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II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMALAR 
376 

376,377,431 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KU
RULA SUNUŞLARI 337 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 377 
1. — istanbul Milletvekili Recep Ercü

ment Konukman'ın, TBMM Genel Kurulu
nun 13 Haziran 1985 günlü 112 nci Birieşi-
tnlkıde meydana gelen olaylar hakkında gün
dem dışa konuşması 377:379 

2. — Aydın Milletvekili iskender Cenap 
Ege'nin, Başkanlık Divanının teşekkül tarzı 
hakkında gündem dışı konuşması 379:382 

B) Tezkereler ve Önergeler 382 
1. — Ankara Milletvekili Hali İbrahim 

Karal'ın, TBMM Başkanyekilliğinden çekildi
ğine dair önergesi (4/121) 382 

2. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıl-
dırım'ın, TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üye
liğinden çekildüğine dair önergesi (4/123) 382 

Sayfa 
3. — Afyonkarahisar Milletvekili M. Şük

rü Yüzbaşıoğlu'nun, TBMM İdare Amirliğin
den çekildiğine dair önergesi (4/122) 382:384 

C) Danışma Kurulu önerileri 

a) Siyasî Parti Grubu Teklifleri 

384 

384 

1. — Genel Kurulun 14, 15, 16, 17 Ha
ziran 1985 Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pa
zartesi günleri de toplantı yapması; 4.7.1934 
tarihli ve 25.59 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerinin 
bitimine kadar toplantıların her gün gündüz 
10.00 - 13.00 ve 14.00 - 20.000 saatleri arasın
da yapılması, gece toplantılarına da saat 21.30' 
da başlanılması ve sürdürülmesine ve Genel 
Kurulun 12 Haziran 1985 Çarşamba günkü 
112 nci Birleşiminde alınmış bulunan Tür
kiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarının ta
tili hakkındaki kararın kaldırılmasına dair 
ANAP Grubu Başkanvekili önerisi 384:390 
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Sayfa 
V. —. SORULAR VE CEVAPLAR 390,484 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 390 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

bantoğlu'nun, Türkiye Kömür İşletmelerinin 
kömür üretim ve satışlarına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/358) 390 , 

2. — izmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 
yemini özel teknik büro kuran belediye mec
lisi üyelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/392) 390 

3. — Çorum Milletvekili Ali Rıza Akay-
dın'ın, Konya Merkez ilçeye bağlı Sarıcalar 
Köyü merasında işletildiği iddia edilen made
ne ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/393) 390:391 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Türkiye Kömür İşletmelerine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/359) 391 

5. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, 
Türkiye'de F -16 uçaklarının yapılması proje
sine ortak olan bir firmaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/328) 391 

6. — içel Milletvekilli Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, Bakanlıkta zorunlu nakil yapıldığı iddia
larına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/331) 391:393 

7. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in cezaevlerinde bulunan fikir suçlularına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/342) 393:394 

8. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı 
Özbek'in, Adıyaman ili Gölbaşı ilçesinde ku
rulacağı iddia edilen termik santrala ilişkin 
Enerji ve Tabliî Kaynaklar Bakanmdan sözlü 
soru önergesi (6/345) 394 

9. — Konya Milletvekili Salim Ererin, 
Konya İli Cihanbeyli ilçesi entegre süt ma
mulleri ve soğuk hava deposuna ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/361) 394 

10. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Konya İlindeki telefon santral sistemine iliş
kin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/363) 394 

11. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Konya İÜ Beyşehir ilçesi linyit kömürü re-

I Sayfa 
zervlerine İlişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/364) 394 

I 12. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Konya Ui Beyşehir ilçesindeki spor tesisleri
ne ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/365) 394 

13. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
I in, işkence yaptıkları iddiası ile yargılanan 

resmî görevlilere ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/367) 394 

I 14. — Uşak Milletvekili Yusuf 'Demir'in, 
I açığa alınan ve tayin edilmeyen öğretmenlere 

ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/368) 394 

I 15. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gi'l'in, Balıkesir İli G'ökçeyazı Ovasının sülan-

I masına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/370) 394 

H6. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın 
Türk Hava Yolları Genel 'Müdürlük binası
nın ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/372) 394:395 

17. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok' 
un, TRT'nin «inkılap kanunlarına aykırı 
hareket ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan 

I sözlü soru önergesi (6/373) 395 
I 1'8. — izmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
I mir'in, orman köy ve köylüsüne yansıtılan 

«fon» gelirlerine ilişkin Tarım Orman ve 
I Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/374) 395 
19. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-

I lar'ın, Amerika 'Birleşik Devletlerinin «Yıl-
I dışlar savaşı» adlı stratejik savunma siste

mine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/375) 395 

20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
I Arıkan'ın, Türkiye'de belediyelere yapılan ta-
I şıt teslim ve satışlarına ilişkin Devlet Bakanı 
I ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner

gesi (6/377) 395 

I B) Yazılı Sorular ve Cevapları 484 
I 1. — Erzurum 'Milletvekili Hilmi Nal- • 
I bantoğlu'nun, Erzurum İli Şenkaya ilçesi Be-
I lediye Başkanlığınca açılan memur sınavına 
t ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Ak-
I bulut'un yazılı cevabı (7/514) 484:485 

— 374 — 
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Sayfa 
2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

bantoğiu'nun, Erzurum Hine bağlı bazı kasa-' 
baların belediyelerine ilişkin sorusu ve İçiş
leri Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı 
(7/556) 485:486 

VI. —.'KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 396,432 

.1. — 4.7.1934 Tarihli ve 2559 Sayılı Polis 
Vazife ve Selahiyet Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açıldı. | 

Birinci Oturum 
TBMM Başkanının Cumhurbaşkanlığına vekâlet l 

ettiği dönemde Genel Kurul toplantılarına riyaset edip 
edemeyeceği 'hakkında usul görüşmeleri yapıldı. J 

Saat f3.ÖO'te toplanılmak üzere birleşime saat I 
11.23'te ara Verildi. 

İkinci Oturum I 
Birinci oturumda usul görüşmeleri tamamlanan I 

konu oylanarak, TBMM Başkanının Cumhurbaşkan- I 
lığına vekâlet ettiği dönemde Genel Kurul toplan- I 
ularına riyaset edebileceği kabul edildi. I 

Saat '14.00'te toplanılmak üzere . birleşime saat I 
13.10*da ara verildi. I 

Başkan I 
Necmettin Karaduman I 

Kâtip Üye Kâtip Üye I 
Kırklareli Samsun I 

Cemal Özbilen Süleyman Yağcıoğlu I 

Üçüncü, Dördüncü, Beşinci ve Altıncı Oturumlar I 
Kars Milletvekili Ömer 'Kuşhan, Katma Değer I 

Vergisi konusunda gündem dışrbir konuşma yaptı. I 

4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Se- I 
lahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi I 
ve- Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında I 
Kanun Tasarısının görüşmelerinin bugün saat 19.30'a I 
kadar bitirilememesi halinde tasarının görüşmelerinin t 

Sayfa 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Adalet ve içişleri komisyonları ra
porları (1/692) (S. Sayısı : 343) 396:431,432:474 

VII. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞ
MELER 474,476 

1. — İçtüzüğün 8'8 inci maddesinin, «Her 
fıkra için dörtten fazla önerge verilemez» 
hükmü hakkında 474:476,476:484 

VIII. — DİSİPLİN CEZALARI 476 
1. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-

ver'e uyarma cezası verilmesi 476 

j tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılma
sına ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 18 Haziran 1985 
| Şalı gününden başjlanıak ve 1 Eylül 1985 Pazar günü 
I saat 15.00'de toplanmak üzere tatile girmesine dair 
j ANAP Grubu Başkanvekilinin önerileri ayrı ayrı gö-
I rüşülerek oylandı ve kabul edildi. 

I TBMM Başkanlık Divanında açık bulunan kâtip 
I üyeliklere HP Grubunca aday gösterilen Adana Mil-
I letvekili Cüneyt Canver ve içel Milletvekili Durmuş 
I Fikri Sağlar'ın seçilmeleri kabul edilmedi. 

I Erzurum 'Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 
(6/358), 1(6/359) 

İzmir 'Milletvekili Işılay Saygm'ın (6/382) 
I İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm (6/331), 
I Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek'in 
[ .(6/345), 
I Konya Milletvekili Salim Erel'in (6/3161), (6/363), 

(3/364), i(6/365), 
I Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/367), 
I Balıkesir •Milletvekili Davut AbacıgiTin (6/370), 
I izmir Miletvekeli Hüseyin Aydemirin <6/374) ve 
I Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'm 

(6/377), 
I Sözlü soru önergeleri, ilgili bakanlar Genel Ku-
I rulda hazır bulunmadıklarından; 
I Çorum Milletvekili Ali Rıza Akaydın'ın (6/391), 
I Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in (6/368) ve 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın (6/372), 
Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri ve ilgili ba

kanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

Sinop Milletvekili Himi Biçer'in '('6/328), 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in '(6/342), 
Ordu Milletvekili Bahriye Üçdk'un (6/373) ve 
İçel Milletvekili ^Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/373), 
Sözlü soru önergeleri, mehil verildiğinden; 
Ertelendiler. 
Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın (6/389) ve 
İçel Milletvekili Edip özgenç'in (6/371), 
Sözlü soru önergeleri de, istekleri üzerine soru sa

hiplerine geri verildi. 

4.7.1934 Tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Se-
lahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bazı 'Maddeler Eklenmesi Hakkında 

Kanun Tasarısının (1/692) (S. Sayısı : 343) görüşme
lerine devam edildi; 4 üncü maddesine kadar (4 üncü 
madde dahil) kabul edildi ve 6 ncı madde üzerinde 
bir süre görüşüldü. 

T3 Haziran 1985 Perşembe günü (Bugün) saat 
10.00'da toplanılmak üzere birleşime saat 03.55'te 
son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Turgut Halit Kunter 

Kâtip Üye 
Samsun 

Süleyman Yağcioğlu 

Kâtip Üye 
Çankırı 

Saffet Sakarya 

Kâtip Üye 
Kırklareli 

Cemal özbilen 

Kâtip Üye 
Giresun 

Yavuz Köymen 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

13 . 6 . 1985 Perşembe 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — İstanbul Milletvekili İbrahim üral'ın, Şan

lıurfa İlinin Taşıma Priminden İstifade Ettirilmeme

sinin Nedenine İlişkin Tarım Orman ve KÖyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/394) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 11.6.1985) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 

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

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 113 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklamada isimleri okunduktan son

ra gelen arkadaşlar, isimlerini ve imzalarını ihtiva 

eden pusulaları Başkanlık Divanına göndersinler. 
Toplantı için yeterli sayımız yoktur. Saat 11.00'de 

toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 10.30 

37* — 



T. B. M. M. B: 113 13 . 6 . 1985 0 : 2 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 11.00 

BAŞKAN — BaşkanvekUi Abdulhalim Araş 

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

BAŞKAN — 113 üncü Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Sonradan gelen arkadaşlar isimle
rini bir kâğıda yazıp, imzalayıp göndersinler. 

Toplantı için yetersayımız vardır. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — İstanbul Milletvekili Recep Ercüment Ko-
nukman'ın, TBMM Genel Kurulunun 13 Haziran 
1985 günlü 112 nci Birleşiminde meydana gelen olay
lar hakkında gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — 2 arkadaş gündem dışı söz istemiş
lerdir. 

Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Ercüment 
Konukman, Genel Kurulun 13 Haziran 1985 günlü 
birleşiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Ku
rulunda meydana gelen son olaylar konusunda gün
dem dışı söz istemişlerdir. 

RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) 
— Sayın Başkan, şahsım adına konuşacağım. 

BAŞKAN — Şahsınız adına buyurun. 
RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) 

— Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; çeşitli 
vesilelerle dile getirdiğimiz gibi, memleketimizin öz
lem ve istekleri doğrultusunda gerçekleştirilen 12 Ey
lül Harekâtıyla yurdumuz huzur ve güvene kavuş
muştu. 6 Kasım seçimleriyle de demokratik hayatı
mız yeniden başlamıştı. 

Yine her vesileyle ifade ettiğimiz gibi, demokrasi 
bir fazilet rejimidir, müesseseler rejimidir ve partiler 
arası bir diyalog rejimidir. Hiç şüphesiz, demokrasiyi 
yaşatmak toplum olarak hepimizin vazifesidir. An
cak bu konuda demokratik hayatımızın en önemli 
müessesesi olan ve desteğini millî iradeden alan Tür
kiye Büyük Millet Meclisine de büyük görevler düş
mektedir. 

Anavatan Partisi Meclis Grubu olarak bugüne ka
dar, hep partiler arası diyalogtan yana olduk. De
mokratik rejimin önemli müesseselerini ve yüce ma
kamlarını yıpratmamak için büyük gayret gösterdik. 
Geçmiş dönemlerde tavanda başlayan kavgaların ta
bana ne şekilde yayıldığı, bu kavgalar yüzünden Dev
letimizin ve rejimimizin ne denli büyük tehlikelerle 
karşı karşıya kaldığını hepimiz biliyoruz. Birtakım 
küçük ve geçici hesaplar yüzünden Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde başlatılan kavgaların hiçbir kim
seye, hiçbir siyasî partiye faydası görülmemiştir ve 
görülmeyecektir. 

Bugün huzurunuzda Polis Vazife ve Selahiyet 
Kanunu tasarısının görüşülmesi sırasında özellikle 
Halkçı Partiye mensup milletvekillerinin sebep olduğu 
olaylarla ilgili görüşlerimi açıklamak ve bu olayla
rın meydana gelmesine sebep olan bazı muhalefet 
milletvekillerine üzüntülerimi bildirmek üzere huzur
larınızdayım. (HP sıralarından, sıra kapaklarına vur
malar, gürültüler) 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Şu 
anda dahi sizler sebep oluyorsunuz. (HP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Devam edin efendim, devam edin. 

RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (Devamla) 
— Saygıdeğer milletvekilleri; unutulmamalıdır ki 
Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk Devletidir. Bu dev
letin ne şekilde yönetileceği kurallara bağlanmıştır. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — «Kü
çük hesap» ne demek? 

— 377 — 
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ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — «Küçük hesap» sö
zünü geri alsın. Anayasal görev yapıyoruz. Böyle ko
nuşamaz. 

RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (Devamla) 
— Bu cümleden olmak üzere Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin çalışmaları da Anayasa ve Meclis İçtüzü
ğüne göre yürütülmektedir. (HP sıralarından «Sözünü 
geri alsın» sesleri) 

Nitekim, Polis Vazife Selahiyet Kanununun görü
şülmesi sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanı Sayın Necmettin Karaduman, Anayasamızın ve 
Meclis İçtüzüğünün verdiği hakkı kullanarak oturu
mu yönetmiştir. Ancak esas gayeleri adı geçen ka
nunu engellemek olan muhalefete mensup bazı mil
letvekilleri birdenbire hırçınlaşmışlar ve birtakım 
üzücü olayların meydana gelmesine sebep olmuşlar
dır. (HP sıralarından gürültüler) 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Sa
yın Konukman size hiç yakışmıyor. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bir sürü 
yalanı dinlemeye gerek yok. 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 
nasıl konuşuyor? 

RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (Devamla) 
— Hatta bu milletvekilleri, hırçınlıklarını, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına hakarete 
kadar varan bir noktaya getirmişlerdir. Bu milletve
killeri, bununla da yetinmemişler ve Devletimizin en 
yüce makamını bu kısır çekişmelerde alet olarak kul
lanmaya çalışmışlardır. (HP sıralarından sıra kapak
larına vurmalar, gürültüler) 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — Ka
tiyen böyle bir şey olmadı, sözünü geri al. 

RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (Devamla) 
— Bu milletvekilleri, bir yandan Meclis Başkanı Sa
yın Necmettin Karaduman'ın, oturumu yönetmesi 
halinde vekâlet ettiği yüce makama gölge düşürme
sine sebep olacağını ileri sürerlerken, bir yandan da 
bu yüce makama vekâlet eden Sayın Karaduman'a 
karşı birtakım hırçın hareketlerde bulunmuşlardır. 
(HP sıralarından gürültüler) 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Onu siz 
yaptınız. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — O 
yüce makama sizden saygılıyız. 

RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (Devamla) 
— Aslında bu hırçın hareketler, Sayın Karaduman'ın 
şahsında yüce Meclis ve Cumhurbaşkanlığı makamı-

• na karşıdır. (HP sıralarından «Hayır, hayır, asla» 
sesleri, gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — Ha
yır asla, saptırmayın. 

CEMAL ÖZDEMIR (Tokat) — O makama say
gımız sonsuz, sizinki sathi. 

RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (Devamla) 
— Değerli milletvekilleri, şunu hiçbir zaman hatır
dan çıkarmamalıdır ki, siyasî partilerimiz arasında 
fikir ayrılıkları olabilir. (HP sıralarından gürültüler) 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Ne 
demek istiyorsunuz? 

RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (Devamla) 
— Gruplar arasında diyaloglar sertleşebilir ve kopa-
bilir; ama birtakım küçük hesaplar yüzünden Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Cumhurbaş
kanlığı gibi makamlar yıpratılamaz ve yıpratılmama
sı lazım gelir. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar; HP sıralarından gürültüler) 

KADİR NARIN (Diyarbakır) — Ayıp, ayıp. 

RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (Devamla) 
— Sayın milletvekilleri, dün söz alan bazı milletve
kili arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi, Meclis Başka
nı Sayın Karaduman'ın oturuma başkanlık etmesine 
engel teşkil edecek hiçbir hukukî durum yoktur. Kal-
dıki, Sayın Karaduman'ın açıkladığı gibi, oturuma 
başkanlık etme sırası Halkçı Partili Sayın Halil ibra
him Karal'da iken, Sayın Başkanvekili, kendi arzu
suyla oturuma başkanlık etmek istememiştir. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Siz gazete okumu
yor musunuz? 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Yahu 
bu martavalları dinlemek mecburiyetinde miyiz? 

RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (Devamla) 
Değerli arkadaşlar, dün bu yüce Meclisin çatısı al
tında meydana gelen olaylar, kamuoyunca ibretle iz
lenmektedir. Bir kaşık suda fırtına koparmak iste
yen bazı muhalefet milletvekillerinin girişimleri ve 
hırçın hareketleri hepimizi çok üzmüştür. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Belli, belli. 
RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (Devamla) 

— Bir milletvekilinin, Türkiye Büyük Millet Mecli
si Başkanlığını, lise müdürlüğü makamına benzetme
si, bir sürçü lisan olsa gerektir. 

KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — 
Tutanakları oku, tutanakları. 

RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (Devamla) 
— Parti içi sorunlarını halledemeyen muhalefetin, 
hepimizin saygı duyduğu makamları yıpratıcı hareket-
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ler içerisine girerek meseleleri halledemeyeceklerini I 
hatırlatmak isteriz. (ANAP sıralarından alkışlar, HP 
sıralarından gürültüler) 

Etkili muhalefet yapıyoruz imajını yaratmak iste
yenlerin, taşkın hareketlerle hiçbir noktaya ulaşama
yacaklarını bilmeleri gerekmektedir. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Taşkınlar sizde. 

RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (Devamla) 
— Sözlerime burada son verirken etkili muhalefet I 
yapmanın, hırçınlık demek olmadığını bir kere hatır
latmak mecburiyetini hissediyorum. (ANAP sırala- I 
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) I 

Hepimizin Anayasaya, kanunlara ve devletin yü- I 
ce makamlarına karşı daha saygılı ve daha bilinçli 
olmamız temennisiyle hepinize saygılar sunarım. 

• (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Konukman. 
Sayın' İskender Cenap Ege, buyurunuz. I 
Sayın İskender Cenap Ege, İçtüzüğün 12 nci mad- I 

desine istinaden... I 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (tstanbul) — Sayın 
Başkan, sataşma vardır, söz talep ediyorum. I 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşımıza söz verelim, 
ondan sonra düşünürüz efendim. (HP sıralarından I 
gürültüler, «Ne düşüneceksin?» sesleri I 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Vay vay, erken 
başladın. I 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Düşünürüz de I 
ne demek? I 

BAŞKAN — Efendim, ne düşüneceğimi şimdi- I 
den... I 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — öyle başkanlık 
yapamazsınız, tarafsız başkanlık yapmalısın. I 

BAŞKAN — Efendim, kâhin misiniz, benim ne I 
düşüneceğimi nasıl biliyorsunuz? I 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — O zaman, söz I 
verelim deyin. I 

BAŞKAN — Bekleyin o halde, bekle efendim, be- I 
nim ne düşündüğümü nasıl hareket edeceğimi nasıl I 
takdir edebiliyorsunuz şimdiden; kâhin misiniz? I 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Biliyoruz, biliyo
ruz. I 

2. — Aydın Milletvekili İskender Cenap Ege'nin, I 
Başkanlık Divanının teşekkül tarzı hakkında gündem I 
dışı konuşması I 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ege. I 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; ben, Başkanlık Divanı- I 
nın kompozisyonu, yani tarzı terekkübü üzerinde [ 
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söz almış bulunuyorum. Ancak, şunu ifade edeyim ki, 
bu kürsü çok talihsiz konuşmalara sahne olmakta
dır. 

Bütün arkadaşlarla tek tek konuştuğumuz zaman 
muhalefetiyle iktidarıyla meseleleri sulh ve sükûn için
de halletmeye taraftar olunduğu, hatta teşebbüslerde 
bulunulduğu bizim tarafımızdan da görülmüş; yani 
müşahede edilmiş olmasına rağmen, yine karşılıklı 
olarak bu meselede, nedense grupların arasını âdeta 
açmak isteyen yöneticilerle karşı karşıyayız; bunu 
anlayamıyorum. (HP sıralarından alkışlar) 

CEMAL ÖZDEMlR (Tokat) — İstismar ediyor
lar. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, çok istirham ediyorum, eğer bu
rada dürüst çalışmak istiyorsak, tarafsız çalışmak is
tiyorsak, Anayasaya, İçtüzüğe uygun çalışmak istiyor
sak, başkasına ders vermeden önce kendi kendimi
ze dersimizi almamız lazım. («Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Lütfediniz, ilk önce nasıl hareket edileceğini grup 
yöneticileri düşünsünler. 

Burada aylarca bazı seçimlerin yapılamadığını 
üzülerek müşahede ettiğimiz günler yaşadık. Sizler 
bu Meclisin çatısı altında bulunmadığınız zaman te
levizyonlardan lizlediniz ve bunun üzüntüsünü yaşa
dınız. Hiç unutmuyorum, o zamanlarda birleşik bir 
toplantıda yaptığım son konuşmamda, «Partilerin grup 
yöneticileri yanyana gelip anlaşamazlarsa bu Mec
liste ne seçim yapılır, ne de bir netice alınır» demiş 
idim; şimdi aynı şeyıi tekrarlıyorum. Lütfen, siz hak
lısınız, biz haksızız, sizinki doğru, bizimki eğri yahut 
şuradan şöyle dönersek acaba bizi mağlup mu sayar
lar, ötekini galip mi sayarlar düşüncelerini bir yana 
bırakıp birlikte hareket etmenin yolunu arayalım 
muhterem arkadaşlarım. 

Şimdi bakınız, burada ben bir noktayı ifade et
mek istiyorum; İçtüzüğün 11 inci maddesine göre si
yasî parti grupları Başkanlık Divanında kendilerine 
düşen yerler için adaylarını gösterir. 

Dün burada meydana gelen müessif hadiseler
den bir tanesi de, Başkanlık Divanında muhalefete 
mensup eksikliği tamamlamak için iki isim verilmiş 
olmasına rağmen, o liki ismin burada seçilmemiş ol
masıdır. Bu husus içtüzüğe aykırıdır; çünkü, İçtü
zükte Başkanlık Divanının nasıl terekküp edeceği ga
yet açık olarak söylenmektedir. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Oylama niçin 
yapılıyor? 
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AHMET YILMAZ (Giresun) — Avukatlık mı 
yapıyorsun? 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Ben 
kimsenin avukatlığını yapmıyorum, siz kendi kendi
nizi zorlamayın. 

BAŞKAN —-Sayın Ege, devam ediniz. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Bakınız, 
içtüzüğün 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında, «Baş
kanlık Divanının diğer üyeliklerinde boşalma halin
de, noksan üyelik tamamlanıncaya kadar Divanın 
görev ve yetkisi aynen devam eder» denilmekte; ama 
aşağısında ise, «Noksan üyelik en kısa zamanda ta
mamlanır» denilmektedir. 

Şimdi bakınız, 1 başkanvekili, 1 idareci üye, 3 
divan üyesi istifa etmiş durumdadır ve Başkanlık 
Divanı böylece noksanlaşmıştır. Bu tasarının görüş
meleri biter bitmez tatile gitmeyi düşünüyoruz. Ta
tile gittiğimiz takdirde bu seçim yapılamayacaktır; 
yapılamayınca da Başkanlık Divanı noksan kalacak
tır; buna hakkımız yoktur. 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Yanlış yorum
luyorsunuz. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Baş
kanlık Divanının üstüne gölge düşürmemekten bah
sediyorsunuz, ben buraya dün çıkıp, «Başkanlık Di
vanına, Başkana karşı saygılı olmak en birinci vazi
femiz» diyorum; beni alkışlıyorsunuz. Aynı fikri bu
raya getiriyorum, diyorum ki, bir iddia, inat üzerinde 
durmayalım, tatile gitmeden önce Başkanlık Divanı
nı tespit edelim. 

Muhterem arkadaşlar, meseleyi patetik (path6tique) 
bir yere getirmek istemiyorum; ama şu ândaki tarzı 
terekkübe dikkat buyurun, Başkanlık Divanındaki 3 
arkadaş da aynı partidendir. Aslında, Başkanlık Di
vanını bir kül olarak düşünüp muhalefet partilerine 
mensup diğer Divan üyeleriyle beraber görevin yü
rütülmesi lazımdır; yani, bizim bugünkü oranımıza 
göre iktidara 8, muhalefete de 7 sandalye düşmek
tedir. 

Şimdi, 7 sandalyenin 5'i boşalmıştır; yani ana-
muhalefet partisinin Divanda temsilcisi yoktur muh
terem arkadaşlarım. Lütfediniz de, bunun ne görüş
mekte olduğunuz kanun tasarısıyla, ne aranızdaki çe
kişmeyle ilgisi yok. Ben bir esas üzerinde duruyo
rum, lütfediniz bu seçimi yapınız, bu seçimi halledi
niz ve ondan sonra tatile girelim. 

Teşekkür ederim. (HP ve MDP sıralarından al
kışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hastürk, Sayın Ercüment Konukman'ın 

şahsı adına konuşmalarında muhalefet partisi olarak 
partinize imalı sözler bulunduğu yolunda beyanda 
bulundunuz, bu vesileyle söz istiyorsunuz. Bu itibar
la, grup başkanvekillerinden birisinin grup adına ko
nuşması gerekir, aksi takdirde yetki belgesi listeyece-
ğim, yoksa söz veremeyeceğim efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Genel 
Başkanımız burada. 

BAŞKAN — Buyursunlar efendim, buyursunlar, 
genel başkan konuşursa hay hay, buyursun efendim, 
genel başkan grubun tabiî başkanıdır efendim. 

Şimdi, demin bana taanda bulunan arkadaş ne dü
şündüğümü keşfedebildi mi? 

Buyurun Hastürk. (HP sıralarından alkışlar) 
Yalnız, Hastürk, efendim "bir noktayı hatırlat

mada fayda mülahaza ediyorum. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Hastürk 
değil Sayın Başkan, Sayın Hastürk. 

BAŞKAN — Size söz vermedim efendim, lütfen 
oturun, lütfen oturun efendim size söz vermedim; 
buyurun. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Sa,-
yın Başkan, böyle başlarsanız oturumu salimen yürü
temezsiniz. 

BAŞKAN — Size de söz vermedim efendim, size 
de söz vermedim. Siz her zaman söz almadan ko
nuşma itiyadındasınız, oturun efendim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — öbür tarafa hiç 
söylemiyorsunuz, onlara da söyleyin. Siz tarafsız 
değilsiniz. 

BAŞKAN — Oturun efendim. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Tarafsızlığınızı yi-

tirdiniz. 

EROL AĞAGIL (Kırklareli) — Sinirli ve bağıra
rak konuşmanızı tasvip etmiyoruz, lütfen sakin olun. 

BAŞKAN — Sayın Hastürk, bir ricamız var. 
Şimdi yeni sataşmalara mahal vermemek, bu diyalogu 
sürdürmemek kaydıyla özellikle sizden rica ediyo
rum, buyurun efendim. 

HP GRUBU ADINA YILMAZ İHSAN HAS
TÜRK (istanbul) — Çok Sayın Başkan, parlamen
tonun saygıdeğer üyeleri; az evvel kendisi hakkında 
çok iyi duygular beslediğimiz ve parlamentoda seçe
nekli bir yeri olduğunu tahmin ettiğimiz Sayın Ko-
nukman, bu parlamentoda özellikle kendileri tarafın
dan yapılmaması gerekli konuşmayı yapmasalardı 
ben huzurlarınızı işgal etmeyecektim. 
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Ancak, konuşmama başlamadan evvel Sayın Baş
kanımızın büyük bir dikkatle takip ettikleri ve bu
rada bulunmadıklarını tespit ettikleri grup başkan-
vekillerimizıin de şu anda, nerede ve hangi görevle 
bulunduklarım da açıklamadan geçemeyeceğim. Bu 
konuda ümit ediyorum ki Sayın Konukman'ın da 
bilgisi vardır, ama buna rağmen bilgisi olmayan ve 
kendilerine belirli bilgiler intikal ettiriimediği için 
zaman zaman yanlış değerlendirmeler de yapabilen 
arkadaşlarıma bir açıklık getirebilmek için bu açık
lamayı yapıyorum. 

Sayın üyeler, bendeniz dahil olmak üzere, şu sı
ralarda oturan sayın Anavatan Partisi yetkililerii ve 
üyeleri tüm yetkili arkadaşlarımıza müracaat ettiniz ve 
dediniz ki, biz bu görüşmelerden ders aldık... 

RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) 
— Kim söyledi efendim? 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) -* Söy
leyenler burada, ben söyleyenlerin de itiraz etmelerini 
beklerim. 

RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) 
—-• Kim söyledi, yetkili ağızlar kimlerdir? 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Mü
saade edin de dinleyiniz. 

BAŞKAN — Sayın Hastürk... 
Muhterem arkadaşlar lütfen sükûnetle dinleye

lim. Burada... 
MEHMET ALİ DOÖUŞLU (Bingöl) — Bize ders 

vermesin. 
BAŞKAN — Ders alan varsa, gelir dersini verir. 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Teş

hir edeyim mi efendin? 
BAŞKAN — Bu itibarla! herkes burada istediği 

şekilde konuşur. Taraflara sükûnetle dinlemek dü
şer* 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Bu 
tasarıyı daha fazla uzatmayalım... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sataşma konusu olu
yor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. Sataşma konusun
da konuşuyor mu konuşmuyor mu ben takdir ede
ceğim. Zatı âliniz benim vazifeme müdahale ederse
niz ben burada vazife yapamam, lütfen. 

Devam edin Sayın Hastürk.. 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Ve 

bu tasarı üzerinde asgarî müşterekleri tespit edelim, 
daha fazla uzamadan, daha çabuk ve müşterek gay
retle çıkaralım dediniz. Bunun üzerine şu anda bu 
konulardaki görüşlerinizi de almak üzere grup baş-

kanvekillerimiz gene sizin partiniz üyeleriyle birlikte 
toplantı halindedir; bu bir. 

Bunun üzerinde fazla durmayacağım, ancak bur 
nu söylemek de istemezdim; ta ki bu talihsiz konuş
ma bu kürsüde yapılmasa idi. 

Çok sevgili arkadaşlarım, Sayın Konukman tara
fından yapılmasını yadırgadığım Sayın Konukman'ın 
yaklaşımına uygun görmediğim bir diğer değerlendir
meyi de cevaplamak zorunda kaldığım Jçin inanın üz
günüm. Politika içi sorunların, parti içi sorunların 
halli için muhalefetin burada bür işlem yaptığı kanı
sındalar, hayatlarının en büyük yanılgılarıyla başba-
şalar. Eğer bu olayı böyle değerlendiriyorlar ise, bu
nun ne anlama geldiğini ve az evvel burada yaptık
ları talihsiz konuşmanm en azından çok yakın bir 
gelecekteki gazete sütunlarına intikal eden kabine de
ğişikliğiyle ilgili olup olmadığını da burada sormak 
en azından benim hakkım olur. (HP sıralarından al
kışlar) Olaya ciddî ve parlamentonun saygınlığına 
uygun bir değerlendirme yapmak zorundayız. 

Sayın üyeler, iki gündür biz burada kimi ve ne
yi müdafaa ediyoruz? Siz, kendinizin dahi inanama-
dığınız, kendi içinize dahi sindiremediğiniz bir siste
min, bir polis devletinin kuruluşunu müdafaa eder
ken, biz halkımızın hakkını aramaktayız. Bunu bize 
çok mu görüyorsunuz? (HP sıralarından alkışlar) 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Siz eşkiyanın 
hakkını arıyorsunuz. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Eşkiyanın hakkını 
arıyorsunuz. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Çok 
sayın üyeler, eğer cidden vereceğiniz bir mesaj var 
ise ve cidden halkımız adına ve parlamentonun ya
pısına uygun bir söyleyeceğiniz varsa gelir burada 
açıkça söylersiniz. 

Çok sayın üyeler, son derece önemli gördüğüm bir 
talihsiz değerlendirmeyi de burada huzurunuza getir
meden yapamayacağım. Sayın Konukman'ın, en az 
kendileri kadar, değer verdiğimiz ve saygı duyduğu
muz bir müesseseye; burada Cumhurbaşkanlığına, 
Cumhurbaşkanlığı makamına muhalefet partisinin sa
hip çıkışım kendilerine has bir yaklaşımla ve kendi 
mantaliteleri içinde değerlendirmelerini... 

BAŞKAN — Sayın Hastürk, Sayın Hastürk... 
MEHMET ÜNER (Kayseri) — Niye müdahale 

ediyorsunuz? 
BAŞKAN — Sizi ne ilgilendirir efendim? 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — De

ğerlendirmelerini cidden son derece yakışıksız bul
dum. 
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MEHMET ÜNER (Kayseri) — Sözünü kesiyor
sunuz, konuşturmuyorsunuz. 

BAŞKAN — Sizi ne ilgilendirir? Onu kesip kes
memek bana ait. Bir konuyu hatırlatmak bana ait. 
Sizi ne ilgilendirir? 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Niye aynı şeyi 
Sayın Konukman konuşurken ona söylemediniz? 

