir. Lütfen sayıverin öyleyse, ad 
okumayın. 

©AŞKİAN — Dtigjmie işlemiyor ki, hangi düğme
ye basacaksınız? 

Okuyun efendim lütfen. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Usul.hak
kında söz vereceksiniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yerinize oturun lütfen efendim, 
okutayım. 

NABİ SABUNCU (Aydın) — Hangi şartlarda 
usul hakkında Söz vereceksiniz Sayın Başkan? (Gü
rültüler) 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Usul hak
kında söz vereceksiniz. 

BAŞKAN — Bu zatı kim yerine oturtacak? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Sa
yın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — 

Yanlış bir teamülde bulunuyorsunuz. Söz verecek
siniz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, kim konuşacak? 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Yok

lamaya geçtiniz Sayın Başkan, söz veremezsiniz. (HP 
sıralarından gürültüler sıra kapaklarına vurmalar), 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, 'bırakın konuşsunlar efen
dim. (ANAP sıralarından alkışlar; HP sıralarından 
sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Sayın Başkan, konuşmama imkân verecek mi
siniz? (HP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına 
vurmalar)' 

BAŞKAN — Bu çatının altına bu şekli kim ge-. 
tirdiyse o düşünsün yani. /Herhalde ben getirmedim. 
(Gürültüler) Önergeyi verdiniz, düşünmeden verildi 
önerge ve böyle oldu. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Yoklama başladı, söz veriyorsunuz. (HP sıralarından 
sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, Halkçı Parti Grubundan 
rica ediyorum. (Gürültüler) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş/ _ 
Esas karara vardınız, yoklamaya geçtiniz. Hükümet 
nasıl 'baskı yapar size? (Gürültüler) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın bakanlar Başkanlık Divanına etki yapamaz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ko
nuşamazsınız. 

ONURAL SERER BOZKURT (Çanakkale) -
Yoklama kararı aldınız, yoklama yapacaksınız Sa
yın Başkan. (HP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, 21.30'da toplanmak üze
re ıbirieşîme ara veriyorum. (HP sıralarından «Bravo 
Başkan» sesleri, alkışlar) 

Kapanma Saati : 21.05 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 21.30 

BAŞKAN : Başkanvekiü Turgut Halit Kunter 

KÂTİP ÜYELER : Cemal özbilen (Kırklareli), Süleyman Yağcıoğlu (Samsun) 

BİAIŞKAIN — Sayın ırüilıldtvdklilJleni, 111 inci Birlerinin Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

VII. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

1. •— Başkanlığın yoklama istemleri karşısındaki 
tutumu hakkında. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
Sayın Başkanım, usul (hakkında söz vermiştiniz efen
dim. (HP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, bu şekilde müzakerelere 
devam imkânı olmadığı için saat 21.30'da toplanmak 
üzere oturumu kapatmıştım. 

ÖEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Sayın Başkanım, usul hakkında söz hakkım 
baki. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
Sayın Yılmaz, şimdi 64 üncü maddeyi okuyorum, 

çünkü usul hakkında bazı unsurlar vardır, onların 
hangisi hakkında konuşacaksanız onu söyleyiniz efen
dim. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri-
•ze)— Hemen ilk paragraf Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — 64 üncü madde şöyle diyor; «Gö
rüşmeye yer olup olmaması, Başkanı gündeme veya 
Millet 'Meclisinin çalışma usullerine uymaya davet, 
bir konuyu öne alma veya geriye bırakma gi'bi usule 
ait konulur, diğer işlerden önce konuşulur.» 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Sayın Başkan, bu konuda konuşacağım. 

BAŞKAN — Evet, yani 'bu paragraf üzerinde 
konuşacaksınız? 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri

ze) — Sayın Başkanım, baştan aşağı engellemelerle 
geçen bu kanun tasarısı üzerindeki görüşmede ağır 
bir usul hatasını engellemek için söz almış bulunu
yorum. Müsaade ederseniz İçtüzüğün yoklamayla il
gili 58 inci maddesini okuyorum, bu madde aynen 

şöyle demektedir; «Başkan Birleşimi açtıktan sonra 
tereddüte düşerse yoklama yapar. 

Görüşmeler sırasında işaretle oylamaya geçilir
ken, 10 • milletvekili ayağa kalkmak veya önerge ver
mek suretiyle yoklama yapılmasını isteyebilir. 

Yoklama, elektronik oy düğmelerine basmak ve
ya Başkan lüzum gördüğü zaman ad okumak sure
tiyle yapılır. 

Yoklama sonucunda, üye tamsayısının salt çoğun
luğunun mevcut olmadığı anlaşılırsa, oturum en geç 
bir saat sonrasına ertelenebilir. Bu oturumda da top
lantı yeter sayısı yoksa, 'birleşim kapatılır.» 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Usule aykırı ne var? 

BAŞKAN — Efendim, lütfen konuşmayalım, ge
cenin bu saatinde sayın bakan konuşuyorlar, kendi
lerini dinleyelim; tabiî ona 'ben lazım gelen cevabı 
vereceğim efendim. (HOP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Sayın Başkanım, bu oturumun başından 
beri cereyan eden bütün olaylara ve 'hatta şu son ifa
denize rağmen, gerek grubumuz, gerekse hüküme
timiz size olan güvenini muhafaza etmektedir. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Sayın Başkanım, burada fevkalade kötü 
sonuçlar doğuracak yeni bir usul ittihaz etmek üze
resiniz. Henüz yarım saat önce aynı maddenin gö
rüşmesi sırasında yoklama yapılmış ve 'bu yoklama 
sonucunda Meclis çoğunluğunun, hem de büyük bir 
farkla mevcut bulunduğu anlaşılmıştır. Daha aradan 
yarım saat geçmeden yeni bir yoklama istemini, yok
lama talebini 'hem de aynı maddenin müzakeresi sı
rasında eğer işleme tabi tutarsanız, bu Meclisin bun-
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dan sonra kanun çıkarma ihtimali mevcut değildir, 
böyle bir engelleme karşısında. Fevkalade tehlikeli 
bir çağtra meydan vertmek üzeresiniz. Hiçbir kanun 
hükmü, 'hiçbir İçtüzük hükmü suiniyeti himaye ede
mez. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Diyalogtan kaç
mayınız, diyalog ile kanun çıkar. 

BAŞKAN t— 'Müsaade buyurun efendim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Sayın Başkanım^ birtakım muhalefet mil-
letvekiieririin bu kanun tasarısını engellemek sure
tiyle girişmiş oldukları suiniyete aracı olmamanızı 
tekrar tensiplerinize arz ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar; 
HP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültü
ler) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, sataşma vardır söz istiyorum. 

BAŞKAN — Evvela Sayın Onural Şeref Boz-
kurt'a söz vereceğim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AYHAN UYSAL (Çanakkale). — Sayın Başkan, 

usulün nesi hakkında söz istediğini sormadınız. Ay
rım yapmayınız, ayrım yapıyorsunuz Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Hayır efendim, onu ben yapmam. 
Onu kim yaparsa ona hitap edersiniz, söylersiniz. 

AYHAN 'UYSAL -(Çanakkale) — Sayın Bakana 
«Usulün nesi hakkında kbnuşacaklsınız?» diye sordu
nuz. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, 64 üncü maddede 
'birtakım tadadî hususlar var. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Ayrım yap
mayın. 

BAŞKAN •—• Arkadaşımız hemen ithama başlı
yor daha bitmeden. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 
(İstanbul) — O söz vermeden önce olacaktı. 

BAŞKAN — Efendim?.. 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 

(İstanbul) — Söz vermeden önce soracaktınız Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Ben soruyorum efendim şimdi. Evet, 
'bu usullerden hangisi üzerinde konuşacaksınız? 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Geç kaldınız 
Sayın Başkan. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Efendim, yoklama konusunda ve hükümetin tavrı 
konusunda maruzatta bulunacağım usule ilişkin. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim, gürültü etmeyelim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — 
Efendim, 'Meclisin çalışma usullerine davet etmek, 
usule ilişkin olarak sayın bakanın burada biraz ev
vel yoklamaya mütedair Sayın Genel Kurula beyan 
buyurdukları hususu, bizim açımızdan sataşma da 
teşkil etmesi nedeniyle, usule mütedair olmak üzere 
cevaplandırmak arzusundayım; o maksatla huzura gel
dim. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Sataşma ile 
ne alakası var? Böyle bir madde var mı Sayın Baş
kan? 

BAŞKAN ı— Bu biraz da sataşma. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — 

Evet efendim. 
BAŞKAN — Yani sataşmaya cevap veriyorsunuz. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Hem 

sataşma, hem usule ilişkin alarak arz edeceğim efen
dim. 

BAŞKAN — Evet efendim, buyurun. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Sa

vın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygı
değer üyeleri; Türkiye Büyük Millet Meclisinin or
ganlarının başında kuşkusuz Sayın Genel Kurul ge
lir. Sayın Genel Kurul gibi, anayasal ve İçtüzükle 
çalışması, oluşturulması belirlenen komisyonlar da, 
Anayasamıza ve İçtüzüğümüze göre, Genel Kurula 
niyabeten vazife gören organlardır. Binaenaleyh, Ge
nel Kurula niyabeten görev ifa eden bir organın, 
hükümetin veya iktidar partisinin grup başkanvekil-
lerinin talimatları doğrultusunda vazife ifa etmesi 
hiç'bir zaman ka'bul edilemeyecek bir davranıştır. 
Biraz evvel bizim yoklama talebinde bulunmamıza 
takaddüm eden, dakikalarda, Saym ANAP Grup 
Başkanvekili Pertev Aşçıoğlu tarafından komisyona 
bir telkinde 'bulunulmuştur. Hepimizin gözü önünde 
cereyan eden bu telkin dolayısıyla, komisyon adına 
görüş bildirmek durumunda olan komisyon sözcüsü, 
kendince geliştirdiği fazla... (HP sıralarından «Kur
naz» sesi) 

'Doğrusu ka'bul etmek gerekirse, o tabiri kullan
mak istemedim; ama fazlaca objektif kurallarla bağ
daşması mümkün olmayan bir tavır içerisinde, as
lında kabul etmedikleri önergeyi ka'bul ettiklerine 
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dair beyanda bulunmuşlar; fakat komisyonun diğer 
üyeleri tarafından bu doğrultuda oy kullanılmamış
tır. Komisyon sözcüsünün bu tavrı, önergeler üzerin
de konuşmak arzusunu izhar edecek önerge sahip
lerinin konuşmasını engellemeye yönelik bir davra 
niştir. Burada önerge vermek, verilen önerge üzerin
de İçtüzük hükümlerine göre, görüşlerini Genel Kur 
rula arz etmek, her milletvekili İçin bir haktır, hak-
olduğu kadar da görevdir. 

'Bu itibarla, Sayın Bakanın biraz evvel kürsüden 
beyan buyurdukları sözlere aynen iştirak ederek di
yorum ki, elbette kanun hükümleri suiniyete esas 
teşkil etmez. Lütfen sayın bakanım bu kürsüden ifa
de buyurdukları bu cümleyi, mensup oldukları par
tinin grup başkanvekiline de aynen ifade buyursun
lar. (HP sıralarından alkışlar) 

Yoklama talebi, 58 inci maddeye göre, herhangi 
bir inisiyatifi 'öngörmeksizin 10 üyenin istemesi üze
rine behemehal yapılması gereken bir müessese ola
rak düzenlenmiştir. Her ne kadar ,sayın bakanım 
aksine bir görüş beyan buyurdular ise de, cümlenin, 
metnin gayesi ve sözleri dikkatli bir yoruma tabi 
tutulacak olursa, bu savımızın doğru olduğu da an
laşılacaktır. Esasen şimdiye kadar 'Mecliste yapılan 
uygulamalar da bu doğrultuda cereyan etmiş ve bu 
konu bir gelenek haline de gelmiş bulunmaktadır. O 
nedenle yoklama hususu Sayın Başkanlık Divanının 
ittihaz buyurduğu karar doğrultusunda yapılması ge
reken bir davranış olacaktır. 

Saygıyla arz ederim. (HP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

•İÇİŞLER! KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Sayın Başkan, komisyona ağır itham
da bulunuldu, müsaade ederseniz cevap vereceğim 
efendim. 

BAŞKAN — Neye cevap vermek için efendim? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

SIN (Muş) — Komisyona güdümlü dendi, komis
yonun tarafkâr olduğu söylendi. Onun için, müsaa
de ederseniz cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Sataşma var yani? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
«İN (Muş) — Evet efendim. 

•M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ce
vap vermeden yemin et, samimi misin değil misin? 

BAŞKAN — Buyurun, o sataşmaya cevap verin 
efendim; yalnız lütfen genişletmeden. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
'SIN (Muş) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
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İçişleri Komisyonu Sözcüsü olarak komisyonumuza 
ağır ithamda bulunan arkadaşım, şahsına duyduğum 
saygıyı bir nebze zedeledi mi diyeyim, artık o sıfatı 
kendileri yakıştırsın. 

Bugüne kadar İçişleri Komisyonu Meclisimizin 
en düzgün, en realist çalışan komisyonlarmdan biri
dir. Kaldıki, bu kanun tasarısı komisyonumuzda gö
rüşülürken alt komisyon teşekkül ettirdik ve 2 tane 
ANAP milletvekiline karşılık muhalefet partilerinden 
4 milletvekilini alt komisyon olarak teşekkül ettir
dik. Maalesef buna Halkçı Parti katılmadı, MDP'nin 
değerli komisyon üyeleri'* katıldı ve «Meclise niyabe-
ten çalışarak Meclise bu kanun tasarısını getirdiler. 

'Kanun tasarı veya teklifleri Mecliste görüşülür
ken komisyon katılır veya katılmaz; fakat son kararı 
Genel Kurul verir. Komisyon hiçbir zaman için ik
tidarın uydusu değildir, bir kişinin talimatıyla hare
ket etmez. Bunu böylece bilmenizi rica ederim. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Yüce huzurda açıkça böyle bir talimat almadığınızı 
ifade edet misin? Samimi misiniz, şerefin üzerine 
yemin et. 

BAŞKAN — Bitirelim artık efendim. 

NABİ SABUNCU (Aydın) — Aramızda konuş
mayacak mıyız? İzin mi alacağız? Rica mı edeceğiz? 
Adam gibi taktik verdik, golü de attık; tak, tak, tak. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Duydunuz değil mi? 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayalım. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, yoklama talebimizi isaf buyuracak mı
sınız efendim? 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşların konuşması 
bitince tabiî onu lazım gelen şekilde işleme koya
cağım, arkadaşların konuşması bitmedi. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sağolun efendim. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Başkan, 58 inci 
madde üzerinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Başkan, Mec

lisimizin değerli üyeleri; günün böylesine geç saat
lerinde usulü tartışmaların başlamasıyla sanıyorum ki 
kanunları tamamlamak herhalde zor olacaktır. An
cak İçtüzüğümüzün 58 inci maddesinde «Başkan bir
leşimi açtıktan sonra tereddüde düşerse yoklama 
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yapar» ibaresi sanıyorum ki maddenin özünü oluş
turmaktadır. 

SALİM EREL (Konya) —• O sabahleyin 10.00' 
daydı. 

1UHAN AŞKIN (Devamla) — «Görüşmeler sı
rasında işaretle oylamaya geçilirken, on milletvekili 
ayağa kalkmak veya önerge vermek suretiyle yokla
ma yapılmasını isteyebilir» denmektedir ki, bu da 
bir tereddütten kaynaklanmaktadır. Tereddüt varsa, 
bir defaya mahsus bu usul ittihaz edilebilir. 

'M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Maddede tered
düt yazıyor mu? 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Ama görüyoruz 
ki Sayın Başkanımız yeni 'bir çığır, yeni bir yol aç
mak üzeredir. Usulü tartışmalara bundan sonra Mec
lisimizde böylesine kargaşalar da yaratacak şekilde 
bir usulün ittihaz edilmemesi için Sayın Başkanın 
bu konuda dikkatli olmasını, Sayın bakanımızın da 
az önceki konuşmaları sırasında bu hususu bilhassa 
belirtmiş olmasını bir daha Sayın Başkanın dikkat
lerine sunmak istiyorum. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN ı— Teşekkür ederim sayın milletvekili. 

M. TURAN BAYEZİT {Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, usul konusunda lehte konuşmak müm
kün mü efendim? Uygulamanızın içtüzüğe uygunlu
ğu konusunda lehte konuşmak mümkün mü? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREİM TASÇIOĞLU (Sivas) Yağcılık yok, 
yağcılık yok. 

BAŞKAN — Mümkündür efendim, buyurun. (HP 
sıralarından alkışlar) 

>M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; önce üzülerek 
sayın bakana, bir cevap vereceğim. 60 yaşındayım, 
30 senelik memuriyet mazim var, sicillerime bakın, 
hayatımda kimseye yağ çekmedim ve kimseye de çek
meyeceğim. ((ANAP «ıralarından gürültüler) Kimseye) 
çekmedim ve kimseye de çekımeyeceğim; «Yağcılık 
yok» diyorsunuz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu saatlere kadar niçin 
geldik? Biz hiçbir zaman çalışmaktan kaçmadık; ama 
her zaman yaptığınız gi'bi çok önemli kanunları 10 
dakikaya sığdırma taktiğini güderseniz bunda başa
rılı olamazsınız. Biz Halkçı Parti olarak, sizin oy 
çokluğunuzu siyasî bir tevekkül olarak kabul etmi
yoruz artık arkadaşlar. Bunun cevabını alacaksınız. 
ı(HP sıralarından alkışlar) Biz yasal hakkımızı kulla
nıyoruz, bize İçtüzük bu hakkı veriyor. 58 inci mad-
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deyi -ki hepinizi tenzili ediyorum- ilkokul 5 inci 
sınıf talebesi böyle tefsir etmez. 58 inci madde sa
rihtir. Yoklama istendiği takdirde 10 kişinin ayağa 
kalkması şarttır, onun dışında hiçbir şart aranmaz. 

Bugün çok büyük bir psikolojik hata yaptınız 
Sayın ANAP milletvekilleri. Sayın grup başkanınız, 
çok zarif, çok kibar Sayın Konukman çok büyük 
hata yaptı. Sayın Başbakanın bu akşam milletvekil
lerine yemeği vardı. Sayın Başbakan bu yemeğe tali
min ediyoruz ki büyük bir önem vermekteydi; ama 
bu hareketinizle, bu konuşmaların, bu görüşmelerin 
bu kadar uzun süreceğini bile bile bunu uzattırma
nız, Sayın Başbakanın da bunu engellememesi ve ka
tılması, bizlerde Sayın Başbakanın jestleri konusun
da bazı değer yargılarını istemeyerek doğurdu arka
daşlar, büyük bata yaptınız. (HP sıralarından alkış
lar) 

NAZIM KUTAY (Ankara) — Usulle ne alakası 
var? 

BAŞKAN — E'fendim, lütfen müdahale etmeyin. 

M. TURAN BAYEZÎT (Devamla) — Sayın Baş
kanın uygulaması içtüzüğe uygundur. Siz alıştınız 
arkadaşlar; kendi partinizin başkanları yukarıda iç
tüzüğü çiğnesin, kendi partinizin başkanları ulufe da
ğıtır gibi ceza dağıtsın, siz buna alıştınız. (HP sıra
larından alkışlar) 

'Bugünkü Başkan eğer tarafsız bir başkan olma
saydı, eğer bugünkü Başkan büyük tecrübesine da
yanarak şu Meclisi selametle yürütmeyi düşünmesey-
di, sizin içinizde önce bakanlar olmak üzere, en az 
10 kişiye ceza verirdi, 10 kişiye. (ANAP sıralarından 
gürültüler, HP sıralarından alkışlar) 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERRBM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Taşçıoğlu, buyurun. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Sayın Baş
kan, muhterem millelVekili arkadaşlarım; şimdi arz 
edeyim efendim. 

Biz bunca Meclis müzakeresine hem kendi döne
mimizde, hem evvelki dönemlerde misafireten katıl
dık; ben hiç duymadım ki, Başkanın hareketinin uy
gunluğu hakkında usul sözü alınsın. Bunun adı ne
dir efendim? Bunun adı yağcılık değil de, nedir bu
nun adı? 

M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — Yağ
cılık değil efendikn. 
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM AŞÇIOĞLU (Devamla) — ikincisi :' 
Niye kıskanıyorsunuz bir İMerin etrafında sımsıkı 
birleşmeyi? Siz neden birleşmiyorsunuz liderinizin et
rafında? (ANAP sıralarından alkışlar, HP sıraların
dan gürültüler) Parti demek, liderinin simgeleştiği bir 
fikir beraberliği demektir. (HP sıralarından gürültü
ler) Daha demokraside çok şeyler öğreneceksiniz. 
(HP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurma
lar) 

Efendim, siz konuştunnuz, ben de konuşacağım. 
Hak ettiğiniz şekilde cevabı vermek için her zaman 
bu kürsüye çıkacağız. 

M. SEYFl OKTAY (Ankara) — Boyunuzdan 
büyük işlere kalkışmayın. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sizden demokrasi dersi alacak değiliz. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞjÇIOĞLU (Devamla) — Siz bi
zim liderimize dil uzatırsanız, bakınız tekrar söylü
yorum liderimize dil uzatırsanız, bizim birlik ve be
raberliğimizi kıskanır da böyle konuşursanız, ben de 
icap eden cevabı veririm. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Ne biçim konuşuyor Sayın Başkan? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Bakınız 
iş çığırından nasıl çıktı : Ben hatırlarım... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Yerin sağlamlaştı, yerini pekiştirdin. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) ~ Müsaa
de buyurun efendim. 

Ben hatırlarım, (sizin için söylemiyorum, tenzih 
ederim) çok küçük yaramaz çocuklar vardır, kabahat 
işlerler; bir dokunursunuz avaz avaz bağırırlar. Şim
di bir hakkı suiistimal ederek her maddede 20, 30 
tane önerge vermekle bu işi obstrüksiyona, engelle
meye götürmek şeklinde tefsir etmemeye imkân var 
mı? Siz bu hakkı böyle kullanırsanız, müsaade edin 
de biz de tüzüklerden... 

' ARİF TOPRAK (Niğde) — Hakkımız değil mi 
sayın bakan, hakkımız değil mi? (HP ve ANAP sı
ralarından gürültüler) 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Bağır
makla susmam ben; arkadaş, senin bağırmanla sus
mam. 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Siz de bağırmayın, 
siz de. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU .(Devamla) — Bağırın, 
bağırın, devam edin. Biz azimliyiz. Sabaha kadar 
oturunuz, demokrasinin. nimetini kullanırız. Bugüne 
kadar çıkan '200 kanun gibi bu da çıkacaktır. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, mensubu olduğum ve gurbunun baş-
kanvekilliğini ifa ettiğim partiye sayın bakanın söz
leriyle sataşmada bulunuldu. O nedenle söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. (ANAP sırala
rından gürültüler, HP sıralarından alkışlar) 

KADİR DEM'1R (Konya) — Sizin yaptığınız 
idare değil, idare değil. 

BAŞKAN •— Sayın Onural Bozkurt, siz sataşma
yı tebarüz ettirin ve ondan sonra da tekrar bir sa
taşma ortaya çıkmış olmasın efendim, istirham edi
yorum. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Emredersiniz. 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
saygıdeğer üyeleri; biraz önce parlamento geleneğinde 
eşi görülmemiş bir biçimde... 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Saygıdeğer di
yorsunuz, sıkışınca saygıya sığınıyorsunuz. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Siz 
tıak etmemişseniz şahsen, ben desem de boş. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

SALİM EREL (Konya) — Dalkavuklar kimler 
belli oluyor. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Ko
nuşmama müsaade edilmiyor efendim. . 

(BAŞKAN — Efendim, hatibin konuşmasına mü
saade edelim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Sa
yın Başkan, Türkiye Büyük MMet Meclisinin saygıde
ğer üyeleri; biraz evvel Kültür ve Turizm Bakam 
Saym Taşçıoğlu'nun ağzından, şimdiye kadar Meclis 
çalışmaılan içerisinde kesinlikle emsali görülmemiş bir 
tavır ve eda ile bir başka parti hakkında suizana se
bebiyet verecek biçimde sözler duymak talihsizliği 
ile karşı karşıya kaldık. 

IBiiz Halkçı Parüi olarak sosyal demokrat nitelikli 
bir partiyiz. Sosyal demokrat nitelikli olmamız, bize 
demokrat olmayı telkin eder. Eğer bir partinin içe
risinde bir genel başkan tabu addedilmiyor; (HP sı-
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ralarınldan «ıBravo» sesleri, alkışlar) eğer bir siyasî 
partinin içerisinde genel başkana karşı adaylık koy
mak durumuna gelen mensuplar, üyeler ortaya çıkabi
liyor. ise, bu sadece o parti için bir şeref teşkil eder 
ve demokrasiye ne denli bağlı olduğunun en güzel 
kanıltını ortaya koyar. (HP sıralarından alkışlar) Ama 
dileriz ki, demokratik sisteme bağlı olduğu iddiasında 
bulunan her parti, kendi içerisinde demokrasiye bağ
lılığın örnefelerıini her zaman ortaya koyabilsin. Mu
halefet partisi milletvekilleriyle şalhsen yapmış olduğu 
görüşmelerde onlar gibi düşündüğünü ifade edip de; 
bir zatın kaşı öyle kalkmadı diye, o zatın istediği doğ
rultuda oy kullanmalk zorunda kalmasın. 

Hepinize saıygılar sunarım. (HP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

BtAŞKAN — Teşekkür ederim efenldim. 
Sayın milletvekilleri, karşılıklı olarak yapılan ko

nuşmalar bitmiştir. (ANAP sıralarından «Devam ede
lim, hoş oluyor» sesleri) Hayır, karşılıklı konuşmalar 
bitmiştir; ancak bundan sonra çalışmaya imkân bu
labileceğiz. 

Evvela Sayın Devlet Bakanı Mesut Yılmaz ko
nuştular ve tabiî usul hakkında birtakım uyarılarda 
bulunarak, bendeniz hakkında ve belki şahsımın hiç 
de müstehak olmadığı şekilde bazı ifadeler kullandı
lar; ve aynı zamanda hem gruplarımın, hem de, hü
kümetlerinin güvenlerini bildirdiler. Bu itibarla, yani 
bu kısım için kendilerine bilhassa arzı şükran edi
yorum. 

Yalnız, bir şey kaçtı ağızlarından, zannediyorum. 
Dünden itibaren girmiş olduğumuz hafta tamamen is
tisnaî bir haftadır. Çünkü başkanıvefcillerinden geçen 
haflta vazife almış olan Sayın Abdülhalim Araş ol
mak üzere diğer başkanvekilleri, Sayın Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanımızca bazı mazeretleri do
layısıyla herhangi bir şekilde kürsü vazifesi almadılar 
ve bu işin en zor kısmı, bundan evvel görüştüğümüz 
tmar Kanunu Tasarısı gibi, Sayın İsmail Özdağlar 
hakkındaki soruşturma gibi, bana tahmil edilmiş oldu. 
Tabiî bunları da tam manasıyla ve tarafsızlıkla yürüt
tüm ve bundan sonra da, bu vazifede kaldığım müd
detçe, gene bu şekildeki hüviyetim devam edecektir. 
(HP ve MDP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Ancak, Sayın Devlet Bakanına ve bu arada ki, 40 inci 
Cumhuriyet Hükümetinden de bahsettiler, (tabiî o da 
ilzam ediliyor beyanlarında) 40 inci Cumhuriyet Hü
kümetine de şükranlarımı arz ediyorum. 

Yalnız, burada benim düşüncem şu idi: Vazifemiz 
yalnız bu çatının altında değil, aynı zamanda bu ça
tının dışında da cereyan ediyor. Nitekim, biraz evvel 
bir arkadaşımız bundan bahsetmiş oldu; Sayın Baş
bakanın bu akşam Devlet Konukevinde saat 20.22'de 
iftar yemekleri vardı ve buna bendeniz de davetliydim 
ve hiç şüphesiz ki, tabiî bunu da bir vazife olarak 
yerine getirmek üzere hareket edecektim. 'Nitekim, dün 
akşamki Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
mızın iftar davelti gibi bu davete de katılacak ve ka
tılmakla da şereflenecektim. Herhalde Sayın Başbaka
nımız da bu daveti yaparken, buradaki çalışmaların 
saat İSO'da biteceğini, 20.20'de de Devlet Konukevin
de davetlilerin islbatı vücut edeceğini düşünmüşler 
ve ona göre 'hareket etmişlerdir. 

iBen yapmış olduğum yönetime göre, saat 19.20\ie 
sözlü soruları bitirmiş oldum. Elimizde 20 civarında 
önerge olduğunu ve bu önergeleri de okutmak duru
munda bulunduğumu arz ettim. Bunları okutacaktım 
ve saat 19.30'da yahut 19;29*da da yüce Meclisten 
izin almak suretiyle, eğer alabilirsem, hepsini okutmak 
suretiyle, belki de 5 - 10 dakikada o okunmuş ola
caktı ve bu şekilde bu birleşimi kapatacaktım; yarın 
için de, bu önergelerin aykırı olanlarını ayırmak ve 
sırasıyla işleme koymak üzere, tertibat almış bulunu
yordum. Fakat tam bu sırada önüme bir önerge geldi. 
Önerge, çok saydığım ve aynı zamanda da, pek o 
kadar belki de sıkı münasebetimiz yok ama, sevdiğim 
bir arkadaş olan Sayın Anavatan Partisi Grup Başkan-
vekili tarafından verilmişti. Arkadaşımız önergesiyle, 
«ıBu 2 nci madde bitinceye kadar oturumun uzatıl
masını arz ve teklif ediyoruz» diyordu. Bu, neticesi 
itibariyle bir önerge olduğundan haliyle oya koydum, 
hürmetkar, riayetkar olduğum için oyladım. Önerge 
oylanınca, bir kere elimizde 20 civarında önerge var
dı ve bu önergelerden belki de 1 veya 2 tanesi okun
muş, diğerleri de okunacaktı. Ondan sonra aynı mahi
yette olan önergeler varsa bunlar gruplama yapılabi
lirse yapılacak, ve ondan sonra komisyona ve hüküme
te katılıp katılmadıkları sorulduktan sonra yüce ku
rula arz edilecekti. Alınacak neticeye gbre madde 
ile birlikte bütün bu önergeler için işlem yapılacak 
ve ondan sonra da 2 nci madde bitmiş olacaktı. Tabiî 
bunun bir hesabım yapacak olursak; bir kere bütün 
önergeler üzerinde önerge sahiplerinden birer kişi 
(Önergelerin -birbirine uyanları pek yok) 5'er dakika 
konuşacaklar; 150 dakika eder. Haydi 150 dakika et
mesin de 120 dakika etsin; bakınız işler ne kadar 
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uzuyor. Ondan sonra bu önergelerin yerlerine monte 
edilip edilmemesi hususunu tekrar tasarlayacağız ve 
ondan sonra da bu maddeyi kabul edilen önergeler is
tikametinde değişik şekliyle oylarınıza arz edeceğiz. 
Bu sırada belki de açık oylama da istenilebilıecek; 
nitekim ki, tam bu sırada da 58 inci maddeye göre de 

bir yoklama isteği geldi. O yoklamayı yaptıktan sonra 
tekrar çalışmaya devam ederken, yine 58 inci mad
deye göre bir yoklama isteği dalha geldi, 

AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (Sivas) — 
Sayın Başkan, bir an evvel görüşmeye geçsek, (MDP 
ve HP sıralarından gürültüler, «Otur yerine» sesleri) 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Peki efendim, doğrudur. 
izah ediyorum; 10 kişi ayağa kalkmak suretiyle 

kendilerinin burada olduklarını bildirdiler ve ben, 
usule uygun hareket etmiş olmak için, evvela onu 
ıtespit ettim, ondan sonra yoklamaya başlıyordum ki, 
bu sekilide birtakım, maalesef hiç istenmeyen mü
nakaşalar oldu. Çünkü bizi, içeriden olsun dışarıdan 
olsun, şer kuvvetleri çok yakından takip ediyorlar 
muhterem milletvekilleri, muhterem arkadaşlarım; 
durum budur, O itibarla ben bu 10 kişiyi tespit et
miş; ama dalha henüz yoklama işlemine başlamamış
tım. Binaenaleyh, bu şekilde bir çakışma yapamaya
cağımızı düşündüğüm için de yine Tüzüğe göre saat 
21.30'a kadar ara vermiştim. Şimdi 111 inci Birleşi
min Dördüncü Oturumunu açmış bulunuyorum. 

Şimdi, bu isimleri okuyacağım ve arkadaşlarım bu
radalar mıdır diye kendilerini tespit edeceğim ve 
hatta bu iş üzerinde, artık iş bu safhaya kadar gel
diğine göre, ısrar ediyorlar mı, ısrar etmiyorlar mı; 
onu soracağım ve ondan sonra işleme geçeceğim efen
dim. Durum budur. 

isimleri okuyorum efendim: 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Ankara) — Sayın 
Başkanım, dördüncü oturum değil efendim, üçüncü 
oturum. 

'BAŞKAN — Dördüncü efendim. 
Sayın Onural Şeref Bozkurt?.. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — Bu
ramda. 

'BAŞKAN — Sayın Seyfi Oktay?.. 
M. SEYFl OKTAY (Ankara) — Burada. 
IBAŞKAN — Sayın Salim Erel?.. 
SALİM EREL (Konya) — Burada. 
ıBAŞKAN — Sayın Ömer Kuşhan?,. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Burada. 
BAŞKAN — Sayın Cahit Tutum?.. 
CAHİT TUTUM (Bahkesir) — Burada. 
BAŞKAN — Sayın Cüneyt Canver?.. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Burada. 
IBAŞKAN — Sayın Turan Bayezit?., 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bu
rada. 

ıBAŞKAN — Sayın Hüseyin Avmi Güler?.. 
HÜSEYİN AVNÎ GÜLER (İstanbul) — Burada. 
BAŞKAN — Sayın Nuri Korkmaz?., 
NURİ KORKMAZ (Adana) — Burada. 
BAŞKAN — Sayın Selahattin Taflıoğlu?., 
SELAHATTİN TAFLIOĞLU (Yozgat) — Bu

rada. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (İstanbul) — Ayağa 
kalksınlar Sayın Başkan, ayağa kalksınlar. 

BAŞKAN — Evet, bütün arkadaşlar burada. 
Muhterem arkadaşlarım, şimdi bu 10 arkadaşıma 

hitap ediyorum münhasıran, ve onların şahıslarında 
da sayın gruplarına hitap ediyorum: Burada cereyan 
eden bütün hususatı yakından müşahadıe ettiniz, kar
şılıklı olarak konuştunuz. Ben, herhangi bir suniniyeti-
niz olmadığına kani olarak, 58 inci madde üzerinde 
işleme geçtim, burada belirttiniz, tekrar o 58 inci 
maddeyi teşrih etmeye, şunu yapmaya, bunu yapmaya 
lüzum yok. O İtibarla şu anda görünürde çoğunluk 
mevcuttur, yani toplantı yetersayısı vardır Müsaade 
buyurursanız, bu isteminizde ısrar ediyor musunuz, 
yoksa eğer atıifetiniz varsa, bu talebe hepimiz saygı
lıyız, hepimizden de saygılı hiç şüphesiz bu 10 tane 
arkadaşımızdır, ben tamamen sizlerin, hüsnüniyetine 
yüzde 99.9 değil, yüzde 100 güvenerek, inanarak şuna 
karar vermiş bulunuyorum: Eğer «Bundan sarfı nazar 
ettik» derseniz, o zaman bu şekilde müzakereye 
başlar ve bu işi daha muslihane, daha barışçı bir 
şekilde bilirmiş oluruz efendüm. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkanım, sizin buyurduğunuz veçhile yoklama 
ıtalebimiz İçtüzüğe uygun bir taleptir ve Yüce Baş
kanlıkça da tabiatıyla biraz evvel beyan buyurduğu
nuz veçhile tatbikata inıtikal ettirilmesi gereken bir 
taleptir. 