BAŞKAN — Sayın Hastürk, bir konuyu rica ede
ceğim : Muhalefet partisi olarak Halkçı Partiye taar
ruz teşkil eden, onu taan eden konulara dokunalım. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Bu 
basındaydı Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Şayet bazı milletvekillerinden bahset-
mişse, o milletvekilleri... 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Siz 
bu konuşmayı kesseydiniz, ben burayı işgal etmez
dim. Siz bu konuşmaya meydan vermeseydiniz, za
ten ben bu konuşmayı yapmayacaktım. 

BAŞKAN — Efendim, bu âdettir. 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Aynı konulardan 
bahsediyor, aynı şeyleri söylüyor, ona müdahale et
miyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, fevkalade hadiselerde, o ha
diseleri eleştirmek, onun üzerine gitmek ta 1965'ler-
den beri gördüğüm tatbikattır. 

Devam edin efendim. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Çok 
Sayın Başkanım, ikazlarınız için teşekkür ediyorum. 
Konunun burada daha fazla dile getirilmesinde ya
rar görmediğinizi takdirle karşılıyorum. Bu değer
lendirmeniz açısı içlinde bu konu üzerinde daha faz
la durmayacağım. Ancak, kısaca söylemek istediğim 
şudur: 2 günlük çalışmalar süresince, gerek bası
nın sayın üyeleri, gerekse burada dinleyici sıfatıyla 
bulunan kişiler, bu kürsüde yapılan konuşmaları ve 
partilerin bu konudaki yaklaşımlarını takip etmişler
dir. Konu tarihe geçmiştir ve zabıtlara intikal etmiş
tir. Kimin haklı olup, kimin haksız olduğunu, sağ-

. duyusuna büyük güvence duyduğumuz halkımız ve
recektir. Bu konuda sizleri bu talihsiz konuşmalarınız 
ve değerlendirmelerinizle yalnızca halkımıza şikâyet 
ediyorum, varın hesabınızı orada görün. 

Teşekkür ederim. (HP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (istanbul) 
- - Sayın Başkan sataşmaya cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim, söz veremiyorum. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Ankara Milletvekili Halil İbrahim KaraV 
m, TBMM \Başkanvekilliğinden çekildiğine \dair öner
gesi (4/121) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
İstifa önergeleri vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Mecisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Mecl'M Başkanıvefcilliğin-

den M'fia ettiğimi saygriarımia arz ederim, 
Halil ibrahim Karal 
Ankara Milletivefcifö 

i(HP sırailiarından alkışlar) 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2., — Kayseri Milletvekili Muzaffer YtMmm'tn, 
TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliğinden çekil
diğine dair önergesi (4/123) 

İBAŞIKİAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanyeküi Sayın 

Ledin Badas yanlı ve partizanca tutumu nedenliyle, 
'bulunduğu makamda tarafsızlığını kıaybetmişıtir. Ay
rıca, 2 Halkçı Partti Divan Üyesi adayı da ANAP' 
îılaroa reddedilmiştir. 

Demokratik parlamenter sistieme ters düşen bu 
davranışı proitesıto ediyor, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlık Divanı Üyeliğinden istifa ediyorum. 

Gereğinim yapimasını arz ederim. 

(Muzaffer Yıldırım 
Kayseri Milletvekili 

'(HP sıralarından alkışlar) 

BAŞJKAiN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — lAfy&nkarahisar Milletvekili İM. Şükrü Yüz-
basıoğlu'nun, TBMM tdare (Amirliğinden çekildiğine 
dair önergesi (4/122) 

BAS/KAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasamız ve içtüzüğümüz, Türkiye Büyük Mil

let Meclisi Başkanlık Divanının partilerin gücü ora
nında ıtemsil edileceğini amirdir. Demokratik haya
tımızın başından (beri partiler bu aşamada aday 
gösterir ve centtiilmenlik anlaşması ıgereğimce parti
lerin adayları seçilir. ANAP Mecjis Grulbuı''bu de-
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mokratik uygulamayı yıkmıştır. Bu bakımdan İdare 
Amirliği görevimden istila ettiğimi arz ederim. 

ıSaygıılarıımla. 
Türkliyö Büyük Millet Meclisi 

İdare Aımıiri 
Afyon Milletvekili 
M. Şükrti Yüzbaşıoğlu 

f(HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — BMglerinize sunulur. 
Anavatan Partisi Grubunun İçtüzüğün 19 uncu 

maddesinin son fıkrasına göre vemimıiş önergelerii 
varıdır. Okutup oylarınıza sunacağım. 

M. SEYFİ OKIAY (Ankara) — (Sayın Başkan 
IBaşkaniık Divanındaki istifalarla ilgili görüşmeleri
mizi sunmak üzere söz talep ediyorum. 

BAŞKAN — Mümkün değil ©fendim. iSadeoe bil
giye sunuyorum. 

M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Konu önemidir 
efendim. Şu anda Başbakanlık Divanınızın bu (Mec-
tt'isi yöneltebitoıe durumu ortadan kataııştıır. Çünkü, 
Anayasanın 94 üncü maddesi vardır, buna ilişkin söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Onu arz edeyim efendim. 

M. SEYBİ OKTAY (Ankara) — Veba! altına gir
meyiniz. Lütfen önce görüşlerimizi sunalım. 

BAŞKAN — Onu arz edeyim efendim. 
M. SBYFİ OKTAY (Ankara) — önce biz görüş-

leriımdzi sunalım sonna siz Başkanlık Divanı olarak 
görüşleriındzli açıklayın efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. (HP sıralarından alkışlar) 

M. SBYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın IBaşkan, 
değerli arkadaşlarım; bazı şeyler vardır ki, ele tu-
Itulup, gözle görülmez. Ama onlar belleklerde, bilinç
lerde yer alır ve toplumların da Itemelinldekıi kaideleri 
oluşturur; toplumların temel yapısını oluşturur, işte 
bunlar temel hukuk kuralarıdır. 

Anayasamızın 94 üncü maddesi': "«Başkanlık Diva
nı, Meclisteki siyasî parti gruplarının üye sayısı 
oranında Divana katılmalarını sağlayacak şekilde 
kurulur siyasî parti grupları Başkanlık için aday gös
teremezler» demektedir. 

Anayasamızın bu maddesinde açıkça belkıtıildi-
ği üzere, Başkanlık Divanı güçleri oranında siyasî 
parti temsilcilerinin katılmasıyla oluşur. Başkanlık 
Divanından iısltifa öden Başkanlık Divanı üyesi arka-
daşkırımızın yerine, Türküye Büyük IMilelt Meclisi 
Grubumuzda seçilen ve -tespit edilen adaylar Başkan
dık Divanına sunulmuş ve Meclis tarafından redde

dilmiştir, (ANAP sıralarımdan gürültüler) Şu anda 
anamuhalefet partisi grubu olarak Halkçı Parti 
IBaşkanlık Divanında temsil edilmemektedir.: Başkan
lık Divanında tüm paritiilıerin temsil edilmesinin bir 
gereği, bir lesprisi vardır, ©u madde, Başkanlık Di
vanının yansızlığını, şaibeden uzak faaliyetlerinin 
sağlanabilmesini amaçlamıştır. 

Şimdi şu anda, bizim anamuhalefet partisi ola
rak temsilcilerimiz Başkanlık Divanında yer alma
maktadır. Bu Başkanlık Divanının alacağı kararlar, 
oy sayımları ve Meclis yönetimindeki işlemleri bu 
şekliyle şaibeden uzak kalmayacaktır. (HP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar, ANAP sıralarından 
«Yuh» seslerü) 

Onu aynen sana iade ediyorum. Bu aşağılık dav
ranışım sana iade ediyorum, sana yakışıyor bu. (HP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar; ANAP sırala
rından «Sözünü geri al» sesleri, gürültüler) 

(BAŞKAN — Devam edin efendim. 

M. iSEYtFl OKTAY (Devamla) r- Değerli arka
daşlarım, Başkanlık Divanında, anamuhalefet partisi 
olan Halkçı Parti (temsil edilmediği sürece Anaya
samızın 6 ncı maddesinde belirtilen «Bgemenlk ka
yıtsız şartsız ımıilletindıir» sözü bundan böyle, ege
menlik kayıtsız şaiPtsız Anavatanındır, şeklinde mü.-
Italaa edilmelidir. (ANAP sıralarından gürültüler) 

F. REZAN ŞAH1NKAYA (Ankara) — Onun için 
mi hep isiz konuşuyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
M. SEYFİÎ OKTAY (Devamla) — Bundan böy

le Başkanlık Divanının alacağı kararlarla, yapacağı 
ıtüm işlemler şaibeden uzak kalmayacaktır, önemli 
yasalar görüşülmektedir; bununla lilgii olarak yö
netimlerde mutlak surette anamuhalefet partisi gru
bunun temsilcileri bulunmalıdır; aksi takdirde Baş
kanlık Divanının tarafsızlığından da şüphe ve endişe 
etmek hakkımızdır. 

Saygılar sunarım. (HP sıralarından i(HP sıraların
dan alkışlar, ANAP sıralarından «Sözünü geri alsın» 
sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Teşekkür edenim, (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

Sayın milletvekiHeri, ımıüsaade buyurun. Efendim, 
şimdi arkadaşımıza aşağıdan aynı mıaibiyetite söz sarf 
©dildi, o da aynı sözü iade etti. Aşağıdan o sözü söy
lemeseydi, arkadaşımız da o şekilde cevap.vermezdi. 
I(HP sıralarından «IBravo» sesleri, alkışlar) Lütfen 
çirkin hitaplara.yeşile otaayalım. 
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Şimdi üzerinde durmak isteduğiımıiz konu şü: Evet 
partilerin Başkanlık Divanında temsıili bir Anayasa 
gereğidir, ibir içtüzük gereğidir. Ancak, Başkanlık D'i-
vanındakıi 3 üyeliğin dnhilali şu anda Genel Kumlu
muza intikal etmiştir. Bunu tamamlamak 'Başkanlık 
Dîvanının vazifesidir, boşalır boşallmaz parti başkan
lıklarına adaylarının bildirilmesi için tezkere yazimış-
tır. Ancak bu boşaHmalarda Anayasa müessesesinin 
gerekleri yerine getirilirken neler yapılacağı, nasıl 
davranılacağı da İçtüzükte açıklanmıştır. İçtüzüğün 
12 nci maddesi «Başkanlılklta boşalma halinde, ye
ni başkan seçilinceye kadar en yaşlı başkanvekili, 
geçici başkanlık görevini yerine getir!k\ Başkanlık 
Dîvanının diğer üyeliklerinde boşalma halinde, nok
san üyelik tamamlanıncaya kadar, Divanın görev ve 
yetkisi aynen devam eder» demektedir. Bu itibarla 
biz de... 

M. TURAN BAYEZİT '(Kahramanmaraş) — 
Anayasaya aykırı İçtüzük maddesi uygulanmaz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Anayasa diyor kü, yenli İçtüzük çı
kıncaya kadar, eski İçtüzük hükümleri tatibik ediir. 

M. SEYFÎ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
adaylarımız reddedildi, adaylarımız redded'ilmeseydi 
dediklerimiz doğruydu onun için Anayasanın 94 ün
cü maddesi ihlal edilmiştir. Genel Kurul demek 
ANAP Grubu demek değildir. 

BAŞKAN — Efendim, orasını Genel Kurul bi
lir, ben Genel Kurul adına konuşamam ki burada. 
Genel Kurul iyi karar vermiş, kötü karar vermiş, 
onu efkârı umumiye değerlendirir. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, 
usul hakkında söz istiyorum. 

Anayasamız 1982 yılında kabul edilmüş, İçtüzük 
iıse ondan çok eski tarihli olduğu için bu içtüzüğün 
Anayasaya aykırı olan maddelerimin hepsi iptal edil
miş sayılır. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın özkaya, bizim görüşümüz bu 
istikamettedir. Şayet tatbikatımızda bir hata varsa, 
yönetimimizde bir hata varsa, bizim ve yönetimimizi 
tetkik edecek, inceleyecek Türkiye'de müesseseler 
vardır, onlar hataları tetkik edecek, inceleyecektir. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Gönlümüz 
bunu istiyor efendim. 

BAŞKAN — Gayet tabiî efendim. 
ARİF TOPRAK (Niğde) — Sayın Başkan, 211 

ANAP'lı gösterdiğimiz adayların kaşını gözünü be
ğenmiyor; adayların devamlı reddedilmesi halinde 
Başkanlık Divanı nasıl teşekkül edecek? 

BAŞKAN — Size söz vermedim, oturun efendim. 

C) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

a) Siyasî Parti Grubu Teklifleri 

•/„•— Genel Kurulun 14, 15, 16, 17 Haziran 1985 
Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri de top
lantı yapması; 4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Va
zife ve Selahiyet Kanununun \Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerinin bitimine 
kadar toplantıların her gün gündüz 10.00 • 13.00 ve 
14.00 - 20.00 saatleri arasında yapılması, gece toplan
tılarına da saat 21.30'da başlanılması ve sürdürülme
sine ve Genel Kurulun 12 Haziran 1985 Çarşamba 
günkü 112 nci Birleşiminde alınmış bulunan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi çalışmalarının tatili hakkın
daki kararın kaMmlmasına dair ANAP Grubu Baş
kanvekili önerisi 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Grup Başkanve-
kiiİnlin, içtüzüğün 19 uncu maddesinin son fıkrasına 
göre verilmiş bir önergesi vardır; okutup oylarınıza 
sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığına 
13 Haziran 1985 tarihimde toplanan Danışma 

Kurulunda siyasî parti grupları arasında oybirliği 
sağlanamadığından Grubumuzun aşağıdaki önerisinin 
İçtüzüğün 19 uncu maddesinin son fıkrası uyarınca 
Gene1! Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Ercümenlt Konuıkman 
Anavatan Partisi Grubu 

JBaşkanvekıÜ 

ÖNERİ : 
1. — Genel Kurulun 14, 15, 16, 17 Haziran 1985 

Cuma, Cumatresi, Pazar ve Pazartesi günleri de top
lantı yapması; 4.7.1934 tarihli ve. 2559 sayılı Polis 
Vazife ve Selahiyte Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklen
mesi Hakkından Kanun Tasarısının görüşmelerinin 
'bitimine kadar toplantıların her gün gündüz 10.00 -
13.00 ve 14.00 - 20.00 saatleri arasında yapılması, 
gece toplantılarına da saat 21.30'da başlanması ve 
sürdürülmesi önerilmiştir. 

2. — Genel Kurulun 12 Haziran 1985 Çarşamba 
günkü 112 nci Birleşiminde alınmış bulunan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi çalışmalarının tatili hakkın
daki kararın kaldırılması önerilmiştir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
önerge hakkında söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lehte mi, aleyhte mi efendim? 
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'M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Aleyhte efendim. 

'ÖMER K'UŞHAN (Kars) — Aleyhte söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Aleyhte söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — 2 kişi aleyhte tespit edilmiştir efen
dim. 

'Buyurun Sayın Bayezit. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; bu toplantılarda biz 
neyin mücadelesini veriyoruz, siz neyi sağlamak isti
yorsunuz? Vatandaşın özgürlüklerini teneşire yatır
dınız, 'biz o özgürlükleri teneşirden kurtarmak isti
yoruz. (HP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Siz 'bir an evvel cenaze namazını kılmak istiyorsunuz. 
(ANAP sıralarından gürültüler) Arkadaşlarım, Mec
lisin çalışmalarında ciddiyeti ilk defa siz bozdunuz. 
Niçin 'bozdunuz; önemli kanunları, çok önemli ka
nunları 'bir günün içine sığdırmak tutkusuyla kendi 
grubumuzdaki milletvekili arkadaşlarımızın dahi bil
gisinden, tetkikinden kaçırarak kanunlaştırmak tut: 

kuşuyla 'Meclisi bu tür çalışmalara sevk ettiniz, saat 
4*lere kadar çalışmalara sevk ettiniz. Biz hiçbir za
man çalışmaktan kaçmadık, yılımadık. Dün mücade
lemizi gördünüz; ama Meclisi bu şekilde çalışmaya 
sevk etmek hiçbir surette grubunuzun ve grubunuza 
'hâkini olanın hakkı değildir arkadaşlar. Siz, Anaya
sada angarya açıkça men edildiği halde (tabiri bile
rek kullanıyorum), Meclise angarya uyguluyorsunuz. 
Siz zihinlerinize angarya uyguluyorsunuz ve bir nok
tada dahi, ıtaihmini bırakın karar istikrarı içinde de
ğilsiniz arkadaşlar. Bir önerge veriyorsunuz şu saate 
kadar çalışalım diye; arkadaşından bir önerge getiri
yorsunuz şu güne kadar çalışalım diye. Bu tutarsız
lığın sebebi nedir? Bu tutarsızlığın nedenini, özellikle 
Anavatan Partisi milletvekillerinin iyice değerlendir
mesini rica ediyorum. 

Bu önerge, kanunun bu Meclisten çıkmasını sağ
lamaya yöneliktir. Bu önerge doğrultusunda çalışma 
yapılacaktır; biz yasal mücadelemizi vereceğiz arka
daşlar. Siz, parmaklarınızla bu kanunu çıkaracaksı
nız; ama tarih huzurunda şerefli yeri bu parti ala
caktır. 

Saygılar sunuyorum. (HP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, buyurun. 
IÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisinin çok değerli üye

leri; dünyada hangi halde Olursanız olunuz -insanlı
ğın mukadderatında var herhalde- istemediğiniz olay
ları 'hatırladığınızda keşke yaşanmasaydı diyebilecek 
kadar kendisinden uzak olmak isteyeceğiniz olayları, 
iradenizin dışında da olsa yaşamak mecburiyetinde 
kalıyorsunuz. 

Değerli (milletvekilleri, biz birkaç gündür millet
vekilleri olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
üyeleri olarak, bu büyük milletin temsilcileri olarak, 
maalesef b'öyle günler, böyle anlar ve böyle olaylar 
yaşıyoruz. 

Elbetteki dün başka milletvekili arkadaşlarımın 
bugün de -izin verirseniz- benim terennüm ettiğim 
şekliyle tarih elbetteki bunları değerlendirecek, her
kesi tarih rafında, tarih arşivinde layık olduğu yere 
oturtacak; miletin tarihinde taltif edilmesi gereken 
kimseler gerekli taltifi görecek, tecziye edilmesi ge
reken kimseler de elbetfiki milletin tecziyesine mut
laka uğrayacaktır, biç kimse kendisini bu gerçeğin 
dışında mütalaa etmesin. 

Değerli milletvekilleri, geçen gün de bir konuşma 
vesilesiyle, arz etmiştim, İnsanın değerlendirmesi 'ge
reken, üzerinde hassasiyetle durulması gereken çok' 
önemli tecrübeleri, mutlaka ve mutlaka basiret tor
basında bulundurmak mecburiyeti vardır diye. Ya
rınınızla iyi anılabilmek ve yarınlarda başarılı ola
bilmek için isterseniz milletvekili olunuz, isterseniz 
bakan olunuz, isterseniz başbakan olunuz, hangi 
mevki ve makamda bulunursanız bulununuz mutla
ka ve mutlaka bu Tanrının verdiği 'bu özelliği kul
lanmak mecburiyetindesiniz. 

Değerli milletvekilleri, bu konuyu ne kadar dillen-
dirsek, üzerinde ne kadar tartışsak azdır. Elbetteki 
demokrasi fazilet rejimidir, elbetteki demokrasi uz
laşmalar rejimidir, elbetteki demokrasinin içinde ça
reler bitmez. Yalnız, yine demokrasinin getirmiş ol
duğu bazı faziletler vardır. Bu faziletleri, herkes ken
disine düşen vebal boyutlarında mutlaka takip etmek 
ve uygulamak mecburiyetindedir. 

Takdir edersiniz ki sayın milletvekilleri, demok
rasinin faziletinden toplumun, milletin alabildiğine 
istifade edebilmesi için en büyük yük muktedir olana 
düşer. Eğer muktedir olan, eğer iktidar olan karar
sızlık içerisine düşer ise; milletin, demokrasinin fa
ziletlerinden olması 'gereken boyutlarda istifade et
mesi tehlikeye düşer. Dolayısıyla biraz önce söyle
diğim cümle içerisinde değerlendirerek, tarih insana 

. bunun hesabını ağır sorar. 
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O 'bakımdan sayın milletvekilleri, hangi nokta
dan bakarsanız bakınız, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde son hafta içerisinde yaşadığınız, kesinlikle ya
şanmasını arzu etmeden yaşamak mecburiyetinde 
kaldığınız bu olaylarda, hiçbir şekilde tarih, hiçbir 
şekilde ulu milletimiz Halkçı Partiyi sorumlu gör
meyecektir. Neden görmeyecektir? Sayın milletve
killeri, her zaman arz ediyorum, her milletvekilinin 
elbetteki en kutsal ıgörvi ve en dokunulmaz hakkı 
•konuşmaktır. Yalnız konuşmanın sistemi vardır, yeri 
vardır, konuşulacak makam vardır. 'Sistemi, demok
rasi içerisinde bulunmak; yeri, bu mukaddes çatının 
altında olmak; makamı da, kürsüye çıkmaktır sayın 
milletvekilleri. İnanınız çok samimiyetle söylüyorum, 
bir gün temsil ettiğim beni seçmiş olan insanları tem
sil edemiyorum, kürsüde onların sesini duyuramıyo-
rum kanaatine vardığımda -değerli arkadaşlarım, bu 
sözümü çok iyi değerlendirin- mutlaka istifa ederim. 
Dolayısıyla bu kürsüye gelmeyen, bu kürsüye gelme 
cesaretini gösteremeyen, o yüzden oturduğu yerde bu 
toplumun nezahetini bozmayı itiyat haline getirmiş 
olan arkadaşlarıma bunu ithaf ediyorum, üzerinde 
düşünsünler. (ANAP sıralarından gürültüler) 

'Değerli milletvekilleri, dün gece geç saatlere ka
dar çalıştıktan sonra ayrılıp, bugün tekrar buluştu
ğumuzda, güzel bir hava içerisinde çalışacağım dü
şüncesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine geldik; 
ama biraz önce arz etmeye çalıştığım gibi, muktedir 
olmanın, yani iktidar olmanın insana yüklemiş oldu
ğu kararlılık özelliğine itibar edilmediği için, dün 
akşam yaratılmak istenen hava, bugün yapılan ko
nuşmalarla yine bozuldu. Şunu açık açık ifade etmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, öneri üzerinde ko
nusalımı efendim. 

ÖMER KUŞIHAN (Devamla) — öneri üzerinde 
konuşuyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — O konuyu Sayın Hastürk de dile 
getirdiler, Sayın 'Ercüment Konukman başka yönüy
le de değerlendirdi, öneri üzerinde rica ediyorum. 

ÖMER KUŞHAN «(Devamla) — Hay hay Sayın 
Başkanım, Öneri üzerinde konuşacağım efendim. 

Değerli milletvekilleri, bunun hiçbir şekilde savu
nulacak tarafı yoktur. Şunu çok açık ve iyice biliniz 
ki, biraz önce söylediğim gibi, parlamenter demok
ratik sistem içerisinde çareler bitmez. Ama muhale
fet partisi olarak bizim, hangi hal ve şartta olursa 
olsun, ne şekilde öneri getirirseniz getiriniz, 'bu ko
nudaki kararlılığımızı kıramayacaksınız. Bunu açık 

açık ifade ediyorum, bunu açık açık tescil ediyo
rum. 

Burada 2 gündür gördüğümüz çalışma sistemi ay
nen devam edecektir. Cumartesi ve Pazar günü de 
çalışmaya devam etmek kararını alsanız dahi, dün 
kesinlikle gerek olmadığı halde getirdiğiniz tatil ka
rarını bugün değiştirseniz dahi, bizim için, yani mu
halefet için, yani ana muhalefet partisi için değişen 
hiçbir şey yoktur. Hodri meydan; sizi millete hiz
met yolunda gece, gündüz, sabah akşam; cumartesi, 
pazar çalışmaya davet ediyoruz. (HP sıralarından al
kışlar) Hatta ve hatta... 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan toparlayınız efendim, 
lütfen. 

ÖMER KUŞHAN l(Devamla) .— Toparlıyorum 
Sayın Başkanım. 

Değerli Anavatan 'Partili milletvekilleri, size çok 
açıkça ifade ediyorum, hiç de reva olmadan üzerine 
giyindirdiğiniz ateşten gömlek içerisinde milletimiz 
yanarken, sizin ve bizim tatil yapmaya hakkımız yok
tur. 'Sizi, şayet yapabiliyorsanız, Parlamentoyu tatile 
sokmadan çalışmaya davet ediyorum. (HP sıraların
dan alkışlar) 

Hepinize engin saygıları sunarım. 
'HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Ankara) — Sa

mimî misiniz? 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, ben 

de konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Ege, lehte konuşuyor efen

dim. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Ben de lehte konu

şacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, lehte daha evvel Sayın 

Ergüder söz aldı. 
Buyurun Sayın Ege. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, müsaade ederseniz sözle
rime bir fıkra ile başlayacağım. Efendim, Alman kül
tür ve sanat adamlarından Geothe ve büyük müzisyen 
Beethoven aynı çağın, aynı yılların insanları. Şehirde 
birlikte geziyorlar ve bunları görenler saygı ile se
lamlıyorlar. Bu bir hayli sürüyor. Geothe çok mağ
rurdur ve bütün selamların kendisine verildiğini ka
bul ettiği için Beethoven*e diyor ki, «O kadar çok 
selam veriyorlar ki, selam almaktan bıktım» diyor. 
Beethoven mütevazi bir insan. «Üsdat, müsaade et 
de, o selamların bir kısmı da bizim olsun» diyor. 

Şimdi anamuhalefet partisine şunu hatırlatmak is
tiyorum; sadece «anamuhalefet partisi» derken, şu 



T. B. M. M. B : 113 

tarafta Milliyetçi Demokrasi Partisi ile bağımsızlar 
var, onlar da burada muhalefet yapıyor; onların mu
halefetine de biraz dikkat etmenizi istirham edece
ğim. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Biz muhalefet de
dik Sayın Ege. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Beyefen
di, zatıâlinize hiçbir sözüm yok. Hem diyorsunuz ki, 
aşağıdan laf atmayın, kürsüye gelin, hem de şimdi-
söylediğinizi şimdi tekzip ediyorsunuz. (ANAP sı
ralarından alkışlar) Benim söylediklerimin sizin sözü
nüzle hiçbir alakası yok. 

Muhterem arkadaşlarım, dün yapılan 112 nd Bir
leşim talihsiz, bahtsız bir birleşimdi. Şimdi burada 
113 üncü Birleşimin İkinci Oturumunda başta iki 
ofsaytı saymazsak, şu gelen önerge bir yumuşamanın, 
bir anlaşmaya yavaş yavaş yaklaşmanın alametidir. 
Dün akşam, aşağı - yukarı dün değil, bugün sabaha 
yakın devam eden ısrarlı müzakerelerin bir netice 
vermeyeceği anlaşılmakla, yani hatadan dönmenin 
de fazilet olduğu ortaya konmak suretiyle yeni bir 
takrir getirilmiştir. Bunda deniyor ki, normal daha 
önce aldığımız karar mucibince çalışmalarımıza de
vam edelim. Bunu takdirle karşılamak lazım; yani 
bu bir yumuşamanın örneğidir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — öyle demiyor; «Cu
martesi, pazar da dahil» diyor. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — öyle demiyor. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — öyle 
diyor efendim, öyle diyor. Bu büyük bir dönüştür 
efendim;' müsaade edin. Eski zabıtları eğer tetkik 
ederseniz, böyle faziletli dönüşlere az rastlarsınız. Mü
saade edin arkadaşlar, biraz insaflı olun. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

Hiçbir zaman muhalefet görevini yapmasın... Muh
terem arkadaşlarım söyledi; öyle de karar alsanız, 
böyle de karar alsanız, biz nihayet düşündüklerimizi, 
hür vicdanî kanaatimizi ortaya getireceğiz. Onu da 
takdirle karşılıyoruz. 

Arkadaşlar, yani şimdi 2 takımın maçı gibi bu. 
Tarafsız olamıyorsunuz; herkes hakeme hücum edi
yor. Hakem de orada. Şimdi mesele hakemle mi, 
yoksa taraflarla mı? Biraz da bunu aramak lazım ve 
yalnız bir tarafa yüklenmekle de olmaz. 

İktidar getirmiş bir teklif, elbette kendi parmağı
na, kendi sayısına güvenecek. Siz de iktidar olsanız, 
siz de ona güveneceksiniz. Bu böyle olmuştur; ama 
elbette muhalefet burada söyleyeceklerini söyleyecek. 

— 387 

13 . 6 . 1985 0 : 2 

Benim oyumun ne renk olacağını biliyor musu
nuz? Ben «Evet» mi diyorum? O ayrı mesele; ama 
müzakere tarzını lütfen normal müzakere tarzına 
döndürelim; birbirimize hakaret etmeye, birbirimizi 
incitmeye lüzum yok. 

Sabahki konuşmalar bence yanlış konuşmalardır. 
Eğer biz müzakerelere şu takririn okunması ile baş-
lasaydık, müzakereler daha yumuşak bir havanın içe
risinde devam edecekti. Muhalefetin, verdiği takrir
lerde sonuna kadar diretmesi de en tabiî hakkıdır. 
Bunu da saygı ile karşılarım. İktidarın da bunu böyle 
bilmesi lazımdır. 

Lütfen bu tarz içerisinde, daha yumuşak bir ha
va içerisinde müzakere tarzına gitmemizde fayda 
vardır. Ben müspet görüyorum ve oyumu müspet 
kullanacağım. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ergüder. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; zaman zaman ta
rihe dönmekte çok büyük fayda var ve tarihe döne
rek bu belgelerle konuşmak da çok faydalı olur ka
naatindeyim. 

Halen Yüce Parlamentomuzda, yani eskimiş, ar
tık demokrasiye tam manasıyla oturmuş Parlamen
tomuzda 2 tane başbakan mevcut; yani exs dediği
miz eski 2 başbakan; Sayın Ulusu, Sayın Melen ve 
bir o kadar da devlet büyüklüğü yapmış, önemli gö
revlerde sonra gelmiş milletvekili arkadaşımız var. 
Burada stop ettim, 

Evvelsi günü... 
ARİF TOPRAK (Niğde) — İngiltere mi? 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Pa
ris'te, muhalefet milletvekillerinin de bulunduğu oto
büsün içinde, Tracateur Meydanından geçerken Hint 
Yılı kutlanıyordu Fransız polisi 10 tane Hintliyi çök-
türmüş, (Arkadaşlarım teyit etsin beni) elinde cop, te
pelerinde duruyor idi ve biz döndük baktık. 

Şimdi, Tracateur Meydanındaki Hintli gibi, sayın 
Parlamentoda bulunan değerli başbakanlarım; bir 
arkadaşım şunu bilmiyor ki «sırrı devlet» vardır. Biz 
Parlamentoda her şeye hâkimiz; istediğimiz bakanı, 
başbakanı sual yağmuruna tutarız; doğrudur; fakat 
dışarıda bir de «sırrı devlet» vardır. «Sırrı devlet» 
her dakika buraya gelmez, hatta başbakanlar ve rei
sicumhurlar görev değişikliği yaparlarken birbirlerine 
sorarlar, «Emanet edeceğiniz kasa, bilgi ve sır var 
mıdır?» diye. Bu gerçek, devletler hukukudur bu. 
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Şimdi, Sayın özal Hükümeti, durup dururken ba
şını derde sokmak ister mi 2559 sayılı, 1934 senesin
de doğmuş bir kanunla? Demek ki, hükümetin, icra 
organının bir ihtiyacı çıkıyor. Bu ihtiyaç, seçimlerle 
de ve siyasî baskılarla da ilgili değildir sayın muha
lefet. Diyor ki, «Burada fazla söyleyemem; ama... 
(Yani ben kendimden söylüyorum bunu; katiyyen 
kendilerine, beyefendiye vekâleten değil) 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Onu da bilelim. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla — «... Bir 
sıkıntılar mevzubahis olabilir» Bugün... 

SALİM EREL (Konya) — Kapalı oturum ya
palım. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Mü-
saade buyurun efendim. 

ARİF TOPRAK (Niğde) — «Sırrı devlet» ney
miş biz de bilelim. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Ba
kın beyefendi ben çok çabuk şaşırıyorum, kusura 
bakmayın; bana laf atarsanız şaşırırım., cevap da ve
remem, terbiyem buna müsait değil, dururum böyle. 
Çok rica ederim, özgür bir parlamentoda, rahatça 
konuşmamı yapayım. 

Yalnız kelimeleri kötü kullanırsam lütfen ikaz 
edin, çok korkarım; yaralayıcı ve kırıcı sözlerden 
korkarım. 

SALİM EREL (Konya) — Sizden kötü kelime 
çıkmaz. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Söy
lememeye çalışıyorum; bazan çıkarsa özür dilerim. 

Şimdi, anlaşma yapıyor taraflar ve iktidar par
tisi diyor ki, «Lütfen değerli muhalefet, bir anlaşma, 
bir âkit yapalım; bu kanunun çıkmak zarureti var» 
Sizin gibi değerli muhalefet ve senelerce milletvekil
liği yapmış, birçok yollardan gelmiş kimseler, şöyle 
bir düşünmeniz lazım; acaba, 1988 seçimlerini etki
leyecek bir mesele mi bu? Alakası yok. 

Bakınız şimdi, tekrar dönüyorum Avrupa'ya; 
(özür dilerim bahsettiğim için, hasbelkader AET 
Parlamento Karma Komisyonu üyesiyim) sah günü 
PM dedikleri bir salona girdik (Lender Luting Dinner) 
Türk dostları ve biz Türk parlamenterleri; İngiliz
ler, Fransızlar, Almanlar geldiler; ödümüz patlıyor 
nereden girecekler diye. Birinci sual; Polis Vazife ve 
Selahiyetleri Kanun Tasarısı. İkinci sual; Aya Yorgi 
Kilisesini yıktınız diye. Halbuki biz işkence, Ermeni 
sorunu, Süryani meselesi, örfî idareye hazırlanmışız; 
pat diye Polis Vazife ve Selahiyet Kanun Tasarısı çı
kınca; değerli arkadaşım Süha Beyefendi zaten bu 
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konuda da çalışmalar yapmış, bendenizin de avukat 
olarak biraz bilgisi olduğundan, açık açık söyledik 
ve orada dedik ki, «örfî idare yavaş yavaş kalkıyor» 
Çünkü biliyorsunuz 67 vilayetten 17 vilayete indi; ge
çenlerde lütfettiğiniz oylarınızla, 17 vilayetten de kal
kacak; İzmir ve Ankara'dan da kalkmış vaziyette; İs
tanbul'da duruyor. Bunlar kalkarken bir boşluk mey
dana gelecek. Otorite boşluğunu doldurmak mı? Ha
yır. Bir polis tasavvur ediniz ki teçhizatı yok, bu po
lisin imkânı yok. 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Bilgisi de yok. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Fa
kat suçları işleyenler 35C îslometre ilerideler. Arz ede
bildim mi? 