Sayım bakan aksine bir iddiayı ileri sürdüler. En 
azından Sayın balkanın sözlerini geri almaları halinde 
ı(ANAP sıralarından gürültüler), İçtüzük hükümlerine 
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Igörte biz de bu tdebimizdeın vazgeçeriz ©fendim. 
(ANAP sıralarından «Yapın yoklamayı Sayın Başkan» 
sesleri) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, buyurun 
oturun. (ANAP sıralarından gürültüler) 

IBir dakika müsaade edin efendim. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Sayın Başkan söz istiyorum. 

(BAŞKAN — Efendim sizi değil, zannediyorum 
Sayın Taşçıoğlu'nu kastetti. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Hayır efendim, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sizin için mi? 

DEVLET BAKANI A. MlESUT YILMAZ (Ri
ze) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim, buyurunuz. 
Sayın Bakan, yalnız sizden şunu istirham ediyorum 

efendim: Bir kere her ikimiz de Rize milletvekiliyiz, 
binaenaleyh, hemşeriyiz. Herkes Rizelileri biraz kav-
gazan bilir; fakat biz kavtgazan değiliz. O itibarla, 
bunu bu şekilde mütalaa ederek lazım gelen musliha
ne konuşmayı yapacağınızı ümit ediyorum. Bu işlerin 
de süratine hiç şüphesiz ki Ibülyüik katkınız olacaktır. 

Teşekkür ederim. (HP sıralarından «Bravo Sayın 
Başkan» sesleri, alkışlar) 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; burada 
her halde hemşemlikten, akrabalıktan ve dostluktan 
çok daha önemli blir şey vardır; o da objektif hukuk 
kurallarına uymaktır. Benim anladığım kadarıyla Sa
yın Başkanım, benim burada usule ilişkin ileri sürdü
ğüm görüşlere katılmış gözüküyorlar. 

Sayın Başkanım, «Suiniyetin esas olamayacağını 
ve esasen kendisinin de salonda çoğunluğun bulundu
ğunu tespit ettiğini» ifade ettiler. Ben burada, geri alı-
ınacalk herhangi bir söz sarf ettiğimle inanmıyorum. 
Bu itibarla da sözlerimi geri almıyorum. 

Sayın Başkanı, kemdi takdirine bağlı 'olan bir 
hususu, talepçilerdn takdirine bırakmaktan vazgeçmeye 
davet ediyor, saygılar sunuyorum. (HP sıralarından 
«Yoklama istiyoruz» sesleri) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Yoklamada ısrarlıyız efendim. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Efendim, bir dakika müsaade eder

seniz Sayın Devlet Bakanına cevap vermiş olayım. 
Sayın Devlet Bakanım, ıs'ize şu şekilde bir arzı 

cevap etmek istiyorum... 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
M. VEHBİ DİNÇERLER (İstanbul) — Efendim, şahsî 
cevap verecekseniz, kürsüyü başkasının işgal etmesi 
lazım o zaman. 

(BAŞKAN.— Hayır efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
M. VEHBÎ DİNÇERLER (İstanbul) — Evet efen
dim. (HP sıralarından gürültüler) 

Başkanlık makamından çekilmesi zorunluluğu var
dır. 

BAŞKAN — Hayır efendim hayır. Neticesi itiba
riyle şöyle diyor... (ANAP sıralarından gürültüler) 

İM. SBYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Bakan, 
buyurun gelin öyleyse. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
M. VEHBİ DÎNÇERLER (İstanbul) — Başkanlık 
makamında şahsınızla ilgili meselelelere cevap vere
mezsiniz. Sizi, kürsüyü başkasına bırakmaya davet 
ediyorum efendim. Şahısınızla ilgili meseleye, bu kür
süyü işgal ederken cevap veremezsiniz. 

ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Başkanın iyi 
niyetine bu yapılmaz. 

BAŞKAN — Şahsımla ilgili değü efendim. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

Sayın Yılmaz, şimdiye kadar yapılmış olan ko
nuşmalar, yani benim bulduğum muslihane şekil; ya
ni Halkçı Parti Grubuna mensup arkadaşlarla ara
nızda geçmiş olan görüşmeleri keenlemyekûn addede
lim ve bu çatının altında bu müesseseyi, bu çatıyı 
daima müdafaa, ve muhafaza etmekle mükellefiz diye
lim ve ona göre de bu hususu sayın grup başkan-
ve'kilîerine iletelim. Ondan sonra da, ona göre müzake
relere devam edelim efendim. Bunu söylerseniz... 

İMIİLLÎ EĞiMlM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
M. VEHBİ DİNÇERLER (İstanbul) — Taraf ola
mazsınız, sizi uisule davet ediyorum. 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Kararı Sayın 
Başkanlık verecektir efendim. Aksi halde takdiriniz 
!bir çığır açacaktır efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — Sa
yın Başkanım, Meclisin saygınhığı bizim için en ulvî 
şeylerden birisidir; ama bizim iyi niyetimizin de aynı 
ölçüde iyi niyetle mukabele görmesi gerektiğini ha
tırlatarak, yoklama istememizde musir olduğumuzu 
arz ederim efendim. (ANAP sıralarından gürültüler) m 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Efendim 

yapın yoklamayı, lütfen yoklama yapılsın. 
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BAŞKAN — Evet efendim evet. 
Buyurun efendim. (Gürültüler) 
(Yoklamaya başlandı) 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkanını, varsa «Burada» denilecek, yoiiclsa, 
«Yok» denilecek efendim. (HP sıralarından gürül
tüler) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — «Burada» diye
miyoruz biraz yavaş okunsun; 

BAŞKAN — Yavaş yavaş okuyum lütfen. 
i(Adanıa Milletvekili Metin 'Üıstüntei'e kadar yok

lamaya devam edildi) 

ıM, TURAN BAYEZİT (Kahramanınaraş) — Sa
yın Balkan, burada ise «'Burada» denfocek, yoksa, 
«Yok» denilecek; yavaş okunsun efendim. (HP sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Yavaş efendim yavaş. (Gürültüler, 
«Tane tane okunsun» sesleri) 

Buyurun. 
(Adana Millleltvekili Ahmet A'klgün Albayrak'tan 

tekrar başlanarak yoklama yapıldı) 
'BAŞKAN — Salona bilahara gelen üyeler bir 

ikâğıit imzalamak suretiyle lütfen gönder'sinler efen
dim. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkan, yolfctama usulü hakkında söz isteye
bilir miyim? 

İBAŞKAN — Yoklamayı yaptık efendim. Artık 
ısöz isterseniz, talbiî bu iş gene uzayacak. Şfandi'mü
zakerelere başilayacağız. 

DEVLET BAKANI KAZIM OKSAY (Bolu) — 
Saiyın Başkan, oturduğum yerden müsaade edafsenüz 
arz edeyim. 

ıBAŞKAN — Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI KÂZIM ÖK1SAY (Bolu) — 
Anayasanın 84 üncü maddesinde 1- ay içıerilsiinde ya
pılan yoklamalarda bulunmayanlar için uygulanacak 
hüküm ifade edilmiştir. Bu ay yapılan yoklama sa
yısı 5 ten fazladır. Başkanlığı, Anayasanın 84 üncü 
maddesini aynen uygulamaya davet ediyorum. (HP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Evet efendim, bunu Başkanlık resen 
talklip ediyor efendim. 

iMILLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
M. VEHBÎ DtNÇERrJER (lİstanlbul) — Sayın Baş-
Jcanım, yoklamanın yanlış yapıldığı üzerinde konuş
mak: istiyorum 2 dakika, zalbııtlara geçirmek için. 

BAŞKAN — Niçin yanlış yapıldı efendim? 

11 . 6 . 1985 O i 4 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Manlbül) —. İzah ede
ceğim müsaade edin efendim. Açık, net alarak söy
lüyorum, müsaade edin açıklayayım efendilin. >PP 
sıralarımdan «Yoklama bitti» sesleri) Bu yoklama ile 
illgiHi oıl'aJbiıKir, 'bunfdan sonraki için söyleyeeeğlJm. (HP 
sıralarından «Gerektiği zaman söylersin» sesleri) 

'BAŞKAN — Efendim, şimdiki yoklamayı usulü
ne gayet üylgün olarak yaptık, bundan evvelkini de 
yaktık, 

ıMİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
M. VEHBİ DİNÇERLER (tstanfbul) — Efendim, 
müsaade edin, usull hakkında könuşacağum. 

İBAŞKAN ~ Efendim, siz konuşursanız 2 ldı'fce, 
2 aleyhte söz vereceğiz, gene uzayacak iş, 'omun için 
söylüyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
M. VEHBİ DİNÇERLER (İstanbul) — Hayır efen
dim, hayır, medbur değilsiniz. 

BAŞKAN — Efendim, müzakere açmalk demek 
'bunun manası Sayın Dinçenler, 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
M. VEHBİ DİNÇERLER (fetanlbul) — Efendim, 
usul hakkında söyleyeceğ'im, niye müzakere açası-
nız Sayın Başkan? MüSade ederseniz buradan söy
leyeyim efendim. 

BAŞKAN — Efendim, 2 lıdhte, 2 aleyhte söz ver
mek medburiydtindb kıalırım size söz verirsem. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
M. VEHBİ DİNÇERLER (İstanbul) — Sayın Baş
kan, müsaade edin.§u cümleyi söyleyeyim o zaman izin 
verilmeniz, yerimden. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Olur mu öyl'e şey; hükümet Başkanlık Divanına 
'telkinde mi bulunmak işitiyor? 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
M. VEHBİ DİNÇERLER (İstanlbul) — Efendim, 
58 inci maddenin ikinci fıkrası gayet açıktır. Yokla-
rriba düğmeye basılarak yapılır veya lüzum görürse, 
yani istisnaî hail olarak, Başkan ad okuyarak ya-
palblk. Yani yoklamanın otomatik sayımla yapıl
ması esastır, ad okunması istisnadır. Otomatik ma
kinemiz çalışmıyorsa gözümüz var, elimiz var efen
dim. Yani burada asıl olan makineye (HP sıraların
dan gürültüler) makineye dokunmayalım. 

"İBAŞKAN — Anlaşıldı efendim. 
(MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 

M. VEHBİ DİNÇERLER (İistanlbul) — Ve zatı âli
miz ekseriyetin bulunduğunu ifade buyurdunuz ve 
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zapta geçti. Buna rağmen yoklama yaptırmanız bir 
usulsüzlüktür. Zapta geçmesi içlin arz ediyorum efen
dim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Peitoi, buyurun efendim, teşekkür 

ederim;., 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Hiç de değil. 
ISALÎM EREL (Konya) — Sayın bakan Meclis 

Başkanlığınla aday mı? Bakanlık gidiyor herhalde. 
ARİF TOPRAK (Niğde) — Sayın bakan, siz 

yönıeftütt. 
BAŞKAN — Efendim elektronik cihazlar işle

mediği için otomattik olarak yoklama yapamıyoruz, 
'bir. (Gürültüler) • 

ikincisi, birleşim açıldığı zaman bakıyoruz, eğer 
tahminimize göre yetersayı varsa. yokl'ama yapmıyo
ruz, yoksa yapıyoruz. Bunun haricinde de gruplar 
iherihanlgi bir şekilde açılk oylama istedikleri zaman ya
hut ydteıfi sayı oilup olmadığını beliirtımek istedikle
ri zaman 10 üye ve açık oylamada da 15 üye ta
lepte bulunmak suretiyle her zaman bize istedikler'i 
yoklamayı ve açılk oylamayı yaptırabilirler yani. 

IMİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
M. VEHBİ DİNÇERLER (tstanlbul) — Şeklini yap
tıramazlar sayın Başkan; yolklamaıyı; 10 üye is'tediği 
'takdirde gayet talbiî İçtüzük hükmüdür, kesinlikle 

yoklama yapılacaktır, ona itiraz etmiyorum. (HP sı
ralarından gürültüler, «Burası özel sohbet yer'i değil» 
sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, biz yoklamayı yaptık, bitti 
bu iş. Lüififen fada konuşmayalım efendim. Fazta 
konuşursak gene müzakere edemeyeceğiz. (Gürültü
ler) 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
M. VEHBİ DİNÇERLER (İstanbul) — Efendim, 
'biraz sonra bir daiha isteyecekler. (HP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Hayır efendim, hayır. Hayır efen
dim, o mesele ayrı, hayır. (GtMil/tüler) 

MEHMET DELIGEÖĞLU (Adıyaman) — Sayın 
Başkan, yoklamaya katılmayıp sonradan gelenileri ka
bul etmeyin efendim. 

BAŞKAN — Ne söyliüyorsunuz, anlamadım efen
dim? 

MEHMET DEUİCEOĞLU (Adıyaman) — İçeri 
sonradan gelenler var, onların yok yazılması lazım.; 

BAŞKAN — Efendlim, onların da heıfoakle bazı 
hacetleri vardı, onun iç'in dışarıya çıktılar. Yailhız 
'bir taraf çıkmış değil, her taraf çıkmış vaziyette. 

Efendim, yapılan yoklama ndtice&inde toplantı ye
tersayımız vardır, müzakerelere başlııyoruz. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Teşekkür ederiz efendim, 

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

5. __ 4.7.1934 Tarihli ve 2559 Sayılı Polis Vazife 
ve Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyon
ları raporları (1/692) {S. Sayısı : 343) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın Muştala Balcılar ve arkadaş
larının önergesi komisyon ve hükümet tarafından be-
nirnrsenrriilşltir. 

(Bu önergeyi oylarınıza sunu/yorum : Kabul eden
ler... Kalbul etoeyenfFer... önerge kabul edilmiştir 
efendim.^ 

Saiyın Hilmi Nalîbantoğlu ve arkadaşlarının öner
gesini dkultuyorum. 

Erzurum Milletvekilli Hilmi Nalbantoğlu ve arka
daşlarının önergesi : 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Yalsa Tasarı
sının 2 nci maddesinin (C) fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değlişltirifaöslinii arz ve tekl'iif ederiz, 

«C) B'irileşme yerleri (randevuevi) ve fulhuş ya
pılan evler, oteller, moteller ve yerler ile mevcut hü
kümlere aykırı davranışları görülen genelevler,» 

BAŞKAN — Evet, önerge bu, 
Sayın komisyon ve sayın hüküımet?.., ~ 

İÇİŞLERİ KÖMÜSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Mıuş) — Komisyon katılıyor efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
'(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor, hükümet ka
tılmıyor. 

Efendim, Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun önerge
sine... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Konuş
mak istiyorum efendim (Gürültüler) 

BAŞKAN — Komisyon önergenize katılıyor efen
dim, konuşmanıza lüzum yok. Biz komisyon metni
ni müzakere ediyoruz. 
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ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, komisyon, ancak çoğunluğu olduğu 
takdirde kararından rücu edebilir.. Şu anda komis
yon sözcüsünün, komisyonun evvelce sunmuş olduğu 
rapor hilafına bir görüş beyan edebilmesi, ancak ko
misyonun toplantı aktedip, müzakere açıp, ondan 
sonra kararını değiştirecek istikamette bir karar al
masına bağlıdır. Bu nedenle usulsüzdür efendim. 
(Gürültüler) 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Öyle bir şey yoktur efendim, öyle bir 
şey yoktur Sayın Bozkurt. 

BAŞKAN — Efendim, söylediğiniz doğrudur. Ya
ni komisyonun, kaç kişiden ibaret ise, 1/3 çoğunlu
ğunun olması lazım gelir. Muvafık ve muhalif ola
rak. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun, müsaa
de buyurun. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Söz is
tiyorum efendimi 

BAŞKAN — Yerinize buyurun, söz vereceğim 
efendim. (HP sıralarından alkışlar) 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Söz vere
mezsiniz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, Sayın Nalbant-
oğlu, liitfen yeriniize efendim. 

Sayîn Nalbantoğlu, buyurun, efendim, buyurun 
yerinize. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Efendim usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Evet, evet efendim... 

ONRAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — Ko
misyonun çalışması konusunda usul hakkında söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Efendim buyurun konuşun; fakat 
ben şimdi komisyona salt çoğunluğu var mıdır yok-
tmudur onu soracağım. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Derttin sormuştunuz, ben onun üzerinde arz ediyo
rum efendim. 

'BAŞKAN — Buyurun. 
ONURAL ŞEREF (BOZKURT (Çanakkale) — 

Demin sorunuz üzerine komisyon, değişiklik öner
gesine katıldığı beyanında bulundular. Esasen ko
misyon sözcüsünün bu yetkiye haiz olmadığı konu
sunda usul hakkında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, komisyonun çoğun
luğunu şimdi arayacağız efendim. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Sayın (Başkan, çoğunluğumuz var efen
dim; sayabilirsiniz. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSIPER ((Balıkesir) — Efendim komisyon ço
ğunluğu 4 kişiyle tekemmül ediyor. Komisyon ola
rak 4 kişiyiz ve çoğunluğumuz var efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Tunçsiper?.. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Efendim çoğunlukları yoktur burada. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Komisyon görüşü
nü değiştirdi, onun için kâfi değil. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSİPER '(Balıkesir) — 4 kÜşi kâfi efendim, ga
yet tabiî. 

BAŞKAN — Sayın Tunçsiper... 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 

TUNÇSİPER (Balıkesir) — Kâfi efendim, 4 kişi 
kâfi. 7 kişiyle toplanır, 4 kişiyle karar alır. Sayın efen
dim, 7 kişiyiz burada. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATILLA 
SIN (Muş) — 7 kişi varız sayın milletvekilleri. 

BAŞKAN — Sayın, Tunçsiper, 7 kişi olması la
zım. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Efendim çoğunlukları yoktur burada. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Var efendim, var. Var, buyurun, buyu
run. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Şimdi ikmal ettiler efendim. 

BAŞKAN — Efendim ikmal eder gayet tabiî 
olarak, ikmal eder. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
O zaman, biraz evvelki beyanları geçersiz beyan
dır; çünkü çoğunlukları yoktu. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Hayır efendim. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSPER (Balıkesir) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Efendim salonda 7 kişiniz var mı 
efendim? 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Kararları geçersizdir. 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Sana göre 
geçersiz. Kararı Başkan verir. 
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BAŞKAN — Efendim, İçişleri Komisyonunda 
olanlar kimler efendim? 6 ki$ orada var, bir de 7 
nci Mşi var. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Var efendim, var. 

HİLMİ NALBANTOÖLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, söz verecek misiniz? '(Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun. kürsüye çıkması; ANAP sı
ralarından ayağa kalkmalar, sıra kapaklarına vur
malar, «Söz veremezsiniz» sesleri) 

PERTEV AŞÇIOÖLU (Zonguldak) — Söz ve
remezsiniz Sayın Başkan. Komisyon tamam efendim, 
söz veremezsiniz. 

HİLMİ NALBANTOÖLU (Erzurum) — Sağoflun. 
BAŞKAN — Size söz vermiyorum efendim. 
Komisyon önergeye katılmıştır, Hükümet katıl

mamıştır. 
Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Komisyon üyeleri de oy verecekler, çünkü önergeye 
katılıyorlar. 

MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
M. VEHBİ DİNÇERLER (İstanbul) — Oy verme
yin. (HP sıralarından «Emir verme» sesleri, gürültü
ler) 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmemiştir efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Bu sizlin hareketiniz, milletvekilinin konuşma hakkı
nı kaybettirmektir, gasbetmektir. (Gürültüler) 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Asıl sen yokla
ma isteyerek gasp ediyorsun. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Oturun »yerinize, (ben hakkımı savunuyorum. (Gürül-
töler) 

HİLMİ NALBANTOÖLU (Erzurum) — Bu nasıl 
kayıtsız egemenlik; konuşturmuyorsunuz? 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Milletvekilinin konuşma hakkım, hakkı suiistimal 
ederek komisyon gasp ediyor. (ANAP sıralarından 
sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 
Sinop Milletvekili özer Gürbüz ve arkadaşları

nın önergesi : 
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1 . Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Polis Vazife ve Selahiyet Ka

nununda değişiklik yapan kanun tasarısının 2 nci 
maddesinin (C) bendinin, aşağıdaki biçimde değiş
tirilmesi arz ve teklif olunur. 

«C) Mevcut hükümlere aykırı davranışı görülen 
genelevler, birleşme yerleri ve fuhuş yapılan evler 
ile fuhuşu itiyat haline getiren yerler» 

BAŞKAN — Sayın komisyon katılıyor musu
nuz? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) —- Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Efendim, özer Gürbüz ve arkadaş

larının önergesi okundu; Komisyon katılıyor, hü
kümet katılmıyorlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Sinop Milletvekili özer Gürbüz ve arkadaşlarının 

önergesi : 

Sayın Başkanlığa 
I Görüşülmekte olan Polis Vazife ve Selahiyet Ka-
I nununda değişiklik yapan kanun tasarısının 2 nciı 

maddesinin (D) bendinin aşağıdaki biçimde değiş-
I tirilmesi arz ve teklif olunur. 

«D) Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bü
tünlüğüne, Anayasa düzenine ve genel terbiye ve ah
lak kuralarına aykırı olarak utanç verici, oyun oy-

I natılan, temsil verilen, film ve video bant gösterilen 
yerler.» 

BAŞKAN — Sayın komisyon önergeye katılıyor-
I musunuz? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
I SIN (Muş) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın hükümet? 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

I (Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın özer Gürbüz ve ârkadaşla-

I rının önergesine sayın komisyon katılıyor, sayın hü-
I kümet katılmıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

I (ANAP sıralarından alkışlar) 
I Diğer önergeyi okutuyorum : 
I Sinop Milletvekili özer Gürbüz ve arkadaşlarının 
| önergesi : 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Polis Vazife ve Selahiyet Ka

nununda değişiklik yapan kanun tasarısının 2 nci 
maddesinin 1 inci fıkrasının (F) bendinden sonra ge
len, Polis tarafından kapatılır ile başlayan cümlesi
nin, aşağıdaki biçimde değiştirilmesi arz ve teklif olu
nur. 

«Mahallin en büyük mülkiye amirinin emriyle po
lis tarafından kapatılır veya faaliyetleri men edilir» 

BAŞKAN — Sayın komisyon ve sayın hükümet 
okunan önergeye katılıyorlar mı? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. 
Sayın hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın özer Gürbüz ve 
arkadaşlarının önergesine sayın komisyon katılıyor, 
sayın hükümet katılmıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir efen
dim. (HP sıralarından «Komisyondaki görüşmeler 
sırasında katılmıştı» sesleri, gürültüler) 

Efendim, lütfen artık sükûneti muhafaza edelim; 
yani bu fazla oldu. (HP sıralarından gürültüler) 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Bayezit ve 

arkadaşlarının önergesi : 

Yüksek Başkanlığa 
343 S. Sayılı raporu ekli tasarının 2 nci madde

sinin (F) fıkrasından sonra gelen 2 nci paragrafın
daki : 

6 aylık sürenin 3 ay, 
3 aylık sürenin 1 ay olarak değiştirilmesini talep 

ederiz. 
BAŞKAN — Sayın komisyon ve sayın hükümet 

önergeye katılıyor mu?.. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz. 

İBRAHİM TAŞDEMIR (Ağrı) — Sayın Başkan, 
komisyon, görüşmeler sırasında bu önergeye katılma
mıştı; dolayısıyla şimdi söz hakkımız doğmuştur. Bu 
önerge üzerinde konuşmak istiyorum.. 

BAŞKAN — Kim katılmamıştı efendim? Komis
yon katılıyor. I 
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İBRAHİM TAŞDEMIR (Ağrı) — Komisyondaki 
görüşmeler sırasında katılmamışlardı. 

BAŞKAN — Komiyon katılıyor efendim. 
İBRAHİM TAŞDEMIR (Ağrı) — Katılmamış

lardı. 
BAŞKAN — Hayır efendim, buyurun oturun ye

rinize. 
Efendim, son okunan önergeye komisyon katılı

yor, hükümet katılmıyor. 
M. SEYF1 OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 

çoğunluk yok, yoklama istiyoruz. 
(HP sıralarından 10 milletvekili ayağa kalktı) 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmemiştir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Hatay Milletvekili Mustafa Çelebi ve arkadaşları

nın önergesi : 

Yüksek Başkanlığa 
343 sayılı tasarının 2 nci maddesinin (F) bendinin 

sondan iki fıkrasının aşağıdaki şekilde düzeltilmesini 
talep ederiz. 

«Kapatma ve faaliyetten men kararına karşı ma
hallin sulh ceza hâkimi nezdinde itiraz edilebilir. 
Sulh ceza hâkiminin evrak üzerinde vereceği karar 
kesindir.» 

K<(Soruşituıtma evralkı adliyeye tevdi ediımiiş ise, 
duruşmayı yürüten hâkim diuruışimanın her safihasın-
küa kapatömia ve men kararını kalklııralbİİr. Kapatılan 
yerin keski el dfeğİşt'irilmösli, takipsMıik ve beraat ka
rarı verilmesi haillerinde kapatma ve men karan dü
şer ve kapatılan yer derhal açılır.» 

İM. SEYFI OKTAY (Ankara) — Saıym Başfca-
nı'm, çoğunluk yok, yoklama istiyoruz. 

İBRAHİM TAŞDEMIR (Ağrı) — Yoklatma is-
'tüyonuz efend'im, 10 kişi kalktık ayağa. (ANAP sıra
larımdan! «Kapının önü ağzına kadar adalm dbılu» ses
leri) 

IBAŞKAıN — Efenkfen, müteaadte buyurun, yok-
fmayı ş'kndi yaptık bMrdlik, ondan biraz evvel gene 
yaJpmıışMk. (ANAP sıralarınldıan «iBraivo» sesleri, al
kışlar) 

Binaenaleyh, aynı mad/dbde üçüncü kez yoklama 
yaprnalk durumunda değilim efendim. 

M." SEYFI OKTAY (Ankara) — Yoklama tıafep 
ed!iyioruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — YoMaıma takibiniz reddedildi. 
Sayın komisyon ve hülküımet ömergeıye kiaitıiluyıor-

lar mı? 
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ÎÇIŞLERİÎ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SEM (Muış) — Komisyon katılıyor efendim. 

ÎÇtŞLEİRl BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) —Katılmıyoruz efendini/. 

'BAŞKAN — Bfen/diim, Sayın Mustafa Çeiebi'niin 
önergesine sayın komisyon kaitılıyor, sayın hüküımdt 
katıknıyor. 

Önergeyi oylarımıza sunuyorutm : Kalbul edenler... 
Efimeyenler... Önerge kalbul edilmemiiştiir. 

Efendim, artık siüikûneti muhafaza edeliım ve ona 
ıgöre işlem yapalım, başka tüirlü yapmaya imkân yok. 
Sükûnet muhafaza edim'îyıor ve arkadaşlarifmız kal-
Ikıyorflar, «Çoğunluk yoktur» ü'iyoriar. iki defa bir-
ibiri andı sıra yoki'am'a yapltılk, hailen bütün duruma 
Ibaikııyorüm şu sekilide 134 kişi var burada (ANAP sı
ralarımdan alkışlar) 

MÜNİR F. YAZICI (Manika) — Sayın Başkan, 
ıt'arihî bir şahsiyet kazanıldınız, 

ıM. SEYFÎ OKTAY (Ank'ara) — Yarım saait içe
ririnde botibiriiyle çellişk'ili değişik uygularriaılaır yap
mak mümkün müidür efendim? 

IBAŞKAN — Hayır efemİîm? 
İM. SBYFt OKTAY (Ankara) — Biraz önce de

ğişik tuygul'amıa yaptınız. 
BAŞKAN — Mümkün değil efenldim, hayır. 
M. SEYFI OKTAY (Anlfcara) — Biraz önceki uy

gulatmanız şlimdlM davranışlarınızla tamamen değişik 
oluyor. 

BAŞKAN — Hayır, 'buyurun oturun. 
M. SBYFt OKTAY (Ankara) — Bu 10 millet-

veklin'in hakikidir, medbuır&ıınuz yoklaıma yapmaya. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 
Kahramanmaraş Milletvekilli M. Turan Bayeziıt ve 

arkadaşlarının önergesi : 

Yüksek Başkanlığa 
343 sıra sayılı rapora ekli tasarının 2 nci madde-

ısimiin sıon fıkrasınjdalk'i «verilebilir» kelimesinin «ve
rilir» olarak değiştirilmesini arz ederiz. 

BAŞKAN — 'önergeye komfflsıyon katılıyor mu? 
ÎÇtŞLERÎ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATILLA 

•SIN (MMŞ) — Kaltılliyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.., 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeye- komisyon kaltılıyor, hü
kümet katıfllmıyiar. 

!Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... önerge kalbul edilmemiştir efen
dim. 
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I ". AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Usul 
I hakkında söz istiyorum. Usulü aksaklıklar, bu Kanu-
I nun Anayasa Mahkemesinden dönmesine 'sebeptir; şu 
I anda oy çokluğu yoktur, Ana Muhalefet Partisi ola-
I ralk çoğunluk yoktur diyoruz. Varlığım ispat ediniz, 
I çoğunluk yoktur. 

SALİH ALCAN '(Tekirdağ) — 106 kişi var, ba-
I kanlar hariç. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Ço-
I ğuniuk yoktur diyorum. 
I BAŞKAN — İki defa yoklama yaptık, ikisinde 
I de vardı. (HP sıralarından gürültüler) 
I Teker teker konuşun lütfen. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Arz edeyim efendim. 

Yoklama denen olay bir maddî durumun tespi
tidir. Maddî durumun ilanihaye aynı şekilde devam 
edeceğini kabul etmek işin tabiatına aykırıdır. Bu
rada maddî olarak mütemadiyen çoğunluğun mevcut 
olduğunu farz etmek gibi yanlış bir tutumun Sayın 
Başkanlıkça kabule şayan görülmeyeceğini ummak is
teriz; 2 dakika evvel çoğunluk varolabilir, ama 2 da
kika sonra maddî olarak çoğunluk salonu terk etmiş
tir. Bu nedenle çoğunluk olmayabilir. Maddî durumu 
tespit etmek ancak yoklama ile mümkündür. Bina
enaleyh, yoklamayı yapmak Sayın Riyasete düşen bir 
görevdir efendim. (Gürültüler) 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Efendim, 
camekândakiler hariç şu anda salonda 147 kişi var
dır. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Sayma yokla-
I ma ile olur. ANAP ve HP sıralarından gürültüler) 

M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
I 58 kıci maddeyi > anlayış tarzınızı biraz önce ortaya 

koydunuz, şimdi burada değişik bir uygulama yapı
yorsunuz. 

I BAŞKAN — Değişik uygulamayı daha yapmış 
I değiliz efendim. 
I önergelerin görüşülmesi bitmiştir sayın millet-
I vekilleri, başka önerge yoktur elimizde ve önergele-
I rin durumu da tebeyyün etmiştir. (ANAP sıralarm-
I dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 
I Yani bundan evvel yapmış olduğumuz arka ar-
I kaya 2 yoklama neticesinde, önergeleri oya sunduk 
I ve önergelerin durumları tebeyyün etmiş bulundu 
I efendim. 
I Şimdi bu önergeleri 2 nci madde ile birlikte ve 
I o istikamette oya sunacağız, kabul edilecek veya edil-
I meyecek, mesele bundan ibarettir. (Gürültüler) 

215 — 



T. B. M. M. B : 111 1 1 . 6 . 1985 O i 4 

M. SEYFÎ OKTAY (Ankara) — Çoğunluk yok
tur, Anayasa hükmüne aykırıdır, çoğunluk olmadan 
yasa çıkarılmaz. 

'BAŞKAN — Buyurun, tek kişi söylesin, çak rica 
ediyorum 'bir kişi konuşsun. 

AYDIN GÜVEN GÜRIKAN (Arita'lya) — Sayın 
Balkan, bir maddenlin kalburunu oylayacaksınız, üs-
tei'ük fevkalade önemılli bir madde. Şlmidü s'ize yüce 
Meclisin Başkanı oîarak soruyorum, şu anlda çoğun
luk oliduğuridan emin m'Mnıiz? (ANAP sıralarından 
'glürüıiillüler, Başkanın tokmağı vurmaisı) 

Sayım Başlkanım arz edeyim, şu Han'da soruma ce
vap Verememeniz fevkalade fer'adldült içinde olduğu
nuzu göstermektedir. O halde yoklama yapmak zo-
rumktaisınız, ak'si takdirde «Çoğunduk vardır» derd'i-
nfrz, diyemıedim'iz, tereddütler .içüınkteslniz. Anayasanın 
Özünü çok yakından 'ilgilenidiren bir maddenin oy
lamasında eğer Başkan teredld'ült içinde ise çoğunluk 
bakımından, yoklama yapmak zorundadır. Çoğunluk • 
yolkltur, çoğunluk ydktur, çoğunluk yoktur efendiım, 

İMEHMİET DELlIöEOĞLU (Adıyaman) — Şere
finize BÖyleyün... -

İM. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Şerefinize siz 
• söyleyin. (Gürültülfer) 

(AHMET TURAN SOĞANCIOÖLU (Sivas) — 
Sayın Başkan, kararımızı bekliyoruz., 

(BAŞKAN — Sayın (milletvekillileri önergeler üze
rindeki işl'em biltmiş/tir. Fakat yetersayımız var mıdır, 
yok müdür üzerinlde yeni başkan tereddütler yara
tılıyor, tereddütler oluyor* BinaenaHeylh o balkımdan... 

Şimdi 'bir önerge geldli efendim, 15 imzalı bir 
önerfge Ve «Açık oylama talep ediyoruz» diyorlar 
Başkanlığa, 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Saıyın 
Başkan konuşmak- ilsltiyorulm.| 

'BAŞKAN — Ne üzerinde konuşacaksınız efen
le AnayaSsa açısından fevkalade önemli bir kanunu 
görüşüyoruz. Şu anda 'sekilen de Anayasayı fevkalade 
dim?, 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — öner
ge üzerinde. 

'BAŞKAN — Buyurun (Gürülltlüter) 
KÂTİP ÜYE SAFFET SAKARYA (Çankırı) -

Daha önerge okunmadı, 
AYDIN GÜVEN GÜRİKAN (AMalya) — Siz 

Ib'atjklan mısınız? 
IBAŞKAN — Kısa konuşun efendim. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sayın 

Başkan, değerli mlilletvekileri; şu anda özü iıbilbariy-

lillglenldiren b'ir halta ya'palbil'iriz. 'Yoklama talebimizi 
'balkan şu ana kadar dikkate almadı, alma tereddüt
lerini de ifade etötüer. Eğer şjimldi Anayasaya uygun, 
(özünle uygunluğunu artık beMemiiyorum), şekline uy
gun ıbir binlimde çoğunluğun var olduğunu iddia edi
yorsanız lütfen- açik oylamayı aıd okunmak suretiyle 
yapınız o zaman anlarız ki, Anayasa Mahkemesine 
giltknleyi ve zorlamayı gerektirecek hiçbir ortam yok
ta, alma açık oylama isterseniz arkasından <da kupa 
usulünü önerûrseniz, ad okunmak suretiyle yoklama 
yapiiîmakıtain kaçtığınızı ve çoğunluğunuz olmadığı 
Ihalde bir ömemlli maddeyi geçirmeye teşebbüs etltl-
ğiriizi zapta geçiriyorum. Yoklamayı ad okunmak su
retiyle kalbul ediniz, tartışmalar bM-n, maddenizi 
geçiriniz., 

Arz ederini. (HP sıralarından'arJkıışlar) 
IBAŞKAN — Ad okunmak suretiyle maddenin 

açık oylanması isteniyor. 
(Şimdi kürsü önüne bir kutu koyacağız. 
M. TURAN BAYEZİİÎT (Kahramanmaraş) — Ol

maz efendim ad okunarak ollması lazrm. 
'BAŞKAN — Ad okunarak, işte o şekilde atarak 

'geçecekler önünden. 
ONUR AL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Ret veya kalbul şeklinide beyan edecek. 

M. TURAN BAYEZlİiT (Kahramanmaraş) — Ad 
okunmak suretiyle olacak Sayın Başkan, kupalara at
mak suretiyle değil. 

(BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, şılmdi gelmiş 
Ibulunan ve Sayın. Kâzıım Oksay ile arkadaşlarının 
vermiş olduğu bir açık oylama önergesi vaırfdur. Bu 
önerge, ald okunmak surötiyel oylaJmanrn yapılimasını 
islü'yor., 

Ad okunmak suretiyle bu oylamamın yapılmasını 
oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... Kalbul et
meyenler... Kalbul ediflmGştir. (HP sıralarından şato
nu tertk etlmleler, ANAP sıralarından «Yuh» sesleri, 
sıra kapaklarına vurmalar, «dBaik, bak çıkıyorlar» ses
leri, Başkanın tokmağı vurması) 

'BAŞKAN — Evvela istek saJhİplerindlen başla-
malk suretiyle oylar toplanacaktır, dkübuıyorum efen
dim : (ANAP sıralarından gürüDtüıler) 

iSa'londa kalan arkadaşlar M e n otursunlar efen-
dıilm. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar-
idin) — Parlamento havarileri. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — En azından Aydın Gü
ven Gürkan'ın burada bulunması ve oylamaya ka
tılması şart. (ANAP sıraJlarından gürültüler) 
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NAİBİ SABUNCU (Aydın) — Sayın Başlkan, sizi 
üzmek istenmem; o malkama saygım ve sevgim son
suz; ama şu Meclisi Lunaparka çevirdiniz. Biraz ev
vel diemolkraısıi dersi verenler, şu anıda camın aricasın-
dalar. Oylama 'istediler oylama yapılıyor. 

BAŞKAN — Açik oylamayı isteyen bu taraftır 
efienldÜm. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — De
mokrasi havarisi: kesilenler bilmel'Miirler ki, burada 
mll'eüvelkiier'i önergeleri üzerinde 'konuşuna halkkına 
sahiptirler. Komisyon demlinden beri tutumuyla bu
nu enıgelemtelfcteldir. Kilmıin demokrasiden yana oldu
ğu açı'koa meydana çıfcmışitır̂  

iBÂŞKAN — Efendim, lütfen oturunuz. 

NABİ SABUNCU (Aydın) — Oturacağım.' 
Oylama debiler hepsi kalbu'l; başl'altın şu olayı. Ne

rede bu adamlar; camın arkaısınfdalar. 
ıBAŞKAN — Efendim, netice itibariyle lazım ge

leni yaparız. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
«Adamlar» diyemezsiniz, «Sayın milletvekilleri» de
meniz gerekir. 

BAŞKAN — Şimld'i başlıyoruz. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın Başlkan, önergeye bir açıklık getirmek isliyo
rum. (ANAP sıralarından «Otur yerine» se&Heri, gü-
rüHtiüller)! 

Toplantı ytitersayı'sının mevcut olup olmadığını, 
yani 134 arkaidaşın buralda bulunmadığını amaçlayan 
fek arzımız ol!mu§tu, oysa şimdi bu suremle yapılacak 
töMm, karar ydfensaynsıdır. İçliüzüğe ve Anayasaya 
göre karar yetersayısı ilie, taplantı yetersayıısı arasında 
farklılık vardır. Karar yetersayısı Ainiayaısamiza göre 
10(1 dit, oysa topılanltı yetersayısı, içtüzüğe göne 134 
ıtür. Bizim arkaıda'şılarımızın ifade etmek istedikleri 
ıhulsuis onu amaçlamaktadır. Şimfii olayı saptırıyor
lar; karat yetersayısının... (ANAP sıralarından gürül
tüler, «Otur yerine» sösleri) 

IBAŞKAN — Sayın Bozkurt... (GürüLtüler) 

KADİR DEMÜR (Konya) — Yeter be, yeter. 
BAŞKAN — Sayın Onura'l Şeref Bozkurt, gömdü 

'biz açık oylamayı yaptığımız zaman 134 sayı bulun
maz da, 101 sayı bulunursa zaten sizin söylediği
niz meydana çıkacaktır. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanaikkab) — 
Hayır, olur mu efendim? (Gü'rüılltÜiler) 

ıBAŞKAN — Oylamaya basılıyoruz. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
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ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, Sayın Sanayii ve Ticaret Bakanı Aral' 
in yerine Sayın Devlet Balkanı Kâzım Oksay'ın oyu
nu kullanması için vekâletnamesi var mı? (ANAP 
şuralarından, «Otur yerine» sesleri, gürül'tüıl'er) 

'BAŞKAN — Lütfen oturunuz efenfcfrm. 
KAlDtR DEMİR (Konya) — Sayın Başkan, bu 

arkadaşa daha fazla müsamaha etm'eyin, artık mil-
Idtiin taJhammülü kalmadı. (HP sıralarımdan «Konul
ma» sekleri, gürültüler) 

OĞAN SOYSAL (Ankara) — Sayın Başkan, (Ca-
miekân içerisini göstererek) orasda'kiıler neremde sayı
lıyor? İçeride bulunmanı0! dışarıda bulunmanın sı
nın nedir? 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Onlar" sahte
kâr. (Gürüllöüler) 

(Ankara Milletvekilli Surur'i Baykal'dan itibaren 
'oylların toplanmasına devam edildi) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Şahsım ve grübüm adına ret (ANAP sıraları n'dan 
«yuh» reisleri) 

AIBDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Nere
de senin grubun? Tek basmasın. 

BAŞKAN — Lütfen yavaş okuyun., 
(Çanakkale Milletvekili Naldir Pazarbaşı'ndan iti-

'baren oyların toplanmasına devam ediiHii) 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Saiyın Balkan, Turan Bayezüt orada, kapının içinde, 
iişite görünüyor. (ANAP sıralarından «Orada Sayın 
Başlkan, Meclis kapı sahanlığı içinde» sesleri) 

l(Kahramanrriaraş mile't!vekil,i Ala'edldİn Kıöakü-
reklten itibaren oyların topîanm'alsına devalm eiMi) 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Şülkrü Balbacan burada. (ANAP sıralarından «Şükrü 
Balbacan burada» «Rulşan Işın da buralda» sesleri) 

SlAFFET SERT (Konya) — Orada oturuyor. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKİERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Yoklama ya
pılıyor çidklimlser yazın. 

ADALET BAKANİ M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Orada oturuyor. 

iflKitrkflareri Milletıvokili Cemal Özbilen'lden itıi'ba-
ren oyların toplanmasına devam edildi) 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Bahriye Üçok burada, sandalyeye cturmuş. 
(ANAP sıralarından «Bahriye Üçok burafda» sefsleri) 

ı(Ondu MiMetvdkil'i Şülkrü Yürür'd'en itibaren oy
ların toplanmasına devam edildi) 
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İ(AINAP sılalarından «İlıya's Aktaş burada», «tl-
yas Aktaş kaıbuıl» seslerii) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Efendini, başlkalaırı oy kullanııyoriiar bunakla. 

IBAŞKAN — Ydk efendim. (ANAP sıralarından 
©ürüll'fcüfer, «Sen İılyas Ak'taş'ı bizden iyi mi tanı-
yorisün?» seslerü) * 

ı(Samsun M'illöCve'kitfi Ilyais Aktaş!|tan itibaren ay
ların toplanmasına devam edildi) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayım Hazıim Kultay, esas mü'UtdtJveifcifl'i değil, başkala
rının yerine oy bel'uMyor. 

A'ÖDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — O sah
tekârlığı biz yapmayız. (ANAP sıralarından gürültü
ler) Siz kendi adamlarınıza anlatın omu. 

(ıSlirt Milletvekilli N. Naci Mimarioğilu'ndan iti
baren oyların toplanmasına devam edildi) 

'BAŞKAN — Oyunu kullanımayan sayın üye var 
mı efendim? Oyunu 'kuianmayanlar oylarını kullan-
ismtor.1' 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
sonradan gelenler var, onlar oylarını kuKlansınlar. 

IBAŞKAN — Sayın Onural Şeref Bozflcurt, sizden 
ibiır hususu öğrenım'e'k ist'iyorum. Zaitı âliniz burada 
Ibulunduınuz ve oyunuzu kullandınızr binaenaleyh top
lantı yeterisayi'sına gM'yorsunu'z yan'i. Şurada bulunan 
arlkadaişlarımız var. Bunlar sallion içii midir, şaton dışı 
mıdır, onu anilayalım? (AINAP sıralarından aKkışlar) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — O 
ısıizün talkldiriniz. Bu konuda mültalaa serde'lJmeye y'e't-
lijil'i adddtım'iyorunı kendimi; 

IBAŞKAN — Efendim, zatı âl'inüz grup başkan-
VeİdiMnu'z, en yüksek merfteteedösiinıiz. O Mfoarla size 
sormak: lüzumunu foi|slsediyoir<uım. Arkadaşlar eğer sa-
Honldaılansa, ona göre bufyursunilar. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Bu sorunuzu cevaplandınmaiyacağıim Sayın Başkanım. 
Çürikü bu konuıda kendimi yeMkuli ve mezun hisset-
m'iyorum. 

(tÇtŞLERt BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Ama oy vermeye yelükilfi h'issediyorsun. 

LUTPULLAH KAYALAR (Yozgat) — Sayın 
Başjkan, Genel Kurul salonuna silahla -ginmek ya-
salktır. Bunu bir mdkayeıse içlin arz edüyorum : Si
lahla gülmekte de kasıt; kapıdan silahla girmek ya-
ısıalkltır. Dolayısıyla kapının içi, Genel Kurul şatonu 
olarak kabul edifr. Kapının içinde dan camekânlı 
bölmede oülsa dalhi, Genel Kurul salonunda kalbul 
edilmesi gerekir. 

Arz ederim. (ANAP sıralarmdan «Sayın Başkan 
balkın, caımekânlar dolu» sesiter'i, günüılltülier) 

BAŞKAN — Efendim bir dakika. 
Oyunu kullanmayan arkadaşımız var mı efendilim? 

(ANAP sıralarından; «'Basın locasında da bir kıısıım 
Hallkçı Parti milleüvekillenİ! oıturuıyor ve «yuh» sesleri) 

Arkadaşllar, bu hareketler 'bu çatının altına yakı
şacak harekeliler değil, 

lENGİİN CANSIZOĞLU (Zonguldak) — Terbiye
sizler, utanmazlar. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, «Terbiyesizler, utanmazlar» sözünü 
geri alsın. (ANAP sıralarından gürültüler. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Tekrar ediyorum Sayın Başkan, sözünü geri alsın. 

FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Doğru söz, 
niçin geri alsın? 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sözünü aynen iade ediyorum. (ANAP sıralarından 
gürültüler). 

FAHRETTİN KURT (Trabzon) — O sözü ben 
söylemedim; ama arkadaşım da sözünü geri almaz. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Siz de sözünüzü geri alın. (ANAP sıralarından gürül
tüler). 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, mesele anlaşıl
mıştır; lütfen sakin olunuz. 

METİN BMİROĞLU (Malatya) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Sayın Baş

kan, usulü bakımdan işleme koyduğunuz önerge mad
de oylamasıdır, dikkatinizi çekerim. Siz bir yoklama 
yapmıyorsunuz şu anda, madde oylamasını işleme 
koydunuz, Genel Kurul kabul etti ve madde oylama
sının nisabına göre işlem yapmak durumundasınız. 
Eğer bunun aksini düşünüyorsanız, o takdirde öner
ge veren 15 kişinin burada bulunması ve oylamaya 
bunların iştirak etmesi lazımdır. (ANAP sıralarından 
«Doğru» sesleri). 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Oylama işlemi bitmiştir efendim. 
(Oyların ayrımı yapıldı). 

NECAT TUNÇSIPER (Balıkesir) — Ben size ra
kamı söyleyeyim; 152 kabul oyu varmış. Halkçı Par
tili arkadaşlar dışarıda tutmuşlar. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Yarısı kulislerden teşrif ettiler; o suretle sağladınız 
bu sonucu. Bunlar aynen zabıtlara geçsin efendim. 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri lütfen oturun, 
neticeyi arz edeceğim efendim. 

2 nci madde üzerinde yapılan açık oylamanın ne
ticesini ilan ediyorum : 

„ Oylamaya iştirak eden : 141 
Kabul : 139 
Ret 1 
Çekimser : 1 

Böylece 2 nci madde, kabul edilen bir önergeyle 
birlikte kabul edilmiştir. (ANAP sıralarından alkış
lar). 

ÖNURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Demekki bizim iddia ettiğimiz anda toplantı yetersa
yısı yoktu. Sonradan salona giren arkadaşlar da oy 
kullandı. Toplantı yetersayısı yoktu. 

BAŞKAN — Çalışma süremiz dolmuştur. Sözlü 
sorularla gündemde bulunan ve gündeme girecek olan 
kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için 
12 Haziran 1985 Çarşamba günü saat 10.00'da top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 23.50 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun, Suudi Arabistan Devletinin, «Hatay» İlin
den pasaport alan vatandaşlarımıza vize vermediği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Ba
kanı Vahit Halefoğlu'nun yazdı cevabı {7/547) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Suudi Arabistan'da çalışan Hataylıların vize ko

nusunda aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tur
gut özal tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
hususunda delalet buyurmanızı saygı ile rica ede
rim. 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay Milletvekili 

1. Suudi Arabistan Devleti Hatay pasaportu 
olanlara bir müddettir vize vermemektedir. Diğer 
arap ülkelerinde çalışanların transit vizelerinde dahi 
zorluk çıkarılmakta, iptal edilmektedir. 

850 000 nüfuslu Hatay Vilayetine uygulanan bu 
durum karşısında ne gibi tedbir alınmaktadır? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 11 . 5 \ 1985 

Sayı : KKVŞ - KOVD - 2330 
Konu : Hatay Milletvekili Murat Sökmenoğlu' 

nun soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 27 Mayıs 1985 tarih ve KK - Gn. Md. 18/06-

896/04391 sayılı yazıları. 
Hatay doğumlu vatandaşlarımızın Suudi Arabis

tan vizesi almakta karşılaştıkları zorluklarla ilgili ola

rak Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu 
tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen yazılı so
ru önergesinin cevabı ilişikte takdim kılınmıştır. 

Saygılarımla arz ederim. 

Vahit Halefoğlu 
Dışişleri Bakanı 

Hatay Milletvekili Sayın Murat Sökmenoğlu'nun 
Sayın Başbakanımıza muhatap sorusunda belirtilen 
«Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin Hatay doğumlu 
vatandaşlarımıza vize vermediği, hatta diğer Arap 
ülkelerinde çalışanların transit geçişlerine dahi zorluk 
çıkardığı» hususu, daha önce Sayın Sökmenoğlu ile 
bazı vatandaşlarımız tarafından Bakanlığımıza inti
kal ettirilmişti. 

Bilindiği üzere Türkiye'ye gelecek Suudi Arabis
tan vatandaşları 3 ayı geçmeyen seyahatleri için vize
den muaftırlar. 

Buna mukabil, Suudi Arabistan, turistik amaçla 
bu ülkeye gelmek isteyen hiç bir yabancıya vize ver
memektedir. Umuma mahsus pasaport hamili vatan
daşlarımızdan süresi ne olursa olsun çalışma veya iş 
görüşmesi için Suudi Arabistan'a gideceklere, ilgili 
Suudi Firmasından davetiye gönderilmesi gerekmek
tedir. Suudi Arabistan Makamlarının, vize konusun
da uyguladıkları ve zaman zaman sertleştirdikleri kı
sıtlamaların, güvenlik endişesinden kaynaklandığı bi
linmektedir. Suudi Arabistan'a giden vatandaşlarımı
zın sayısı arttıkça, bu katı vize rejiminden duyulan 
şikâyetler de normal olarak çoğalmaktadır. Suudi
ler, başka islam ülkelerinin de benzeri şikâyetleri ol-
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duğunu ileri sürerek vize konusunda konuşmaktan | 
daima kaçınmışlardır. 

Bu kere sözkonusu şikâyet üzerine Bakanlığımın 
Konsolosluk Dairesi konuya derhal eğilmiş, önce 
Suudi Arabistan Büyükelçiliği ile telefonla temas et
miş, bilahare, bu ülkenin Konsolosunu ve yardımcı
sını Bakanlığa davet etmiş, bazı vatandaşlarımıza do
ğum yerlerine bakılarak vize verilmemesinin sebep
lerini sormuştur. Ancak bu sorulara Suudi Konsolos 
cevap' vermekten kaçınmıştır. 

Bununla beraber, 9 Mayıs 1985 günü Abu Dha-
bi'de çalışmakta olan ve Dubai plakalı otomobilleriy
le Suudi Arabistan'dan transit geçerek Türkiye'ye ge
len, ancak geri dönüş için Suudi Arabistan Büyükel
çiliğinden transit vizesi alamayan Hatay doğumlu 3 
vatandaşımıza, müdahalemiz üzerine Suudi Arabis
tan Büyükelçiliği Abu Dhabi'ye dönüşünü temin için 
transit vizesi, vermiştir. 

Bu tarihten sonra yani 10 Mayıs 1985'ten bu ya
na, Antakya Ticaret ve Sanayi Odasından Suudi Bü
yükelçiliğince Hatay doğumlu tüccar ve işadamları-
mıza vize verilmediği yolunda bir tel alınmış, bu tel 
dışında, ilgili Dairemize bu konuda herhangi bir mü
racaat veya şikâyet intikal etmemiştir. 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum İli çiftçilerine verilen damızlık hay
vanlara ilişkin sorusu ve Tarım, Orman ve Köyisleri 
Bakanı H. Hüsnü Doğan'm yazılı cevabı (7/552) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Tarım, Orman ve Köyisleri 

Bakanlığı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru 1. Hayvancılığı geliştirmek projeleri Genel 
Müdürlüğü tarafından çiftçiyi geliştirmek, güçlendir
mek için yurt dışından (Almanya'dan, Swis Braun) 
getirilip Erzurum köylüsüne damızlık olarak verilen 
inekler bölge şartlarına uyum göstermediğinden hep
si de ölmüş olup, çiftçiler mağdur olmuşlardır. 

Bu hayvanlar kur fiyatı üzerinden borçlandırıldık-
larından kuı arttıkça çiftçinin borcu artmaktadır. 
Hayvanlar ise ölmüşlerdir. 

Bu konuda bir araştırma yaptırır mısınız? 
Soru 2. Bu durumdaki çiftçi ve köylülerimizin. 

borçlarının konsolide edip takside bağlamak olanaklı 
değil mi? 

T. C. 
Tarım, Orman ve Köyisleri 11 . 6 .1985 

Bakanlığı 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM - 2 - 354 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanun ve Kararlar Daire 

Başkanlığının 23 Mayıs 1985 tarih ve 7/552, 3550/ 
14Ö82 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, «Erzurum İli Çiftçilerine Verilen Damızlık 
Hayvanlar» hakkındaki yazılı soru önergesinin ceva
bı ekte takdim edilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım, Orman ve Köyisleri 
Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun yazılı soru önergesinin cevabı. 

Cevap 1. Erzurum ilinde IV üncü Hayvancılık 
Projesinin uygulamaya başladığı 1979 yılından bu 
yana 67 adet safkan damızlık nüve işletmesi kurul
muştur. Bu işletmelere verilen hayvanlar yurt dışın
dan ithal edilen ve yüksek damızlık değere haiz gebe 
düğelerdir. İthal' edilen hayvanlar, Doğu Anadoluda 
benzer yükseklikte iklim şartlarında yüksek verim ve
ren damızlıklardan elde edilen yavrulardır ve bunlar 
benzer iklim şartlarından geldiklerinden, bölge şart
larına uyum göstermediklerini söylemek mümkün de
ğildir. 

İşletmelerde hayvan ölüm oranında görülen yük
seklik ve bazı işletmelerin tasfiye edilişi ise; işletme
lerin kuruluşundan itibaren Bakanlığımız teknik ve 
sağlık elemanlarınca sürekli izleme ve kontrol altında 
tutulmalarına ve bakım, beslenme, sağlık ve yetiştir
me tekniği ile ilgili gerekli tavsiye ve uyarılarda bu
lunulmasına rağmen, çiftçilerin bu tavsiyelere uyma
maları ve gerekli yem bitkisi ekilisini yapmamaların
dan ileri gelmektedir. Hayvanların kötü bakım şart
larında ve hijyenik olmayan şartlarda yüksek telefat 
göstermeleri tabiîdir. Mevcut hayvanların yetersiz 
beslendikleri, bakım ve beslemedeki teknik şartların 
sağlanamadığı bu işletmelerde, ölümler yanında süt 
verimleri de düşmüştür. Ekonomik durumu kötüye 
giden bu işletmeler, zamanla aldıkları kredi faizini 
ödeyememiş ve bankaca borçlarına muacceliyet veri
lerek tasfiye olmuştur. Faal işletme sayısındaki azal
ma ile kasaba giden ve damızlık olarak satılan hay-
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van sayısındaki yükseklik, tasfiye olan işletmelerden 
ileri gelmektedir. Ve bunların sayısı da 14'tür. Bu du--
rum Erzurum İlinde kurulan tüm işletmelere ait ol
mayıp, 53 işletme halen varlığını devam ettirmekte
dir. 

Fiyat farkı, projenin il Müdürlüğünce onaylanma
sı, Bakanlığımıza gönderilmesi T. C. Ziraat Banka
sınca kredisinin açılması, ihaleye çıkarılması, ithala
tın yapılması ve ithalatı müteakip Türk Hükümeti
nin borçlandığı tarihe kadar geçen zaman içinde Dor? 
ların TL. karşısında değer kazanmasından ileri gel
mektedir. Ancak ithal edilen damızlık hayvanlar için 
Türk Hükümetinin borçlandığı tarihteki kur esas alı
nıp çiftçi borcu tespit edilmekte, çiftçi borçlanma ta
rihinden sonra olabilecek kur artmalarından etkilen
memektedir. 

Daha önce Ağrı İli çiftçilerinin Bakanlığımıza 
yaptıkları başvuru üzerine bu konuda bir araştırma 
yapılmış bulunmaktadır. 

Cevap 2. a) Süt hayvancılığı kredilerinde, 4 yılı 
ödemesiz, 8 yılı ödemeli olmak üzere toplam vade 
süresi 12 yıldır. Bu süre, yetiştiriciye gerekli ödeme 
kolaylığı sağlamaktadır. 

b) Açılan kredilere yıl sonlarında tahakkuk etti
rilen faizler, ertesi yılın 31 Ekim tarihinde tahsil edil
mek suretiyle çiftçilere ödeme kolaylığı sağlanmak
tadır. 

c) Ziraat Bankasına kaynak maliyetinin % 50 
civarında olmasına rağmen tarımsal kredilere uygu
lanan faiz % 30 dur. Aradaki farkı Banka subvanse 
etmektedir. 

d) Kredilerin vadesinde tahsil edilememesi, ka
nunî takibe intikal etmesi, ertelenmesi veya taksitlen-
dirilmesi gibi hallerde, Merkez Bankasındaki kaynak 
kullanımını destekleme fonundan Bankaya % 4 ora
nında destekleme primi ödenmemekte, ayrıca bu tür 
alacaklara uygulanan % 10 oranındaki fazla faiz 
üreticiye yansıtılmamakta Bankaca karşılanmaktadır. 

Çiftçi borçlarının konsolide edilip takside bağlan
ması bugün için imkân dahilinde görülmemektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım, Orman ve Köyişleri 
Bakam 

3. — Erzincan Milletvekili Veysel VaroTun, Er
zincan İli Tercan İlçesine bağlı Karaçay Köyü İlko
kuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in yazılı cevabı (7/559) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Gençlik ve Spor 

Bakam tarafından yazıh olarak cevaplandınlmasına 
delaletlerinizi saygı ile arz ederim. 

Veysel Varol 
Erzincan Milletvekili 

Soru 1. Erzincan İli Tercan İlçesine bağlı Ka-
.raçay Köyü İlkokulu halen öğretmensiz olup, kapalı 
bulunmaktadır. Bu köyün öğretmeni neden başka bir 
yere atanmıştır? 1985 öğretim yılında öğretmen ve
rilmesi düşünülmekte midir? 

T. C. 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor 4 . 6 . 1985 

Bakanlığı 
Personel Genel Müdürlüğü 

Sayı : 243. 60/Per. İlk. Ata. 
85. (24-93658) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 
27 Mayıs 1985 gün ve 7/559 - 3584/14188 sayılı yazı
sı. 

1. İlgi yazınızla intikal ettirilen Erzincan İli Ter
can ilçesine bağlı Karaçay köyü ilkokulunun duru
mu incelenmiştir. 

2. Yeterli öğrencisi bulunmadığı için adıgeçen 
okul, 1983 -1984 öğretim yılında kapatılmış ve açık
ta kalan öğretmen, Valilikçe; başka bir okulda gö
revlendirilmiştir. 

3. 10 veya daha çok sayıda öğrenci bulunduğu 
tespit edildiğinde, anılan okul, 1985 -1986 öğretim yı-
lın'da tekrar öğretime açılabilecektir. 

Arz ederim. 
M. Vehbi Dinçerler 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında 9 Ağustos 1984 Tarihinde 
İmzalanan Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uyg in Bulunduğuna Dair Kanun Tasansuıa Yerilen Oyların 

Sonucu : 
(Kanunlaşmıştır.) 

' 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Lcdin Barlas ' 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Ahmet Remzi Çerçi 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Deliceoğlu 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdıi özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
Hasan Fecri" Alpaslan 
ibrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım îpek 
ismet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Hüseyin Cahit Aral 
Sururi Baykal 

Üye sayısı : ' 00 
Oy verenler : 331 
Kabul edenler : 2 
Reddedenler 
Çekimserler : 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler 

21 
2 

8 
64 
5 

(Kabul edenler) 

Ali Bozer 
Necdet Calp 
Kamil Tuğrul Coşkunoglu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Neriman Elgin 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
H. ibrahim Karal 
Hazım Kutay 
Mehmet Seyfi Oktay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Nejat Abdullah Resuloğlu 
Mehmet Sağdıç 

Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ümit Halûk Bayülken 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 
Aydın Güven Gürkan 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğrul Gökgün 
Nabi Sabuncu 

* 

i BALIKESİR 
1 Davut Abacıgil 

ismail Dayı 
Fenni Isiimyeli 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsdper 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BÎTLÎS 
Kâmran inan 
,Faik Tarımcıoğlu 

Bom 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat öztekin 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
ilhan Aşkın 
Mehmet Azizoğlu 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal Iğrek 
A. Sabahattin Özbek 
Fahir Sabunıiş 
ismet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

m — 

-

ÇANAKKALB 
Onural Şeref Bozkurt 
Nadir JPazarbaşı 
Cafer Tayyar Sadıklar 
Ayhan Uysal' 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 

. Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetin 
Mehmet Besim Göçer 
ihsan Tombuş 

DENÎZLİ 
Muzaffer Arici 
Mustafa Kani Bürke 
Halil ibrahim Şahin 
ismail Şengün 

DİYARBAKIR 
MaJhmud Altunakar 
Şeyhmus Bahçeci 
özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 
S. Hüsamettin Konuksever 
ismail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşel 
Zeki Yavuztürk 
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ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Veysel Varol 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Hilmi Nalbantoğlu 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 

. îsmet Oktay 
Münir Sevinç 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Galip Deniz 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Ünal Yasar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Cevdet Karslı 
Yavuz Köymen 
Turgut Sera Tirali 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
îbrahim Turan 

HAKKARİ 
Lezgin önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Celebi 
Abdurrahman Demürta? 
Kâmran Karaman 
M. Murat Sökımenoğlu 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Fatma Mlhriban Erden 
Mustafa Kemal Toftay 
tbreıhim Fevri Yaman 

AÇEL 
Al) thaan Elgin 
Mehmet Kocabaş 

Edip özgene 
Durmuş Fikri Sağlar 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behüç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B. Doğancan AJkyürek 
tmren Aykut 
Sabit Baıtumlu 
Ömer- Necati Cengiz 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Hayrettin Elmas 
İsmail Safa Giray 
Hüseyin Avni Güler 
Yılmaz İhsan Hastürk 
Ömer Ferruh îllter 
Mehmet Kafkaslıgil 
Doğan KasaroğUu 
Aitan Kavak 
R. Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Turgut özal 
İbrahim özdemir 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Bilâl Şişman 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
İbrahim Ural 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Hüseyin Aydemir 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Hayruliah Olca 
özdemir Pehlivanoğlu 
Işılay Saygın ' 
Ahmet Süter 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 

I
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
„ Sadettin Ağacık 

Hüseyin Sabri Keskin 
Erol Bülent Yalçınkaya 

I KAYSERİ 

Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mehmet Sedat Turan 

I Mehmet Üner 
KIRKLARELİ 

Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
İsmet Ergül 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

I KONYA 

Vecihi Akın 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 

I Ziya Ercan 
i Altınok Esen 
I Nihat Harmancı 
i Sabri Irmak 
! Haydar Koyuncu 

Kemal Or 
ı 

Emin Fahrettin özdülek 
Saffet Sert 

I Abdullah Tenekeci 
KÜTAHYA 

Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
İlhan Dînçel 
Ayhan Fırat 
Ahmet İlhami Köıem 
Talat ̂ Zengin 

MANİSA 
Abdullah Çakıref e 
Mehmet Timur Çmar 

Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranh 
İsmet Turhangil 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoğju 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Idris Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Nazmi önder 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
İhsan Nuri Topkaya 

RİZE 
Fehmi Memişoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz özkök 
A. Reyhan Sakalüoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Hasan Altay 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 
Gülami Erdoğan 
Fahrettin Uluç 
Süleyman Yağcıoğlu 

SÜRT 
Aydın Baran ~* 
M. Abdurrezak Ceylan 
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Nejdet Naci Mimarojju 
Rıza Telcin 

SİNOP 
Hikni Biçer 
Halit Barış Oan 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşan Işın 
Mahmut Karabulut 
Mustafa Kemal Palaojlu 
Ahmet Tumn Soğancıoğlu 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Veoihi Ataklı 

Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent Öncel 

TEKİRDAĞ 
Salih Alcan 
Ali Rıfflcı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Cemal özdemir 
Talât Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç 

' Mirza Kurşunluoğlu 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 

I Mahmut Orhon 
Selahattin Tafhoğlu 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Ataayoy 
Rıza öner Çakan 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
İsa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Reddedenler) 

EDİRNE 
MuMttin Yıldırım 

KÜTAHYA 
A. Necati Kara'a 

(Çekimserler) 

BALIKESİR 
Cahit Tutum 

İSTANBUL 
Feridun Şakır Öğünç 
Tülay öney 

İZMİR 
Durcan Emirbayer 

Fikret Ertan 
Yılmaz Önen 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Bayezit 

ORDU 
Bahriye Üçok 

(Oya Katılmayanlar) 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 

AFYON 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu (l.A.) 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 

ANKARA 
Ahmet Kemal Aydar 
Halil Şıvgın 

AYDIN 
Mehmet Özalp 
Osman Evgin Tipi 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 

BİfTLlS 
Rafet İbrahimoğlu 

ÇANKIRI 
İlker Tuncay 

DENİZLİ 
Ayçan Çakıroğulları 

ELAZIĞ 
Nevzat Yağcı 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Mustafa Rüştü Taşar 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Ahmet Yılmaz 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 

HATAY 
İhsan Gürbüz 
Hamit Melek 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Hikmet BicentürJc 

İSTANBUL 
Yaşar Albayrak 
Hail Orhan Ergüder 

Kemal Özer 
Ali Tanrıyar 
Reşit Ülker 

tZMİR 
Vural Arıikan 
Tungut Sunalp 
Rüştü Şardağ 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 

Rıfat Bayazıt 
Ülkü Söylemezoğlu 
Alı Topçuoğlu 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 
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KAYSERİ 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 
Muzaffer Yıldırım 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdulhalim Araş 
(Bşk. V.) 
Mustafa Baıtgün 

KONYA 
Salim Erel 

KÜTAHYA 
Ahmet BûyUkuftur 

MALATYA 
Metin Emiroglu 
Fahri Şahini 

MANİSA 
Mustafa İzci 
İsmail özdağlar 
Münir Fuat Yazıcı 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 

MUŞ 
Alaattin Fırat 

NEVŞEHİR 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

ORDU 
Nabi Poyraz 
Hüseyin Avni Sağesen 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Turgut Halit Runfcer 

TBKİRDAÖ 
Selçuk Akıncı 

(Açık üyelikler) 

BİNGÖL 

BURDUR 

İSTANBUL 

İZMİR 

NİĞDE 

TOKAT 
Enver özcan 

TRABZON 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 
Yusuf Ziya Kazancıoflu 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
LıMulab Kayalar (İt. A.) 