Avrupa toplantılarında bize soruyorlar; «Esrar ne 
oluyor?» diyorlar. Hatta o gün sordu; «Suriye üze
rinden size mi geliyor, Kıbrıs'a mı gidiyor?» Allah'a 
şükür ki Türk Devleti Amerikalılarla vaki yaptığı 
anlaşmayla haşhaş meselesini de tekele bağlamıştır 
Biliyorsunuz. Bu bizde imal edilmiyor; ama satıcısı 
var. Yetki ile söyleyeyim. Her gün gazetelerde görü
yoruz; satıcısı var. Kim tutacak bunu? Bendeniz mi 
tutacağım, Başbakan mı tutacak, kim tutacak? Po
lis tutacak ve polis bunu takibe mecbur. Bunun İçin 
yetkiler lazım. 

Beyefendiler, vali ile başladı savcıya dönüştü. Hâ
kimler Kanununa göre, savcı ile hâkim - dün bir 
savcı arkadaşım konuştu - hâkimle savcı, Hâkimler 
Kanununa bağlıdır. 

BAŞKAN — Sayın Ergüder, önerge üzerinde ko
nuşun efendim, lütfen. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Baş-
üstüne. 

Şimdi diyorum ki, burada temdit kararı istiyor 
hükümet, ifade ona, dayalı. Herhalde bir derdi var, 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Derdini söylemeyen 
deva bulamaz. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Biz 
burada şu bahar havasında konuşurken, Şarkta cere
yan eden olaylar oluyor biliyorsunuz. Yüksek mu
halefet bunu bir mesele yapıp getirmiyor buraya. 
Onlar da memleket evladı, biliyorlar. O halde, hü
kümet icra organı olarak «Bu kanunun çıkmasına ih
tiyacım var» diyor. 

Muhterem muhalefet milletvekilleri, biz eski ta
birle lâyü'sel, sonsuz hürriyet sahibi miyiz? Asla. 
Başımızda bir Reisicumhurumuz var ve Anayasada 
veto denilen bir müessese var. Bunu eskiden Senato 
yapardı. Binaenaleyh, siz görevinizi yapınız, sabaha 
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kadar savaş yapınız, zabıtlara geçiyor ve bu sizin için 
altın harflerdir, doğrudur. Bunun kararını verecek 
olan da millettir; ama müsaade buyurun, hüküme
tin ihtiyacı bulunan bazı sırrı devlet meselelerinde 
bu kanunun da çıkması lazımdır. Sabaha kadar çalı
şalım, hep beraber bu kanunu çıkaralım. 

Saygılarımızla efendim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Sayın Baş
kan açıklasın, sim devlet nedir? 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Kapato oturuta ya
palım. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (istanbul) — Sırrı açıkla
yın, çok önemlidir. Meclisin üzerindeki sır nedir? 
Lütfen anlatınız Sayın Başbakan? 

BAŞKAN — Şimdi önerileri okutup oylarınıza 
sunacağım. 

önergenin 1 inci kısmını tekrar okutuyorum efen
dim : 

Öneri 1. Genel Kurulun 14, 15, 16, 17 Haziran 
1985 Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri 
de toplantı yapması; 4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı 
Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının görüşme
lerinin bitimine kadar toplantıların her gün gündüz 
10.00 - 13.00 ve 14.00 - 20.00 şaaüeri arasında ya
pılması; gece toplantılarına da saat 21.30'da başlan
ması ve sürdürülmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... (ANAP sıralarından «Hani çalışacaktınız?! 
sesleri, gürültüler) 

Efendim, siz parmağınızı hangi kanaatte iseniz 
ona kaldırın, sesinizi kaldırmayın. 

Kabul etmeyenler... önergenin 1 inci kısmı kabul 
edilmiştir. 

2 nci kısmını okutuyorum : 
2. Genel Kurulun 12 Haziran 1985 Çarşamba 

günkü 112 nci Birleşiminde alınmış bulunan Türki
ye Büyük Millet Meclisi çalışmalarının tatili hakkın
daki kararın kaldırılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler,.. Kabul edilmiştir. 

Şimdi, bu konuyu bir defa daha yüksek huzur
larınızda aydınlatmak için Sayın Aydın Güven Gür-

kan ve arkadaşlarının Başkanlığımıza vermiş olduğu 
teklifi okutuyorum ve cevâbını da arz ediyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı 
eksik olduğundan tamamlanması ve Anayasanın 94; 
İçtüzüğün 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddelerinin 
yerine gelmesi için, neticeden Divan seçimlerinin ya
pılması ve Başkanlık Divanının yaptığı işlemlerde şai
beden kurtulması geleceği kesin kanaatıyla uygun sü
re ertelenmesinin yapılmasını dileriz. 

Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahin ve ar
kadaşları 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Anayasanın 94 
üncü maddesiyle 1961 tarihli Anayasanın 84 üncü 
maddesi, aşağı yukarı satır satır, virgül virgül aynen* 
dir. Şümdi tatbik konusu olan İçtüzük, 1961 Anayasa
sına göre tanzim edilmiş bir İçtüzük. Bu itibarla bu 
Anayasa maddesine göre, inhilal halinde hangi ko
nuların nasıl halledileceği konusunu İçtüzük hallet
miş, aksi takdirde 1961 Anayasasına aykırı bir İçtü
zük olamazdı ve o İçtüzüğü kabul eden Meclis de 
Anayasaya aykırı olan bir metali yürürlüğe koyamaz
dı ve bugüne kadar da bu metin ihtilafsız birçok ke
reler tatbik edilmiştir. 

Şimdi Anayasanın 94 üncü maddesi de aynen 84 
üncü maddeyi benimsemiş olduğuna göre ve demin 
okuduğum İçtüzüğün 12 nci maddesi de «Başkanlık 
Divanı seçimleri tamamlanıncaya kadar Başkanlık Di
vanı geride kalan üyeleriyle birlikte vazifelerine de
vam eder» dediğine göre, Başkanlık Divanımızın şu 
anda vazifesini yapmasında hiçbir Anayasa engeli, 
hiçbir İçtüzük engeli yoktur. 

HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Denizli) — Sayın Baş
kanım, önerge üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bu önergeyi İçtüzüğün çok 
açık ve sarih hükmüne göre, işleme koyamıyoruz 
efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Anayasaya aykırı o madde. 

HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Denizli) — Sayın 
Başkan, Divan eksik. Anayasanın 94 üncü madde
siyle, İçtüzüğün 12 nci maddesi gayet açık. 

BAŞKAN — Efendim, önerge de değildir, bu bir 
tekliftir, Başkanlığımıza bir temennidir, bu temenni-
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ye cevap verdim, önerge de değildir, tekliftir, burada 
«Teklif» diyor. 

HALÎL İBRAHİM ŞAHİN (Denizli) — Erteleme 
talebimiz var Sayın Başkan, bunun yerine getiril
mesi lazım. 

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. 

1 inci sırada, Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğiu'nun, Türkiye Kömür İşletmelerinin kömür 
üretim ve satışlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Cevap verecek asyın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

2. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'm, yeminli 
Özel teknik büro kuran belediye meclisi üyelerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/392) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, İzmir Milletvekili Işılay 
Saygın'ın, yeminli özel teknik büro kuran belediye 
meclisi üyelerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi var. (HP sıralarından sıra kapaklarına 
vurmalar, gürültüler) 

Sayın Saygın?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Denizli) — Sayın 
Başkan, erteleme talebimiz var. 

BAŞKAN — Erteleyemiyoruz efendim. 

HALÎL İBRAHİM ŞAHİN (Denizli) — ANAP' 
in erteleme talebini yerline getiriyorsunuz, 

BAŞKAN — Efendim... 

HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Denizli) — Başkan
lığın şaibeden kurtulması için erteleme talebimiz 
var. 

BAŞKAN — Efendim, biz Başkanlık Divanı ola
rak nefsimize güveniyoruz, herhangi bir şaibe altın
da olmayacağımıza da inanıyoruz, güveniyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, bu erteleme talebinizin 
yerinde olmadığını beyan ediyorum. 

HALİL İBRAHİM ŞAHIN (Denizli) — ANAP' 
in erteleme talebini yerine getiriyorsunuz ama. 

HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Denizli) — Eksik 
olan bir Divan var, bir gerçek. 12 nci maddede çok 
açık hüküm var. 

BAŞKAN — Ben de zatı âlinize İçtüzüğün 12 
nci maddesinin açık seçik hükmünü okuyorum; bu 
açık seçik hüküm karşısında da müzakere açamıyo
rum. 

Buyurun. 

3. — Çorum Milletvekili Ali Rıza Akaydının, 
Konya Merkez İlçeye bağlı Sarıcalar Köyü mera
sında işletildiği iddia edilen madene ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/393) 

'BAŞKAN — 3 üncü sırada Çorum Milletvekili 
Ali Rıza Akaydın'ın, Konya Merkez ilçeye bağlı 
Sarıcalar Köyü merasında işletildiği iddia edilen ma
dene ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi var. 

Sayın Akaydın?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — 
önergeyi oya sunmalısınız efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylayamam efendim; usu
lümüzde, içtüzüğümüzde böyle bir hüküm yoktur. 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Bu
na siz karar veremezsiniz, bunu siz takdir edemezsi
niz. Önerge verilmiştir; görüşülecektir, yüksek Mec
lis karar verecektir. 

BAŞKAN — içtüzüğün bu açık hükmü karşısın
da... 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — 
önergemin haklı olup olmadığına yüce Meclis karar 
verecek. 

BAŞKAN — Önergeler de içtüzük hükümlerine 
göre verilir. İçtüzük hükümlerine aykırı bir önergeyi 
oylayamam ve müzakere konusu yapamam. (HP sı
ralarından gürültüler) 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Siz 
karar veremezsiniz, Meclis karar verecektir. 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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HALİL İBRAHİM $AHÎN (Denizli) — Erteleme 
talebi var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Başkanlık karar verir efendim. Baş
kanlık takdir eder. 

Buyurun. 
M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, önergeyi işleme koymak zorundasınız 
efendim. (HP sıralarından gürültüler) 

içtüzüğü ihlal ediyorsunuz. 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Türkiye Kömür İşletmelerine İlişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/359) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü sorusu var. (HP sıralarından 
gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. (HP sıraların

dan gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 
Soru ertelenmiştir. 
HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Denizli) — Sayın 

Başkanım... (HP sıralarından gürültüler, sıra kapak
larına vurmalar) 

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

BAŞKAN — 5 inci sıradaki soruya geçiyoruz. 
(HP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurma
lar) Lütfen oturun efendim. 

HALİL İBRAHİM ŞAHIN (Denizli) — Erteleme 
konusu çok açık Sayın Başkan. Oylama yapmak zo
rundasınız. (Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahin 
üle Sinop Milletvekili Barış Can kürsü önüne geldi
ler) 

BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. (HP sıra
larından' gürültüler) 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan bu bir 
erteleme önergesidir. (HP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - - Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in 
Başbakandan sözlü sorusu, verilen mehil sebebiyle 
ertelenmiştir. (HP sıralarından gürültüler) 

6. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Bakanlıkta zorunlu nakil yapıldığı iddialarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/331) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, içel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın, Millî Eğitim Gençlik ve Spor 

Bakanından sözlü sorusu var. (HP sıralarından gü
rültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

Soru sahibi?.. Burada. 
HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Denizli) — Bu veri

len önerge erteleme önergesidir. Oylamaya mecbur
sunuz. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Bu bir önergedir 
Sayın Başkan, erteleme önergesidir. (HP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Barış Can, söz nasıl istenir 
İçtüzükte vardır. Kürsünün önüne gelmek suretiyle 
söz istenmez. Oturun, cevabınızı vereyim; buyurun 
oturun efendim. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Söz istedik vermedi
niz ki Sayın Başkan. (HP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Buyurun oturun, oturun efendim. 
Söz nasıl istenir, içtüzük yazmış; içtüzük nasıl söz 
istenir yazmış. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, keyfî idare ediyorsunuz, içtüzüğü çiğne
yerek idare ediyorsunuz. Oylamaya mecbursunuz, yük
sek Meclis karar verecektir ona. 

BAŞKAN — Zatı âlinize söz vermedim efendim. 
M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Yük

sek Meclis karar verü\ önergedir o, mektup değil. 
(HP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Söz vermedim zatı âlinize efendim. 
Zatı âlinize söz vermedim. Söz almadan hiçbir mil
letvekili konuşamaz. 

HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Denizli) — Öner
geleri oylamak zorundasınız Sayın Başkan; oylayın 
önergeyi. Oturuma ara verme önergesi şeklindedir, 
bir değerlendirmedir. 

BAŞKAN — Efendim, ertelemenin 'bir Danışma 
Kurulu önerisiyle gelmesi gerekir. Kaldı ki, «Ertele
menin yapılmasını dileriz» diyorsunuz. Kıimden dili
yorsunuz? Başkandan diliyorsunuz. 

HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Denizli) — Hayır, 
yüce Meclisten diliyoruz. (HP sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Bu önergenin oylanmasını istemi
yorsunuz. (HP sıralarından gürültüler) 

Ben içtüzüğün açık 12 nci maddesine göre... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Açık olmadığını 

kanıtlayacağız. 
M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Mü

zakere açınız Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim açamam. (HP sıralarından 

gürültüler) Müzakere açamam efendim. (HP sırala
rından gürültüler) 
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ALİ RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) — Divandan 
toplu istifalar var Sayın Başkan. (HP sıralarından gü
rültüler) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, bir başka noktaya değinmek için söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — «Başkanlık Divanının diğer üyelik
lerinde boşalma halinde noksan üyelik tamamlanınca
ya kadar Divan görev ve yetkisine aynen devam eder» 
demektedir İçtüzük. (HP sıralarından gürültüler) 

Bu itibarla ben, İçtüzüğün sarih 2 nci fıkrası 
karşısında önergenizi işleme koyduğum takdirde, iç
tüzük hatası işlerim. Ben bu İçtüzük hatasına şahsen 
düşmem. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

ALİ RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) —' Ama 
eksik ve usulsüz Divan istemiyoruz Sayın Başkan. 
(HP sıralarından gürültüler) 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Karşı düşünceyi 
dinlemek istemiyorsunuz Sayın Başkan. (HP sırala
rından gürültüler) 

HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Denizli) — Sayın 
Başkan, tutumunuz hakkında usul hakkında söz is
tiyorum. (HP sıralarından gürültüler) Divanın tutu
mu hakkında lütfen. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. (HP sıralarından 
alkışlar) 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bizim izahımız
dan sonra belki sizin de zihninizde tereddüt hâsıl 
olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, İçtüzük bükümlerine 
kanaatimce aykırı olan hususları ben bugün burada 
yaptığım takdirde, yarın ben burada olurum olmam; 
ama başka bir zamanda bu tutum ve davranışımın 
aksine bir davranış içinde bulunduğum takdirde, hem 
İçtüzüğün iistikrarlı tatbikatını yapmamış olurum, hem 
de kendi kendimi inkâr etmiş olurum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
belki tereddüt hâsıl olacaktır zihninizde. Bu tereddü
dü yaratabileceğimi sanıyorum. Onu açıklamak isti
yorum efendim. Bu sizi yaralayabilir belkli. 

BAŞKAN — Ben açık seçik hüküm karşısında 
yapamam efendim. 

Buyurun Sayın Şahin, Başkanlığın tutumu hak
kında efendim. Sadece bu teklifiniz üzerinde değil. 
Başkanlığın tutumunda ne hata var onu izah edin. 

HALİL İBRAHİM ŞAHIN (Denizli) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; vermiş olduğumuz öner
ge Başkanlık Divanının tamamlanması için münasip 
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bir sürenin, bir ertelenmenin olmasına dair bir öner
gedir. İçtüzük hükümleri gereğince önerge verildiğin
de mutlak surette işleme konur, leh ve aleyhinde ko
nuşmalar yapılmak suretiyle yüce Meclisin oylaması
na sunulur. Biz sadece önergemizde 94 üncü mad
deyle İçtüzüğün 12 nci maddesine aykırılığı değil, ay
nı zamanda da bir erteleme hususu konusunun oyla
maya konulmasını da istemiş bulunduğumuzdan, Sa
yın Başkanlığın bu önergemize ilişkin açıklamamız 
hakkında söz vermesi gerekirdi. Bu yönü itibariyle 
dün yapılan müzakereler sırasında Anayasa ve İçtü
zük hükümlerine aykırı 2 davranış olmuştu. Bunlardan 
birincisi; yürütme görevini de üzerine almış olan Sa
yın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızın Cum
hurbaşkanı vekilliği sıfatı ile kürsüye gelmesi... 

BAŞKAN — Efendim, lütfen o konuya dönme
yiniz. Bendenizin tutumum hakkında konuşacaksınız. 

HAUÎL İbRAHlM ŞAHİN (Devamla) — Aynı 
konu efendim, 2 tane Divan... 

BAŞKAN — Efendim, şimdi konu olan, bendeni
zin Meclisi içtüzük hükümleriyle ilgili olarak idare et
meyen tutum ve davranışlarım üzerinde konuşmanız 
gerekir. Bu vesileyle söz aldınız. Dünkü müzakereleri 
ele almayalım ve bugünkü tutum ve davranışlarım 
üzerine devam ediniz. 

Buyurun. 

HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Devamla) — 2 tane 
de Divan kâtibinin seçilmemesi nedeniyle Divanda 
bir şaibenin ortaya çıktığı meydanda iken... 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Ne şaibe
si? Şaibe yok. 