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlu 

«»• m>*« 
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Kadınlara Karşı Her Türlü Aynmcılığın önlenmesi Söz eşmesine Katılmanın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasansına Verilen Oylann Sonucu : 

(Kanunlaşmıştır.) 
400 
332 
326 

4 . 
1 
1 

63 
5 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinser 
Geçersiz Oy 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Ahmet Remzi Çerçti 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Arif Atalay 
Mehmet Deliceoğlu 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
İsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Hüseyin Cahit Aral 
Sururi Baykal 
Ali Bozer 

Necdet Calp 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Neriıman Elgin 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
H. İbrahim Karal 
Hazım Kutay 
Mehmet Seyfi Oktay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslü 
N. Abdullah Resuloğlu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ümit Halûk Bayülken 
Mustafa Çakaİoğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 
Aydın Güven Gürkan 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 

AYDIN 
t Cenap Ege 
Ertuğrul Gökgün 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
İsmail Dayı 
Fenni IsMmyeli 

Necat Tunçsiper 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demıir 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M, Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat öztekm 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Mehmet Azizoğlu 
M. Memduh Gökçen 
Kemal Iğrek 
A. Sabahattin Özbek 
Fahir Sabunliş 
tsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Nadir Pazarbaşı 
Cafer Tayyar Sadıklar 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ünal Akkaya 
Ah" Ayhan Çetün 
Mehmet Besim Göçer 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Mustafa Kani Bürke 
Halil İbrahim Şahin 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Mahmut Altunakar 
Şeyhmus Bahçeci 
özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 
S. Hüsamettin Konuksever 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşel 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Veysel Varol 
Metin Yaman 
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ERZURUM 
Ebulbekir Alkay 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Hilmü Nalbantoğlu 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Oernal Biüyükbaş 
tsmet Oktay 
Münir Sevinç 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Galip Deniz 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Cevdet Karslı 
Yavuz Köymen 
Turgut Sera Tirali 

GÜMÜŞHANE 
Akdf Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Lezgin önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
Abdurrahman Demlirtaş 
Kattıran Karaman 
Hamit Melek 
M. Murat SökimerJoğlu 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Mustafa Kemal Toğaıy 
ibrahim Fevzi Yamıan 

İÇEL 
Ali Dhlsan Elgin 
Mehmet Kocabaş 
Edip özgene 
Durmuş Fikri Sağlar 
Rüştü Kâzım Yüoele" 

İSTANBUL 
Befriç SakM Abbasoğhı 
İmren Aykut 

Sabit Batumlu 
Ömer Necati Cengiz 
M.-Vehbi Dinçerler 
Hayrettin Elmas 
İsmail Safa Giray 
Hüseyin Avni Güler 
Yılmaz İhsan Hastürk 
Ömer Ferruh İter 
Mehmet Kaıflkasılısgü 
Doğan Kaısaıroğlu 
Altan Kavak 
R. Ercüment Konıufcman 
Leyla Yemüay Köseoğlu 
Feridun Şakir Öğünç 
Tülay öney 
Turgult özal 
İbrahim Özdemir 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Bilâl Şişman 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
İbrahim Ural 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
İsmet Kaya Erdem 
Fikret Ertan 
Burhan Cahit Gündüz 
HayruMa'h Olca 
Yılmaz önen 
özdemir Pehlivanoğlu 
Işılay Saygın 
Turgut Sunalp 
Ahmet Süter 
Ali Aşkın Toktaş 
KAHRAMANMARAŞ 

Rıfat Bayazıt 
Mehmet Turan Bayezit 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 

I Aziz Kaygısız 
I Ömer Kuşhan 
I Musa Öğün 
I Halis Soylu 
I KASTAMONU 
I Sadettin Ağacık 
I Hüseyin Sabri Keskin 
I Şaban Küçükoğlu 
S Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
I Nuh Mehmet Kaşıkçı 
I İbrahim özbıyık 
j Mustafa Şahin 
I Mehmet Sedat Turan 
1 Mehmet Üner 

I KIRKLARELİ 
I Erol Ağagil 
1 Şükrü Babacan 
I Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 

1
8 İsmet Ergül 

Tevfik Güneş 
KOCAELİ 

t Osman Nuri Akyol 
Mustafa Batgün 

S Salih Güngörmez 
8 Orhan Otağ 

j KONYA 
I Vecihi Akın 
S Abdurrahman Bozkır 
I Kadir Demir 
8 Ziya Ercan 
I Salim. Erel 
I Altınok Esen 
1 Nihat Harmancı 
I Sabri Irmak 
I Haydar Koyuncu 
I Kemal Or 
I Emin Fahrettin özdilek 
| Saffet Sert 
I Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
I Ahmet Ekici 
I Mustafa Kalemli 
I A. Necati Kara'a 
I MALATYA 
I ilhan Dinçel 
I Ayhan Fırat 
I Talat Zengin 
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| MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
Mehmet Timur Çınar 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranli 
tsmet Turhangil 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 

I Abdülkerim Yılmaz Erdem 
MUĞLA 

Ahmet Altıntaş 
İdris Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Nazmi önder 
Atilla Sın 

NİĞDE 
j Mustafa Sabri Güvenç 

İ Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 
Arif Toprak 

i ORDU 
i Ali Mazhar Haznedar 
i İhsan Nuri Topkaya 
j Bahriye Üçok 

RİZE 
I Fehmi Memişoğlu 
[ Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
I Mustafa Kılıçaslan 
I Mümtaz özkök 
I A. Reyhan Sakallıoğlu 
I Turgut Sözer 

SAMSUN 
i Hasan Altay 
I Mehmjt Aydın 
I Berati Erdoğan 
I Gülarni Erdoğan 
i Fahrettin Uluç 
S Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
1 Aydın Baran 
j M. Abdürrezak Ceylan 
; Nejdet Naci Mimaroğlu 
I Rıza Tekıkı 

SİNOP 
j Hilmi Biçer 
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Halit Barış Can 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşan Işın 
Mahmut Karabulut 
Mustafa Kemal Palaoglu 
M. Mükerrem Taşçıoglu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Veoihıi Ataklı 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 
Ali Rıflkı Atasever 
Ahmet Karaevli \ 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Cemal Öızdemir 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 

Osman Bahadır 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç 

Mirza Kurşunluoğlu 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Mahmut Orhon 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Rıza öner Çakan 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
İsa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Rââdtdtnhr) 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 

MALATYA 
Ahmet tlhami Kösem 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 

(Çekimser Oy) 

AMASYA 
Kâzım İpek 

(Geçersiz Oy) 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 

(Oya Katılmayanlar) 

AFYON 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 
(t, A.) 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
İbrahim Taşdemir 

ANKARA 
Ahmet Kemal Aydar 
Hüseyin Barlas Doğu 
Halil Şıvgın 

ARTVİN 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Mehmet Özalp 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Şerafettin Toktaş 

BİTLİS 
Rafet îbrahimoğlu 

BURSA 
M. Kemal Gökçora 

ÇANKIRI 
tlker Tuncay 

DENİZLİ 
Ayçan Çakıroğulları 

EDİRNE 
Muhittin Yıldırım 

ELAZIĞ 
Nevzat Yağcı 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Mustafa Rüştü Taşar 
Feyzullah Yıldınr 

GİRESUN 
Ahmet Yılmaz 

HAKKARİ 
Mehmet Sait Erol 

HATAY 
ihsan Gürbüz 

İSPARTA 
Faıtoa Mihriban Erden 

tÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Hikmet Biçentürk 
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İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
B, Doğancan Alkyürek 
Yaşar Albayrak 
Halil Orhan Ergüder 
Kemal özer 
Ali Tanrıyar 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Vural Arıtoan 
Rüştü Şardağ 
Süha Tanık 

KAYSERİ 
.Cengiz Tuncer 
Muzaffer Yıldırım 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 

KOCAELİ 
Abdulhalim Araş 
(Bşk, V.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Mustafa Uğur Ener 

MALATYA 
Metin Emiroglu 
Fahri Şahini 

MANİSA 
Mustafa îzci 
İsmail özdağlar 

MARDİN 
Kenan Nuri Nehrozoglu 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 

MUŞ 
Alaattin Fırat 

NEVŞEHİR 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

ORDU 
Nabi Poyraz 
Hüseyin Avni Sağesen 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Turgut Halit Kunter 

SAKARYA 
Nihat Akpak 

SİVAS 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

TOKAT 
Enver özcan 

TRABZON 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Lüitfuiah Kayalar flt. A.) 

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlu 

(Açık Üyelikler) 

BİNGÖL 

BURDUR 

İSTANBUL 

İZMİR 

NÎÖDE 
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4.7.1937 Tarihli ve 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkmda Kanun Tasarının Maddelerine Geçilmesine verilen oyların 

Sonucu : 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye Sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Badas 
Ahmet Remzi Çerçi 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Delıiceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Haindi Özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

. AMASYA 
İsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahit. Aral 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Nejat Abdullah Resuloğlu 
Mehmet Sağdıç 

400 
342 
197 
140 
5 
53 
5 

(Kabul Edenler) 

tsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahıinkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ümit Halûk Bayülken 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
tsmail Dayı 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 

Kâzım Oksay 
Fuat öztekin 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
Kemal Iğrek 
A. Sabahattin Özbek 

j Fahir Sabunliş 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Cafer Tayyar Sadıklar 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetin 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 

DİYARBAKIR 
özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 

EDİRNE 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 

Naci Tased 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Metin Yaman 

ERZURUM 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
İsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HATAY 
Abdurrahman Demtirtaş 
Kâmran Karaman 
Hamit Melek 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Fatma Mihriban Erden 
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Musjtafa Kemal Toğay 
İbrahim Fevzi Yaman 

ÎÇEL 
İbrahim Aydoğan 
RıttfHi Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasojlu 
Bülent Akarcalı 
B, Doğanean Akyürek 
!M. Vehbi Dinçerler 
Hayrettin Elmas 
İsmail Sala Giray 
Ömer Ferrufa Öter 
R. Ercüment Konutonan 
Leyla Yeniay Köseoğ&u 
Turgult özal 
İbrahim özdemk 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
tsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
özdemir Pehlivanoğtu 
Işılay Saygın 

KAHRAMANMARAŞ 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Erol Bülent Yalcmkaya 

T.B.M.M. B i 111 

I KAYSERİ 
I Nuh Mehmet Kajıkçı 
I İbrahim özbıyık 

KIRKLARELİ 
1 Cemal özbilen 

KOCAELİ 
j Osman Nuri Akyol 
E Mustafa Batgün 

KONYA 
I Abdurrahman Bozdur 
I Kadir Demir 
| Ziya Ercan 
| Altınok Esen 

Nihat Harmancı 
Kemal Or 

; Saffet Sert 
I Abdullah Tenekeci 

I KÜTAHYA 
I Ahmet Bttyükuğur 
I Ahmet Ekici 
I Mustafa Uğur Ener 
I Mustafa Kalemli 

MALATYA 
I Metin Emiroğlu 
I Ahmet tlhami Kösem 
I Talat Zengin 

I MANİSA 
I Mehmet Timur Çınar 
I Mekin Sanoğlu 
I Gürbüz Şakranlı 
I Münir Fuat Yazıcı 
I MARDİN 
I Besir Çelebioglu 
I Mehmet Necat Eldem 
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I MUĞLA 
I Mehmet Umur Akarca 
I Ahmet Altıntaş 

MUŞ 
I Alaattin Fırat 
I Nazmi önder 
I Atilla Sın 

I NEVŞEHİR 
I Ali Babaoğlu 
I Faruk Dirik 

I NİĞDE 
I Mustafa Sabri Güvenç 
I Haydar Özalp 
8 Birsel Sönmez 

I ORDU 
I Ali Mazhar Haznedar 
I İhsan Nuri Topkaya 

RİZE 
* Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
I Nihat Akpak 
S Mustafa Kılıçaslan 
I Mümtaz Özkök 
I A. Reyhan Sakallıoğlu 

SAMSUN 
| llyas Aktaş 
i Muhlis Arıkan 
I Mehmet Aydın 
I Berati Erdoğan 
j Gülami Erdoğan 
I Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
j Aydın Baran 

• - SÎNOP 
i Hilmi Biçer 

SİVAS 
I Mahmut Karabulut 
I Ahmet Turan Sogancıoğlu 
I M. Mükerrem TaşcıoğÜu 

I ŞANLIURFA 
I Mustafa Demir 
I Osman Doğan 

I TEKİRDAĞ 
I Ali Rıfikı Atasever 
I Ahmet Karaevli 

I TOKAT 
I Metin Gürdere 
' Selim Koçaker 
I Talat Sargın 
I Mehmet Zeki Uzun 

I TRABZON 
I Eyüp Aşık 
I Fahrettin Kurt 

UŞAK 
I Mümtaz Güler 
E Mehmet Topaç 
I VAN 
I Hüseyin Aydın Arvasi 
I Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
I Mehmet Bağçeci 
I Luıtfuİah (Kayalar 
I Mahmut Orhon 
I ZONGULDAK 
I Hasan Pertev Aşcıoğlu 
I Veysel Atasoy 
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(Reddedenler) 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Mehmet Erdal Durukan 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
İbrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğtu 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Sururi Baykal 
Ali Bozer 
Necdet Calp 
Neriman Elgin 
H. İbrahim Karal 
Mehmet Seyfi Oktay 

ANTALYA 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğrui Gökgün 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Fenni Islıimyeli 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BİTLİS 
Kâmran tnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
İsmet Tavgaç 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

ÇORUM 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLt 
Mustafa Kani Bürke 
Halil İbrahim Şahin 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altunakar 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 
S. Hüsamettin Konuksever 
Muhittin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Eryurt 
Hilmii Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri' Üzel 

GAZİANTEP 
Galip Deniz 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanüoğlu 

GÎRESUN 
Cevdet Karslı 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin Önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 

İÇEL 
Ali tbJsan Elgin 
Mdimet Kocabaş 

Edip Ozgeoç 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
imren Aykut 
Sabit Batumlu 
Ömer Necati Cengiz 
Hüseyin Avni Güler 
Yılmaz thsan Hastürk 
Mehmet Kafkaslıgü 
Feridun Şakir öğünç 
Tüky öney 
Günseli özkaya 
Bilâl Şişman 
Arife Necla Tekinel 
İbrahim Ural 

İZMİR 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
Fikret Ertan 
Hayrula'h Olca 
Yılmaz önen 
Ahmet Süter 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Mehmet Turan Bayezit 

KARS 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Halis Soylu 

KAYSERİ 
Mehmet Üner 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KACAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Salim Erel 
Sabri Irmak 
Emin Fahrettin özdüek 

KÜTAHYA 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
İsmet Turhangil 

MARDm 
Süleyman Çelebi 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoğlü 

MUĞLA 
tdris Gürpınar 
Muzaffer Uttan 

NİĞDE 
Arif Toprak 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 
Bahriye Üçok 

RİZE 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Halit Barış Can 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşan Işın 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
VeoM Ataklı 
Aziz Bülent öncel 
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TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 

TOKAT 
Cemal özdemir 

TRABZON 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

B : 111 11 . < S . 1985 O ı 4 

1 TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK ' 
Yusuf Demir 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 
Ferit Melen | 

I YOZGAT 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Rıza öner Çakan 
Fevzi Fırat 
'Cahit Karakaş 

İsa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Çekimserler) 

AYDIN 
1. Cenap Ege 

HATAY 
M. Murat Sökmenoflu 

KASTAMONU 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Mehmet Sedat Turan 

KONYA 
Haydar Koyuncu 

(Oya Katılmayanlar) 
ADIYAMAN 

Mehmet Arif Atalay 
AMASYA 

Kâzım İpek 
: ANKARA 

Ahmet Kemal Aydar 
AYDIN 

Osman Eagin Tipi 
BALIKESİR 

Mustafa Çorapçıoğlu 
BİTLİS 

Rafet Îbrahimoğlu 
BURSA 

M. Kemal Gökçora 
ÇANKIRI 

İlker Tuncay. 
ıs, ÇORUM 

Ali Rıza Akaydın 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Ayçan Çakıroğulları 

ELAZIĞ 
Nevzat Yağcı 

i GAZİANTEP k Rüştü Şardağ 
Mustafa Rüştü Taşar 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Turgut Sera Tirali (LA.) 

HATAY 
İhsan Gürbüz 

İÇEL 
Hükmet Bfcratttrk 

İSTANBUL JUU x •* *-x ^ u vy *-J 

Yajar Albayrak 
HalU Orhan Ergüder 
Doğan Kasaroğlu 
Altan Kavak 
Kemal özer 
Namık Kemal Şentürk 

Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Ülkü Söylemezoğlu 

KARS 
Musa öğün 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 

KAYSERİ 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 

KIRŞEHİR Ali Tanrıyar „ . • • - " 
„ . ' Mehmet Budak 
Reşit Ülker i . „ , 
. . , . . . . v | tsmet Ergül 

Ahmet Memduh Yaşa | K 0 GAELt 

i MANİSA 
Mustafa İzci 
İsmail özdağtar 

NEVŞEHİR 
Hacı Turan öztürk 

ORDU 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Hafit Turgut Kunter 
(Bşk. V,) 

ŞANLIURFA 
Bahri Karakeçili 

TOKAT 
Enver özcan 

TRABZON 
Necmettin Karaduman, 
(Başkan) 

YOZGAT 
İZMİR 1 Abdullhalim Araıs (Bşk. V.); Hüseyin Mükerrem Hiç 

Vural Arıkan 1 MALATYA J ZONGULDAK 
Turgut Sunalp J Fahri Şahin [ Engin Cansızoğlu 

(Açık Üyelikler) 

BİNGÖL 
BURDUR 
İSTANBUL 
İZMİR 
NİÖDE 

ı MI m \m •-

,1 
1 
1 

: 1 
: 1 -
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4.7.1937 Tarihli ve 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının Madde l'e . Verilen Oyların Sonucu : 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenleiî 
Çekimserler 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

400 
338 
225 
110 
3 
57 
5 

(Kanunlaşmıştır.) 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Ahmet Remzi Çerçi 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Arif Atalay 
Mehmet Delıiceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
İsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Hüseyin Cahit Aral 
Ali Bozer 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 

Nejat Abdullah Resuloğlu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şalıinkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ümit Halûk Bayülken 
Ali Dizdaroğlu 
Sudi 'Neş'e Türel ' 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
İsmail Dayı 
Fenni Islimyeli 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali DoğuşJu 

BtTLIS 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet-Şamil Kazokoğlu 
Kâzım OTcsay 
Fuat öztekün 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
Kemal Iğrek 
A. Sabahattin Özbek 
Fahir Sabuniiş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Cafer Tayyar Sadıklar 
Ayhan Uysal' 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetiin 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 

DİYARBAKIR 
Ma'hraıud Altunakar 
özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşel 
Zeki Yavuzıtürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Metin Yaman 

ERZURUM 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
İsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Galip Deniz 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Turgut Sera Tirali 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akıif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HATAY 
Abdurrahman Demlirtaş 

İSPARTA 
"aıttoa Mmrîban Erden 
Musltaifa Kemal Toğay 

İÇEL 
ibrahim Aydoğan 
Mehmet Kocabaş 
Rüştü Kâzım Yücdeın 
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İSTANBUL* 
Behiç Saidıi Abbasoğlu 
B< Doğancan Akyürek 
Yaşar Allbayrak 
Umren Aykut 
M. Vehbi Dinçerler 
Hayrötltiin Elmas 
İsmail Safa Giray 
Ömer Ferruh îlter 
Doğan Kasaroğju 
R. Brcümenlt Konıukiman 
Leyla Yeiniiay KlöSöoğlu 
Turgut Özal 
İbrahim özdemir 
Namık Kemal Şentürk 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 

ÎZMlR 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
ÖZdemar Pehlvan'ûğlü 
Işılay Saygın 
Turgut Sunalp 
Ahmet Süter 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
ilhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Musa öğün 
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KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim Özbıyık 
Mustafa Şahin 
Mehmet Sedat Turan 

KIRKLARELİ 
Cemal Özbilen 

KIRŞEHİR 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdulhalim Araş 
Mustafa Baıtgün 

KONYA 
Vecihi Akın 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Kemal Or 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Fahri Şahini 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
Mekin Sarıoğlu 

11 . 6 . 1985 O 

Gürbüz Şakranlı 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 

I Ahmet Altıntaş 
Muzaffer İlhan 

I MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmi önder 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
I Ali Babaoğlu 

Faruk Dirik 
NİĞDE 

Mustafa Sabri Güvenç 
» Haydar Özalp 
! Birsel Sönmez 
I ORDU 
| Ali Mazhar Haznedar 

I

İhsan Nuri Topkaya 
RİZE 

Arif Şevket Bilgin 
Fehmi Memişoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SAMSUN 
llyas Aktaş 

; Muhlis Arıkan 
[ Mehmet Aydın 
j Berati Erdoğan 
i Gülami Erdoğan 
l Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 

İ
Mahmut Karabulut 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

« M, Mükerrem Taşcıoğlu 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfiki Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Osman Bahadır 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 

I Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Fevzi Fırat 
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(Reddedenler) 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstüne! 

ADIYAMAN 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
M, Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlü 
İbrahim Taşdemir 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacı 
Kâzım tpek 

ANKARA 
Sururi Baykal 
Necdet Calp 
Neriman Elgin 
H. ibrahim Kara! 
Mehmet Seyfi Oktay 

ANTALYA 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğrul Gökgün 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demıir 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
M. Kemal Gökçora 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 
Halil İbrahim Şahin 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Narın 
Hayrettin Ozansoy 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
Muhlittin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Hilrrii Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 

GÎRESUN 
Cevdet Karslı 

HAKKÂRİ 
Lezgin önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 

İÇEL 
Ali thfsan Elgin 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Sabit Baıtumlu 
Ömer Necati Cengüız 
Hüseyin Avni Güler 
Yılmaz İhsan Hastürk 
Mehlmıöt Kafkaslugil 
Feridun Şakir öğünç 
Tülay öney 
Günseli özkaya 

Bilâll Şişman 
İbrahim Ural 

IZMIR 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
Fikret Ertan 
Hayrullah 'Olca 
Yılmaz önen 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Bayezit 

KARS 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Halis Soylu 

KAYSERİ 
Mehmet Üner 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Salim Erel 
Sabri Irmak 
Emin Fahrettin özdıilek 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 

İ ismet Turhangil 
MARDİN 

Süleyman Çelebi 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoğlü 

MUĞLA 
Idris Gürpınar 

NİĞDE 
Arif Toprak 

ORDU 
Bahriye Üçok 

SAKARYA 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
M. Abdurrezak Ceylan 
Rıza Tekfin 

StNOP 
Halk Barış Can 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Ruşıan Işın 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Veoihıi Atallslı 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 

TOKAT -
Cemal özdemir 

TRABZON 
Mehmet Kara 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 

YOZGAT 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş 
Isa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 
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AYDIN 
İskender Cenap Ege 

(Çekimserler) 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 

HATAY 
M. Murat Söfkmenoğlu 

(Oya Katılmayanlar) 

ANKARA 
Ahmet Kemal Aydar 

ANTALYA 
Mustafa Çakaioğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 

AYDIN 
Mehmet Özalp 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Şerafettin Toktaş 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlu 

ÇANKIRI 
îlker Tuncay 

ÇORUM 
İhsan Tornbuş 

BENİZLİ 
Ayçan Çakıroğuîları 

BLACTG 
Nevzat Yağcı 

GAZİANTEP 
Mustafa Hüştü Taşar 
FeyzuHah Yıldınr 

HAKKARt 
Mehmet Sait Erol 

HATAY 
îhsan Gürbüz 
Kâmran Karaman 
Hamit Melek 

İSPARTA 
Metin Atamam 
İbrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 
Hükmet Bicentürlc 
Edip Özgenç 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Halil Orhan Ergüder 
Akan Kavak 
Kemal Özer 
Ali Tanrıyar 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Vural Arıfcan 
Rüştü Şardağ 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Ülkü Söylemezoğlu 

KASTAMONU 
Hüseyin Sabri Keskin 
Şaban Ktiçükoğlu 

KAYSERİ? 
Cengiz Tuncer 
Muzaffer Yıldırım 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 

KÜTAHYA 
Ahmet Ekici 

MALATYA 
Ahmet İlhamı Kösem 

MANİSA 
Mustafa İzci 
İsmail özdağlar 

NEVŞEHİR 
Hacı Turan Öztürk 

ORDU 
Nabi Poyraz 
Hüseyin Avni Sağesen 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 

:. V.) 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Mustafa Kemal Palaogftı 

TOKAT 
Enver Özcan 

TRABZON 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

VAN 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Lutfullah Kayalar (1. A.) 

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlu 
Rıza öner Çakan 

(Açık Üyelikler) 

BİNGÖL i 1 

BURDUR : 1 

İSTANBUL : 1 

İZMİR : 1 

NİĞDE : 1 
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4.7.1934 Tarihli ve 2559 Sayılı Polis Vazife Ye Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
re Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının 2 nci Maddesine Yerilen Oyların 

Sonucu 

('Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

400 
141 
139 

1! 
!li 

254 

(Kabul edenler) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Ahmet Remzi Çerçi 
Ahmet Şevket Gedik 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Deliceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 

AMASYA 
İsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Kamil Tuğrul Coskunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Oğan Soysal 

ANTALYA 
Abdullah Cengiz Dağyar 
AK bizdaroğhı 
iSudi 'Neş'e Türel 

ARTVİN 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
ismail Dayı 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet, Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Kemal Iğrek 
Fahir Saburtiş 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 

/DİYARBAKIR 
özgür Barutçu 

EDİRNE 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Naci TaşeA 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Metin Yaman 

ERZURUM 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
tsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HATAY 
Kâmran Karaman 
Hajııit Melek 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Fatma Mi'hriban Erden 
Mustafa Kemal Toğaıy 
îbraıhüm Fevzî Yaman 

İÇEL 
Rüştü Kâzım Yüceden 

İSTANBUU 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B, Doğanoan Akyürek 
M. Vehbi Dinçeder 
Hayiretltlin Elmıas 
îsmail Safa Giray 
Ömer Ferruh lîter 
Altan Kavak 
R. Ercüment Konufeman 
Leyla Yönıiay Kösieoğlu 
Turgut özal 
İbrahim özdemlr 
Mustafa Tınaz Titiz 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
İsmet Kaya Erdem 
özdemiir Pehlivanoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlu 
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KARS 
Sabri Araş 

KASTAMONU 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERI 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 

Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Kemal Or, 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Metin Ermiroglü 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Beşir Çelebiogju 
Mehmet Necat Eldem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Atilla Sın 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 

RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 

SAMSUN 
tlyas Aktaş 
Mehmet Aydın 
Gülami Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİVAS 
Ahmet Turan Soğancıoğla 
M. Mükerrem Taşeıoğlu 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfikı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Oürdere 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Fahrettin Kunt 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 

YOZGAT 
Luıtfulafa Kayalar 

ZONGULDAK! 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Engin Cansızoğlu 

(Çekhıser) 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

(Geçersiz oy) 

ANKARA 
N. Abdullah Resulöğlu 

(Oya katılmayanlar) 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Mehmet Erdal Durukan 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstüne! 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Arif Atalay~ 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 
(t. A.) 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Paşa Sarıoğlu 
İbrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım İpek 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Ahmet Kemal Aydar 
Sururt Baykal 
Ali Bozer 
Necdet Calp 
Neriman Elgin 

H. İbrahim Karal 
(Bşk. V.) 
Mehmet Seyfi Oktay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Fatma Rezan Şabinkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ümit Halûk Bayülken 
Mustafa Çakaloğlu 
Aydın Güven Gürkan 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 

AYDIN 
1. Cenap Ege 
Halil Nüshet Goral 

Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Fenni Islıimyeli 
Şerafettin Toktaş 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demdr 

BİTLİS 
Rafet tbrahimoğlu 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 
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BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Fuat Özteklin 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
M. Memduh.Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
A. Sabahattin Özbek 
ismet Taıegaç 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇANKIRI 
îlker Tuncay 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ali Ayhan Çetin 
Mehmet Besim Göçer 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Mustafa Kani Bürke 
Ayçan Çakıroğulları 
Halil İbrahim Şahin 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altunaıkar 
Şeyhmus Bahçeci 
Cevdet Karakurt 
Kadir Narın 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 
S. Hüsamettin Konuksever 
Muhlinin Yıldırım 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Nevzat Yağcı 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Eryurt 
HilmS Nalbantoğlu 

T. B. M. M. B : 111 

I ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuni Üzel 

GAZİANTEP 
Galip Deniz 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Feyzullah Yıldınr-

GİRESUN 
Burhan Kara 
Cevdet Karslı 
Turgut Serla Tirali (i. A.) 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
Abdurrahman Demlirtaş 
ihsan Gürbüz 
M, Murat S5km«noglu 

ÎÇEL 
ibrahim Aydoğan 
Hikmet BicentüA 
AH İhsan Elgin. 
Mehmet Kocabaş 
Edip özgenç 
Dumuus FİM Sağlar 

İSTANBUL 
Yaşar Altoaynak 
İmren Aylfcult 
Sabit Batumlu 
Ömer Necati Cengiz 
Halil Orhan Ergüder 
Hüseyin Avni Güler 
Yılmaz îfosan Hastürk 
Mehîmlet Kafka&lıgil 
Doğan Kasaroğlu 
Femidun Şakir öğüne 
Tülay öney 
Kemal özer 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Bilâl Şişman 
Ali Tanrıyar 
Arife Necla Tefcinel 
Saim Bülend Ulusu 

11 . 6 . 1985 O : 

i İbrahim Ural 
I Reşit Ülker 
I Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
I Vural Arıkan 
I Hüseyin Aydemir 
I Durcan Emirbayer 
I Fikret Ertan 
I Burhan Cahit Gündüz 
I Hayrullah Olca 
I Yılmaz önen 
I Işılıay Saygın 
I Turgut Sunalp 
I Ahmet Süter 
I Rüştü Şardağ 
I Süha Tanık 
I Ali Aşkın Toktaş 

I KAHRAMANMARAŞ 
I Rıfat Bayazıt 
I Mehmet Turan Bayezit 

Ülkü Söylemezoğlu 

I KASTAMONU 
' I Sadettin Ağacık 
I Hüseyin Sabri Kesıkin 
I Şaban Küçükoğlu 
j KAYSERİ 
I Mustafa Şahin 
I Cengiz Tuncer 
I Mehmet Sedat Turan 
I Mehmet Üner 
I Muzaffer Yıldırım 

I KONYA 
Vecihi Akın 
Salim Erel 
Sabri Irmak 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin özdilek 
Saffet Sert 

(KÜTAHYA 
Ahmet Büyttkuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 
Ahmet İlhami Kösem 
Fahri Şahin 
Talat Zengin 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
Mustafa İzci 
ismail özdağlar i 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranlı 
İsmet Turhangil 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
İdris Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

N4ÖDE 
Haydar Özalp 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Hüseyin Avni Sağesen 
Bahriye Üçok 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Abdulhalim Araş 
(Bşk. V.) 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

4 

I KARS 
I İlhan Aküzüm 
| Aziz Kaygısız 
j Ömer Kuşhan 
I Musa öğün 
I Halis Soylu 

MUŞ 
I Nazmi önder 
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Turgut Halit Kunter 
(Bşk. V.) 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz özkök 
A. Reyhan Sakalhoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Muhlis Arıkan 
Berati Erdoğan 
Fahrettin Uluç 

SÎÎRT 
Aydın Baran 
M. Abdürrezak Ceylan 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Teklin 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşan Işın 
Mahmut Karabulut 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Veeihıi Ataklı 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
'Salih Alcan 

TOKAT 
Selim Koçaker 
Enver özcan 
Cemal Özdemir 
Talat Sargın 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 
Yusuf Ziya Kazancıoglu 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
AH Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 

Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 
Mirza Kurşunluoğlu 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Mahmut Orhon 
Selahattin Tafhoğlu 

ZONGULDAK 
Rıza öner Çakan 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
İsa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Açık Üyelikler) 

BİNGÖL 

BURDUR 

İSTANBUL 

İZMİR 

NİĞDE 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

111 İNCİ! BİRLEŞİM 

11 . 6 . 1985 Sah 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARİ 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MIECIİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalibantoğlu' 

nun, Türkiye Kömür İşletmelerinin kömür üretim ve 
satışlarına ilişkin Enerji ve TaJbiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/358) (1) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalibantoğlu' 
nun, Türkiye Kömür İşletmelerine İlişkin Enerji ve 
Talbiî Kayna'klar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/359) (1) 

3. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Türkiye' 
de F - 16 uçaklarının yapılması projesine ortak olan 
ıbir firmaya ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi 
(6/328) 

4. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Bakanlıkta zorunlu nalkil yapıldığı iddialarına ilişkin 
Milî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3311) 

5. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in ceza
evlerinde bulunan fikir suçlularına ilişkin Başbakan
dan sözlü Soru önergesi (6/342) 

6. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özlbek' 
in, Adıyaman İli Gölbaşı İlçesinde kurulacağı iddia 

(1) İçtüzüğün 96 ncı ^maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. ( 

edilen termik santrala ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

7. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya İli 
Cithanlbeyli llçeisi entegre süt mamulleri ve soğuk ha
va deposuna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3611) 

8. — Konya Milletvekili Salim Erelln, Konya 
İlimdeki telefon santral sistemine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/363) 

9. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya İli 
Beyşehir İlçesi linyit kömürü rezervlerine ilişkin Enerji 
ve Talbiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/364) 
10. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya İli 

Beyşehir İlçesindeki spor tesislerine ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/365) 

11. — Adana Milletvekili Cüneyt Canıver'in, işken
ce yaptıkları iddiası ile yargılanan resmî görevlilere 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/367) 

12. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, açığa 
alınan ve tayin edilmeyen öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si (6/368) 

13. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın', Tür
kiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Zon
guldak İşletmeleri Personelinin ikramiyelerine ilişkin 
Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/369) 

14. — Balıkesir Milletvekili Davut AbacıgiTin, 
Balıkesir İli Gökçeyazı Ovasının sulanmasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/370) 

15. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, fındık ihra
catındaki «Fon» uygullamasına ilişkin Devlet, Bakanı 
ve Başbakan Yardimcısmdan sözlü soru önergesi 
(6/371) 

16. — İzmir Milletvekili Rüşltü Şardağ'ın, Türk 
Hava Yoları Genel Müdürlük binasının ihalesine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/372) 

(Devamı arkada) 



17. — Ondu Milletvekili Bahriye Üçok'un, TRT' 
nin «İnkılap kanunları»na aykırı haröket ettiği iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/373) 

18. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, or
man, köy ve köylüsüne yansıtılan «fon» gelirlerine 
ilişkin Tarım Orman ve Klöyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/374) 

19. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Amerika Birleşik Devletlterinin «yıldızlar savaşı» adılı 
stratejik savunma sistemine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/375) 

20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Türkiye'de beeldiyelere yapılan taşıt teslim ve sa
tışlarına ilişkin Devlet Balkanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önengesi (6/377) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELENİ DİĞER İŞLER 
1. — Antalya Milletvekili Ali Dizidaroğlu'nun, 

Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ile Nevşehir Milletvekili Turan Öztürk ve 311 arkada
şının aynı mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/102, 2/230) (S. Sayısı : 82, 82'ye 
1 inci ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 25.6.1984'; 
9.10.1984; 7,6.1985) 

2. — 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
ıBağtmisız Çalışanlar Sosyali Sigortalar Kurumu Ka

nununa Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(1/669) (S. Sayısı : 332) (Dağttma tarihi : 31.5.1985 

X 3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bir
leşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında 9 Ağustos 
1984 Tarihimde İmzalanan Kültür Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bullurtduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/641) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 
3.6.1985) 

X 4. — Kadınlara Karşı Her Türklü Ayırımcılı
ğın Önlenmesi Sözleşmesine Katılınımasıının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/680) (S. Sayısı : 337) (Dağıtma 
tarihi : 3.6.1985) 

5, — 4.7.1934 Tarihli ve 2559 Sayılı Polis Vazife 
ve Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyon
ları raporları (1/692) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma ta
rihi : 7,6:1985) 

6. — Özel Öğretim Kurumları Kanununun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkınlda Kanun Tasarısı 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sa
yısı : 349) (Dağıtma tarihi : 7.6;1985) 

(X) Açık oylamaya [tabi işleri gösterir., 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 336 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri 
Hükümeti Arasında 9 Ağustos 1984 Tarihinde İmzalanan Kültür 
Anlaşmasının Onaylanmasınm Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları 

(1/641) 

T.CB 

Başbakanlık 18.12.1984 
Kanunlar ve Kararlar 

Genel Müdürlüğü 
Sayı : K.K. Gn. Md. 

18/101-1847/07621 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığımca hazırlanan ve Başkanlığınıza tarzı Bakanlar Kurulunca 13.12.1984 tarihinde karar
laştırılan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında 9 Ağustos 1984 
Tarihinde İmzalanan Küftür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» ile ge
rekçesi eldi olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut ÖZAL 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap ne yönelik dış politikası ve ekonomi politikasına para
lel olarak 'bölge ülkeleri ile kültürel alandaki ilişki ve değişimlerini de artırmak arzusundadır. 