HALİL İBRAHİM ŞAHIN (Devamla) — Bu yö
nü itibariyle Anayasanın 94 üncü maddesi çok açık 
ve ayrıca İçtüzüğümüzün. 12 nci maddesiini aynen 
okuyorum... 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, Divanla ilgili bu kelimeyi geri alsın efendim. 

HALİL İBRAHİM ŞAHIN (Devamla) — «Nok
san üyelik en kısa zamanda tamamlanır» hükmünü 
amir iken, dün bu tamamlanmamıştır; bugün yine 
tamamlanmıyor. Bunun için Meclisin muayyen bir 
süre ertelenmesi gerekir. Bu çok açık bir hüküm
dür. Bu tüzük hükmünün kesin olarak Başkanlık Di
vanı tarafından uygulanması gerekir. Bu tüzük hük
münü Sayın Başkan uygulamadığı için, Başkanlık Di
vanı hakkında söz almış bulunuyorum. 

Her şeyden önce bu önergenin bu açıdan değer
lendirilerek ertelemenin yapılmasını, Divanın teşekkü-
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lü için seçimlerin tamamlanmasını saygıyla talep ve 
istirham ederim. (HP sıralarından alkışlar) 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, Dâvanın şaibeli olduğunu kabul ediyor musu
nuz? 

BAŞKAN — Efendim, ona cevabımızı verdik. 
Kendi nefsimize güvenimiz olduğu kadar da, yük
sek Meclisin Başkanlığımıza ve Başkanlık Divanına 
itimatları asıldır. Bugüne kadar bu itimadı sarsar en 
ufacık bir hatamızın olduğu kanaatinde değiliz. Vic
dan huzuru ile bu vazifeyi yapıyoruz. Şahsen bu ma
kamın geçici olduğuna ve bu zabıtların tarih huzu
runda ileride yargılanacağını bilen' bir arkadaşınız 
olarak burada bulunuyorum. Bunların hepsini ta
rih yargılayacaktır. Yalnız, benim başından beri tu
tum ve davranışım İçtüzüğü harfiyen tatbik etmek ve 
İçtüzük tatbiklerinde inhiraflar yaratmamaktır. Bu in
hiraflar ileride birçok sürtüşmelere ve Meclis çalış
malarının, teamüllerinin teşekkül olmamasına sebep 
olur. 

Bu itibarla, edindiğim tecrübeler odur ki, İçtüzük 
hükümlerini istikrarlı ve İçtüzüğün hükümlerine uy
gun olarak aynen yapmak esastır. Meclisin... 

HALİL İBRAHİM ŞAHIN (Denizli) — Sayın Baş
kanım... 

BAŞKAN — Sayın Şahin, ben konuşuyorum, ne
den sabırsızlanıyorsunuz? 

HALİL İBRAHİM ŞAHIN (Denizli) — Sayın 
Başkanım, şaıibe şahsınızla ilgili değil. 

BAŞKAN — Oturun efendim. Divanı şaibede 
tutuyorsunuz. Yani, burada vazife yaparsam ve sa
yın arkadaşlarım da kâtip üyelik vazifesi yaparsa, bu 
kanunda gerekli haksızlıkları yapacağım imasında 
bulunuyorsunuz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Şa
hıslar değil. . 

HALİL İBRAHİM ŞAHIN (Denizli) — Sayın Baş
kanım, şahsınızı şaibe ilgilendirmiyor. Yalnız, Baş-
kanvekilti ve Divan üyeleri eksik olması, nedeniyle... 

BAŞKAN — Şimdi arz ediyorum : Meclisin çalış
malarının ertelenebilmesi ve çalışma düzeninin düzen
lenebilmesi için bir «Başkanlar toplantısı» maddesi 
konmuştur. Bu itibarla ancak, Meclisin çalışması Öne
risini grup yöneticileri bu kurula getirir, bu kurul 
bir karar alır ve bu kurulun kararını burada oyla
rız. Nitekim, çalışma tarzımızı düzenleyen öneriler 
geliyor, oyluyoruz. Orada ittifakla karar verilmediği 
takdirde, nasıl hareket edileceği yine buradaki tatbi
katlarımızda görülüyor. 

Bu itibarla, bu önerinizi ancak Danışma Kurulu 
toplantısına götürebilir ve oradan bir karar getirebi-
lirseniz, bendeniz bu öneriyi tatbike koymak mevkiin
de kalırım. , 

İkincisi, içtüzüğün açık hükümleri karşısında, İç
tüzüğe aykırı olarak verilmiş ve içtüzüğe uygun ola
rak verilmemiş önergeleri tatbik ettiğim takdirde, bu 
Mecliste hiçbir müzakerenin yapılması imkân dahilin
de değildir. Aksi takdirde, herkes önerge verir, her
kese söz veririm ve herkesin önergesini oylarım. O za
man bunun İçtüzüğe uygunluğu var mıdır, yok mu
dur tartışmasını yapmamak durumunda kalırım ve mü
zakereler çığırından çıkar. Müzakerelerin devamını, 
Meclisin çalışmasını temin için getirilmiş madde hük
mü açık ve seçik; okudum. 

Bu itibarla, bu teklifi, bu istikamette tatbike ko
yuyorum. (HP sıralarından gürültüler) 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
söz vermeyecek misiniz? Ciddî bir anayasal sorunr 
dur; sizi tereddüde düşürebilir, önerge üzerinde 5 da
kika konuşma izni verin. (Gürültüler) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Tüzük 
açık, Anayasa açık... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, benim tereddüde düşecek 
bir ihtilafım şu anda yok. (HP sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — 6 inci sıradaki İçel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın, Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesine geçmiş idik. 

Sayın Fikri Sağlar?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 7 nci sırada, Adana Milletvekili Cü
neyt Canver'in, Başbakandan sözlü soru önergesi 
var. 

Sayın Canver?.. Yok. 
Sevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
Anayasadan kaynaklanan bir tereddüt var. Bir ana
yasal sorun var. 
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BAŞKAN — 12 nci sırada, yine Sayın Salim Erel' 
in, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi var. 

Sayın Erel buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru önergesi ertelenmiştir. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın bakanların hep

si kulisteler Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, görüşümü beyan ettim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Söz vermeyecek 

misiniz, Sayın Başkan? Bir usul hatası olabilir. 
BAŞKAN — Veremeyeceğim efendim. 

8. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek' 
in, Adıyaman İli Gölbaşı İlçesinde kurulacağı iddia 
edilen termik sanfrala ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, Adıyaman Milletve
kili Ahmet Sırrı Özbek'in, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi var. 

Sayın Özbek?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi var. 

Sayın Erel?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

10. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya 
İlindeki telefon santral sistemine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/363) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in, Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi var. 

Sayın Erel?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

11. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya 
İli Beyşehir İlçesi linyit kömürü rezervlerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/364) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi var. 

Sayın Erel?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok . 
Soru ertelenmiştir. 

12. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya 
İli Beyşehir İlçesindeki spor tesislerine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/365) 

13. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, işken
ce yaptıkları iddiası ile yargılanan resmî görevlilere 
ilişkin Adalet Baaknından sözlü soru önergesi (6/367) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi var. 

Sayın Cüneyt Canver?.. Buradalar 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru önergesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Uşak Milletvekili 
Yusuf Demir'in, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi var. 

Sayın Yusuf Demir?.. Buradalar. 
Cevap verecek bakan?.. Yok. 
Soru önergesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 15 inci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi var. 

Sayın Abacıgil?.. Yok. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Meclis tatile giriyor, bunlar ne zaman cevaplandırı
lacak Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru önergesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 16 ncı sırada, İzmir Milletvekili 
Rüştü Şardağ'ın, Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi var. 

Sayın Şardağ?.. Yok. 
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İzninin bitmesi sebebiyle ve Ulaştırma Bakanı bu
lunmadığı için soru önergesi ertelenmiştir. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkanım, sözlü sorular konusunda usule iliş
kin bir söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bitirince vereyim efendim. 

17. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, TRT 
nin «İnkılap kanunlarına aykırı hareket ettiği iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/373) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, Ordu Milletvekili Bah
riye Üçok'un, Başbakandan sözlü soru önergesi var. 

10 gün mehilli olduğu için ertelenmiştir. 
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, tzmir Milletvekili 
Hüseyin Aüdemir'in, Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi var. 

Sayın Aydemir?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru önergesi ertelenmiştir. 
19. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'in, 

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, Başbakandan sözlü som önergesi 
var. 

Mehil istenmiş olduğu için ertelenmiştir. 

20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Türkiye'de belediyelere yapılan 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 Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru Önergesi var. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap vereeck sayın bakan?.. Yok. 
Mehil istenmiş olduğu için soru önergesi ertelen

miştir. 
Sayın Şeref Bozkurt, İçtüzüğümüzde sözlü soru

ların nasıl cevaplandırılacağı, nasıl yapılacağı; sözlü 

soruların gecikmesi halinde neler yapılacağı açıklan
mıştır. Sözlü soruların gecikmesi halinde Başkanlığı
mız bakanlıklara gerekli yazıları yazmaktadır ve ti
tizlikle takip etmektedir. 

Bu itibarla, bu konuda Başkanlığımızın yapacağı 
başka bir muamele yoktur. 

Şimdi, çalışma süresi dolmuş bulunduğundan... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, bendenizin söz talebini lütfen is'af bu
yurunuz. 

BAŞKAN — Efendim, bu konuda söz veremem 
ki. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Bir maddî olaya değinmek istiyorum. Sayın bakanlar 
sözlü soru esnasında ya dışarıda kuliste oturmak ya
hut gelmemek, katılmamak suretiyle aslında bir dene
tim müessesesi olarak güncelliğini kaybettirmeden ce
vap vermeleri gerekirken, bunu yapmamayı adeta iti
yat haline getirmişlerdir. 

BAŞKAN — Efendim, o sayın bakanların... 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Gö
rev anlayışları. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Bu konuda, izin veriniz usulî arzımı yüce Genel Ku
rula sunma hakkını bana bahşediniz. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, bu tamamen bakan
ların şahsına ve bu tutum ve davranışları dolayısıyla 
yüksek Meclisin ve efkârı umumiyenin takdirine ta
alluk eden siyasî bir neticedir. Bu itibarla... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Bu siyasî neticeyi de burada konuşmak en doğal bir 
olaydır efendim. 

BAŞKAN — Söylediniz efendim, teşekkür ederim. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın Başkanım, sözlerimi bitirmeden. 
BAŞKAN — Veremiyorum efendim. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Söylemek istediklerimi söylememe olanak sağlamıyor
sunuz. 

BAŞKAN — Zamanımız dolmuş bulunduğundan, 
saat 14.00'te toplanmak üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 12.50 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER: Cemal özbilen (KırklareU), Saffet Sakarya (Çankırı) 

•BAŞKAM — 113 üncü Birleşimin Üçüncü Oturu
munu açıyorum. 

M. TURAN BAYE22İT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkanıın, müsaade ederseniz, bir maruzatım var 
efendÜm. 

iSabahki oturuma ait tutanakları inceledinı, Sayın 
Ercüment Könukman arkadaşımızın, benim hak'kım-
dia, «(Bir miMvdkilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığını lise müdürlüğü makamına foenzetmesfi de 
üzücüdür» şeklinde bir cümle kulaıDdığım tespit et
tim., 

Bu, hem benim malksadımı aşan bir tefeirdir ve 
hem de, 'benim burada yaptığım konuşma nedeniyle, 
bana bir sataşmadır. Kısa bir sürede cevap verme im
kânını sağlamanızı isltirham edeceğim efendim. 

(BAŞKAN — Efendim, simidi o bir gündem dışı 
Jconuşmayd», 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ta
mam efendim, konuşulmuş; böyle bir şeyi tutanaklar
dan yeni tespit ettim. Bendemiz toplantı sırasında yok
tum.' 

BAŞKAN — Efendim, aynı oturumda cevapla
mak lıazımdı.| 

M. TURAN BAYEZfT (Kahramanmaraş) — Lüt-
f ederîseniiz çok önemi bir konudur. 

BAŞKAN — Bakalım efendim, bir tetkik edelim; 
onun zamanlamaısını Başkan yapacaktır, tetkik edelim, 
zatı âlinize cevap vereceğim efendim. 

M. TURAN BAYEZlT (Kahramanmaraş) — Lüt
fen emredin, getirsünler tutanakları efendüm. 

BAŞKAN — Getirttireyim, bakalım efendim. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DtĞER İŞLER 

/. _ 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) (1) 

BAŞKAN — Sayın miietvekilleri, gündemin «Ka
nun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen 
Diğer İşler» kısmına geçiyoruz. 

2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının gö
rüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz, 

Komisyon ve Hükümet yerlerini alsınlar efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) •— 
Sayın Başkanım, burada bir maruzatta bulunacağım. 
Dün oturuma başkanlık eden Sayın Başkana arz et
miş, bir dilekçe ve ekli tutanaklarını da takdim et-
m'iştimf 

Burada, kanun tasarısının komisyonlara gelmeden 

(1) 343 S. Sayılı Basmayan 11.6.1985 
111 inci Birleşim Tutanağına eklidir,, 

tarihli 

evvel Hükümet üyelerinden birisinin imzasının mev
cut bulunmadığını, bunu da tutanakla tespit etmek 
suretiyle dlil'ekçemizin ekinde takdim etmiştik. Bina
enaleyh komisyonlarda noksanı 'imzayla yapılan görüş
melerin İçtüzüğümüz karşısında keenlemyekûn adde
dilmesi gerektiğini arz etmliştiım. Oturumu yöneten 
Sayın Başkan, «Konuyu Meclis Başkanlığına intikal 
ettireceğini ve ona göre, ondan hâsıl olacak neticeye 
göre de işlem yapıflaoağını» beyan buyurdular. O öner
gemiz hakkında yapılan (işlemi öğrenmek istiyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Başkan dün cevap 
arz ettiler, Meclise sevk edilen Başbakanlık tasarısın
da imzalar tamamdır. Kaldı ki biz burada İçişleri Ko
misyonunun raporumu müzakere ediyoruz; yani mü
zakere konumuz İçişleri Komisyonumuzun raporudur. 
Kaldıkü, gönderilen belgede bütün bakamların imzası 
vardır. Tatbikatımızda, bazı milletvekilleri muhalefet 
şerhi veriyor; fakat bu şerh matbaada yanlışlıkla geç
miyor, ama o hata, burada zabıtlara geçmek suretiyle 
düzeltiliyor. Bu itibarla Meclise intikalinden sonraki 
imza noksanı olarak gözüken konu bir maddî hata
dır, dünkü Birleşimde de bu maddî hata telafi edil-
müştir, Bunu bu şekilde açıklıyorum efendim. 
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ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — Sa
yın Başkan, bizler Adalet ve İçişleri Komisyonu üye
lerinin imzalan tahtında tutanakla ve fotokopi üze
rinde, yani bir maddî hata değil, gerçekten bur nok
sanlığın mevcudiyetini kanıtlayacak biçimde yüce Baş
kanlığa... 

BAŞKAN — Başkanlık elimizdeki metne bakar. 
Buradaki metinlerin imzaları tamamdır; bu itibarla 
bizim yapacak başka bir işimiz yoktur efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — Bi
zim arz etniğimiz herhalde uydurma değildir. Bizzat 
komisyon tarafından, üyelerine dağıtılan metinleri 
takdim ettik. Binaenaleyh, ondan evvel bu durum var
ken, gerçekten varit olup olmadığı noktasında Sayın 
Başkanlığın 'bir tetkikalJta bulunması gerekirdi; ka
rarın onun üzerine inşa edilmesi gerekir. 

BAŞKAN — Tetkikaitta bulunduk, İmzanın mev-
cuidiyetM gördük efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Fo
tokopiler sahte mi Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim bilemiyoruz; biz elimizdeki 
kayda bakıyoruz. 

Bu konu aydınlanmıştır efendim, 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Efendim, sonradan ikmal edilmiş olabilir; sonradan 
ikmal edilmiş olması da, dün dilekçemizde arz ettiği
miz noksanlığın izalesi anlamını tazammun etmez. 

Gerçekten, üyelere dağıtıldığı esnada, hükümet 
üyelerinden Millî Eğitim Bakanı Sayın Vehbi Dinçer-
ler'in imzası mevcut bulunmamaktadır. Sonradan o 
imzanın ikmal edilmiş olması Meclis muamelatı üze
rinde korkarız ki, istemeyiz ki, arzu etmeyiz ki, biz 
suizana neden olacaktır. Bu nedenle Sayın Başkanlık 
Divanınca konuya ehemmiyetle eğilmek varken, bi
zim dilekçemizde arz ötmeye çalıştığımız durumun 
gerçekten mevcut bulunup bulunmadığım, en azın
dan Mecliste mevcut belgelerin sıhhati bakımından, 
hiç arzu etmediğimiz, onların üzerine gölge düşürül
mesine tahammül edemediğimiz için, vaki müracaatı
mızın kale alınması gerektiğini saygı ile ve mesuli
yetinize arz ederim. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşha

ne) — Sayın Başkan, bir usulî talebim söz konusu. 
BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun, bu ko

nu aydınlanmıştır. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşha

ne) — Bu konuyla alakası yok Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hangi konu? 
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MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşha
ne) — İçtüzüğün 88 inci1 maddesiyle alakalı. 

BAŞKAN — Buyurun. 
(MAHMUT OLTATST SUNGURLU (Gümüşha

ne) — Şimdi İçtüzüğün 88 inci maddesinde, «Bu 
esaslar dairesinde milletvekilleri' tarafından tasarı ve
ya teklif maddelerinin her fıkrası için dörtten fazla 
önerge verilemez» diyor, içtüzük bu şekilde. Yani, 
bir fıkra için 4*den fazla önerge verilemez. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Her milletvekili 
için. 