Ülkelerin fertleri ve kurumları arasında kültürel alanda ilişkiler ve değişimler yoluyla kurulan doğru
dan temasların ülkeler arasında dostluk ve yakınlık bağlarını ne denli güçlendirdiği bilinmektedir, öte yandan 
Orta Doğu ve Körfez ülkeleri ile yakınlaşma çabalarımızda kültürel ilişkiler ve değişimlerin önemi de açık
tır. 

Ülkemiz ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında kültürel alandaki temas ve değişimlerin başlatılarak yay
gınlaştırılmasına bir yasal dayanak kazandırılması amacıyla, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkam Şeyh 
Zayed Bin Sultan Al-Nahayan'ın ülkemize yaptığı resmî ziyaret sırasında 9 Ağustos 1984 tarihinde Türkiye 
- Birleşik Arap Emirlikleri Kültür Anlaşması 'imzalanmıştır. 

Türkiye - Birleşik Arap Emirlikleri Kültür Anlaşması ile, iki.ülke arasında, eğitim ve öğretim alanında bil
gi, belge ve uzman değişimi, karşılıklı olarak 'burs verilmesi; kültür ve sanat alanında uzman, sergi, sanatçı, 
bilgi ve belge değişimi; radyo - televizyon kurumlan ile basın ve haber ajansları arasında işbirliğinin teşvik 
edilmesi, spor alanında değişimler öngörülmektedir. 



MUM Eğitim Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Millî Eğitim Komisyonu 
Esas No. : 1/641 

Karar No. : 8 

19.4.1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında 9 Ağustos 1984 Tari
hinde İmzalanan Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» Komisyo
numuzun 11.4.1985 tarihli 10 uncu birleşiminde, Dışişleri, Millî Eğitim Gençlik ve »Spor ve Kültür ve Tu
rizm Bakanlıkları temsilcilerinin iştirakiyle incelenlip görüşülmüştür. 

Tasarının gerekçesinden de anlaşıldığı üzere, ülkemizin son yıllardaki Orta Doğu ve Körfez ülkelerine 
yönelik dış politikası ve ekonomi politikasına paralel olarak 'bu ülkeler ile kültürel alandaki faaliyetleri da
ha da yoğunlaştırmak ve yasal bir dayanağa bağlamak amacıyla, Türkiye - Birleşik Arap Emirlikleri Kültür 
anlaşması imzalanmıştır. 

Türkiye üle Birleşik Arap Emirlikleri, mazilerinde ki manevî bağlarının ve ortak kültür miraslarının et
kisinde ve izinde, her türlü kültür, sanat, bilim ve teknoloji münasebetlerini teşvik etmek ve geliştirmek arzu
sundadırlar. 

Komisyonumuz, yukarıda açıklanan sebeplerle Tasarının tümünü prensip olarak kabul ettikten sonra, mad
delerinin müzakeresine geçmiştir. 

Tasarının 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince, Dışişleri Komisyonuna tevdi buyurulmaık üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

(Başkan Kâtip 
Kemal Or Mehmet özdemir 

Konya Elazığ 

Üye Üye 
Mf Besim Göçer Mehmet Nuri Üzel 

Çorum BsUcişehir 

Üye Üye 
Kâmran Karaımaın Fatma Mihriban Erden 

Haitay Ispaırlta 
{İmzada (bülunıaımıadı) 

Üye Üye 
H. Yılmaz önen Alaeddin Kısakürek 

İzmir Kahraımanmiafrş' 

Üye üye 
Tevfik Güneş Abdülkerim Yılmaz Erdem 

Kırşehir Mardin 

Üye Üye 
Arif Şevket Bilgin Fuat Öztekin 

Rlize Bolu 
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Abdullah Altıntaş 

Afyon 

t)ye 
Hamit Melek 

Hatay 

Üye 
Ömer Necati Cengiz 

îtftanıbıi 

Üye 
Aziz Kaygısız 

Kars 

Üye 
Bahriye Üçok 

Ordu 
(İmzada bulunamadı) 

336) 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 

16 . 5 . 1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında 9 Ağustos 1984 tari
hinde imzalanan Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» Komisyo
numuzun 8.5.1985 tarihli 17 nci ve 15.5.1985 tarihli 18 inci birleşimlerinde Dışişleri Bakanhğı temsilcilerinin 
de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinden de anlaşılacağı üzere, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri, ülkeleri arasındaki 
her türlü kültür faaliyetlerini daha da geliştirmek ve bu çerçevede eğitim, bilim, sanat ve teknoloji münase
betlerini teşvik etmek gayesiyle bu anlaşmayı imzalamış bulunmaktadır. 

Türkiye'nin son yıllardaki dış politika ve ekonomi alanlarındaki faaliyetlerine de paralel olarak Ortadoğu 
ve körfez ülkelerine atfettiği öneme binaen, kültür sahalarında da diyalog kurma ve işbirliği yapması uygun 
ve faydalı mütalaa edilmektedir. . -

özellikle ortak kültür miraslarına sahip her iki ülke, bu anlaşma sayesinde bundan böyle yapılacak olan 
faaliyetlerini de bir nizama oturtmakta böylece iki ülke ve fertlerinin birbirlerine yakınlaşmaları ve tanıma
ları daha kolay olmaktadır. 

Komisyonumuz tasarının gerekçesini gerek Anayasa diline daha uygun ve gerekse daha anlaşılır ifade edil
mesini istemiş ve gerekçe tadil edilerek, bu biçimiyle benimsenmiştir. 

Tasarının tümünü prensip olarak kabul eden Komisyonumuz, bilanara maddelerinin müzakeresine geç
miştir. 

Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere \üksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Fethi Çelikbaş 

Burdur 

Üye 
Neriman Elgin 

Ankara 

Üye 
Kâmran İnan 

Bitlis 

Başkanvekili 
Mehmet Timur Çınar 

Manisa 

Üye 
Oğan Soysal 

Ankara 

Üye 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 

Kayseri 

Üye 
Ali Rıfkı Atasever 

Tekirdağ 

Kâtip 
Hasan Adnan Tutkun 

Amasya 

Üye 
Faik Tarımcıoğlu 

Bitlis 

Üye 
Nihat Harmancı 

Konya 

Üye 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

Trabzon 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ MEİÎN 

Türkiye Cumhuriyeti HttkUmeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında 9 Ağustos 1984 Tarihinde 
İmzalanan Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti arasında 9 Ağus
tos 1984 tarihinde Ankara'da imzalanan Kültür Anlaşmasının onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. özal 

Devlet Bakam - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

İçişleri Bakanı 
Y. Akbulut 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakam 
M. V. Dinçerler 

Ulaştırma Bakanı V. 
A. Tenekeci . 

Sanayi ve Ticaret Bakan» 
H. C. Aral 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakanı V. 
A. M. Yılmaz 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/. S. Giray 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakam 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbaş 

13 . 12 . 1984 

Devlet Balkanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı V. 
A. Karaevli 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakam 
A. K. Alptemoçin 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakam 
M. M. Tajçıoğlu 
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MÎLLÎ EÖÎTflM KOMİSYONUNUN KAIBUL 
ETTÎĞıî METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik İArap 
Emirlikleri Hükümeti Arasında 9 Ağustos 1984 
Tarihinde İmzalanan Küttür Anlaşmasının Onay

lanmasının Uygun (Bulunduğuna Dan* {Kanun 
Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci 'maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

DfŞÎŞUBRÎ KOMİSYONUNUN KABUL ETTÎÖÎ 
METİN 

Türküye Cumhuriyeti Hükümeti »e Birleşik Arap 
Emirlikleri Hükümeti Arasında 19 Ağustos 1984 
Tarikinde İmzalanan Küttür Anlaşmasının Onay-

lanmaımın Uygun IBukmduguna Dair Kanun 
Tasana 

(MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Korniş-
. yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 336) 
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TÜRKtYE ÇUMHURtYETt HÜKÜMETt 
İLE 

BIRLES/İK ARAP EMİRLİKLERİ HÜKÜMETİ 
ARASINDA 

KÜLTÜR ANLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti, derin duygusal bağlarının ve or
tak miraslarının izinde ve ülkeleri arasında mevcut bulunan dostluk bağlarını güçlendirme arzusundan hare
ketle kültür, sanat, bilim ve teknoloji alanlarındaki ilişkilerini teşvik etmek ve geliştirmek amacıyla aşağıdaki 
hususlar üzerinde mutabık kalmışlardır : 

MADDE I : 
Taraflar, kültürlerinin karşılıklı olarak daha iyi anlaşılmasını sağlamak üzere, aralarında aşağıdaki kültü

rel ve entellektüel değişimleri teşvik edecek ve kolaylaştıracaklardır. 
A) Yayın, film, radyo ve televizyon programları ve sanat eserlerinin değişimi; 
B) Üniversite öğretim üyesi, öğretmen, bilim ad^mı, araştırmacı, teknisyen ve öğreticilerin değişimi. Ta

raflar, bu kimselerin çalışmalarını tamamlayabilmeleri 'için karşılıklı olarak mümkün olan tüim kolaylıkları 
sağlayacaklardır, 

C) Gazeteci, yazar, sanatçı ve müzisyenlerin değişimi; 
D) Atletik ve spor takımlarının ziyareti; 
E) Tarafların üzerinde mutabakata varacakları diğer değişiklikler. 

MADDE II ç 
Taraflar, ortak amaçları doğrultusunda, ortak miraslarını tanıtmak üzere işbirliği yapmayı ve kültürel 

konferanslar sırasında danışma ve işbirliğinde bulunmayı taahhüt ederler. 

IMADDE III : 
Taraflar, ülkelerindeki üniversite ve diğer yükseköğretim kurumlarında, diğer tarafın edebiyat, tarih ve kültü

rüne ilişkin diğer konularda dersler ve kurslar düzenlenmesini teşvik edeceklerdir. 

MADDE IV : 
Taraflar, yürürlükte bulunan kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, diğer Tarafın kendi ülkelerinde kül

türel kurumlar kurmalarını ve geliştirmelerini teşvik edecek ve kolaylaştıracaklardır. «Kurum» deyimi, kültürel 
enstitüleri ve kütüphaneler ile bu Anlaşmanın ruhuna ve amaçlarına uygun düşen diğer birimleri kapsar. 

MADDE V : 
Taraflar, kendi üniversite veya diğer yükseköğretim kurumlarında diğer Tarafın uyruklularının öğrenim ve 

araştırma yapabilmeleri için karşılıklı olarak burs tahsisi olanaklarını araştıracaklar ülkelerinde verilen derece, 
diploma ve diğer belgelerin akademik veya meslekî amaçlarla hangi usul ve koşullar altında tanınabile
ceğini inceleyeceklerdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 336) 
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MADDE VI : 
Taraflar, bu Anlaşmanın uygulanması sırasında ihtiyaç duyulacak ek protokolleri hazırlamak amacıyla 

gerektiğinde birbirlerine danışacaklardır. 

MADDE VII : 
Anlaşma, onay işlemlerinin tamamlanmasını izleyen otuzuncu gün yürürlüğe girecektir. 

MADDE VIII : 
Taraflar, diğer Tarafı üç ay önceden bir bildirimle habefdar etmek koşuluyla, Anlaşmayı her zaman fes

hedebilirler. Anlaşmanın feshi, fesih bildirimi yapılmadan önce başlanılmış programları olumsuz olarak et
kilemeyecektir. 

9 Ağustos 1984 tarih'inde Ankara'da, herbiri aynı derecede geçerli Türkçe, Arapça ve İngilizce ikişer 
özgün örnek olarak düzenlenmiştir. Görüş ayrılığı durumunda İngilizce metin geçerli olacaktır^ 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 
HÜKÜMETİ ADINA HÜKÜMETİ ADINA 

Vahit HALEFOĞLU Reshid ABDULLA 
DIŞİŞLERİ BAKANI DIŞİŞLERİYLE GÖREVLİ DEVLET 

IBAKANI 

>>«^B» •«<«• 
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Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 337 

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine 
Katılmmasınm Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 

Dışişleri Komisyonu Raporu (1/680) 

T., a 
Başbakanlık 24 . 4 . 1985 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K.Gn. Md. 181 
101-1839/07288 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 13.2.1985 tarihinde kararlaş
tırılan «Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın önlenmesi Sözleşmesine Katıhnmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımın Ortadan Kaldırılması Uluslararası Sözleşmesi; kadınlara ekonomik, 
politik, sosyal ve kültürel alanlarda, toplum hayatında ve diğer kesimlerdeki insan hakları ve temel, özgürlük
lerin tanınmasını, bu hakların kullanılmasını ve bunlardan yararlanılmasını engelleyen veya ortadan kaldıran 
cinsiyete bağlı bütün ayırım, mahrumiyet ve kısıtlamaların ortadan kaldırılmasını amaçlayan bir sözleşme
dir. ' 

Sözleşmeye taraf olan devletler, kadınlara karşı ayırımı ortadan kaldırıcı bir politika takip etmeyi, önce
likle kadın erkek eşitliği prensibinin kendi mevzuatında yer almasını ve uygulamasını taahhüt etmektedir. 

Sözleşme, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı çerçevesinde hazırlanıp, Genel Kurulca onaylandıktan sonra, 
1 Mart 1980 tarihinden itibaren devletlerin imzasına açılmış ve 3 Eylül 1981 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
25 Nisan 1985 tarihinde sözleşmeyi onaylayan veya sözleşmeye katılan ülkelerin sayısı 67 dir. 

Sözleşmede mevcut bazı hükümler halen iç hukukumuzdaki çeşitli kanunlara ters düştüğünden, sözleşmeyi 
tasdik eden ve sözleşmeye katılan birçok ülkenin yaptığı gibi, bu hükümlere- ihtirazi kayıt koymak ve söz
leşme hükümleriyle çelişen nitelikte yorumlamaya elverişli hükümlere ise «beyanda» bulunmak suretiyle açık
lık getirerek, sözleşmeye katılmamız, uygun görülmüştür. 

Bu çerçevede, tabiiyet kazanılmasında, değiştirilmesinde veya muhafazasında kadınlara, erkekler ile eşit 
haklar tanıyan, ancak Türk Vatandaşlığı Kanununun vatansızlığın önlenmesi amacını güden 15 ve 17 nci 
maddeleri ile bağdaşmaz görünen 9 uncu maddesi 1 inci fıkrasına «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sözleş
menin 9 uncu maddesi 1 inci fıkrasının, Türk Vatandaşlığı Kanununun vatansızlığın önlenmesi amacını gü
den 5 inci maddesi 1 inci fıkrası ile 15 inci ve 17 nci maddeleri hükümlerinin çeliştiği şeklinde bir yorumu 
kabul etmez» şeklinde bir beyanda bulunulması öngörülmektedir. 

Diğer taraftan, Âkit Devletlerin büyük bir kısmının yaptığı gibi, Uluslararası Adalet Divanının mecburî 
yargısını kabul etme konusundaki 29 uncu maddesinin 1 inci .fıkrası ile sözleşmenin Medenî Kanunun evlilik 
ve aile münasebetleri konusundaki hükümlerine ters düşen hükümlerine ihtirazi kayıt konulması cihetine gidi
lecektir. 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/680 
Karar No. : 24 

16 ,5 . 1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

«Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın önlenmesi Sözleşmesine Katılınmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı», adı altında gelen tasarı Komisyonumuzun 8.5.1985 tarihli 17 nci ve 15.5.1985 tarihli 
18 inci birleşimlerinde Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi; 

Tasarının gerekçesinden de anlaşılacağı üzere, sözleşmeye taraf olan devletler kadınlara karşı ayırımı or
tadan kaldıran bir politika takip etmeyi ve bu politika doğrultusundaki ilkeleri uygulamayı taahhüt etmekte
dirler. Tasarı, sözleşmeyle getirilen hükümler çerçevesinde, kadınlara ekonomik, politik, sosyal ve kültürel 
alanlarda, kamu hayatı ve diğer sahalarda insan haklan ve temel özgürlüklerin tanınmasını, bu hakların kul
lanılmasını ve bunlardan yararlanılmasını engelleyen cinsiyete bağlı tüm ayırım; mahrumiyet ve kısıtlamaların 
ortadan kaldırılmasını amaçlamaktadır. 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı çerçevesinde hazırlanarak Genel Kurulunca da onaylanan ve 3 Eylül 1981 ta
rihinde yürürlüğe girmiş bulunan sözleşmeyi, 25 Nisan 1985 tarihi itibariyle 67 ülke onaylamıştır. 

Komisyonumuz, tasarının gerekçesini Anayasa diline daha uygun ve ifadelerinin 4aha anlaşılır biçimde 
yeniden yazılmasını istemiş ve gerekçe tadil edilmiş şekliyle benimsenmiştir. 

Tasarının tümünü prensip olarak kabul e'den Komisyonumuz, bilahare madklelterinin müzakeresine geçmiş
tir. 

Komisyonumuz tasarının başlığında yer alan «katılınmasının» ibaresini daha anlaşılır bir ifade olan «katıl
manın» şeklinde tadil edilmiş biçimiyle kabul etmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesinde yer alan «katılınması» ibaresi yine daha anlaşılır bir ifadeyle «katılma» şek
linde tadil edilmiştir. * 

Tasarının 1 inci maddesi tadil edilmiş şekilde Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Fethi Çelikbas 

Burdur 

Üye 
Neriman Elgin 

Ankara 

Üye 
Kâmran İnan 

Bitlis 

Başkam ekili 
Mehmet Timur Çınar 

Manisa 

Üye 
Oğan Soysal 

Anlkara 

Üye 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 

Kayseri 

Üye 
Ali Rıfkı Atasever 

Tekirdağ 

Kâltip 
Hasan Adnan Tutkun 

Amasya 

Üye 
Faik Tarımcıoğlu 

Bitlis 

Üye 
Nihat Harmancı 

Konya 

Üye 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

Trabzon 
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HÜKÜMEfîttN TEKLİF ETHĞİ1 METİN 

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın önlenmesi 
Sözleşmesine Kufrlımnaşının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1 Mart 1980 tarihinden itibaren 
devletlerin imzasına açılan" ve 3 Eylül 1981 tarihinde 
yürürlüğe giren «Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırım
cılığın önlenmesi SözÜeşmesbne katılımması uygun 
bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kamın yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer, 

(MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini 'Bakanlar 
Kurulu yürütür, 

DIŞİŞLERİ; KOMİSYONUNUN KAIBUL ETTİĞİ 
METİN 

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın önlenmesi 
Sözleşmesine Katılmanın Uygun Bulunduğuna Dair 

Kamın Tasarısı 

Madde 1. — 1 Mart 1980 tarihinden itibaren 
devletlerin imzasına açılan ve 3 Eylül 1981 tarihinde 
yürürlüğe giren «Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırım
cılığın önlenmesi Sözleşmesbne katılma uygun bu
lunmuştur. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kaıbul edilmiştir. 

'MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

T. Özcd 

Devlet Bakanı 
A. Af. Yılmaz 

Devlet Bakam 
Af. T. Titiz 

Savunma Bakam 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakanı V. 
H. C. Aral 

Sağİk ve Sosyal Yardım Bakanı 
Af. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
Af. Kalemli 

Devlet Bakam - Başbakan Yardamcm 
/. K. Erdem 

Devlet Bakam 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakam 
A. Karaevli 

İçişleri Bakamı 
Y. Akbulut 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bak. V. 
H. H. Doğan 

Ulaştırana Bakan. 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
H. C. Aral 

Kültür ve Turizm Balam 
Af. Af. Taşçıoğlu 

13.2.1995 

Devlet Bakam 
K. Oksay 

Devlet Bakam 
A. Tenekeci 

Adalet Bakamı 
Af. N. Eldem 

Dışişleri Bakam 
V. Halefoğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı V. 
S. N. Türel 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakam 
H. H. Doğan 

Emer ji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
S. N. Türel 
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KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYIRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ 

Bu Sözleşmeye taraf olan Devletler, 
Birleşmiş Milletler yasasının temel insan haklarına, insan itibar ve kıymetine ve erkeklerle kadınların eşit 

haklara sahip olmaları gerektiğine inancı tekrar teyid ettiğini kaydederek, 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin, insanlara karşı ayırımcılığın kabul edilemezliği prensibini teyid 

ettiğini ve tüm insanların özgür doğduğunu ve eşit itibar ve haklara sahip olduklarını ve 'bu Beyannamede 
böylece öne sürülen tüm haklar ve hürriyetlerin cinsiyete dayalı olarak dahil hiçbir ayırıma tabi küınmaksızın 
herkes tarafından kulanılabiıleceğini beyan ettiğini kaydederek, 

insan Hakları Sözleşmelerine Taraf Devletlerin, kadınlar ile erkeklerin tüm ekonomik, sosyal, kültürel, me
denî ve siyasî haklardan eşit olarak yararlanmalarını temin mükellefiyeti bulunduğunu kaydederek, 

Birleşmiş Milletler ve ona bağlı ihtisas kuruluşları nezaretinde kabul edilmiş ve erkeklerle kadınların eşit
liğini sağlamaya çalışan uluslararası sözleşmeleri göz önünde tutarak; 

Ayrıca Birleşmiş Milletler ve ona bağlı ihtisas teşekküllerinin kabul ettiği erkek ve kadınların haklarının 
eşitliğini sağlamayı amaçlayan kararları, beyanları ve tavsiyeleri de dikkate alarak; 

Ancak, bu çeşitli belgelere rağmen kadınlara karşı ayırımcılığın hâlâ devam etmekte olduğundan endişe 
duyarak, 

Kadınlara karşı ayırımcılığın halk eşitliği ve insan şeref ve haysiyetine saygı ilkelerini ihlal ettiğini, kadınların 
erkeklerle eşit olarak ülkelerinin siyasî, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatlarına katılmalarını engellediğini, top
lumun ve ailenin refahının artmasına engel teşkil ettiğini ve kadınların ülkeleri ve insanlık hizmetinde kullana
bilecekleri olanaklarını geliştiırmelerini zorlaştıracağını kaydederek, 

Yoksulluk hallerinde kadınların yiyecek, sağlık, eğitim, öğretim ve iş 'bulma ve sair ihtiyaçlarının karşı
lanması bakımından en az imkâna sahip olduklarından endişe duyarak; 

Hakkaniyet ve adalete dayalı yeni uluslararası ekonomik düzenin kurulmasının, kadınlarla erkekler arasında
ki eşitliği sağlamak için önemli bir aşama teşkil edeceğine inanarak; 

Apartheid'in, ırkçılığın her şeklinin, ırk ayrımının, sömürgeciliğin, yeni sömürgeciliğin, saldırganlığın, ya
bancı devlet işgal ve hâkimiyetinin ve ülkelerin içişlerine müdahale etmenin ortadan kaldırılmasının, erkek
ler ile kadınların eşit haklardan yararlanmaları için gerekli olduğunu önemle belirterek; 

Uluslararası barış ve güvenliğin kuvvetlendirilmesinin uluslararası gerilimin azaltılmasının, sosyal ve ekono
mik sistemlerine bakılmaksızın 'bütün ülkeler arasında karşılıklı işbirliğinin, genel ve tam silahsızlanmanın ve 
özellikle sıkı ve etkili bir uluslararası denetim altında nükleer silahsızlanmanın, ülkeler arasındaki ilişkilerde, 
adalet, eşitlik ve karşılıklı menfaat ilkelerinin teyidinin ve yabancı ve sömürge yönetimi veya yabancı işgali 
altında bulunan yerlerdeki halkların kendi kaderlerini tayin ve 'bağımsızlık elde etme hakları kadar ulusal hü
kümranlık ve toprak bütünlüklerine saygının gerçekleşmesinin, sosyal gelişme ve kalkınmaya ve bunun bir so
nucu olarak da, erkeklerle kadınlar arasında tam bir eşitliğin elde edilmesine katkıda bulunacağını teyid 
ederek, 

Bir ülkenin tam ve eksiksiz kalkınmasının,, dünyada refahın ve barışın elde edilmesinin, kadınların erkek
lerle eşit şartlarda her alamda azamî katkılarını gerektirdiğine inanarak, 

Kadınların ailenin refahına ve toplumun kalkınmasına yaptıkları büyük katkının henüz tam olarak idrak 
edilmediğini, analığın sosyal ehemmiyeti ve ana ve babanın aile içinde ve çocukların büyütülmesindeki rol
lerini göz önünde bulundurarak ve kadınların nesillerin üremesindeki önemli rolünün aile içinde ayırıma neden 
olmaması gerektiğini, nitekim çocukların yetiştirilmelerinin kadın ve erkek ile toplumun tamamının sorumlu
luk paylaşmalarını gerektirdiğini vakıf olarak, 

Erkeklerle kadınlar arasında tam bir eşitliğin gerçekleşmesi için kadınlar ile erkeklerin toplumdaki gelenek
sel rollerinde bir değişiklik ihtiyacı bulunduğunu vakıf olarak, 

Kadınlara Karsı Ayırımcılığın Ortadan Kaldırılması Beyannamesinde yer alan ilkeleri uygulamaya ve bu 
maksatla 'bu nevi ayırımcılığın her şekli ve tezahürünün ortadan kaldırılması için gerekli tedbirleri almaya ka
rarlı olarak, 

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 
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DÖLÜM 1 

Madde T 
îşbu sözleşmeye göre, «kadınlara karşı ayırım» deyimi kadınların, medenî durumlarına bakılmaksızın ve 

kadın ile erkek eşitliğine dayalı olarak politik, ekonomik, sosyal, kültürel, ımedenî veya diğer sahalardaki in
san hakları ve temeli özgürlüklerinin tanınmasını, yararlanılmasını ve kullanılmasını engelleyen veya orta
dan kaldıran veya bunu amaçlayan ve cinsiyete bağlı olarak yapılan herhangi bir ayırım, mahrumiyet veya 
kısıtlama anlamına gelecektir. 

Madde 2 
Taraf Devletler, kadınlara karşı her türlü ayırımı kınar, tüm uygun yollardan yararlanarak ve gecikmek

sizin kadınlara karşı ayırımı ortadan kaldırıcı bir poli tika Memeyi kabul eder ve bu amaçla aşağıdaki husus
ları taahhüt ederler. 

a - Kadın ile erkek eşitliği ilkesini kendi ulusal anayasallarına ve diğer ilgili yasalara, henüz ginmemişse 
dahil etmeyi ve yasallar ile ve diğer uygun yollarla bu ilkenin uygulanmasını sağlamayı, 

b - Kadınlara karşı hertürlü ayırımı yasaklayan ve gerekli yerlerde müeyyideler de ihtiva eden yasal ve 
diğer uygun önlemleri kabul etmeyi, 

c - Kadın haklarının erkeklerle eşit olarak yasal himayesini tesis etmeyi ve yetkili ulusal mahkemeler ve 
diğer kamu kuruluşları aracılığıyla kadınların hertürlü ayırıma karşı etkin himayesini sağlamayı, 

d - Kadınlara karşı herhangi bir ayırımcı hareket yapılmasından veya uygulamasından kaçınmayı ve 
kamu yetkilileri ile kuruluşlarının bu yükümlülüğe uyumlu olarak hareket etmelerini sağlamayı, 

e - Herhangi bir kişi, kuruluş veya teşebbüsün kadınlara karşı ayırım yapmasını önlemek için bütün uy
gun önlemleri almayı, 

f - Kadınlara karşı ayırımcılık teşkil eden mevcut yasa, yönetmelik, adet ve uygulamaları, tadil veya fes
hetmek için yasal düzenlemeler de dahil gerekli bütün uygun önlemleri almayı, 

g - Kadınlara karşı ayırımcılık teşkil eden bütün ulusal cezaî hükümleri ilga etmeyi. 
Madde 3 
Taraf Devletler özellikle politika, sosyal, ekonomik ve kültürel sahalarda olmak üzere bütün alanlarda, 

erkeklerle eşit olarak insan hakları ve temel özgürlüklerinden yararlanmalarını ve bu hakları kullanmalarını 
garanti etmek amacıyla, kadının tam gelişmesini ve ilerlemesini sağlamak için yasal düzenleme dahil bütün 
uygun önlemleri alacaklardır. 

Madde 4 
1, Kadın ve erkek eşitliğini fiilen sağlamak için taraf devletlerce alınacak geçici ve özel önlemler, iş

bu sözleşmede belirtilen cinsten bir ayırım olarak mü talâa edilmeyecek, ve hiçbir şekilde eşitsizlik veya fark
lı standartların muhafazası ısonucunu doğurmayacaktır. Fırsat ve uygulama eşitliği hedeflerine ulaşıldığı za
man bu tedbirlere son. verilecektir. 

2. Anneliğin himayesi maksadıyla işbu sözleşmede belirtilenler dahil, taraf devletlerce alınacak özel ön
lemler, ayırımcı olarak nitelendirilmeyecektir. 

Madde 5 
Taraf Devletler aşağıdaki bütün uygun önlemleri alacaklardır : 
a - Her iki cinsten birinin aşağılığı veya üstünlüğü fikrine veya kadın ile erkeğin kalıplaşmış rollerine 

dayalı ön yargıların, geleneksel ve diğer bütün uygulamaların ortadan kaldırılmasını sağlamak amacıyla ka
dın ve erkeklerin sosyal ve kültürel davranış kalıplarını değiştirmek, 

b - Anneliğin sosyal bir görev olarak anlaşılmasını ve çocukların yetiştirilmesi ve gelişiminde kadın ve 
erkeğin ortak sorumluluğunun tanınmasını öngören ve herhalükarda çocukların menfaatlerini herşeyden ön
ce gözeten anlayışa dayanan bir aile eğitimini sağlamak, 
• Madde 6 

Taraf Devletler, kadın ticareti ve fahişeliğin istismarının her şekliyle önlenmesi için yasama dahil ge
rekli bütün önlemleri alacaklardır. 
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Makide 7 
Taraf Devletler, ülkenin politika ve kamu bayatında, kadınlara karşı ayırımı önlemek için tüm tedbirleri 

alacaklar ve özellikle kadınlara erkeklerle eşit şartlarla aşağıdaki hakları sağlayacaklardır : 
a - Bütün seçimlerde ve halk oylamalarında oy kullanmak ve halk tarafından seçilen organlara seçilebil

mek, 
b - Hükümet politikasının hazırlanmasına ve uygulamasına katılmak, kamu görevinde bulunabilmek ve 

hükümetin her kademesinde kamu görevleri ifa etmek, 
o - Ülkenin kamu ve politik hayatı ile ilgili hükümet dışı kuruluşlara ve derneklere iştirak etmek, 
Maldde 8 
Taraf Devletler, kadınlara, erkeklerle eşit şartlarda ve hiçbir ayırım gözetmeksizin, hükümetlerini uluslar

arası düzeyde temsil eümek ve uluslararası kuruluşların faaliyetlerine katılmak fırsatını sağlamak için ge
rekli bütün tedbirleri alacaklardır. 

Madde 9 
1. Taraf Devletler, tabiyetin kazanılmasında, değiştirilmesinde veya muhafazasında kadınlara erkekler 

ile eşit haklar tanıyacaklar ve özellikle bir yabancıyla evlenmenin veya evlilik sırasında kocanın tabiyetini 
'değiştirmesinin, kadının da otomatik olarak tabiyet de ğiştirmesine, tabiyetsiz' kallmasınıa veya kocanın tabiye
tini zorla almasına yol açmamasını temin edeceklerdir. 

2. Taraf Devletler, çocukların ta'biyeti konusunda kadınlara erkeklerle eşit haklar sağlayacaklardır. 

Madde 10 
Taraf Devletler, özellikle aşağıdaki konularda kadın erkek eşitliği esasına dayanarak eğitimde erkeklerle 

eşit hakka sahip oHmalarını sağlamak için kadınlara karşı ayırımı önleyen bütün uygun tedbirleri alacak
larıdır : 

a - Meslek ve sanat yönlendirilmesinde kırsal ve kentsel alanlarda bütün dallardaki eğitim kurumlarına 
girişte ve diploma 'almada okul öncesi, genel, teknik, ımeslekî ve yüksek teknik eğitimde ve her çeşit meslekî 
eğitimde eşit şartların sağlanması, 

b - Kadınların erkeklerle aynı ders programlarından yararlanmaları, aynı sınavlara katılmaları, aynı 
seviyedeki niteliklere sahip eğitim görevlilerine, okul bina ve malzemesine sahip olmaları, 

c - Kadın ve erkeğin rolleriyle ilgili kalıplaşmış kavramların eğitimin her şeklinden ve kademesinden 
kaldırılması ve bu amaca ulaşılması için muhtelit eğitimin ve diğer eğitim şekillerinin teşvik edilmesi, özel
likle dem kitaplarının ve okul programlarinın yeniden gözden geçirilmesi ve eğitim mdtodlarınıa ıbu amaca 
{göre düzenlenmesi^ 

d - Burs ve diğer eğitim yardımlarından faydalanmaları için kadınlara erkeklerle eşit fırsatların tanın
ması, 

e - özellikle kadın ve erkekler arasında mevcut eğitim açığını en kısa zamanda kapatmaya yönelik ye
tişkin ve görevsel okuma - yazma öğrettim programları dahil, sürekli eğitim programlarına katılabilme
leri için erkeklerle eşit fırsatların verilmesi, 

f - Kız öğrencilerin okuldan ayrılma nispetlerinin düşürülmesi ve okuldan erken ayrılan kız ve kadınlar 
içlin eğitim programları düzenlenmesi, 

-g - Spor ve beden eğitimi faaliyetlerine faal olarak katılmaları için erkeklerle eşit fırsatlar tanınması, 

(h - Kadınların ailelerin sağlık ve refahım sağlamaya yardım edecek, aile planlaması biligisi dahil özel 
eğitici bilgiyi temin etmeleri, 

Madde İlli 
1., Taraf Devletler, isltihdam alanında kadınlara karşı ayırımı önlemek ve kadın erkek eşitliği esasına 

dayanarak eşit haklar sağlamak için özellikle aşağıda belirtilen konularda bütün uygun önlemleri alacak
lardın 

a - Bütün insanların vazgeçilmez hakkı olan çalınma hakkı^ 
b - İstihdam konularında eşit seçim kıstasları uygulanması da dahil, erkeklerle eşit istihdam imkânla

rına sahip olma hakkı, 
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c - Serbest olarak meslek ve iş seçme hakkı, terfi, iş güvenliği, hizmettin tüm şartları ve avantajlarından 
faydalanma hakkı, çırakhk, ileri meslekî eğitim ve bilgi yenileme eğitimi dalhil meslekî eğitim ve mükerrer 
eğitim görme hakkı, 

d - Sosyal yardımlar dahil eşit ücret hakkı, eşdeğerdeki işde eşit muamele ve işin ciminin değerlendi
rilmesinde eşit muamele görme hakkı, 

e - Ücretli izinle Ibirlkte, özelikle emeklilik, issizlik, hastalık, sakatlık ve yaşlılık ve diğer çalışamama 
hallerinde sosyal güvenlk hakkı, 

f - Emniyetli şartlar içinde çalışma hakiki ve sağlığın ve bu meyanda doğurganlığın (korunması hakkı, 
2. Evlilik ve analık sebebiyle kadınlara karşı olan ayırımı önlemek ve etkin çalışma hakkını sağlamak 

amacıyla, taraf devletler uygun önlemleri alacaklardır. 
a - Hamilelik ve analık izni sebdbiyle veya evliliğe bağlı olaralk işten çıkarma ayırımım yasaklamak, 

bu ayırımı yapanları cezalandırmak, 
<b - önceki iş, kıdem ve sosyal haklan kaybedilmeksizin, ücretli olarak analık izni veya benzeri sosyal içe

rikli tazminatlar vermek, 

c - özellikle çocuk bakımevleri ağının tesisi ve geliştiriHmeısi yoluyla anne ve babanın aile yükümlülük
lerini, görev sorumlulukları ve kamu hayatına katılma ile ıbirleştirmeyi mümkün kılan destekleyici sosyal 
hizmetlerin sağlanmasını teşvik ötmek, 

d - Hamilelik süresince zararlı olduğu kanıtlanan işlerde kadınlara özel kjoruma sağlaınatks 
3. Bu maddede yer alan konulara ilişkin koruyucu yasalar bilimsel ve teknik bilgi ışığı altında devrevi 

olarak yeniden gözden geçirilecek ve gerekirse tadil, ilga veya temdid edilecektir. 
Madde 12 
1. Taraf Devletler, aile planlaması dahil sağlık bakım hizmetlerinden 'kadın ve erkeğin eşit olarak ya

rarlanması için, sağlık bakımından kadınlara karşı ayırımı ortadan kaldıran bütün önlemleri alacaklardır. 
2. Bu maddenin 1 inci paragrafında öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla taraf devletler kadı

na hamilelik, lohusalık ve doğum sonrası dönemde gerekli hizmetleri sağlayacaklar, hamıilelik ve emzirme 
sırasında yeterli beslenme ile birlikte, gerektiğinde bedava hizmet vereceklerdir. 