(BAŞKAN — Sayın Canver, burada bu konuya 
cevap verecek makam vardır; arkadaşımız bir beyanda 
bulunuyor, p konuya ıgeldiğimizdte... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşha
ne) — Müsaade buyuru efendim, ben kendi görüşü
mü izah edeyim Sayın Başjkan. 

Burada, «Her fıkra için 4*den fazla önerge verile
mez» diyor yani* «Her fıkra» tabiri var, «Her mil
letvekili» tabiri yok. Kalidıki, eğer söyledikleri gibi 
olsaydı, o zaman İçtüzükten peşin bir obstrüksiyonu 
kalbui manasa çıkardı. Yani, bir m'illötveklili bir fıkra 
için 1 önerge ile bütün düzeltme tekliflerini yapama
yacağına göre, 4 tane önerge vermesinin hiçbir man
tıkî izahı yoktur. Bunun bu şekilde tefsiri söz konusu 
değildir. 

İM. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, biz böyle konuşsak sükûnetle dinlemezsi
niz. Size ders veriyorlar, niye sözlerini kesmiyorsu
nuz? 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. Efen
dim İçtüzük tatbikatı hakkında bir söz istiyordu; ben 
kürsüye davet ötmeden arkadaşımız beyanda bulundu, 
ki kürsüye davet etmemize de hacet kalmadı. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşha
ne) — Sayın Başkan, ben İçtüzüğün Meclis müzakere
lerini zorlaştırma maksadına matuf olduğunu zannet
miyorum. 

IBAŞKAIN — Cevap arz edeceğim efendim; bu
yurun. 

Efendim, bugüne kadar tatbikatımızda önergele
rin muhteviyatına göre muamele görüyoruz, Şimdi,; 
bir milletvekili bir konu hakkında tadil teklifinde bu
lunur. Şayet o reddedilirse, diğer bir 'kısmım uygun 
görür. Şimdi, bunların hepsini bir araya getirdiği 
takdirde, hangisinin kalbui edilip, hangisinin kabul 
edilemeyeceği tefriki imkânsız oluyor. Misal olarak 
arz ödeyinı: Diyor ki, (a) maddesinin değiştirilmesi'. 
Diğerinde diyor ki, (b) maddesinin değaştirihnesi^ 
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Komisyon veyahut da m M v d d l arkadaşlarımız 
bu önengeye birlikte oy verdiği takdirde, bir kısmı
na evet, bir kısmına da hayır diyebilecekler. Bunu 
tefrik için, birincisi reddedildiği takdirde, diğerinin de 
reddedilmesinden duyduğu endişeyi gidermek için 
tatbikatımız bu şekilde cereyan etmektedir ve mitekim 
ıgeçen gün Sayın Balıkesir Milletvekili arkadaşımız 
daha önce beyanda bulunmuştu, yani önerge vermişti. 
İkinci bir defa aynı mahiyette önerge veremez dedik
lerinde, bendenizin cevabı şu oldu: Daha önce tümü 
üzerinde veyahut da muayyen maddeleri üzerinde 
değişiklik önergesi veriyordu, bu madde reddedildiği 
için, başka bir konuyu dile getiriyor. Şayet 'bunların 
hepsi bir önergede meydana gelse idi, belki de son 
verdiği önerge kabul edilecek ve birinci1 tatbikat ol
duğu takdirde kabul edilebilecek önerge de. reddedile
cekti. Bu itibarla, içtüzüğün bugüne kadar tatbikatı 
bu merkezidedir. Bunu teamül olarak devam ettiri
yoruz, bu teamülü bozmamıza da imkân yoktur. 

Şimdi önergeleri okutuyorum. Yalnız, önergeleri 
okutmadan evvel, Sayın Çellilkbaş İçtüzüğün 64 üncü 
maddesine göre Millet Meclisi çalışma usullerine Baş
kanlığımızı davet etmek istemektedirler; yani Baş
kanlığımızın tutum' ve davranışlarını tenkit ediyor
lar, bizi usule davet ediyorlar. Bu vesileyle kendile
rine sıöz veriyorum; buyurun Sayın Çelikbaş. Yalnız 
Başkanlığımızın tutum ve davranışları hangi nokta
lara teksif edilecekse, o konu üzerinde rica edece
ğim. . 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 2 günden beri Meclis müzake
relerinde, bilhassa Meclisten çıkarılan kanunları usul 
ve esas yönünden tetkike ve hükme bağlamaya yetki
li olan Anayasa Mahkemesinin mevcudiyetinden son-. 
ra cereyan etmemesi lazım gelen birtakım usulsüzlük
ler cereyan etti. Onun için sıöz aldım. 

(Bugünkü Anayasamız, Meclisin daha evvelki Ana
yasaya nazaran çok daha ileri seviyede ve sürekli 
çalışmasını amir hükümleri ihtiva ediyor. Bir iki 
misal vereceğim. Eskiden Meclis* mevcudun ekseri
yetiyle toplanırdı, komisyonlar mevcudun ekseriye
tiyle toplanırdı. Btuıgün bunlar üçte bire inmiştir, 
Ne için? Meclis ve komisyonlar sürekli çalışsın diye. 
Eskiden Meclis 5 ay tatil yapar, kasım ayında toplan
tıya açılırdı; şimdi Meclis 3 ay tatil yapıyor, eylül. 
ayımda çalışmaya başlıyor. Bütün bu hükümler, ko
misyonların ve Meclisin; sürekli olarak çalışmasını 
emniyete almak bakımından şevk edilmiş esaslardır. 
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Diğer taraftan, 1950 - 1960 yılları arasındaki mü
zakerelerin, münakaşaların, konuşmaların ağırlığını,. 
kanun teklif ve tasarılarının Anayasaya aykırılığı 
iddiası teşkil ediyordu. Anayasa Mahkemesi kurul
duktan sonra bu iddialar da artık mesnetsiz kalır, 
gerek usul, gerekse esas yönünden Anayasaya aykırı
lık iddia ediliyorsa, müzakereler uzatılmadan, kanun 
yürürlüğe girdikten sonra Anayasa Mahkemesine mü
racaat edilir ve kanunun o hükmü iptal edilir. 

ONUiRAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Hiç görüşülmeden ekspres hızıyla gelir geçer. 

FETHt ÇEIJKJBAŞ (Devamla) — Sayın arkadaş
larım, bakın, oturduğunuz yerden değil, buradan söy
lersiniz; Anayasanın* İçtüzüğün hükümlerine dair ser-
detfciğim mütalaaları cevaplamak istiyorsanız buraya 
çıkarsınız.. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Buradaki hikmeti vücudumuz nedir efendim? 

[FıETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Şimdi bir ko-
ınu var, Divanın tarzı teşekkülü. Divanın tarzı teşek
külüne ait hüküm Anayasada yer almıştır. Farz edi
niz ki, olhstrüksiyon yapmak için bir grup sürekli ola-
ralk Divanın teşekkülüne imkân veren adayı vermi
yor. Ne olacaktır? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Verdik, seçmediniz. 

FETHt ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bir dakika 
efendim, vermiyor farz edelrn» Bugün, toplantının 
yapıldığı tarihte... 

ıBAŞKAN — Efendim, hatibin konuşmasına imkân 
verelim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Ama hatip de saptırıyor Sayın Başkan. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bugün toplan
tının yapıldığı Itarihte, adayları İstifaya sevk etmenin 
bir mesnedi var mıdır arkadaşlar? Kanun, hukuk, bü
yük hukukçu Eugen Huber'in ifadesiyle hüsnüniyetle 
istimal edilmek lazım gelirdi. Kötü niyetle hakkıo. is
timali hukukta bahis konusu değildir. Bu itibarla, 
inlsaf ediniz, bu Meclisin çalışmalarında ne fikirleri
niz varsa serdediniz. Şunu bilesiniz ki, demokratik 
bir rejimde hüküm iktidarındır, çoğunluğundur. Azın
lık, çoğunluğun istediği kanunları çıkartması husu
sunda, dilediğini söylemek hakkına sahiptir. Azınlı
ğın iradesini hâkim kılmak demokrasiyle telif edilir 
bir keyfiyet değildir. OJdiyoruz konseyde görüyoruz, 
yabancı parlamentoları takîp ediyoruz, görüyoruz. Bu 
itibarla... 
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BAŞKAN — Sayın Çeliklbaş, bizim dayanışımız
la iliği'ld olarak söz istemiştiniz. 

FETHİ ÇELÖCIBAŞ (Devamla) — Sizin davranışı 
diyorum, Sizin davranışınızda hukukî bakımdan izaha 
muhtaç yönler vardı. Onu üfatdpe etmek istedim. 

Artık Anayasanın mevcut olduğu bir ülkede, Ana
yasaya muıgayyeret iddiaları uzun müddet burada za- -
man almamalıdır. Kanunlar çıktıktan sonra ilgili 
mahkeme nezdinde iptal davası açılmak suretiyle bu 
husus halledilmelidir. Maruzatım budur; teşekkür ede
rim. (ANAP sıralamadan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, Başkanlığımız, lç-
ıtüziüğün eksiksiz ve tam anlamıyla tatbikatına riayet 
etmektedir, burudan sonra da riayet edecektir. Yalnız... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşha
ne) — Sayın Başkan, 88 inci madde hakkındaki iza
hatınız bizi tatmin etmedi. 

BAŞKAN — Biziim görüşümüz buldur efendim. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşha
ne) — Siz de izahatımızda, «(a) fıkrası için bir önerge 
verir reddedilir, <]b) fıkrası için bir önerge verir» tabı
nın» kullandınız. Bu itibarla aynı meseleyi dile geti
receğim, 

BAŞKAN — Efendim, bizim şimdi burada aykı
rılık derecesine göre önergeleri tefrik etmemize mad
deten imkân bulunmadığı için bu tatbikat doğmuştur. 
Büz önergeleri aykırılık derecesine göre nasıl tefrik 
edeceğiz? Bu mümkün değil. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşha
ne) — Oya koymak lazım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşha

ne) — Teamül böyle olmuştur. 
BAŞKAN — Efendim, o mümkün değil. 

IMAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşha
ne) — Görüşümüz buldur Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yalnız, Bülent Akarcalı ve arfcaıdaş-
larını'n bir igörüşü vardır, bu görüşü de... 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Önerge. 
BAŞKAN — önerge değil efendim, görüş olarak 

okutuyorum, Bu konuda önerge verilmez efendim. 

iSayın Başkanlığa 
Konu : Usul hakkında önerge teklifi 
Görüşülmekte olan 2559 sayılı Polis Vazife ve 

Selahliyet Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısıyla ilgili olarak aşağıdaki öne
rimizin. oylamaya sunulmasını teklif ederiz. 

önerge 
İçtüzüğün 88 inci maddesinin üçüncü paragrafının 

ilk cümlesi, «Değişiklik önergeleri önce veriliş, sonra 
aykırılık sırasına göre okunur ve işleme konur» de
mektedir. Bu cümlede yalnızca önergeden söz edil» 
inektedir. Oysa aynı maddenin dördüncü ve son pa
ragrafında, «Değişiklik önergeleri ve gerekçeleri 500 
kelimeden fazla ise, önerge sahibi önergesine 500 
kelimeyi geçmeyen bir özet eklemek zorundadır. Baş
kan,; değişikik önergesinden derhal korrisyonu ha
berdar eder» diyerek önerge ve gerekçe kavramlarını 
ayrı ayrı mütalaa etmektedir. 

Özetlersek, gerekçede amaç, komisyonu aydınlat
maktır. Dolayısıyla Genel Kurul .istemediği takdirde 
gerekçeler okunmayabilir. 

Bülent Akarcalı İsmail Saruhan 
istanbul Ankara 

İsmet Özarslan Hakkı Artukarslan 
Amasya Bingöl 

Berati Erdoğan 
Samsun 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — O 
komisyondaki önergeler içindir. Olur mu öyle şey? 

BAŞKAN — Efendim, şimdi Başkanlık buna ce
vap verecektir, lütfen Başkanlığın cevabını bir din
leyelim. 

Sayın arkadaşlar, 1961 Anayasasını taıtlbik mevkii 
ne koyan, Meclisimizi idare eden İçtüzük 1956 ta
rihli İçtüzüktür. Bu İçtüzük tatbikatında Meclislerin 
çalışma imkânları sürekli sekteye uğradı. 430 sayfa
lık Çarşamba'nın çalı fasulyesi, hin sayfalık yüce 
Divan kararları maalesef talihsiz bir dönemde burada 
okundu. 

Bu tatbik mevkiine konulan içtüzük, bu gibi ka
nun tasarılarının engellenmemesini ve kanun tasarı
larının normal müzakere nizamı içerisinde temini 
için, geçmişteki hataları telafi için detaylı hükümler 
getirmiştir. Bunlarını birisi de önergedir. Eskiden 
önerg;enin leh ve aleyhinde konuşulurdu. Bu uzun 
zamanlara mütevakkıf Ibir hadiseydi. Bugünkü İçtüzük, 
sadece komisyonun uymaması halinde bir tek şahsa 
önerge sahiplerinden birisine münhasır olmak üzere 
söz hakkı vermiştir. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Onun kullandırılmasını önlemek suiniyet değil midir? 

IBAŞKAN — Efendim, niçin sözümüzü kesiyor
sunuz? 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Tatbikat öyle cereyan ediyor Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Berilde söze devam edecek talakat 
belki eksik olabilir, bu itibarla sözümü kesmeyin. 

Şimdi', burada müzakerelerin daha açıklıkla, 
lönergelerin daha iyi Meclis heyetime aksedebime&ı 
için son fıkrada da değişiklik önergelerinin gerek-
cesimden bahsetmiş. O itibarla, gerekçeden bahsettiği
me göre ve kelimeleri de ihtiva ettiğine göre, gerekçe
lerin okunması zaruretine inanıyoruz. Yalnız, burada... 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Ahlaka mugayir ola
bilir mi Sayıcı Başkan? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, niçin 
tahammül edemiyorsunuz? Bendeniz bu ifadeleri söy
lemekte âciz miyim de zatı âliniz yardımcı geliyorsu
nuz? 

Yalnız, bugün burada tetkik ettiğim önerge ge
rekçelerinde, önerge ile ve önergenin değişiklik he
defiyle alalka ve münasalbeti bulunmayan, gerekçeler 
vardı ve biz burada, gerekçenin değişiklik önergesi
ne uygun Olup olmadığını da Başkanlık olarak araş
tırmak mevkiindeyiz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — lç-
tüzük size o yetkiyi vermiyor. 

'BAŞKAN — Müsaade edin efendim, görüşümü 
arz edeyim, 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — İç
tüzüğün size vermediği yetkileri, kendinize vehmedi
yorsunuz. 

IBAŞKAN — Şayet burada, daha evvelki talihsiz 
bir dönemde cereyan eden mahiyette önergeler ge
lirse, bir roman sayfası da okunmak istenirse, bende
niz okutturacak mıyım? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Siz 
eski dönemi nasıl yargılayalbilksiniz? Nasıl o döneme 
talihsiz diyebiliyorsunuz? Yargılayamazsınız eski bir 
dönemi Sayın Başkan. -

BAŞKAN — Şimdi, komisyon ve hükümet yerle
rini aldılar efendim... 

İM. TURAN BAYEZİT (Kaihramanmaraş) — Zap
tı getirttiniz mi, efendim, bir ricam olmuştu. 

BAŞKAN — Simidi önergeleri geliş sırasına göre 
okutuyorum': 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, bir ricam olmuştu sizden, zaptı getirte
cektiniz. 

'BAŞKAN — Getirtiyorum efendim, getirtiyorum.... 
M, TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ben 

sizden önce getirttim, takdim ediyorum efendim; de
ğerlendirin lütfen. 

BAŞKAN — Onu buraya göndermek sizin vazife-' 
niz değil. Onu almayın lütfen. 

M, TURAN BAYEZİT (Kaihramanmaraş) — Ge-, 
tirtin zaptı, 

BAŞKAN — Onu verip buraya göndermek vazife
niz değil efendim. Ben getirteceğim efendim. (HP sı
ralarından gürültüler) 

M, TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Ge
tirtin o zaman. 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurur musu
nuz; zaibıt geldi. 

ıM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Za
bıt aynı, Meclisin zaptı. Ben sizden önce getirttim. 
Niçin almıyorsunuz? Ben veriyorum size zaptı. Siz 
maksath olarak getirtmiyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, «Aynı oturum içinde ol
mak üzere siöz verme zamanını Başkan takdir eder» 
ıdiyor tüzüğümüz. Bendeniz söz verme zamanını tak
dir edip zatı âlimize söz vereceğim efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Efendim, sonra takdir edin ona saygı duyarım; ama 
Ibir milletvekilinin gönderdiği bir belgeyi niçin ka-
Ibüt etmiyorsunuz? (ANAP sıralarından gürültüler) 

IBAŞKAN — Efendim, Başkanın vazifesini siz 
yürütemezsiniz.-

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Ni
ye kabul etmiyorsunuz? 

BAŞKAN — Tutanak dergilerini Tutanak Müdür
lüğünden bendeniz isterim efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Siz 
getirtmiyorsunuz. Ben sizden önce getirttim diyorum. 
(ANAP ve HP sıralarından gürültüler) 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Sayın 
ıBaşkan, Başkanın vazifesine müdahale edenler hak
kında disiplin cezası uygulayın efendim. 