Madde 13 
Taraf Devletler kadınlara karşı ekonomik ve sosyal hayatın diğer dallarında erkeklerle kadınların eşit 

olarak haklardan yararlanabilmelerini sağlayarak kadınlara karşı ayırımcılığın önlenmesi için gerekli tedbirleri 
ve özellikle aşağıdaki tedbirleri alacaklardır: 

a - Aile zammı hakkı, 
'b - Banka kredisi, ipotek ve diğer malî krediler elde etme hakları, 

c - Eğlence, spor ve kültürel hayatın bütün veçhesine katılma hakları. 
Madde. 14 
1. Taraf Devletler, kırsal kesim kadınlarının, karşılaştıkları özel sorunları ve ekonominin parasal olmayan 

sektöründeki çalışmaları dahil ailelerinin ekonomik bakımdan ayakta kalması için oynadıkları belirgin rolü 
göz önünde tutacak ve işlbu Sözleşme hükümlerinin kırsal kesindeki kadınlara uygulanmasını sağlamak için 
gerekli bütün tedbirleri alacaklardır. 

2. Taraf Devletler, kadın ve erkeklerin eşitliği prensibine dayanarak, kırsal kalkınmaya katılmalarım 
ve bundan yararlanmalarını sağlamak için, kırsal kesimdeki kadınlara karşı ayırımı oritadan kaldıran tüm uy
gun tedbirleri alacaklar ve özellikle kırsal kesim kadınlarına aşağıdaki halkları sağlayacaklardır : 

a - Her seviyedeki kalkınma planlarının müzakere ve uygulanmasına katılmak, 
b - Aile planlaması konusunda bilgi, danışma ve hizmetler de dahil olmak üzere yeterli sağlık hizmet

lerinden faydalanmak, 
c - Sosyal güvenlik programlarından doğrudan yaralanmak, / 
d - Teknik kalbiliyetlerini geliştirmek amacıyla tüm toplumsal ve yaygın hizmetler ile birlikte görevsel 

okur - yazarlık dahül resmî ve gayri resmî eğitim ve öğretimin her türünden yararlanmak, 
e - Ekonomik fırsatlardan kendi işinde çalışma veya tam istihdam yoluyla eşit olarak yararlanmak ama

cıyla kendi kendine yandım grupları ve kooperatifler oluşturmak,, 
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f - Bütün toplumsal faaliyetlere kaltıknak, 
g - Toprak ve tarım reformunda ve bunun yanısıra yeniden islkân projelerimde eşit muamele ve tarımsal 

kredi ve [borçlanma, pazarlama IkolaylMarı ile uygun teknolojiden yararlanmak, 
fa - Özellike konut, sağlılk, elektrik ve su temini, ulaştırma ve haberleşme konularında yeterli yaşam 

dtamdajftlarından yararlanma haklarını sağlamak, 
Madde 15 
1. Taraf devletler kadınlara, kanun önünde erkeklerle eşit haklar tanıyacaklardır. 
2. Taraf devletler medenî haklar bakımından kadınlara erkeklerinkine benzer hukukî ehliyet ve bu 

ehliyeti kullanmak için eşit fırsatlar tanıyacaklardır, özellikle, kadınlara akit yapmada ve mülk ideresinde 
eşit haklar verecekler ve Mahkemelerde davaların her safhasında eşit muamele edeceklerdir. 

3. Taraf Devletler, kadınların hukukî ehliyetlerini kısıtlamaya yönelik hukukî sonuç doğuran her çeşit 
sözleşmenin ve sair özel muamelelerin tamamının geçersiz olduğunu kabul ederler. 

4. Taraf Devletler, kadın ve erkeğe hukukî olarak ikametgâh seçme ve nakletmede eşit yasal hak tanı
yacaklardır. 

Madde 16 
1. Taraf Devletler kadınlara karşı evlilik ve aile ilişkileri konusunda ayırımı önlemek için gerekli bü

tün önlemleri alacaklar ve özellikle kadın erkek eşitliği ilkesine dayanarak kadınlara aşağıdaki hakları sağ-
lıyacaklardır. 

a - Evlenmede erkeklerle eşit hak, 
b - özgür olarak eş seçme ve serbest ve tam rıza ile evlenme hakkı, 
c - Evlilik süresince ve evliliğin son bulmasında aynı hak ve sorumluluklar, 

d - Medenî durumlarına bakılmaksızın, çocuklarla ilgili konularda ana ve babanın eşit hak ve sorumluluk
ları tanınacak, ancak her hâl ve kârda çocukların menfaatleri en ön planda gözetilecektir. 

e - Çocuk sayısına ve çocukların ne zaman dünyaya geleceklerine serbestçe ve sorumlulukla karar ver
mede ve bu hakları kullanabilmeleri için bilgi, eğitim ve diğer vasıtalardan yararlanmada eşit haklar, 

f - Her hâl ve kârda çocukların çıkarı en üst düzeyde tutularak ulusal yasalara mevcut veli, vasi, kay-
yum olma ve evlat edinme veya benzeri müesseselerde eşit hak ve sorumluluklar, 

g) Aile adı, meslek ve iş seçimi dahil karı ve koca için eşit kişisel haklar, ' 
h) Ücret karşılığı olmaksızın veya bir bedel mukabilinde malın mülkiyeti, iktisabı, işletmesi, idaresi, ya

rarlanılması ve elden çıkarılmasında eşlere de eşit hakla*, 
2. Çocuğun erken yaşta nişanlanması veya evlenmesinin hiçbir etkisi olmayacak ve evlenme asgarî 

yaşının belirlenmesi ve evlenmelerin resmî sicile kaydının mecburî olması için yasama dahil gerekli tüm 
Önlemler alınacaktır. 

Madde 17 
l\ îşbu Sözleşmenin uygulanmasındaki gelişmeleri gözden geçirmek amacıyla, Sözleşme yürürlüğe girdiği za

man 18, Sözleşmeye taraf 35 devletin onayı veya katılmasını müteakip, işbu Sözleşmenin kapsadığı ko
nularda yüksek itibar ve ehliyete sahip 23 uzmandan oluşan, Kadınlara Karşı Ayırımın Ortadan Kaldırıl
ması Komitesi (bundan böyle Komite diye anılacaktır) kurulacaktır. Uzmanlar, Taraf Devletlerce kendi 
vatandaşları arasından seçilecek ve kendi şahısları namına hareket edecekler, seçimlerde dengeli coğrafî da
ğılım ve belli başlı hukukî sistemlerle birlikte farklı uygarlıkların temsili de gözönüne alınacaktır. 

2. Komite üyeleri Taraf Devletlerin aday listesinden gizli oy ile seçilecektir. Her Taraf Devlet kendi 
vatandaşlarından (bir kişiyi aday gösterebilecektir. 

3. İlk seçim işbu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden altı ay sonra yapılacaktır. BM Genel Sekreteri 
seçimlerden en az üç ay önce Taraf Devletlere adaylarını iki ay içinde bildirmelerini isteyen bir mektup 
gönderecektir. Genel Sekreter, aday gösteren Taraf Devletleri de belirtmek suretiyle, adayların listesini 
alfabetik sıraya göre hazırlayacak ve Taraf Devletlere gönderecektir. 
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4. Komite üyelerinin seçimi, BM Genel Merkezinde, Geûel Sekreter tarafından çağrılmış Taraf Devlet
ler toplantısında yapılacaktır. Taraf Devletlerin üçte ikisinin (nisab) yetersayı oluşturacağı toplantıda, en faz
la oy alanlar ile toplantıda hazır bulunan ve oy veren Taraf Devletler temsilcilerinin salt çoğunluğunun oy
larını alan adaylar Komiteye seçileceklerdir. 

5. Komite üyeleri 4 yıllık bir dönem için seçileceklerdir. Bununla beraber, ilk seçimde seçilen dokuz üye
nin* süresi ikinci senenin sonunda bitecek, dokuz üyenin isimleri ilk seçimden hemen sonra Komite Başkanı 
tarafından kura ile tespit edilecektir. 

6. Komitenin 5 ilave üyesinin seçimi, 35. onay veya katılmayı müteakip bu maddenin 2, 3 ve 4. * 
paragrafları hükümlerine göre yapılacaktır. Bu şekilde seçilen iki yedek üyenin görev süresi iki sene sonunda 
sona erecek ve bu iki üyenin ismi Komite Başkanı tarafından kura ile tespit edilecektir. 

7. Arızî münhallerin doldurulması için, uzmanının Komitedeki görev süresi sona eren Taraf Devlet kendi 
vatandaşları arasında, Komitenin onayına bağlı olmak üzere, başka bir uzmanı atar. 

8. Komite üyeleri, BM Genel Kurulunun onayı ile ve Genel Kurulun, Komitenin sorumluluğunun öne
mini gözönünde tutarak kararlaştıracağı şartlar ve hükümlerle, Birleşmiş Milletlerden ücret alacaklardır. 

9. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, işbu Sözleşme uyarınca Komitenin görevlerini etkin bir şekilde ye
rine getirebilmesi için, gerekli personel ve kolaylıkları sağlayacaktır. 

Madde 18 
1. Taraf Devletler, işbu Sözleşme hükümlerine etkinlik kazandırmak ve kaydedilen ilerlemeleri belirtmek 

amacıyla aldıkları yasal, adlî, idarî ve diğer önlemler hakkındaki bir raporu, 
a - Sözleşmenin, ilgili devlet bakımından yürürlüğe girmesini takiben bir yıl içinde, 
b - Bilahara, her dört yılda bir ve ileride de Komitenin talep ettiği zamanlarda, Komite tarafından ince

lemek üzere, BM Genel Sekreterine sunmayı taahhüt ederler. 
2. Raporlarda, işbu Sözleşme yükümlülüklerinin gerçekleştirilmesini etkileyen unsurlar ve güçlükler be- -

lirtilebilir. 
Madde 19 
1. Komite kendi usul kurallarım saptayacaktır. 
2. Komite, görevlilerini 2 yıllık bir süre için seçecektir. • 
Madde 20 
1. Komite* işbu Sözleşmenin 18. maddesi uyarınca sunulan raporları incelemek üzere normal olarak se

nede bir kere ve azami iki hafta süre için toplanacaktır. 
2. Komite toplantıları Birleşmiş Milletler Merkezinde veya Komite tarafından uygun bulunan herhangi 

bir yerde yapılacaktır. 
Madde 21 
1. Komite, Ekonomik ve Sosyal Konsey aracılığıyla faaliyetleri hakkında BM Genel Kuruluna yıllık ra

porlar sunacak ve Taraf Devletlerden sağlanan bilgiler ve raporların incelenmesine dayanarak tekliflerde ve 
genel tavsiyelerde bulunabilecektir. Bu teklif ve genel tavsiyeler, Taraf Devletlerin olabilecek yorumlanyla 
birlikte Komite raporuna dahil edilecektir. 

2. Genel Sekreter Komite raporlarını Kadınların Statüsü Komisyonunun bilgisine sunacaktır . 
Madde 22 
İhtisas kuruluşları, faaliyet alanlarına giren işbu Sözleşme hükümlerinin uygulanmasının görüşülmesi sı

rasında temsil edilme hakkına sahip olacaklardır. Komite, İhtisas kuruluşlarını, Sözleşmenin uygulanması 
hususunda, faaliyet alanlarına giren konularda raporlar sunmaya davet edebilir. 

Madde 23 
İşbu Sözleşmedeki hiçbir husus kadın ve erkek eşitliğinin gerçekleşmesinde daha etikn olan 
a •< Taraf Devletin yasasındaki veya 

b - O devlet için yürürlükte olan herhangi bir Uluslararası Sözleşme, andlaşma veya anlaşmadaki hü
kümleri etkilemeyecektir. 

Madde 24 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 337) 



— 10 — 

Taraf Devletler işbu Sözleşme ile tanınan hakların tam olarak gerçekleştirilmesi için ulusal seviyedeki ge
rekli bütün önlemleri almayı taahhüt ederler. 

Madde 25 
1. işbu Sözleşme bütün Devletlerin imzasına açık olacaktır. 
2. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri işbu Sözleşmenin depozitörü olarak tayin edilmiştir. 
3« îşlbu Sözleşme aı^^ 
4, İşbu Sözleşme bütün (Devletlerjn taaıtimasına acJotır. İKaıtıllma belgecinin B!M Genel Sekreterine tevdi 

edilmesiyle katılıma gerçekleşecektir. 
Madde 26 
1. îşbu Sözleşmenin tadili teklifi Taraf Devletlerden biri tarafından herhangi bir zamanda Birleşmiş Mil

letler Genel Sekreterine hitaben yazılı bir başvuru ile yapılabilir. 
2. BM Genel Kurulu gerekli gördüğü takdirde böyle bir teklifle ilgili olarak yapılacak işlem hakkında 

karar verecektir. 
Madde 27 
1. İşbu Sözleşme 20 nci onaylama veya katılma belgesinin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tevdi 

edilmesini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girecektir. 
2. 20 nci onay veya katılma belgesinin tevdiinden sonra, işbu Sözleşmeyi onaylayan veya katılan her 

Devlet için Sözleşme, kendi onay veya katılma belgesinin tevdiinden sonraki 30 uncu gün yürürlüğe girecek
tir. 

Madde 28 
1. BM Genel Sekreteri, onaylama veya katılma sırasında yapılan çekincelerin metinlerini alacak ve bü

tün Taraf Devletlere dağıtacaktır. 
2. İşbu Sözleşmenin hedef ve amacına uymayan hiçbir çekinceye müsaade edilmeyecektir. 
3. Çekinceler, BM Genel Sekreterine hitaben herhangi bir zamanda yapılacak ihbar ile geri alınabilir. 

Genel Sekreter bu ihbardan bütün Devletleri haberdar edecektir. Böyle bir ihbar alındığı tarihte geçerli ola
caktır. 

Madde 29 
1. iki veya daha fazla Taraf Devlet arasında işbu Sözleşmenin yorum veya uygulamasından doğan ve 

müzakere ile çözümlenemeyen herhangi bir uyuşmazlık, birinin talebi ile hakem kuruluna götürülecektir. Ta
raflar tahkimname talebinden itibaren 6 ay içinde hakem kurulunun teşekkül tarzında anlaşmazlarsa, taraf
lardan herhangi biri uyuşmazlığı Uluslararası Adalet Divanına, Divan Statüsü uyarınca götürebilir. 

2. Taraf Devletlerden her biri işbu Sözleşmenin imzalanması veya onayı sırasında veya katılma sırasın
da, kendisini bu maddenin birinci paragrafı ile bağlı saymadığını beyan edebilir. Diğer Taraf Devletler, böyle 
bir çekince koymuş olan Taraf Devlet karşısında aynı paragrafla bağlı olmayacaktır. 

3. Bu maddenin 2 nci paragrafına göre çekince koyan her Taraf Devlet, BM Genel Sekreterine ihbarda 
bulunarak her zaman çekincesini geri alabilir. 

Madde 30 
Arapça, Çince, ingilizce, Fransızca, Rusça ve ispanyolca metinlerinin eşit derecede geçerli olduğu işbu Söz

leşme Birleşmiş Milletler Genel Sekreterince muhafaza edilecektir. 
Yukarıdaki Hususları Tasdiken, imzaları aşağıda bulunan yetkili temsilciler işbu Sözleşmeyi imzalamışlar

dır. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 343 

4 . 7 . 1 9 3 4 Tarihli ve 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 

ve İçişleri Komisyonları Raporları (1/692) 

TC, 
Başbakanlık 7.5. 1985 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K. K.Kn. Md. 18/101-1878/04125 • 

TÜRKÜYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 26.4.1985 tarihinde kararlaş
tırılan «4.7.1934 tarihli ve 2559 saydı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasana» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiş
tir. 

Komisyonlarda ve Genel Kurakla öncelik ye ivedilikle görüşülmesini arz ederim. 

Turgut özal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Devlet adı verilen siyasî organizasyonum tarih sahnesine çıkışından bu yana geçen çağlar içinde, sahip
lendiği hizmetler, zamana ve hâkim olan sistemlere göre değişik durumlar göstermektedir, 

Bu büyük değişikliklere rağmen, beli kamu hizmetlerini sahiplenen «Klasik devletten, günümüzün en 
ileri ve gelişmiş tipi sayılan «demokratik ve sosyal hukuk devleti» uygulamasına kadar bütün aşamalarda, 
kolluk hizmetleri devletin temel ve vazgeçilmez f bir hizmeti olarak yerini ve değerini her devinde muhafaza 
etmiştir. 

Ancaik, devlet kamu hizmetleri arasındaki bu .temel niteliği ve karakteri yanında, kolluk hizmetlerinin, 
muhteva ve çerçevesi itibariyle, her ülkenin Anayasası ile kurulu siyasî ve idarî sistemine göre değişkenlik 
gösterdiği şüphesizdir. 

Ülkemizde genel kolluğun (umumî zabıtama) görev ve yetkileri 4.7.1934 tarihli ve 2559 taydı Polis Va
zife ve Selahiyet Kanunu ile belirlenmiştir. 

Adı geçen Kanunun yürürlüğe girişinden bu yana geçen elli yıla yakın süre içinde, memleketimizde her 
yönden büyük bir gelişmenin başlamış olması, çok partili demokratik sisteme geçilmesi, planlı ve ekonomik 
bir döneme girmesi, özeBîklıe 1960 Anayasası ile getirilen hak ve hürriyetlerin sınırlarının çok kere aşılarak 
kullanılmaya başlaması, toplum hayatım bütünü ile etkileyen faktörlerin temel taşlarını oluşturmaya baş
lamıştır. 

Diğer taraftan hızlı nüfus artışı, kalkınma hamlelerinin ortaya çıkardığı kentleşme ve sanayileşme hare
ketleri, ise, sosyal yapıda süratli bir değişmeye sebep olmuştur. 
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Ülkemizin sosyo - ekonomik yapısında meydana gelen bu hızlı değişme ve gelişmelerin ortaya çıkar
dığı sorunlara, Devlet kamu hizmetleri, aynı süratle cevap verecek şekilde yenileşmeye kavuşturulamamış
tır. 

Bu arada, özellikle son on yıl1 içinde Türk Devletinin temelini tahribe yönelik anarşi ve terör olaylarının 
yayılması ve 12 Eylül 1980 tarihine kadar yükselen bir seyir göstermesi, kolluk kuruluşlarınm hizmetlerini 
ağırlaştıran ek ve önemli bir unsur olmuştur. 

Belirtilen şartlar içinde kolluk hizmetlerinü, görev ve yetkilerini düzenleyen Polis Vazife ve Selahiyet Ka
nununda bazı değişiklikler yapılmış ise de, hızla değişen şartlar ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar karşısında 
değişiklikler kısa zamanda yetersiz hale gelmiştir. Bunun sonucu olarak kolluk kuvvetlerince kanun uygun
luğu tartışi'Ialbilir pratik uygulamalar yapılmak zorunda kalınmış ve ortaya çıkan hukukî boşlukların genelge 
ve emirlerle doldurulması yoluna giditaiştir. 

Bu değişiklik tasarısı polisin, dolayısıyla genel kolluk kuruluşlarınm yukarıda açıklanan sebeplerle uygu
lamada karşılaştığı kanunî boşlukların giderilmesi maksadıyla hazırlanmış bıüunmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Meri Kanunun 5 inci maddesine F bendi eklenmesi hakkında değişiklik. 
Bugün bütün dünyada aktüel bir konu haline gelen kadın, erkek eşcinsel kişiler ile bunlara aracılık eden

lerin durumu, toplum içinde ahlakî ve manevî duyguları zedelemesi bakımından oldukça önem taşımaya 
başlamıştır. 

Kanunun «D» bendine her ne kadar «kendilerini başkalarının zevkine terkedenlerin» ifadesi var ise de bu 
hüküm açık değildir, tefsire ihtiyaç hissettirmektedir. 

Bu kişilerin faaliyetlerini takip ederek, gereken önleyici zabıta tedbirlerinin alınabilmesi bakımından ka
nunda açıkça belirtilmek suretiyle parmak izlerinin ve fotoğraflarının alınması gerekli görülmüştür. 

Madde 2. — Kanunun 8 inci maddesi değişikliği. 
Bu madde adlî ve idarî suçların işlendiği umuma açık olan veya olmayan yerlerin idarî mercilerce kapa

tılması veya faaliyetten meni ile ilgilidir. 
Mevcut metinde eksik olan; 

A) Kumar oynanan her çeşit özel ve resmî kurum ve kuruluşlara ait lokaller, 
B) Uyuşturucu madde imal edilen, satılan. yerler, 
C) Mevcut hükümlere aykırı davranışları görülen genelevler, tbirleşme yerleri, fuhuş yapılan evler ve yer̂  

ler, 
D) Devletin bütünlüğüne, anayasa düzenine, genel güvenliğine ve genel ahlaka zararı dokunacak şekilde 

film veya video bant gösterilen, bilgisayar oyunları ve her türlü televizyon oyunu oynatılan yerler, 
E) Birden fazla denetim sonunda umumî yer haline getirildiği tespit edilen lokaller, 
F) Yürürlükteki hükümlere aykırı olarak işletilen veya yasaklara uymayan açılması izne bağlı yerler ile 

Kanunun 12 nci maddesi hükümlerine uymadığı tespit edilen yerler, 
Birinci fıkraya eklemek suretiyle genel güvenlik ve kamu düzeni bakımından yeni hükümler olarak geti

rilmesi gerekli görülmüştür. 

Ayrıca, adlî kovuşturmayı gerektiren hallerde sınırı belirtilmeyen kapatma süresi altı ayla sınırlandırılmış 
ve ek fıkranın başına «adlî ve idarî kovuşturmanın her safhasında» ibaresi eklemek suretiyle kapatmanın ön
leyici zabıta hizmetleri bakımından idarî bir tasarruf olduğu açıklığa kavuşturulmuştur. 

Madde 3. — Kanunun 11 inci maddesi değişikliği. 
Madde metnine açıklık getirilmek, özellikle; 
a) Şikâyete bağlı suçları işleyenlere polisin müdahalesini sağlamak, 
b) Söz atma ve sarkıntılık suçlarına çocuklar ve kızlar da dahil edilerek eksiklik giderilmek, 
Maksadıyla ve gerekli olduğundan yeniden düzenlenmiş ve ticarî maksatla doldurulan video ve ses bant

larının satışa çıkarılırken birer nüshasının mahallî mülkî idare amirine verilmesi hüküm altına alınmıştır. 
Madde 4. — Kanunun 13 üncü maddesi değişikliği. 
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Meri Kanunundaki madde polisin yakalama yetkisini düzenleyen bir madde olup, ihtiyaca cevap vermeyen 
bir madde olduğundan Anayasanın 19 uncu maddesi hükümlerine uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Bu maddede sayılan yakalama halleri Anayasada sayılan çeşitli haller ile suçüstü ve gecikmesinde sakınca 
bulunan hallerdir. 

Madde 5. — Kanunun 15 inci maddesine bir fıkra eklenmesi. 
Devletin bütünlüğünün, genel güvenliğinin ve Anayasa düzeninin korunması, özellikle anarşinin ve terör 

olaylarının gelişmesine sebep olan silah kaçakçılığı ile birçok kimseyi insanlığından uzaklaştıran, bunalımla
ra sürükleyen uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarının ortaya çıkarılmasında soruşturma esas ve usulleri 
önemli rol oynamaktadır. 

Bu konuda güvenlik kuvvetlerinin her bakımdan yetkili kılınması gerekli ve şarttır. 
15 inci maddeye eklenen bir fıkra ile maksat, yukarıda sayılan suçların soruşturması sırasında olayın sanı

ğı, tanığı veya mağduru durumunda olup da ceza veya tutukevlerinde bulunan kişilerin bu yerlerden alınarak, 
soruşturmanın yapıldığı yerde bilgi ve görgüsüne başvurmaktır. 

Bu uygulama, hem zamana ihtiyaç duyulduğundan hem de kişiye suçla ilgili konuları anlatarak, delilleri 
göstererek, tatbikat yaptırarak, gerektiğinde birçok kişi ile yüzleştirilerek yapılacağından gereklidir. 

Halen Sıkıyönetim Kanunu hükümlerinden yararlanılarak uygulama sürdürülmekte ise de, sıkıyönetim uy
gulanmayan yerlerde ve bütünü ile kalktığında sıkıntı çekilecektir. 

» Şüphesiz ki her olay için uygulama bahis konusu değildir. Esasen yetkili hâkim ve savcılarımızın yazılı em
ri veya kararı olmadıkça da mümkün değildir. 

Madde 6. — Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrası yeniden düzenlenmiş ve maddeye eklenen iki fıkra 
ile, 

a) Kimlik sorma ve kimlik gösterme uygun esaslara bağlanmış, 
b) Kimliğini ispat edemeyenlere, tanınan kişiler aracılığı ile ispat hakkı ve her türlü kolaylığın gösterilme

si imkânı tanınmış, 
c) Gözaltında tutma süresi Anayasa hükmüne uydurulmuş, 
d) Nüfusa kayıtlı olmadığı tespit edilenlerin kayıtlarının temini için uygulanacak esas ve usulleri belir

lemek üzere Tüzüğe atıf yapılmıştır. 
Madde 7. — Eklenen maddeler ile kanunda, yer almayan yeni hükümler getirilmektedir. 
Ek Madde 1. — Devletin bütünlüğüne, Anayasa düzenine, genel ahlak ve terbiyeye uygun olmayacak şe

kilde oyun, temsil veya çeşitli gösterilerin »en az 48 saat önceden mahallin mülkî idare amirine başvurma şartı 
getirilmiştir. 

Anayasanın 26 ncı maddesinde «düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti» nin suçların önlenmesi ve suçlu
ların yakalanması bakımından sınırlanabileceği hükme bağlanmıştır. 

Aslında bu bir sınırlama değildir. Getireceği hizmet yoğunluğu, külfeti ve hatta sorumluluğu da göze alı
narak, birinci fıkrada açıklanan sebeplerle gerekli görülen bir ön tedbirdir. 

Gösterilen veya gösterilecek olan oyun, temsil, veya çeşitli gösterilerin engellenmesi ve bunlar hakkında 
kanunî işlem yapılabilmesi mülkî amirin emriyle mümkün olabilecektir. 

Ek Madde 2. — Anayasanın 19 uncu maddesi hükmüne uygun olarak göz altında tutma süreleri belirlen
miştir. 

Bu hüküm, polisin yetki sınırını kendi mevzuatında görmesi, bilmesi ve öğrenmesi bakımından gereklidir. 
Olağanüstü hal ilan edilen yerlerde huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla bu süreler mülkî idare ami

rinin onayı ile bir misli artırılabilecektir. 
Ek Madde 3. — özellikle toplu suçlarda faillerin tespiti ve olayların aydınlatılması için sanık, şahit ve

ya mağdur durumundaki kişilerin gözaltında tutma süresi içinde yeniden ifadelerine başvurma zarureti 
doğmaktadır. Zamanında alınan bir ifade ile karanlıkta kalan bir durum aydınlatılmış olacak veya yüzleş
tirme sureti/yle yapılan bir teşhis, asıl suçluların tespitini sağlayacaktır. 

Bu bakımdan polise; ifadesine yeniden başvurulması, gerekli görülenlerin adreslerinden ayrılmamaları em
rini verme yetkisi tanınmaktadır. 
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Esasen geçerli mazereti olanların adreslerinden ayrılmalarına da izin verilebilecektir. 
Ayrıca, bu husus nüfusta kaydı (bulunmadığı tespit edilenler için de getirilmiştir. Zira kişinin saklı nü

fus mu, yabancı mı haymatlos mu olduğunun araştırılması, bu arada saklı nüfus olanların nüfusa kayıt 
işlemlerinin tamamlanması belli bir zamanı gerektirmektedir. 

Ek Madde 4. — Genel kolluk mensubu silahlı kişiler, özellikle polis ve jandarma üniformalı olarak 
bulundukları ve görüldükleri her yerde herkes tarafından görevli kabul edilir. Bu yürütülen hizmetin tabiî 
bir sonucudur. 

Ayrıca genel güvenlik ve kamu düzeni bakımından olaylara zamanında müdahaleyi sağlamak, olayların 
büyümesini önlemek, suçüstü hallerinde sanıkları ele geçirmek ve suç delillerini tespit etmek, halkın şikâyet 
ve dileklerine karşılık vermeyi sağlamak üzere de, göreyli olsun olmasın üniformalı veya üniformasız hizmet 
yapan polis sıfat ve yetkisine sahip olanlar da bir suçla karşılaştıklarında görevli ve yetkili sayılmışlardır. 

Bu görev ve yetki, görevli bulunulan polis bölgesi içinde her durumda, polis bölgesi dışında ise suça el 
koyma zorunda kaldığında kullanılacak ve yerine getirilecektir. 

örnek olarak, bir ilde herhangi bir hizmet biriminde üniformalı olarak görev yapan bir polis, görevi hita
mında veya izinli iken sivil elbiseli olarak nerede olursa olsun bir suçla karşılaştığında kendiliğinden veya 
tanındığı için müracaat halinde olaya müdahale etmek zorunda olacaktır. 

Görevli olduğu polis bölgesi dışında herhangi bir yerde ise, olaya müdahale etmenin gerekli olduğuna 
karar verildiğinde veya tanındığı için halk tarafından olaya el koymasının beklendiği ve istendiği durumlar
da görevli ve yetkili sayılacaktır. 

Bu madde, meri mevzuatta bu konuda açık hükümler bulunmadığından getirilmiştir. Ayrıca 5 inci Ek 
Ma'ddeyi destekleyen ve ıtamamlayan bir hükümdür. 

Ek Madde 5. — Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı ve bağlı kuruluşların görevli polis sıfat ve 
yetkisine sahip personeli, gerekli, hallerde icraî görevleri yürütmek için hizmet yapmak üzere görevlendiril
diği gibi, bir ilin personeli düğer bir ilin sınırları içinde görevlendirilebilmektedir. 

Ne var ki, gerek ti İdaresi Kânunu gerekse Ceza Usul Kanunlarında bu personelin görev ve yetkileri 
bakımından açık ve kesin hükümlere yer verilmiştir. 

Bu durum, zaman zaman adlî ve idarî makamlar ile merkezden ve diğer illerden icracı olarak görevlen
dirilen personel arasında görev ve yetki bakımından ihtilaflara yol açmaktadır. 

Getirilen hükümle mevzuattaki büyük bir boşluk doldurulmuş olmakta Ek 4 üncü madde hükümleri ile 
de detaylandırılarak kuvvetlendirilmiştir. 

Ek Madde 6. — 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununda zor kullanmaya ilişkin kesin bir hü
küm bulunmadığı gibi 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda da «zor kullanır» ibaresi dı
şında zor kullanmanın şekli ve siniri hakkında hükümlere yer verilmemiştir. 

Bu durum, uygulamada genel kolluk personeli için sıkıntı yaratmakta zaman zaman zor ve güç durum
larla karşılaşmalarına, nasıl ve ne şekilde zor kullanılabileceği hususunda tereddütte kalmalarına sebep ol
maktadır. 

Meri Kanunda yer almayan bu madde hükmü ile Hangi hallerde zor kullanılabileceği hususları ve zor 
kullanmanın şekli ve sınırı tespit edilerek büyük bir eksiklik giderilmiştir. 

Ek Madde 7. — Bu maddenin «a» bendi ile genel güvenlik tedbirlerine esas olacak şekilde polis ta
rafından kişilerin, kurum ve kuruluşların telefon numaraları ile gerekli hallerde isim ve adresleri PTT'den ve 
ilgili kuruluşlardan istenebilir. 

Bu hükümle, üç ön-amli konunun kısa yoldan ve acil çözümü hedef alınmıştır. 
a) Telefonla başkalarım rahatsız edenleri tespit etmek, 

b) Kişi, kurum ve 'kuruluşlara gerekli bilgileri zamanında ulaştırmak ifadesine başvurulacak olanları, 
tebligat yapmadan veya adam göndermeden davet etmek, 

c) Suç araştırma ve soruşturmalarını kolaylaştırmak ve sanıkların ele geçirilmesini sağlamak, 
Maddenin «b» bendi ile getirilen hüküm ise metinde belirtilen önemli suçların tespiti maksadıyla kuvvetli 

delillerin bulunduğu hallerde hâkim kararı ile gecikme sinde sakınca bulunan hallerde ise o ilin valisinin yazdı 
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emriyle kişiler ile özel kurum ve kuruluşların özel haberleşme vasıtaları ile eşya ve kâğıtlarının kontrol edil
mesidir. 

Bu hüküm Devletin güvenliği açısından son derece gerekli olup, Anayasanın 20 ve 22 nci maddeleri hü
kümlerine uygundur. 

Ek Madde 8. — Polisin istihbarat hizmetlerini; 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 9 uncu madde
sinin «E» bendindeki «öiyasî polis, Devletin umumî emniyetini taalluk eden işlerle mükellef olan kısımdır.» 
<ve Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 2 nci maddesinin «A» bendindeki «Kanunlara, Tüzüklere, Yönetme
liklere, Hükümet emirlerine ve kamu düzenine uygun olmayan hareketlerin işlenmesinden önce bu Kanun hü
kümlerine göre önünü almak» şeklindeki hükümlere dayanılarak yürütebileceği düşünülmekte ise de, bu hü
kümler açık ve kesin olmadığından yoruma muhtaçdır. 

Görev ve yetkilerin kullanılmasında tereddütleri izale bakımından açık Ve kesin bir hükme ihtiyaç duyul
muştur. 

Genel güvenlik açısından, suçların işlenmesinden önce tedbir alınması bakımından istihbaratın önemi orta
dadır. Polisin görev alanına giren her türlü konuda istihbarat faaliyetlerinde bulunması ve diğer istihbarat ku
ruluşları ile işbirliği içinde çalışabilmesi için kesin bir hükmün 'kendi mevzuatında yer alması gerekli görül
müştür. 

Ek Madde 9. — Sa'bit veya seyyar durumundaki kara, deniz, hava ve diğer çeşitli taşıma araçlarında isti
rahat ve eğlence yeri durumuna sokularak umuma açık yer şeklinde faaliyet gösterilmesi hallerinde, önleyici 
zabıta tedbirlerinin alınarak kamunun huzur ve sükûnunun sağlanabilmesi bakımından bu gibi yerlerin bilin
mesinde zaruret vardır. 

Bir gemi veya vapurun geçici veya sürekli olarak gazino veya benzeri yer haline getirildiği bilinmekle 
birlikte, yarın eski bir uçağın veya bir lokomotif, otobüs, romörk veya benzerlerinin bu amaçla kullanılması 
her zaman için mümkündür. 

Günümüzün gelişen teknolojisi, değişen şartları, gelişen ye genişleyen ihtiyaçlar göz önünde bulundurula
rak elektronik oyun, alet ve makineleri ve televizyon oyun yerleri de izne bağlı kılınmıştır. 

Ek Madde 10. — Polis görevini yaptığı halde gördüğü hizmet sebebiyle genellikle suç işleyenlerin hasmı 
gibi görülür. Kendini yakalayan, hapse mahkûm edilmesine yardımcı olan kişiye karşı duyulan tabiî bir 
duygudur bu. Onun görevini yaptığım kabullenerek bu duyguya kapılmayanlarda bulunabilir. Ne vajjki bunlar 
istisnadır. 

Bu sebeple, ceza veya tutukevine konulacak bir polisin bu kişilerle bir arada bulundurulmasının son derece 
sakıncalı olduğu ortadadır. ' 

Bu konuda karşılaşılan çeşitli üzücü, utandırıcı ve müessif olayların yanısıra, bu 'kişilerle bir arada tu
tulan polisin içine gireceği psikolojik gerilim ve bunalımda unutulmamalıdır. 

Bu sebeplerle, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planın da'ki hedeflere de uygun olarak tutuklanan veya mahkûm 
edilen polisin ceza ve tutukevlerinde ayrı 'bölümlerde ve gerekli durumlarda mevcutlardan başka veya özel 
bir cezaevinde bulundurulmaları gerekli görülmüştür. 

Ek Madde 11. — Bu madde ile görevin ifası sırasında silah kullanma zorunda kalan polis hakkında; 
a) öncelikle Memurin Muhakematı Hakkındaki Kanuna göre işlem yapılması, 
b) Hakkındaki soruştumanın bizzat Cumhuriyet Savcıları veya Yardımcıları tarafından yürütülmesi, 
c) Soruşturma ve kovuşturmanın tutuksuz olarak yapılması, 
d) Olayların cereyan tarzı ve şartları göz önünde tutulmak kaydıyla da cezalandırılmayacağı ve hakkında 

tazminat davası açılamayacağı, 
Hükümleri getidlm'iştir. 
Yargı organlarınca suçlu bulunan polisin cezalandırılacağı ta'biîkür. Madde ile olayın cereyan tarzı ve şart

ları içinde polisin olayların üzerine cesaretle gitmesini sağlamak, tereddüdüne engel olmak ve manevî destek 
kazandırmak suretiyle görevini hakkıyla ve gerektiği şekilde yerine getiröbümesinin temini amaçlanmıştır. 

Nitekim Anayasanın 17 nci maddesinde «Herkes yaşama, maddî ve manevî -varlığım koruma ve geliş
tirme hakkına sahiptir. Tıbbî zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne doku-
nutaaz» hükmünden sonra maddenin dördüncü fıkrasında da «Mahkemelerce verilen ölüm cezalarının ye-
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rine getirilmesi hali ile meşru müdafaa hali, yakalama ve tutuklama kararlarının yerine getirilmesi, bir tutuk
lu veya hükümlünün kaçmasının önlenmesi, bir ayaklanma veya isyanın 'bastırılması, sıkıyönetim veya olağan
üstü hallerde yetkili merciin verdiği emirlerin uygulanması sırasında silah kullanılmasına kanunun cevaz ver
diği» hükmü ile de metinde sayılan hallerde silah kullanma zorunda kalanların şartlar tahakkuk etmişse ce
zalandırılmayacağı açıkça ifade edilmektedir. 

Ek Madde 12. — Sanık polisin duruşmadan vareste tutulması ve avukat ücretinin ödenmesi. 
Türk hukuk sisteminde avukat tutamayan sanıklar için barolarca avukat görevlendirilmekte ve bu sivil 

kişiler adlî müzaheretten yararlandırılmaktadır. 

Sivil kişilerin yararlandığı bu imkânın, Devlet güvenliğini, kamu düzenini sağlamak, halkın rahat ve hu
zurunu temin etmekle görevli polise de tanınması ve özel kanunda gösterilmesi Devlete sahip çıkmanın bir 
gereğidir. 

Bugün hizmet kusuru sebebiyle veya çoğu asılsız çıkan ih'bar ve isnatlar sonucu suçlu duruma düşen ve 
düşürülen birçok polisimize personel arasında toplanan paralar ile avukat tutulabilmektedir. 

Bu sebeplerle, görevin aksatılmaması esasından hareket edilerek, sanık polisin duruşmadan vareste tutul
ması ve vekalet verdiği avukatının cüretinin Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine konulacak ödenekle karşılan
masının hükme bağlanması gerekli görülmüştür. 

Ek Madde 13.; — Devlet otoritesini temsü eden polisin kanunlara uygun olarak verdiği emirlere uymayan, 
istediği bilgiyi vermeyen veya eksik veya yanlış bilgi verenler hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı, dolayı
sıyla bu kişiler cezasız kaldıkları sürece Devlet otoritesi zaafa uğrar. 

Yürürlükteki mevzuatta bu eksikliği giderici açık ve kesin hükümler bulunmadığından yapılacak işlemler 
konusunda tereddüt ediliyor veya herhangi bir işlem yapılamıyordu. 

Madde bu eksikliği gidermek maksadıyla düzenlenmiştir. 
Ek Madde 14. — Bu ek madde, 1481 saydı Kanun gereğince asayişe müessir fiillerin önlenmesi bakımın

dan sanık ve hükümlülerin yakalanmasına yardımcı olanlara maddî destek sağlayarak yardımlarını artırmak su
retiyle, halkın içinde dolaşarak onları tedirgin eden, her an yeni bir suç işleme durumunda bulunan veya suç 
işleme hazırlığı içinde olan kişilerin yakalanmasını temin maksadıyla düzenlenmiştir. 

Bunların rızaları olmadıkça adları saklı tutulacak ve ödülleri Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine konu
lacak ödenekten karşılanacaktır. 

Geçici Madde ile, 2559 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılmış bulunan «Polis Vazife ve Selahiyet Tüzü
ğü» nde bu Kanuna göre gerekli düzenleme yapılıncaya kadar bu Kanuna aykırı olmayan mevcut hükümle
rin uygulanacağı hükme bağlanmaktadır. 

Madde 8. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 9. — Yürütme maddesidir. 
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Adalet Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 17 ._ 5 . 1985 

Esas No. : 1/692 
Karar No. : 77 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

4.7.1934 Tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı İçişlerf ve Adalet bakanlıkları temsilcilerinin 
de katılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip, göriişülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi ka
bul edilmiş, maddelere ilişkin kaibul, ilave ve değişiklikler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır. 

lü Tasarının 1 inci maddesi aynen kaJbul edilmiştir. 
2, Tasarının 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasındaki «halinde» kelimesinden sonra gelen virgülün -yerine 

«ve» bağlacı konulmuş, fıkranın E bendi, maddeye açıklık getirmek üzere yemden düzenlenmiş, son fıkraya 
takipsizlik kararı verilmesi hali de ilave edilmiştir. 

3« Tasarının 3 ve 4 üncü maddeleri aynen benimsenmiştir. 
4. Tasarının 5 inci maddesinde yapılan değişiklikle maddede sözü edilen hükümlü ve tutukluların savcının 

talebi ve hâkimin kararı il ceza ve tutukevlerinden alınabileceği hükme bağlanmış ve bu sürenin tutukluluk 
ve hükümlülükte geçmiş sayılacağına ilişkin bir cümle ilave edilmiştir. 

5. Tasarının 6 ncı maddesinin 1 inci .fıkrasındaki «Madde 17» kelimesi kanun tekniğine uymadığından 
çıkarılmış, «götürüp» kelimesi «götürülüp», 2 nci'fıkradaki «alınabilir» kelimesi «alınabilirler» şeklinde düzel
tilmiştir, 

6. Tasarının 7 nci maddesiyle eklenen Ek 1 inci maddenin 2 nci fıkrasında bulunan «men edilir ve» ke
limelerinden sonra «ilgililer» kelimesi ilave edilmiştir. 

7. Tasarının 7 nci maddesiyle eklenen Ek 2 nci maddenin 2 nci fıkrası bu konuda Olağanüstü Hal Ka
nununun 26 ncı maddesinde hüküm bulunması nedeniyle madde methinden çıkarılmıştır. 

«. Tasarının 7 nci maddesiyle eklenen Ek 3 üncü madde aynen benimsenmiştir. 
9. Tasarının 7 nci maddesiyle eklenen Ek 4 üncü maddenin 2 nci fıkrasındaki «üniformalı veya ünifor

masız» ibaresinden sonra «polis» kelimesi ilave edilmiştir. 

10. Tasarının 7 nci maddesiyle eklenen Ek 5 inci maddenin A bendinin başındaki «"Bakanlıkça» kelimesi 
«içişleri Bakanlığınca» şeklinde yazılmış, 2 nci fıkra nın sonuna ilave edilen cümle ile ekiplere görev yap
tıkları mahallin en büyük mülkiye amirine bilgi verme zorunluluğu getirilmiştir. 

11. Tasarının 7 nci maddesiyle eklenen Ek 6 ncı maddenin 2 nci fıkrasındaki «maddî güç ve şartları» 
ibaresi fıkraya açıklık getirmek üzere «kanuni şartları» şeklinde değiştirilmiştir. 

12. Tasarının 7 nci maddesiyle eklenen Ek 7 ve 8 inci maddeler aynen kabul edilmiştir. 
13. Tasarının 7 nci maddesiyle eklenen Ek 9 uncu maddenin sonuna bu suçların tekerrürü halinde uygu

lanacak müeyyideye ilişkin bir fıkra ilave edilmiştir. 
14. Tasarının 7 inci maddesiyle eklenen Ek 10 uncu maddenin 1 inci fıkrasındaki «hüküm öncesinde» 

ibaresi gereksiz görülerek metinden çıkarılmıştır. 

15. Tasarının 7 nci maddesiyle eklenen Ek 11 inci maddenin 2 nci fıkrası, diğer kanunlarda bu konuyla 
ilgili hükümler bulunması nedeniyle madde metninden çıkarılmıştır. * , 

16. Tasarının 7 nci maddesiyle eklenen Ek 12 nci maddedeki «Bakanlıkça» kelimesi «İçişleri Bakanlığın
ca» şeklinde değiştirilmiştir. 

17. Tasarının 7 nci maddesiyle eklenen Ek 13 üncü maddedeki «çağrıya gelmeyen» ibaresinin başına 
çağrının ne şekilde olacağına açıklık getirmek üzere «yazılı» kelimesi eklenmiş ve madde kapsamına aykırı ha
reket edenlerin Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi uyarınca cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 343) 
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18. Tasarının 7 nci maddesiyle eklenen Ek 14 üncü madde ve Geçici Madde Jle 8 ve 9 uncu maddeler 
aynen kabul edilmiştir. ' 

Raporumuz içişleri Komisyonuna sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dizdaroğlu 

Antalya 

Üye 
İbrahim Tasdemİr 

Ağrı 
Kanunun tümüne muhalifim. 

• Üye 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 

Üye 
İlhan Dinçel 

Malatya 

Üye 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

Sürt 
Ek madde 7'ye muhalifim. 

Başkanvekili 
Ahmet llhamî Kösem 

Malatya 
9 uncu maddenin B bendine 

Muhalifim, 

Üye , 
AH Ayhan Çetin 

Çorum 

Üye 
Mehmet Sait Erol 

Hakkâri 
7 nci mad, Ek 2 nci maddesinde 

yazılı süreye muhalifim. 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Üye 
Mehmet Topaç 

Uşak 

Üye 
Selahattin Taflıoğlu 

Yozgat 
Tümüne karşıyım. 

Üye 
Çoskun Bayram 

Adana 
Tümüne muhalifim. 

Üye 
özgür Barutçu 

Diyarbakır 
4 üncü maddenin C fıkrasına 

muhalifim. 
2 nci maddedeki müddetlere 

muhalifim. 

Üye 
Mehmet Onur 

Kahramanmaraş 

Üye 
Hasan Altay 

Samsun 
Karşıyım< 

Üye 
Mehmet Bağçeci 

Yozgat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 343) 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 5.5.1985 

• Esas No. : 1/692 
Karar No. : 59 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECIİSÎ BAŞKANLIĞINA 

4.7.1934 Tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahlyet Kanununun Bazı Maddelerinün Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve gerekçesi ile konuya ilişkin Adalet Ko
misyonu raporu Komsİyonumuzun 30.5.1985 günlü 20 ncd birleşiminde ve 5.6.1985 günlü 21 inci birleşimin
de ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip görüşülmüş, söz konusu tasarının gerekçesi uy
gun görülerek maddelere geçilmesi kalbul edilmiş, maddelere ilişkin kalbul, ilave ve değişiklikler aşağıda sı
rasıyla açıklanmıştır. 

Tasarının 1 inci maddesiyle değiştirilen 2559 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (F) bendi, daha sarih ve 
tereddütlere imkân bırakmamak amacı ile yemden düzenlenmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesinde Adalet Komisyonu metni esas alınmış ve 1 inci fıkranın «E» bendi; polisin 
adı geçen yerlere müdahalesinin asgariye indirilmesi için Komisyonumuzca yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının «A» 'bendinin sonundakü «yapanlar» kelimesi, ses uyumunu 
sağlamak için «yapanları» şeklinde düzeltilmiş; «C» .bendindeki «film» kelimesinden sonra «plalk» kelimesi ek
lenmiş ve fıkranın son cümlesi, maddeye açıklık getirmek için «suçlular hakkında tanzim olunacak evrakı 
derhal adliyeye tevdii eder» ibaresi ile değiştirilmiştir. 

Tasarının 4 üncü maddesi ile değiştirilen 2559 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası Komisyo
numuzca yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının 5 inci maddesi üzerinde Adalet Komisyonunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca da aynen 
benimsenmiştir. 

Tasarının 6 nci maddesinde Adalet Komisyonunca yapılan düzeltmeler Komisyonumuzca da kalbul edil
miş ve tasarı ile 17 nci maddeye eklenen 1 inci fıkradaki polisçe «48 saat» gözaltında tutma müddeti fazla 
oulunarak. «24 saate» indirilmiştir. v 

Tasarının 7 nci maddesiyle elklenen Ek 1 inci ve Ek 2 ndi maddeler üzerinde Adalet Komisyonunca yapılan 
değişiklikler Komisyonumuzca da aynen benimsenmiş, Ek 1 ûwi maddenin 1 inci fıkrasında geçen «mülkî 
'idare "amiri» tabM, «mülkî amir» olarak düzeltilmiştir. 

Devletin genel güvenliği ve anayasal düzeni ile kaçakçılık ve uyuşturucu maddeler ile ilgili suç soruş
turmalarının önemi nedeniyle Tasarının 7 nci maddesiyle Eklenen Ek 3 üncü maddesindeki kararların «polis 
amiıti» yerine «mülkî amir» tarafından' yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

Tasarının 7 nci maddesiyle eklenen Ek 4 üncü madde, Ek 5 inci ve Ek 6 nci maddeler üzerinde Adalet 
Komisyonunca yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da aynen kalbul edilmiş, Ek 5 inci maddenin 2 nci 
fıkrasında yer alan «mülkiye amirine» taibtiri, «mülkî amir» olarak düzeKilmiştür. 

Tasarının 7 nci maddesiyle eklenen Ek 7 nci maddenin 1 inci fıkrasının «iB» bendi ile önemli suçların 
tespiti maksadıyla gecikmesinde sakınca bulunan hallerde o illin valisinin yazılı emri yerine, o ilin savcı
sının yazılı emri fca'bul edilmiştir. 

Tasarının 7 nci maddesiyle eklenen Ek 8 inci mad'de hükümetten gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 7 nci maddesiyle eklenen Ek 9 uncu madde üzerinde Adalet Komisyonunca yapılan ilave Ko

misyonumuzca da benimsenmiş ve maddenin «B» bendinde geçen «video oyunları,» kelimelerinden sonra 
televizyon sistemine bağlı olarak oynatılan «televizyon oyunları» kelimesi eklenmiş, maddenin 2 nci fıkra
sındaki «mülkî idare amiri» ile son fıkrada geçen «mülkiye amiri» ibareleri «mülkî amir» şeklinde düzel
tilmiştir. 

Tasarının 7 nci maddesi ile eklenen Ek 10 uncu maddede Adalet Komisyonunca yapılan değişiklik Komis
yonumuzca da aynen benimsenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 343) 
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Tasarının 7 nci maddesi ile eklenen Elk 1*1 inoi madde üzerinde Adalet Komisyonunca yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca da kabul edilmiş ve maddenin «B» (bendi maddeye açıklık getirmek için yeniden düzen-
leramişfoir. 

Tasarının 7 nd maddesiyle eklenen 12 nci madde ve Elk 13 üncü malddeler daha anlaşılır bir biçimde ve 
Adalet Komisyonu metni de göz önünde tutularak yeniden düzenlenerek kaleme alınmııştır. 

Tasarının 7 ndi maddesiyle eklenen Ek 14 üncü madde ile tasarının Geçid Maddesi ve 8 inci ve 9 uncu 
maddeleri Bakanlar Kurulumdan gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Tasarıda geçen bütün «mülkî İdare Amiri» tabirleri AnayasamızdaM ifadeye uygun hale getirilerek «Mül
kî Amir» şeklinde düzeltilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Necat Tunçsiper 

Balıkesir 

Kâtip 
İsmail Üğdül 

Edirne 

Üye 
Muzaffer Arıcı 

Denizli 

Üye 
Fazıl Osman Yöney 

istanbul 

Üye 
Ali Aşkın Toktaş 

İzmir 
Tasarının tümüne muhalifim. 

Üye 
Süleyman Çelebi 

Mardin 

Başkanvekili 
Nihat Akpak 

Sakarya 

Üye 
Metin Üstünel 

Adana 
Tasarının tamamına karşıyım. 

Üye 
Ahmet Ata Aksu 

Gaziantep 

Üye 
Hüseyin Aydemir 

izmir 
Tamamına karşıyım. 

Gerekçeli muhalefet şerhim 
ilişiktedir. 

Üye 
Ziya Ercan 

Konya 

Üye 
Mehmet Umur Akarca 

Muğla 

Sözdü 
Atilla Sın 

Muşj 

Üye 
Kadri Altay 

Antalya 

Üye 
Namık Kemal Şentürk 

istanbul 

Üye 
Süha Tanık 

izmir 

üye 
Salim Erel 

Konya 
Tasarının tümüne karşıyım. 

Üye 
Arif Toprak 

Niğde 
Tasarının tümüne muhalifim. 

Üye Üye 
Vecihi Ataklı Osman Doğan 

Şanlıurfa Şanlıurfa 
Muhalefet şerhim ekidir. 
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KARŞI OY GEREKÇESİ 

1. Kanun Tasarısı ile değiştirilmesi ve ek madde ilavesi istenen 2559 sayılı Kanunun 5, 8, 11, 13 ve 
15 inci madelerine ve 1, 2, 4, 5, 6. ek maddelerine karşıyım. 

2. 2559 sayılı mevcut Polis Vazife ve Selâhiyet Kanunu ihtiyaca cevap verecek bütün yetkileri polise 
vermiştir. 

3. Mülkî idare amirlerinin genel ve özel kolluk kuvvetleri üzerindeki yetkileri yeniden düzenlenmeden 
polise, somut olmayan «Genel terbiye ve ahlâk kurallarına aykırı davranışlar» gibi, kapsamı geniş tutulan 
durumlar için tanınan yetkiler. Temel hak ve hürriyetlerin kısıtlanmasını maksadın dışında genişletecek; ve 
uygulamada çok değişik sakıncalar doğuracaktır. 

Bu gerekçe ile Kanun Tasarısının tamamına karşıyım. 

Hüseyin Aydemir 
izmir Milletvekili 

KARŞI OY YAZISI 

Tasarının 2, 4, 5, 6 ve 8 inci maddelerine ilave edilen ekler ile de 3, 7 ve 11 inci maddelerinde getirilen 
hükümler Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana gittikçe çağdaşlaşan demokrasimizde toplumumuzun temel 
hak ve özgürlüklerine aşırı ölçüde sınırlamalar getirdiği, demokrasinin öngördüğü toplum düzenine aykın hü
kümleri içerdiği gerekçesiyle muhalif olduğumuzu arz ederiz. 5.6.1985 

Metin Üstünel Vecihi Ataklı Salim Erel 
Adana Milletvekili Şanlıurfa Milletvekili Konya Milletvekili 

Askın Toktas Arif Toprak 
izmir Milletvekili Niğde Milletvekili 

(Muhalifim) 
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HÜKÜMETIN TEKLIF ETTIĞI METIN 

4.7.1934 Tarihli ve 2559 Sayıh Polis Vazife ve Selâhiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2559 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aşağıdaki (F) bendi eklenmiştir. 
«F) Genel terbiye ve ahlâk kurallarına aykırı davranışta bulunanların» 

MADDE 2. — 2559 saydı Kanunun değişik 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 8. — Polisçe katî delil elde edilmesi halinde, mahallin en büyük mülkî amirinin emriyle; 
A) Kumar oynanan, umumî ve umuma açık yerler ile her çeşit özel ve resmî kurum ve kuruluşlara ait 

lokaller, 
B) Uyuşturucu madde imal edilen, satılan, kullanılan ve bulundurulan yerler, 
C) Mevcut hükümlere aykırı davranışları görülen genelevler, birleşme yerleri ve fuhuş yapılan evler ve 

yerler, 
D) Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Anayasa düzenine, genel güvenliğe ve genel ahlâ

ka zararı dokunacak oyun oynatılan, temsil verilen, film veya video bant gösterilen yerler, 
E) Derneklere, sendikalara, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile benzeri kurum ve kuruluş

lara ait ve yalnız üyelerinin yararlanması için açılan lokallerden, birden fazla denetim sonunda umuma açık 
yer durumuna geldiği tespit edilenler, 

F) Yürürlükte bulunan hükümlere aykırı olarak işletilen veya konulan yasaklara uymayan, açılması izne 
bağlı yerler ile bu Kanunun 12 nci maddesi hükümlerine uymadığı tespit edilen yerler, 

Polis tarafından kapatılır ve/veya faaliyetleri menedilir. 
Kapatma veya faaliyetten meni gerektiren sebepler adlî kovuşturmayı gerektiriyorsa soruşturma evrağı der

hal adliyeye verilir. 
Kapatmayı veya faaliyetten meni icap ettiren sebepler mahkemeye intikal ettirilecek hallerden ise 6 ay, 

değilse üç aydan fazla kapatma veya faaliyetten mene karar verilemez. 
Adlî ve idarî kovuşturmanın her safhasında mülkî amirin kapatma, veya faaliyetten men kararına karşı 

ancak idarî yargı merciine başvurulabilir. 
Soruşturma evrakı adliyeye tevdi edilea şahıslar hakkında beraat kararı verilmesi veya kesin şekilde sahip 

değişikliği hallerinde, mahallî mülkî amir tarafından kapatılan yerin süresinden önce açılmasına karar ve
rilebilir.» 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

4.7.1934 Tarihli ve 2559 Saydı Polis Vazife ve 
Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ye Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hak

kında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 2559 Sayılı Kanunun değişik 8 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

^Ma'dde 8. — Polisçe kaltî delil elde edilmesi ha
linde ve mahallin en büyük mülkî amirinin emriyle; 

A) Kumar oynanan, umumî ve umuma açık yer
ler ile her çeşit özel ve resmî kurum ve kuruluşlara 
ait lokaller, 

B) Uyuşturucu madde imal edilen, satılan, kul
lanılan ve bulundurulan yerler, 

C) Mevcut hükümlere aykırı davranışları görü
len genelevler, birleşme yerleri ve fuhuş yapılan evler 
ve yerler, 

D) Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün
lüğüne, Anayasa düzenine, genel güvenliğe ve genel 
ahlaka zararı dokunacak oyun oynatılan, temsil veri
len, film ve video bant gösterilen yerler, 

E) Derneklere, sendikalara, loca ve klüplere, ka
mu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile ben
zeri kurum ve kuruluşlara ait ve yalmz üyelerinin ya
rarlanması için açılan lokallerden, iç yönetmeliğine 
aykırı faaliyet gösterdiği birden fazla denetim sonun
da ve yazılı ihtara rağmen, tespit edilenler, 

F) Yürürlükte bulunan hükümlere aykırı olarak 
işletilen veya konulan yasaklara uymayan, açılması 
izne bağlı yerler ile bu Kanunun 12 nci maddesi hü
kümlerine uymadığı tespit edilen yerler, 

Polis tarafından kapatılır ve/veya faaliyetleri 
menedilir. 

Kapatma veya faaliyetten meni gerektiren sebep
ler adlî kovuşturmayı gerektiriyorsa soruşturma evra
kı derhal adliyeye verilir, 

Kapatmayı veya faaliyetten meni icap ettiren se
bepler mahkemeye intikal ettirilecek hallerden ise altı 
ay, değilse üç aydan fazla kapatma veya faaliyetten 
mene karar verilemez. 

Türkiye Büyük Millet M 

1 İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

4.7.1934 Tarihli ve 2559 Saydı Polis Vazife ve Sela-
I niyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
I ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 
I Kanun Tasarısı 

I MADDE 1. — 2559 sayılı Kanunun 5 inci mad-
I desine aşağıdaki (F) bendi eklenmiştir. 
I «F) Genel Terbiye ve ahlâk kurallarına aykırı 
I olarak utanç verici veya toplum düzeni bakımından 
I tasvip edilmeyen tavır ve davranışda bulunanların». 

MADDE 2. — 2559 sayılı Kanunun değişik 8 inci 
I maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. -

«!M adide 8. — Polisçe kaıtî delil elde editoe&i ha-
I ünde ve mahallin en büyük mülkî amirinin emriyle; 
I A) Kumar oynanan, umumî ve umuma açık yer-
I 1er ile her çeşit özel ve resmî kurum ve kuruluşlara 
I ait lokaller, 
I B) Uyuşturucu madde imal edilen, satılan, kul-
I lanılan ve bulundurulan yerler, 
I C) Mevcut hükümlere aykırı davranışları görü-
I len genelevler, birleşme yerleri ve fuhuş yapılan ev

ler ve yerler, 
D) Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bü

tünlüğüne, Anayasa düzenine, genel güvenliğe ve ge
nel ahlaka zararı dokunacak oyun oynatılan, temsil 
verilen, film veya video bant gösterilen yerler, 

E) Derneklere, sendikalara, loca ve kulüplere, 
L kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları ile ben

zeri kurum ve kuruluşlara ait ve yalnız üyelerinin ya
rarlanması için açılan lokallerden, birden fazla de
netim sonunda ve yazılı ihtara rağmen, iç yönetmeli
ğine aykırı faaliyet göstererek umuma açık yer du
rumuna geldiği tespit edilenler, 

F) Yürürlükte bulunan hükümlere aykırı olarak 
işlettilen veya konulan yasaklara uymayan, açılması 
izne bağlı yerler ile bu Kanunun 12 nci maddesi hü-

- 'kümlerine uymadığı tespit edilen yerler, 
Polis tarafından kapatılır ve/veya faaliyetleri men

edilir. 
Kapatma veya faaliyetten Men'i gerektiren se

bepler adlî kovuşturmayı gerektiriyorsa soruşturma 
evrakı derhal Adliyeye verilir. 

Kapanmayı veya faaliyetten men'i icap ettiren se
bepler mahkemeye intikal ettirilecek hallerden ise al
tı ay, değilse üç aydan fazla kapatma veya faaliyete 
ten mene karar verilemez. 

selisi (S. Sayısı : 343) 



— 14 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 3. — 2559 sayılı Kanunun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 11. — Polis; 
A) Genel terbiye ve ahlâk kurallarına aykırı olarak; utanç verici veya toplum düzeni bakımından tas

vip edilmeyen tavır ve davranışta, bulunanlar ile söz, şarkı, müzik veya benzeri gösteri yapanlar, 
B) Çocuklar, kız ve kadınlar ile genç erkeklere sözle veya herhangi bir şekilde sarkıntılık edenleri, 

kötü alışkanlıklara ve her türlü ahlâksızlığa yönelten ve teşvjk edenleri, 
C) Genel terbiye ve ahlâka aykırı mahiyetteki film, video ve ses bantlarım yapan ve satanları, 
HerhangC bir müracaat veya şikâyet olmasa bile engeller, davranışlarımn devamını durdurarak yasaklar, 

davranışları suç teşkil edenleri yakalar ve gereken kanunî işlemleri yapar. 
Video ve ses bantlarım ticarî maksatla dolduran gerçek veya tüzelkişiler bu bantların birer adedini mahal

lin en büyük mülkî idare amirine vermek zorundadırlar.» 

MADDE 4. — 2559 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 13. — Polis; 
A) Haklarında yetkili mercilerce verilen yakalama ve tutuklama kararı bulunanları veya, kanunda isteni

len bin mükellefiyeti yerine getirmedikleri için yakalanması gerekenleri, 
B) Uyuşturucu maddeleri alan, satan, bulunduran ve kullananları, halkın rahatını bozacak veya rezalet 

çıkaracak derecede sarhoş olanları veya sarhoşluk halinde başkalarına saldıranları, 

C) Halkın huzur ve sükûnunu bozanlardan, yapılan uyarılara rağmen bu hareketlerine devam edenlerle, 
başkalarına saldırıya yeltenenleri ve kavga edenleri, 

D) Bir kurumda tedavi, eğitim ve ıslahı için kanunlarla; ve bu Kanunun uygulanmasını gösteren tüzük
le belirtilen esaslara uygun olarak alınan tedbirlerin yerine getirilmesi amacıyla, toplum için tehlike teşkil eden 
akıl hastası, uyuşturucu madde veya alkol tutkunu, serseri veya hastalık ©ulaştırabilecek kişileri, 

E) Haklarında gözetim altında ıslahına veya yetkili merci önüne çıkarılmasına karar verilen küçükleri, 

F) Usulüne aykırı şekilde ülkeye girmek isteyen veya giren ya da hakkında sınırdışı etme veya geri 
verme karan alınan kişileri, 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Adli ve idarî kovuşturmanın her-safhasında mülkî 
amirin kapatma veya faaliyetten men kararma karşı 
ancak idarî yargı merciine başvurulabilir. 

Soruşturma evrakı adliyeye tevdi edilen şahıslar 
hakkında takipsizlik veya beraat kararı verilmesi veya 
kesin şekilde sahip değişikliği hallerinde, mahallî mül
kî amir tarafından kapatılan yerin süresinden önce 
açılmasına karar verilebilir.» 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Adlî ve Marî kovuşturmanın her saftasınida mülkî 
âmirin kapatma veya faaliyetten men kararına karşı 
ancak idarî yargı merciine başvıırulaJbildr. 

Sorutturma evrakı Adliyeye tevdi edilen şahıslar 
hakkında takipsizlik veya beraat kararı verilmesi ve-* 
ya kestin şekilde sahip değişikliği hallerinde, mahallî 
mülkî amir tarafından kapatılan yerin süresinden ön
ce açılmasına karar verilebilir.! 

İMADDE 3. — 2559 sayılı Kanunun 11 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değişüiriltm'iştir. 

fltfadde 11. — Polis; 
A) Genel terbiye ve ahlak kurallarına aykırı 

olarak; utanç verici veya toplum düzeni bakımından 
tasvip edilmeyen tavır ve davranışta bulunanlar ile 
söz, şarkı, müzik veya benzeri gösteri yapanları, 

IB) Çocuklar, kız ve kadınlar ile genç erkeklere 
«özle veya herhangi bir şekilde sarkıntılık edenleri, 
kötü alışkanlıklara ve hertürlü ahlaksızlığa yönelten 
ve teşvik edenleri, 

C) jGenel terbiye ve ahlaka aykırı mahiyetiteki 
film, plak, video ve ses bantlarını yapan ve satan
ları, 

Herhangi bir müracaat veya şikayet olmasa bile 
engeller, davranışlarının devamım durdurarak ya
saklar, suçlular hakkında tanzim olunacak evrakı der
hal Adliyeye tevdi eder. 

Video ve ses bantlarını ticarî maksatla dolduran 
gerçek veya tüzelkişiler bu bantların birer adedimi 
(mahallin en büyük mülkî amlirine vermek zorunda
dırlar. 

MAIDDE 4.' — 2559 sayılı Kanunun 13 ündü mad-
Idesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ma'dde 13. — Polis; 

A) Haklarında yetkili mercilerce verilen yakala
ma ve tutuklama kararı bulunanları veya kanunda 
idterülen bir mtikelMiyeltli yerine getirmedikleri için 
yakalanması 'gerekenleri, 

B) Uyuşturucu madldeleri alan, satan, bulundu
ran ve kullananları, halkın rahatını bozacak veya re
zalet çıkaracak derecede sarhoş olanları veya sar
hoşluk halinde başkalarına saldıranları, 

C) IHalkın huzur ve sükununu bozanlardan, ya
pılan uyarılara rağmen bu hareketlerine devam eden
lerle, başkalarına saldırıya yeltenenleri ve kavga eden
leri, 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

G) Bir suçu işlemekte olduğu görülen veya suçu işlemeye yönelik her türlü araç ve gerecin sağlandığı, 
planlandığı veya müdahalede gecikildiğinde, suçun kesinlikle işleneceği intibaını veren hazırlık hareketleri içinde 
bulunan kişileri, 

H) Suçüstü halinde veya gecikmesinde mahzur bulunan diğer hallerde suç işlendiğine dair haklarında 
kuvvetli iz ve delil bulunan sanıkları, 

Yakalar ve gerekli kanunî işlemi yapar. 
Yakalanması belirli bir usule bağlanmış kişilerle ilgili kanun hükümleri saklıdır. 
Yakalama, kişinin denetim ve gözetim altına alınmasıdır. Yakalanan kişilerin kaçması veya saldırıda bulun

masının önlenmesi bakımından kişinin sağlığına zarar vermeyecek şekilde. her türlü tedbir alınabilir. 

Yakalananlardan uyuşturucu madde kullanmış olanlarla sarhoş olanlarm durumları, tüzükte belirtilen esas 
ve usullere uygun olarak doktor raporu veya bir tutanakla tespit edilir. 

Yakalanan kişiye yakalama sebebi yazılı, mümkün olmayan hallerde ise sözlü olarak bildirilir. 
Soruşturma konusunun açığa çıkması bakımından kesin bir mahzur doğurmuyorsa kişinin yakalandığı 

yakınlarına derhal duyurulur. 
Yakalanan kişilerden; sanık durumunda olanlar adlî mercilere sevkedilir. Haklarında ıslah veya tedavi ted

biri alınması gerekenler, ilgili kuruma gönderilir. 
Yakalama sebebi ortadan kalkanlar derhal serbest bırakılır.» 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) (İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

İD) iBir kurumda tedavi, eğitim ve ıslahı için ka
nunlarla ve bu Kanunun uygulanmasını gösteren tu-' 
zlükle belirtilen esaslara uygun olarak alınan tedbirle
rin yerine getüritaesi amacıyla toplum için tehlike 
teşkil öden akıl hastası, uyuşturucu madde veya alkol 
tutkunu, serseri veya hastalık bulaştıralbilecek kişile
ri, 

E) Haklarında gözetim altında ıslanma veya yet
kili merci önüne çıkarılmasına karar verilen küçük
leri, f 

F) Usulüne aykırı şekilde ülkeye girmek isteyen 
veya giren ya da hakkında sınır dışı etme veya geri 
verme karan alınan kişileri, 

G) (Bir suçu işlemekte olduğu görülen veya suçu 
işlemeye yönelik her türlü araç ve gerecin sağlandığı, 
planlandığı veya müdahalede geciküdiğinde, suçun, 
kesinlikle isteneceği intibaını veren hazırlık hareket
leri içlinde bulunan kimileri, 

H) ISuçüstü hainde veya gecikmesinde mahsur 
bulunan diğer hallerde suç işlendiğine dair hakla
rında kuvvetli iz ve delil bulunan sanıkları, 

Yakalar ve gerekli kanunî işlemi yapar. 
Yakalanması belirli bir usule bağlanmış kişiler

le İlgili kanun hükümleri saklıdır. 
Yakalatma, kişinin denetim ve gözetim altına alın

masıdır. Yakalanan kişilerin kaçması veya saldırıda 
'bulanmasının önlenmesi bakımından kişinin sağlığı
na zarar vermeyecek şekilde her türlü tedbir alına
bilir. 

Yakalananlardan uyuşturucu madde kullanmış 
olanlarla sarhoş olanların durumları, tüzükte belirti
len esas ve usullere uygun olarak hekim raporu, ne
ftimin bulunmadığı hallerde yardımcı sağlık hiz
metleri personelinden birinin müşahede raporu ile 
tespit edilir. 

Yakalanan kişiye yakalama sebebi yazılı, müm
kün olmayan haillerde ise sözlü olarak bildirilir. 

Soruşturma konusunun açığa çıkması bakımından 
kesin bir mahsur doğurmuyorsa kişinin yakalandığı 
yakınlarına derhal duyurulur. 

Yakalanan kişilerden; sanık durumunda olanlar 
adi! mercilere sevk edilir. 

Haklarında ıslah veya tedavi tedbiri alınması ge
rekenler, ilgili kuruma gönderilir. 

Yakalama sebebi ortadan kalkanlar derhal ser
best bırakılır. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 5. — 2559 sayılı Kanunun 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Devletin bütünlüğü, anayasal düzeni ve genel güvenliği ile kaçakçılık ve uyuşturucu maddelere ilişkin suç

ların önemi ve gizliliği bakımından gereken hükümlü ve ya tutuklular, en çok onbeş gün süre ile üst amirlere 
bilgi vermek şartıyla suç soruşturmasını yürütmekle sorumlu polis amirinin teklifi üzerine, yetkili savcı veya 
hâkimin yazılı emri veya kararı ile ceza veya tutukevlerinden alınabilir.» 

MADDE 6. — 2559 sayılı kanunun 17nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
maddeye iki fıkra eklenmiştir. 

«Madde 17. — Karakola götürüp haklarında tanzim olunacak evrakla beraber Adliyeye verilirler. 
Kimliğini bir belge ile veya polisçe tanınmış kişilerin tanıklığı ile ispat edemeyenler ve gösterdikleri belge

lerin doğruluğundan şüphe edilen kişiler, aranan kişilerden olup olmadıkları anilaşılıncaya veya gerçek kimliği 
ortaya çıkıncaya kadar kırksekiz saati geçmemek üzere polisçe gözaltına alınabilir. Bu kişilere kimliğini is
patlamaları hususunda gerekli kolaylık gösterilir. 

Kimliği tespit edilemeyen veya nüfusa kayıtlı olmadığı anlaşılan ve nüfus idarelerine gönderilmesi gereken
lerin parmakizi veya fotoğrafları alındıktan sonra, kimliklerinin tespiti veya nüfusa kayıtlarının temini için 
Tüzükte gösterilen esas ve usullere göre işlem yapılır.» 

MADDE 7. — 2559 sayılı Kanuna aşağıdaki madde 1er eklenmiştir. 

«EK MADDE 1. — Umumî veya umuma açık yerler ile umuma açık yer niteliğindeki ulaşım araçlarında, 
gerçek kişi veya topluluklar mahallin en büyük mülkî idare amirine en az 48 saat önceden müracaat suretiyle 
oyun ve temsil verebilir veya çeşitli şekillerde gösteri dü zenleyebiilirler. 

Bunlardan, genel ahlaka, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne veya Anayasa düzenine aykırı 
olduğu tespit edilenler, mahallin en büyük mülkî amiri emriyle polis tarafından men edilir ve derhal adlî mer
cilere sevkedilir. 

Dilekçe ile yapılacak müracaatta oyun, temsil veya gösteriye katılan yönetici ve diğer kişilerin kimlik, 
ikametgâh ve tabiyetleri belirtilir.» 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5. — 2559 sayılı Kanunun 15 inci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Devletin bütünlüğü, anayasal düzeni ve genel 
güvenliği ile kaçakçılık ve uyuşturucu maddelere iliş
kin suçların önemi ve gizliliği bakımından gereken 
hükümlü veya tutuklular, en çok onbeş gün süre ile 
üst amirlere bilgi vermek şartıyla suç soruşturmasını 
yürütmekle sorumlu polis amirinin teklifi üzerine, 
yetkili savcının talebi ve hâkimin kararı ile ceza veya 
tutukevlerinden alınabilir. Bu süre tutukluluk ve hü
kümlülükte geçmiş sayılır.» 

MADDE 6. — 2559 sayılı Kanunun 17 nci mad
desinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 
ve maddeye iki fıkra eklenmiştir. 

«Karakola götürülüp haklarında tanzim olunacak 
evrakla beraber Adliyeye verilirler. 

Kimliğini bir belge ile veya polisçe tanınmış kişi 
lerin tanıklığı ile ispat edemeyenler ve gösterdikleri 
belgelerin doğruluğundan şüphe edilen kişiler, aranan 
kişilerden olup olmadıkları anlaşılıncaya veya gerçek 
kimliği ortaya çıkıncaya kadar kırksekiz saati geç
memek üzere polisçe gözaltına alınabilirler. Bu ki
şilere kimliğini ispatlamaları hususunda gerekli ko
laylık gösterilir. 

Kimliği tespit edilemeyen veya nüfusa kayıtlı 
olmadığı* anlaşılan ve nüfus idarelerine gönderilmesi 
gerekenlerin parmak izi veya fotoğrafları alındıktan 
sonra, kimliklerinin tespiti veya nüfusa kayıtlarının 
temini için Tüzükte gösterıilbn esas ve usullere göre 
işlem yapılır 

MADDE 7. — 2559 sayılı Kanuna aşağıdaki 
maddeler eklenmiştir. 

«EIK MADDE L — Umumî veya umuma açık 
yerler ile umuma açık yer niteliğindeki ulaşım araç
larımda, gerçek kişi veya 'topluluklar mahallin en bü
yük mülkî idare amirine en az 48 saat önceden mü
racaat suretiyle oyun ve temsil verebilir veya çeşit
li şekillerde gösteri düzeMeydbilirler. 

Bunlardan, genel ahlaka, Devletin ülkesi ve mil
letiyle bölünmez bütünlüğüne veya Anayasa düze
nine aykırı olduğu tespit edilenler, mahallin en bü
yük m!ü!lkî amiri emriyle polis tarafından mtenedilir 
've ilgililer derlha'l adlî mercilere 'sevk edilir. 

Dilekçe ile yapılacak müracaatta oyun, temsil ve-
ye gösteriye katılan yönetici ve diğer kişilerin kim
lik, ikametgâh ve talbiyetleri belirtilip» 

(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5. — Adalet Komisyonunca 5 inci mad
de olarak kabul edilen metin Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

İMADDE 6. — 2559 sayılı Kanunun 17 nci mad
desinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 
ve maddeye iki fılkra eklenmiştir. 

«Karakola götürülüp haklarında tanzim olunacak 
evrakla beraber Adliyeye verilirler. 

Kimliğini bir belge ile veya polisçe tanınmış ki
şilerin tanıklığı ile ispat edemeyenler ve gösterdik
leri belgelerin doğruluğunda şüphe edilen kişiler, ara
nan kişilerden olup olmadıkları anlaşılıncaya veya 
gerçek kimliği ortaya çıkıncaya kadar yirmidört 
saati geçmemek üzere polisçe gözaltına alınabilirler. 
Bu kişilere 'kimliğini ispatlamaları hususunda ge
rekli kolaylık gösterilir. 

Kimliği tespit edilemeyen veya nüfusa kayıtlı ol
madığı anlaşılan ve nüfus idarelerine gönderilmesi 
gerekenlerin parmak izi veya fotoğrafları alındıktan 
sonra, kimliklerinin tespiti veya nüfusa kayıtlarının 
temini" için tüzükte gösterilen esas ve usullere göre iş
lem yapılır.» 

İMADDE 7. — 2559 sayılı Kanuna aşağıdaki maıdr 
deler dHenmiişjtir. 

EK MADDE 1. — Umumî veya umuma açık yer
ler ile umulma açık yer niteliğindeki ulaşım araçla
rında, gerçek kişi veya topluluklar mahallin en bü
yük mülkî amirine en az 48 saat önceden müracaat 
suretiyle oyun ve temsil verebilir veya çeşitli şekil
lerde gösteri duzenDeyefoiilir. 

Bunlardan, genel ahlaka, Devletin ülkesi ve •mil
letiyle bölünmez bütünlüğüne veya Anayasa düzeni
ne aykırı olduğu tespit edilenler, mahallin en büyük 
mülkî amiri emriyle pıolils taraifın'dan menedi'liır ve 
ilgililer derhal adlî mercilere sevk edilir. 

Dilekçe ile yapılacak müracaatta oyun, temsil 
veya gösteriye katılan yönetici ve diğer kişilerin kim
lik, ikâmetgâh ve tabiyetleri belirtilir. 
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«EK MADDE 2. — Polis, sanık olarak yakaladığı kişileri; mahkemeye gönderilmeleri için gerekli süreler 
hariç en geç kırksekiz saat içinde, toplu olarak işlenen suçlarda en geç onbeş gün içinde, soruşturmalarını 
tamamlayarak adlî mercilere göndermek zorundadır. 

'Olağanüstü hal ilan edilen yerlerde gerektiğinde bu süreler ma'halin mülkî idare amirinin onayı ile bir mis
line kadar artırılabilir. 

Gözaltına alınanların yeme, içme ihtiyaçlarına ve nakillerine ait masraflar Emniyet Genel Müdürlüğü büt
çesine konulacak ödenekle karşılanır.» 

«EK MADDE 3. — Polis; aşağıdaki halterde gerekli görülen kişiıierden; 
A) Devletin bütünlüğü, genel güvenliği ve Anayasa düzeni ile kaçakçılık ve uyuşturucu maddelerde ilgili 

olarak yaptığı suç soruşturmaları sırasında ifadesine başvurulacak olanlara, 
B) Bu Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen hallerde vatandaşlık durumu tayin edilinceye kadar, 
Tespit edilmiş olan ikametgâh veya iş adreslerinden ayrılmamalarını yazılı olarak isteyebilir. 
'Bunların, bulunabilecekleri yeni adreslerini bildirmeleri şartıyla o yerden ayrılmalarına, mahallin en büyük 

polis amirinin yazılı emriyle izin verilir. 

«EK MADDE 4. — Polis; görevli bulunduğu polis bölgesi sınırları içinde, hizmet branşı, yeri ve zamanına 
bakılmaksızın bir suçla karşılaştığında suça el koymak, önlemek, sanık ve suç delillerimi tesplit, muhafaza ve 
yetkili zabıtaya teslim etmekle görevli ve yetkilidir. 

Bu yetkinin kullanılmasında ve mükellefiyetin yerine getirilmesinde üniformalı veya üniformasız görevli 
bulunduğu polis bölgesi sınırları ile bağlı olmaksızın her zaman ve her yerde görevli sayılır. 

Bu madde hükmü gereğince bir suça müdahale eden polise karşı işlenen suçlar, görevli memura karşı iş
lenmiş suç; müdahalede bulunan polisin işlediği suçlar ise, görevli memurun işlediği suç sayılır.» 

«EK MADDE 5. — Genel güvenlik, kaçakçılık ve uyuşturucu maddelerle ilgili önemli olayları takip et
mek, gerekiyorsa müdahale ederek soruşturmasını yapmak üzere; 

A) Bakanlıkça doğrudan veya ilgili Valinin talebi üzerine merkez personelinden ekipler (timler) görev
lendirilebilir. 

B) Yukarıdaki bent hükmüne uygun olarak bir ilde soruşturması yapılan olayın aydınlatılması, delillerin 
toplanması, sanıkların yakalanması, başka illerde de araş tırma ve soruşturma yapılmasını gerektiriyorsa iller 
arasında ilgili Valiliklerce ekipler görevlendirilebilir. 

'Bu ekiplerin polis yetkilerini kullanması, genel kolluğun görev bölgesi sınırları ile kayıtlı değildir. 
Genel ve özel kolluk makam ve memurları bu personele gereken her türlü yardımı yapmaya mecburdur.» 
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«BK MADDE 2. — Polis, sanık olarak yakala
dığı kişileri; mahkemeye gönderilmeleri için gerekli 
süreler hariç en geç kırksekiz saat içinde, toplu ola
rak işlenen suçlarda en geç oribeş gün içinde, soruş
turmalarını tamamlayarak adlî mercilere göndermek 
zonındadır. 

Gözaltına alınanların yeme, içme ihtiyaçlarına ve 
nakillerine ait masraflar Emniyet Genel Müdürlüğü 
bütçesine konıücak ödenekle karşılanır.» 

«BK MADDE 3. — Tasarının 7 nci maddesiyle 
eklenen Elk 3 üncü madde Komisyonumuzca aynen 
kaibul edllmiştir.;»ı 

«EK MADDE 4. — Polis; görevli bulunduğu po
lis bölgesi sınırları içinde, hizmet ıbranşı, yeri ve za
manına bakılmaksızın bir suçla karşılaştığında suça 
el koymak, önlemek, sanılk ve suç delillerini tespit, 
muhafaza ve yetkili zabıtaya teslim etmekle görevli 
ve yetkilidir. 

Bu yetkinin kullanılmasında ve mükellefiyetin ye
rine getirilmesinde üniformalı veya üniformasız po
lis, görevli bulunduğu polis bölgesi sınırlan ile bağlı 
olmaksızın her zaman ve her yerde görevli sayılır. 

Bu madde hükmü gereğince bir suça müdahale 
eden polise karşı işlenen suçlar, görevli memura kar
şı işlenmiş suç; müdahalede bulunan polissin işledi
ği suçlar ise, görevli memurun işlediği suç sayılır.» 

«BK (MADDE 5. — Genel güvenlik, kaçakçılık 
ve uyuşturucu maddelerle ilgili önemi olayları ta
kip etlmek, gerekiyorsa müdahale ederek soruşturma
sını yapmak üzere; 

A) İçişleri Bakanlığında doğrudan veya ilgili 
Valinin talebi üzerine merkez personelinden ekipler 
(timler) görevlendirletelir. 

B) Yukarıdaki bent hükmüne uygum olarak bir 
ilde soruşturması yapılan olaym aydınlatılması, de
lillerin toplanması, sanıkların yakalanması, başka il-

21 — • 

I (İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

BK MADDE 2. — Adalet Komisyonunca Ek 
2 nci madde olarak kabul edilen metin Komisyonu
muzca aynen kaibul edilmiştir. 

BK MADDE 3. — Polis; aşağıdaki hallerde ge
rekli görülen kişilerden; 

A) Devletin bütünlüğü, ıgenel güvenliği ve Ana
yasa düzeni ile kaçakçılık ve uyuşturucu maddelerle 
ilgili olarak yaptığı suç soruşturmaları sırasında ifa
desine başvurulacak olanlara, 

ıB) Bu Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen hal
lerde vatandaşlık durumu tayin edilinceye kadar, 

Tespit edilmiş olan ikametgâh veya iş adreslerin
den ayrılmalarını yazılı olarak isteyebilir. 

"Bunların, bulunabilecekleri yeni adreslerini bildir
meleri şartıyla o yerden ayrılmalarına, mahallin en 
'büyük mülkî amirinin yazılı emriyle izin verilir. 

EK MADDE 4. — Adalet Komisyonunca Ek 4 
üncü madde olarak kabul edilen metin Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir^ 

EK MADDE 5± — Genel güvenlik, kaçakçılık 
ve uyuşturucu maddelerle ilgili önemli olayları takip 
etmek, gerekiyorsa müdahale ederek soruşturmasını 
yapmak üzere; 

A) içişleri Bakanlığınca doğrudan veya ilgili Va
linin talebi üzerine merkez personelinden ekipler 
(timler) görevlendirilebilir. 

B) Yukarıdaki bent hükmüne uygun olarak bir 
ilde soruşturması yapılan olayın aydınlatılması, delil-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 343) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

«EK MADDE 6. — Polis, yakalanması gerekli kişi veya dağıtılması gereken topluluğun direnmesi, saldı
rıya yeltenmesi veya saldırıda bulunması hallerinde, bu fiilleri etkisiz halle getirmek için zor kullanabilir. 

Zor kullanma, direnme ve saldırının mahiyetine ve derecesine göre etkisiz hale getirilecek şekilde kademeli 
olarak artan nispette bedenî kuvvet, maddî güç ve şartları gerçekleştiğinde her çeşit silah kullanma yetkilerini 
ifade eler. 

(Toplu kuvvet olarak müdahale edilen durumlarda, zor kullanmanın derecesi ile kullanılacak araç ve 
gereçler müdahale eden kuvvetin amiri tarafından tayin ve tespit edilir,» 

«OK MADDE 7. — Polis; 
A) Alınacak güvenlik tedbirlerine esas olmak üzere kişilerin, kurum ve kuruluşların telef om numaralarını 

veya bu numaralara göre isim ve adreslerini PTT ve diğer ilgili kuruluş yetkililerinden isteyebilir. Bu istek 
derhal yerine getirilir. 

B) Devletin bütünlüğüne, Anayasa düzenine ve ge nel güvenliğine karşı işlenen suçlar ille kaçakçılık ve 
uyuşturucu maddelere dair suçların tespiti maksadıyla kuvvetli delillerini bulunması halinde hâkim kararı 
ile, gecikmesinde mahzur bulunması hallerinde o yerin Valisinin! yazılı izniyle kişilerin veya özel kurum ve 
kuruluşların özel haberleşme vasıtalarını, eşya ve kâğıtlarını kontrol edebilir.» 

«EK MADDE 8. — Polis; Devletin ülkesi ve milletiyle 'bölünmez bütünlüğüne, Anayasa düzenine ve 
genel güvenliğine dair önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, emniyet ve asayişi sağlamak üzere; ülke seviye
sinde her konuda istihbarat faaliyetlerinde bulunur, bu amaçla bilgi toplar, değerlendirir, yetkili mercilere veya 
kullanma alanına ulaştırır. Devletin diğer istihbarat kuruluşlarıyla işbirliği yapar.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 343) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

lerde de araştırma ve soruşturma yapılmasını gerek
tiriyorsa illier arasında ilgili valiliklerce ekipler gö
revlendirilebilir,! 

Bu ©kiplerin polis yetkilerini kullanması, genel 
kolluğun görev bölgesi sınırları ile kayıtlı değildir. 
Bu ekipler görev yaptıkları mahallin en büyük mül-
ikiye amnirine bilgi vermek zorundadırlar. 

Öenel ve özel kollulk makam ve memurları bu 
personele gereken her türlü yardımı yapmaya mec
burdur.» 

EK MADDE 6. — Polis yakalanması gerekli kişi 
veya dağıtılması gereken topluluğun direnmesi, sal
dırıya yeltenmesi veya saldırıda bulunması hâllerin
de, bu fiilleri etkisiz hale getirmek için zor kulla
nabilir. 

Zor kulanma, direnme ve saldırının mahiyetine 
ve derecesine göre etkisiz hale getirilecek şekilde 
kademeli olarak artan nispette bedenî kuvvet, kanu
nî şartlan gerçekleştiğinde her çeşit silah kulanma 
yetkilerini ifade eder. 

Toplu kuvvet olarak müdahale edilen durumlar
da, zor kullanmanın derecesi ile kullanılacak araç ve 
gereçler müdahale eden kuvvetin amiri tarafından ta
yin ve tespit edilir.» 

EK MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesiyle 
eklenen Ek 7 nci madde Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

EK MADDE 8. — Tasarının 7 nci maddesiyle 
eklenen Ek 8 inci madde Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

lerin toplanması, sanıkların yakalanması başka iller
de de araştırma ve soraşturma yapılmasını gerektiri
yorsa iller arasında ilgili VaMifcterce ekipler görevlen
dirilebilir. 

Bu ekiplerin polis yedilerini kullanması, genel 
kolluğun görev bölgesi sınırları l e kayıtlı değildir. Bu 
ekipler görev yaptıkları mahallin en büyük mülkî ami
rine bilgi veıttnek zorundadırlar. 

Genel ve özel kolluk makam ve memurları bu 
personele gereken her türlü yardımı yapmaya mec
burdur. 

EK MADDE 6. — Adalet Komisyonunca Ek 6 
nci madde olarak kabul edilen metin Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 7. — Pois; 
A) Alınacak güvenlik tedbirlerine esas olmak 

üzere kişilerin kurum Ve kuruluşların telefon numara
larını veya bit numaralara göre isim ve adresle
rini PTT ve diğer ilgili kuruluş yetkililerinden isteye
bilir. Bu istek derhal yerine getirilir. 

IB) Devletin bütünlüğüne, Anayasa düzenine ve 
genel güvenliğine karşı işlenen suçlar ile kaçakçılık ve 
uyuşturucu maddelere dair suçların tespiti maksadıyla 
kuvvetli delillerin bulunması halinde hâkim kararı ile, 
gecikmesinde mahzur bulunması hallerinde o yerin sav
cısının yazılı izniyle kişilerin veya Özel kurum ve ku
ruluşların özel haberleşme vasıtalarını, eşya ve kâğıt
larını kontrol edebilir; 

EK MADDE 8. — Tasarının 7 nci maddesiyle 
eklenen Ek 8 inci madde Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. . 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 
* 

«EK MADDE 9. — Polisin yapacağı inceleme üzerine; 
A) Otel, gazino ve benzeri yerler veya çeşitli dinlenme, eğlence ve oyum yeri şeklimde sabit veya seyyar 

olarak kullanılan kara, deniz, hava ve her çeşit taşıma araçlarında bu faaliyetlerin icrası, 
B) Her ne ad altında olursa olsun, oynayanın kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla, bilgi ve maharet 

artırıcı veya zekâ gelıiıştirici nitelikte çeşitli isimdeki elektronik oyun alet ve makineleri; video oyunları, televiz
yon ve benzeri oyun aletleri satış ve oyun yerlerinin açı İması ve faaliyette bulunmaları, 

Mahallin en büyük mülkî idare amirinin iznime bağlıdır. 
(Bu şekilde açılmasına ve faaliyette bulunmasına izin verilen yerler umuma açık yer sayılır. Bu madde hük

müne ve konulan yasaklara uymayan bu gibi yerler hak kınıda 8 inci madde hükümleri uygulanır.» 

«EK MADDE 10. — işledikleri bir suçtan dolayı hüküm öncesinde tutuklanmasına"veya mahkûmiyetine ka
rar verilen polisler ille çarşı ve mahalle bekçileri, ceza ve tutukevlerinde diğer tutuklu ve hükümlülerden ayrı 
bir yer veya bölümde bulundurulurlar. 

Mahkûm edilen polislerin cezalarını çekmeleri için özel cezaevi yaptırılabilir veya mevcutlardan tefrik edi
lebilir.» 

«EK MA'DİDE lil. — Bu Kanun ve diğer kanun hükümlerine^ göre gerekli hallerde; 
A) Önleyici, caydırıcı, düzenleyici ve koruyucu kolluk hizmetlerine dair görevlerin ifası sırasında silah 

kullanmak zorunda kalan polis hakkında, cezaî sorumluluğun tespiti bakımından Memurin Muhakematı Hak
kındaki Kanuna göre işlem yapılır.» 

B) Suç ve suçluların araştırılması, meydana çıkarılması ve yakalanması tutuklama ve yakalama karar 
ve emirlerinin yerine getirilmesine dair 'bir görevi yerine getirirken silah kullanmak zorunda kalan polis hak
kında, hazırlık soruşturması bizzat Cumhuriyet Savcıla rı veya Yardımcıları tarafından yapılır. 

Bu Kanun ile diğer kanunlarda silah kullanılmasına yetki veren haller sebebiyle silah kullanma zorunda 
kalan polis hakkında soruşturma ve kovuşturma tutuk suz olarak yapılır ve olayların cereyan tarzı ve şartları 
*öz önünde tutulmak kaydıyla silah kullanma zorunda 'kalan polis cezalandırılamaz ve hakkında tazminat da
vası açılamaz.» 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

«EK MADDE 9. — Polisin yapacağı inceleme 
üzerine; , 

A) Otel, gazino ve benzeri yerler veya çeşitli 
dinlenme, eğlence -ve oyun yeri şeklinde sabit veya 
seyyar olarak kullanılan kara, deniz, hava ve her çe
şit taşıma araçlarında bu faaliyetlerin icrası, 

B) Herine ad altında olursa olsun, oynayanın 
kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla, bilgi ve ma
haret artırıcı veya zeka geliştirici nitelikte çeşitli isim
deki elektronik oyun alet ve makineleri; video oyun
ları, televizyon ve benzeri oyun aletleri satış ve oyun 
yerlerinin açılması ve faaliyette bulunmaları, 

Mahallin en büyük mülkî idare amirinin iznine 
bağlıdır. 

Bu şekilde açılmasına ve faaliyette bulunmasına 
izin verilen yerler umuma açık yer sayılır. Bu madde 
hükmüne ve konulan yasaklara uymayan bu gibi yer
ler hakkında 8 inci madde hükümleri uygulanır. 

(Bu «u$&rin tekerrürü h a M e malhaffin en büyük 
mülkiye amiri tarafından, verilmiş bulunan ruhsat ip
tal edilebilir.» 

«EK MADDE 10. — işledikten bir suçtan dolayı 
tutuklanmasına veya mahkûmiyetine karar verilen 
polisler ile çarşı ve mahalle bekçileri, ceza ve tutuk
evlerinde diter tutuklu ve hükümlülerden ayrı bir yer 
veya böKimde bulundurulurlar. 

Mahkûm edilen polislerin cezalarını çekmeleri için 
özel cezaevi yaptırılabilir veya mevcutlardan tefrik 
edilebilir.» 

«EK MADDE 11. — Bu Kanun ve diğer kanun 
hükümlerine göre gerekli hallerde; 

A) önleyici, caydırıcı, düzenleyici ve koruyucu 
kolluk hizmetlerine dair görevlerin ifası sırasında si
lah kullanmak zorunda kalan polis hakkında, cezaî 
sorumluluğun tespiti bakımından Memurin Muhake-
matı Hakkındaki Kanuna göre işlem yapılır, 

B) Suç ve suçluların araştırılması, meydana çı
karılması ve yakalanması tutuklama ve yakalama ka
rar ve emirlerinin yerine getirilmesine dair bir görevi 
yerine getirirken silah kullanmak zorunda kalan po
lis hakkında, hazırlık soruşturması bizzat Cumhuri
yet Savcıları veya Yardımcıları tarafından yapılır. 

(içişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

(EK. MADDE 9. — Polisin yapacağı inceleme üze
rine;' 

A) Otel, gazino Ve benzeri yerler veya çeşitli din
lenme, eğlence ve oyun yeri şeklinde salbflt veya sey
yar olarak kullanılan kara, deniz, hava ve her çeşit 
taşıma araçlarında bu faaliyetlerin icrası, 

B) Her ne ad altında olursa olsun, oynayanın 
kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla bilgi ve ma
haret artırıcı veya zeka (geliştirici nitelikte çeşitli isim
deki elefetronilk oyun, alet ve makineleri; video oyun
ları, televizyon oyunları ve benzeri oyun aletleri satış 
ve oyun yerlerinin açılması ve faaliyette bulunma
ları, 

Mahallin en büyük mülkî amirinin iznine bağ
lıdır. 

İBu şekilde açılmasına ve faaliyette bulunmasına 
izin verilen yerler umuma açık yer sayılır. Bu madde 
hükmüne ve konulan yasaklara uymayan bu gibi yer
ler hakkında 8 indi madde hükümleri uygulanır. 

Bu suçların tekerrürü halinde mahallin en büyük 
mülkî amiri tarafından verilmiş bulunan ruhsat iptal 
edilebilir. 

EK MADDE 10. — Adalet Komisyonunca Ek 
10 uncu madde oftatrak kabul edilen metin Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 11. — Bu Kanun ve diğer kanun 
hükümlerine göre gerekli hallerde; 

A) Önleyici, caydırıcı, düzenleyici ve koruyucu 
kolluk hizmetlerine dair görevlerin ifası şuasında si
lah kullanmak zorunda kalan polis hakkında, cezaî 
sorumluluğun tespiti bakımından Memurin Muhake-
matı Hakkındaki Kanuna göre işlem yapılır. 

1B) Adliyeye ilişkin vazife ve işlerle ilgili bir hiz
meti yerine getirirken silah kullanmak zorunda kalan 
polis hakkında, hazırlık soruşturması bizzat Cumhu
riyet savcıları veya yardımcıları tarafından yapılır. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

«EK MADDE 12. — Sanık polis, hakkında dava açıldığı takdirde duruşmadan vareste tutulabilir. Olayın 
mahiyetine ve hizmet kusurunun özelliğine göre, Bakanlıkça durumu uygun görülen polisin vekalet verdiği avu
katın ücreti, avukat tutma ve ücret ödeme usul ve esasları yönetmelikle 'belirtilir ve Emniyet Genel Müdürlüğü 
bütçesine konulacak ödeneklerden karşılanır.» ' . 

«EK MADDE 13. — Polisin, bu Kanun ve diğer kanunlarla verilen görevlerini yerine getirmek üzere al
dığı tedbirlere uymayan veya koyduğu yasaklara aykırı hareket edenler ile yaptığı çağrıya gelmeyen, istediği 
bilgileri vermeyen veya eksik veya yanlış bilgi verenler hakkında, fiil daha ağır bir suç teşkil etmediği tak
dirde, Türk Ceza Kanununun 526 ve müteakip maddeleri uyarınca kovuşturma yapılır.» 

«EK MADDE 14. — 1481 sayılı «Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanun»a göre sanık 
ve hükümlülerden ilan edilmek suretiyle arananların 'bulundukları yerleri bildiren ve yakalanmalarına yardım
cı olan kişilere para Ödülü verilebilir. 

Verilecek ödülün miktarı, 1481 sayılı Kanuna göre çıkarılan Yönetmelik uyarınca teşkil olunan kurulca 
kararlaştırılır. 

Para ödülüne dair giderler Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanır. 
ödül verilen kişilerin kimlikleri, rızaları olmadıkça hiç 'bir şekilde açıklanamaz.» 

GEÇÎCÎ MADDE — 2559 Sayılı Kanunun uygulama usul ve esaslarının gösterilmesi hakkındaki Polis 
Vazife ve Selahiyet Tüzüğünde (Nizamnamesinde) gerekli değişiklik ve düzenlemeler yapılır. Bu düzenleme
ler yapılıncaya kadar mevcut mevzuatın hu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur. 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

«EK MADDE 12. — Sanık polis hakkında dava 
açıldığı takdirde duruşmadan vareste tutulabilir. Ola
yın mahiyetine ve hizmet kusurunun özelliğine göre, 
İçişleri Bakanlığınca durumu uygun görülen polisin 
vekâlet verdiği avukatın ücreti, avukat tutma ve üc
ret ödeme usul ve esasları yönetmelikle belirtilir ve 
Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine konulacak öde
neklerden karşılanır.» 

«EK MADDE 13. — Polisin, bu Kanun ve diğer 
kanunlarla verilen görevlerini yerine getirmek üzere 
aldığı tedbirlere uymayan veya koyduğu yasaklara 
aykırı hareket edenler ile yaptığı yazılı çağrıya gel
meyen, istediği bilgileri vermeyen veya eksik veya 
yanlış bilgi verenler, fiil daha ağır bir suç teşkil et
mediği takdirde, Türk Ceza Kanununun 526 inci 
maddesi uyarınca cezalandırılır. 

«EK MADDE 14. — Tasarının 7 nci maddesiyle 
eklenen Ek 14 üncü madde Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Tasarının Geçici Maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

27 — 

I (İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ıBK MADDE 12. — Sanık polis, hakkında dava 
açıldığı takdirde duruşmadan vareste tutulabilir. Ola-

I yın mahiyetine ve hizmet kusurunun özelliğine göre, 
İçişleri Bakanlığınca durumu uygun görülen polisin 
vekâlet verdiği avukatın ücreti, Emniyet Genel Mü
dürlüğü bütçesine konulacak ödeneklerden karşılanır. 
Avukat tutma ve ücret ödeme usul ve esasları yö
netmelikte belirtilir. 

ıBK MADDE 13. — Mahallin en büyük mülkî 
amıirinin emriyle polisin, bu Kanuni ve diğer kanun
larla verilen görevlerini yerine 'getirmek üzere aldığı 
tedbirlere uymayan veya koyduğu yasaklara aykırı 
hardfcet edenler ile yaptığı yazılı çağrıya gelm'eyen, is
tediği bilgileri vermeyen veya eksik veya yanlış bilgi 
verenler, fiil daha ağır bir suç teşkil etmediği takdir
de, Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesinin 1 inci 
fıkrası uyarınca cezalandırılırlar. 

KİK MADDE 14. — Tasarının 7 nci maddesiyle 
eklenen Ek 14 üncü madde Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Tasarının Geçici Maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif EttiğJ Metin) 

MADDE 8. — Bu 'Kanun yâ ıınsu Uârihiodeyürürlüğe-girer; 

MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Balkanlar Kurulu yürütür, 

T. ö*ai 

26:4rl9^5 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

İçişleri Bakanı 
Y, Akbuiut 

MiHI Eğitim Genç. ve Spor Bakanı 
Af., Vehbi Dinçerler 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
H. C. Aral 

Devlet Bakam 
K. Oksay 

Devlet Baklanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
Af. N. Eldem 

Dışişleri Bakanı V. 
Af. Yunma.--

B&yîrtdfrhk ve İskân Bakam 
/. S. Giray 

Tarım Orman ve IKÖyişlerl (Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
5. İV. Türel 

Devlet Bakanı 
A. Af« Yılmaz 

Devlet Bakam V. 
A. Karaevli • 

Millî (Savunma Bakanı V. 
K. Oksay 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptimöçin 

Sağlıık ve Sosyal Yardım Bakam 
Af. Aydın 

Çalışma ve Sosyali Güvenlik Balkanı 
Af. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı V. 
H. H. Doğan 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

»>••« 
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