IBAŞKAN — Sayın Divan üyesinin,.-. 
İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Be

ni orada konuşturmalısınız Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Konuşturacağım, söz vereceğim de

dim efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kaihramanmaraş) — O 

kürsü Anavatan Partisinin kürsüsü değildir. O kürsü
yü alet edemezsiniz. (ANAP sıralarından gürültüler) 

IBAŞKAN — Söz vereceğim dedim efendim, söz 
vereceğim; ama zamanının takdiri bana ait. Bu oturum 
içerisinde siz söz vereceğim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 20 
dakikadır zaptı getirmediniz. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 
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BAŞKAN — Sayın Bayezit, sözümün neticesini 
'dinlemeden neden feveran ediyorsunuz? Ben size söz 
vermem dedim mi; hayır. Ben tçjtüzüğün maddesini 
okudum. Zamanını tayin edip, bu oturum içerisinde 
size söz vereceğim efendim. 

M. TURAN BAYEZfT (Kahramanmaraş) — 20 
dalkilkadır zalbıit gelmedi Sayın Başkan. (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

MÛNİİR F. YAZICI (Manisa) — Dışarıya atın 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeleri okutuyorum efendim. 
önergelerin çokluğu sebebiyle kâtip üyenin otur

duğu yerden okumasını oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilrniştıir. 

Buyurun okuyun efendim. 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Meclisin ça

lışmasını alksatamaz 
BAŞKAN — Efendim, sizi hiç ilgilendirmez Sa

yın Saruhan. 
Buyurun okuyun efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Polis Vazife ve Selahiyet Ka

nununu değiştiren kanun tasarısının 6 ncı maddesi
nin tasarı metninden çıkarılması arz ve teklif olunur. 

Gerekçe : 
Madde, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunuyla 

çeliştiği ve Anayasal temel hak ve özgürlüklerin özü
nü zedelediği için, tasarı metninden çıkarılması öne
rilmiştir. 

özer Gürbüz Günseli özkaya 
Sinop istanbul 

Salim Erel Onural Şeref Bozkurt 
Konya Çanakkale 

Cüneyt Canver İbrahim Taşdemir 
Adana Ağrı 

Mustafa Çelebi Yılmaz İhsan Hastürk 
Hatay İstanbul 

Cemal özdemir M. Besim Göçer 
Tokat Çorum 

- Ömer Kuşhan İdris Gürpınar 
Kars Muğla 

A. Savaş Arpacıoğlu Rıza Tekin 
Amasya Siirt 

M. Seyfi Oktay Kâzım İpek 
Ankara Amasya 

Mehmet Üner 
Kayseri 

Yüksek Başkanlığa 
343 sayılı tasarıda, 6 ncı maddede, «itaatsizlik» 

ibaresi yer almıştır. Askerlikte itaatsizliğin cezası di
siplin cezasıdır. Polise itaatsizlik halinde ne ceza ve
rileceği kanunlarımızda yer almamıştır. 

Maddenin komisyona iade edilerek ceza ve usul 
kanunlarına uygun olarak düzenlenmesini saygıyla 
arz ederiz. 

Neriman Elgin Mustafa Çelebi 
Ankara Hatay 

Salih Alcan Musa Ateş 
Tekirdağ Tunceli 

Ruşan Işın 
Sivas 

BAŞKAN — Şimdi burada gerekçe olarak, bir 
kitaptan fotokopi olarak çekilmiş ve önergeyle ilgili 
olmayan bir metin gerekçe olarak takdim edilmiştir. 
Bu itibarla okutamıyorum efendim. (HP sıralarından 
gürültüler) 

Diğerine geçiyorum efendim. 

SÜLEYMAN KOYUNCUGIL (Gaziantep) — 
Nasıl bilirsiniz Sayın, Başkan, okumadan nasıl bi
lirsiniz? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, gerekçeleri... 

BAŞKAN — Efendim, Osmanlı İmparatorluğun-
daki öğrenim özgürlüğü ile ilgili bir metni nasıl oku
tacağım burada? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ge
rekçede her şey olur; bilimdir gerekçe bilim. 

BAŞKAN — Buyurun, önergeyi okuyun efen
dim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan 343 sıra sayılı Kanun Ta

sarısının... 
BAŞKAN — Efendim, öğrenim özgürlüğü ile bu 

değişiklik önergesinin ne alakası var? 

SÜLEYMAN KOYUNCUGIL (Gaziantep) — 
Sizin yaptığınız uygulamanın hiçbir örneği var mı 
bu Mecliste? 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) —' 
Sayın Genel Kurulun takdir yetkisini uhdenize al
mak istiyorsunuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — önergeyi okumaya devam edin 
efendim. 
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Görüşülmekte bulunan 343 sıra sayılı Kanun Ta
sarısının ikinci fıkrasının madde metninden çıkarıl-
amsını arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe eklidir. 
İsa Vardal İbrahim Ural 
Zonguldak istanbul 

Ömer Kuşhan Muhteşem Vasıf Yücel 
Kars Zonguldak 

M. Seyfi Oktay Şükrü Babacan 
Ankara Kırklareli 

BAŞKAN — Ve nitekim bazı fotokopiler de isa
betli olarak eklenmişse onları da okutuyorum. 

SÜLEYMAN KOYUNCUGİL (Gaziantep) — 
Hepsini okutmanız lazım Sayın Başkan, böyle bir 
örnek yok, şimdiye kadar bu Mecliste olmadı. 

BAŞKAN — Bu önergenin gerekçesini de okuyun. 
Gerekçe : Burada önce şu noktayı tespit et

mek gerekir : Sosyal hakların kabulü ile, 1789 mode
li ferdî hürriyetlerden bir kısmının eski genişliğini 
kaybettiği ve bazı sınırlamalara tabi tutulduğu bir 
gerçektir. Daha önce işaret ettiğimiz gibi, başta mül
kiyet hakkı olmak üzere, ticaret ve sanayi hürriyeti 
gibi bazı hak ve hürriyetler, eski «alabildiğine ser
bestlik» ve «dokunulmazlık» niteliklerini artık kaybet
mişler ve toplum yararına olmak üzere kayıtlandırıl-
mışlardır. Sosyal ve ekonomik hakların tanınması, 
çok geniş, fakat büyük kitleler için sadece nazarî bir 
hürriyet yerine, biraz daha dar, fakat gerçekleşmesi 
mümkün bir hürriyet düzenini getirmiş bulunmakta
dır. Bu köklü gelişme bugün (hâlâ «Bırakınız yap
sınlar» liberalizminin hasretini çeken küçük bir azın
lığın dışında) herkesçe iyi, doğru ve normal olarak 
karşılanmaktadır.. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkan bir soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
Evet, diğer önergeyi okuyun efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Yapmış olduğunuz bu uygulamaya emsal teşkil ede
bilecek, geçmişte herhangi bir örnek var mı efen
dim? 

BAŞKAN — Var. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Bir örnek gösterebilir misliniz? 

BAŞKAN — Çok gösterebilirim. En azından 
88 inci maddenin sevk gerekçesi var efendim. 

Evet, önergeyi okumaya devam edin efendim. 

TBMM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı 4.7.1934 Tarihli 

ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 
6 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

«Karakola götürülüp haklarında tanzim oluna
cak evrakla birlikte bekletilmeden hemen adliyeye 
verilirler. 

Kimliğini bir belge ile veya polisçe tanınmış ki
şilerin tanıklığı ile ispat edemeyenler ve gösterdikleri 
belgelerin doğruluğunda şüphe edilen kişiler, aranan 
kişilerden olup olmadıkları anlaşılıncaya, gerçek kim
liği ortaya çıkıncaya kadar 12 saat geçmemek üzere, 
polisçe gözaltına alınabilirler. Kimliklerini ispatlama
ları hususunda her türlü kolaylık sağlanır. 

Kimliği tespit edilemeyen veya nüfusa kayıtlı ol
madığı anlaşılan kişilerin parmak izi veya fotoğraf
ları çekildikten sonra, kimliklerinin tespiti veya nü
fus kayıtlarının temini için tüzükte gösterilen esas ve 
usullere göre işlem yapılır.» 

Süleyman Koyuncugil Şeyhmus Bahçeci 
Gaziantep Diyarbakır 

Durcaın Bmürbayer Mehmet KafkasHıgill 
izmir İstanbul 

İsmet Turhangil Durmuş Fikri Sağlar 
Manisa İçel 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkanım, gerekçe okunmadı; alalım mı önerge
leri geri? 

BAŞKAN — Bunun gerekçesi yok efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ala

lım mı geri? 
BAŞKAN — Gerekçe eklenmemiş. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

öbürlerini okuttunuz efendim. 
BAŞKAN — Gerekçesi olanları okutuyorum. 
Önergelerin okunmasına devam ediyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 2559 sayılı Polis Vazife ve 

Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısının 6 ncı maddesinin metinden 
çıkarılmasını arz ederiz. 

Erol Ağagil 
Kırklarelli 

Tevfik Güneş 

Şükrü Babacan 
Kırklareli 

Salim Erel 
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Kırşehir 
A. Aşkın Toktaş 

İzmiir 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

Maırdiin 
Hüseyin Avni Sağesen 

Ordu 
Arif Toprak 

Niğde 
özer Gürbüz 

Sinop 
Ruşan Işın 
• Sivas 

Konya 
ismet Turhangil 

Manisa 
Günseli özkaya 

İstanbul 
Hasan Altay 

Samsun 
İdris Gürpınar 

. Muğla 
Rıza Tekin 

Siirt 

Düşünceyi açıklama ve yayma 'hürriyeti 
MADDE 26. — Herkes, düşünce ve kanaatlerini 

söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya 
toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. 
Bu hürriyet resmî makamların müdahalesi olmaksı
zın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini 
de kapsar. Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sine
ma veya 'benzeri yollarla yapılan yayımların izin sis
temine 'bağlanmasına engel değildir. 

Düşüncelerin açıklanması ve yayılmasında kanun
la yasaklanmış olan herhangi bir dil kullanılamaz. Bu 
yasağa aykırı yazılı veya basılı kâğıtlar, plâklar, ses 
ve görüntü bantları ile diğer anlatım. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz. 
Bu gerekçe düşünce hürriyetiyle ilgili bir gerek

çedir. Burada polisin hürriyeti tahdidi konusu vardır; 
düşünce hürriyetiyle ilgili bir önerge değildir. Bu iti
barla 'burada kesiyorum. 

(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar, 
HP sıralarından gürültüler) 

Önergeleri okumaya devam ediyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 6 ncı mad

desinin 'komisyona iadesini arz ve teklif ederiz. 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Reşit Ülker 
İstanbul 

İdr 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Salim Erel 
Konya 

is Gürpınar 
Muğla 

M. TURAN BAYEZİT (Kahranmaraş) — vSa-
yın Başkan, kutlarız sizi. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Düşünce hürriyeti ile polisin vazife ve selahiyeti ara
sında irtibatı kuramayan tek Meclis Başkanı herhal
de zatı âlinizsiniz. 

BAŞKAN — Efendim, diğer maddelerde bu ko
nuşma olabilir; ama biz 6 ncı maddeyi müzakere 
ediyoruz. 6 ncı maddenin konusu üzerinde. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Düşünce hürriyetiyle polisin vazife ve selahiyeti ara
sında irtibat kuramayan tek Meclis Başkanı olarak 
tarihe geçeceksiniz. 

BAŞKAN — 6 ncı maddeyi tekrar bir okuyalım, 
efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Okuyalım. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, onu 
siz takdir edemezsiniz; 'Meclis takdir eder. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Hayır 
efendim, gerek yoktur. Başkanlığa hakaret ediyorlar 

BAŞKAN — Onu siz bilemezsiniz efendim; onu 
ben takdir ederim. 

Bakınız, okuyorum : 
«Karakola götürülüp haklarında tanzim olunacak 

evrakla 'beraber Adliyeye verilirler. 
Kimliğini bir belge ile veya polisçe tanınmış ki

şilerin tanıklığı ile ispat edemeyenler ve...» vesaire 
diye devam ediyor. Bunlara ne gibi bir muamele 
yapılacağı, karakolda alakonülacağı vesaire. Bunun 
düşünce hürriyetiyle bir alakası var mı? 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Var efendim, bizatihi içindedir. 

BAŞKAN — Önergeleri okumaya devam ediyo
ruz : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı, ve 2559 sayılı 

Polis Yetki ve Selahiyetleri Kanununa ek maddeler 
getiren kanun tasarısının 6 ncı maddesinin madde 
metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ruşan Işın 
Sivas 

Fikret Ertan 
İzmir 

İsa Vaıdal 
Zonguldak 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Kenan Nuri Nehrozoğlu Turan Bayezit 
Mardin Kahramanımaraş 

Salih Alcan 
Tekirdağ 
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ÖMER NECATİ CENGİZ (İstanbul) 
çelerin 'hiçbiri uymuyor mu yani? 

Gerek-

BAŞKAN — Efendim, gerekçe olanları okutu
yorum, okutacağım da. 

Yüksek Başkanlığa 

343 sıra sayılı tasarının 6 ncı maddesinin madde 
metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Günseli Özkaya 
İstanbul 

Hasan Altay 
Samsun 

Arif Toprak 
Niğde 

Rıza Tekin 
Siirt 

Ruşan Işın 
Sivas 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Kenan Nuri Nehrozoğlu 
Mardin 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ordu 

İsmet Turhangil 
Manisa 

İdris Gürpınar-
Muğla 

H. Barış Can 
Sinop 

Özer Gürbüz 
Sinop 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 2559 sayılı Polis Vazife ve 
Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı 'Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısının 6 ncı maddesinin Komis
yona iadesini arz ve talep ederiz. 

Saygılarımızla. 

Selçuk Akıncı 
Tekirdağ 

Mehmet Kara 
Trabzon 

Cemal özdemir 
Tokat 

Musa Ateş 
Tunceli 

İsa Vardal 
Zonguldak 

Rıza Öner Çakan 
Zonguldak 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

Ali Rıdvan Yıldırım 
Tunceli 

Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
Trabzon 

Sela'hattin Taflıoğlu 
Yozgat 

Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak 

Cab.it Karakaş 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanunun .6 ncı maddesinin 1 
inci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini tek
lif ediyoruz. 

«Dağıtılması gereken toplumun direnmesi halin
de polis zor kullanabilir.» 

ŞeVki Taştan 
Sivas 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

Mehmet Kara 
Trabzon 

Musa Ateş 
Tunceli 

Vecihii Ataklı 
Şanlıurfa 

Rıza Öner Çakan 
Zonguldak1 

İsa Vardal 
Zonguldak 

Selçuk Akıncı 
Tekirdağ 

Cemal Özdemir 
Tokat 

Ali Rıdvan Yıldırım 
Tunceli 

Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
Trabzon 

'Sela'hattin Taflıoğlu 
Yozgat 

Ca'hi't Karakaş 
Zonguldak 

Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak1 

Ruşan Işın 
'Sivas 

Türkiye Büyük 'Millet 'Meclisi Başkanlığına 

343 sıra sayılı Yasa Tasarısının '6 ncı maddesinin, 
ilke ve esaslarının tespiti için komisyona iadesini di
leriz. 

Nuri Korkmaz 
Adana 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Halil İbrahim Şahin 
Denizli 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Mehmet Üner 
Kayseri 

H. Barış Can 
Sinop 

jGerefcçe 

Kamu düzeni kavramı 
«Emredici» kuralardan bir bölüğü «kamu düze

nine» ilişkin kurallar olduğuna ve 'bunların i'hlali 
Borçlar Kanunu '20 ve Borçlar Kanunu 65 anlamın
da «hukuka aykırılık» doğurabileceğine göre «kamu 
düzeni» kavramı üzerinde 'önemle durmak gerekir. 

BAŞKAN — Gerekçe bu? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ba
na niçin soruyorsunuz Sayın Başkan gördün mü di
ye, bana niçin soruyorsunuz? 

BAŞKAN — Size nazım geçti de. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) 
ni itham edemezsiniz. 

BAŞKAN — Etmiyorum efendim. 
Buyurunuz, okumaya devam ediniz. 

Be-
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Ylüoe Başkanlığa 
Görüşülmekte olan yasa tasarısının 17 nci mad

desinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 
ve maddeye'iki fıkra eklenmiştir. 

Karakola götürülüp, halklarında tanzim olunacak 
evrakla beraber adliyeye verilirler» diyerek başlayan 
6 nci maddesinin komisyona iadesini arz ederiz. 

Hasan Altay Durcan Emirbayer 
Samsun İzmir 

Musa Ateş 'Mehmet Kafkaslıgil 
Tunceli İstanbul 

Lezgin önal 
Hakkari 

BAŞKAN — Bu önergenin gerekçesi de aynı ma
hiyettedir. 

Diğer «önergeyi okuyunuz efendim. 

'Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Polis Vazife ve Selahiyet Ka
nununu Değiştiren Kanun Tasarısının 6 nci madde
sinin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini arz ve teklif 
'ederiz. 

Madde 6. — 2559 sayılı Kanunun 17 nci madde
sinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
maddeye iki fıkra eklenmiştir. 

«Karakola götürülüp haklarında tanzim olunacak 
evrakla birlikte en geç yirmidört saat içinde Adliye
ye verilirler.» 

Kimliğini bir belge ile veya polisçe tanınmış kişi-
"lerin tanıklığı ile ispat edemeyenler ve gösterdikleri 
belgelerin doğruluğunda şüphe edilen kişiler, aranan 
kişilerden olup olmadıkları anlaşılıncaya veya ger
çek kimliği ortaya çıkıncaya kadar yirmi dört saati 
geçmemek üzere sulh hâkimi kararı ile polisçe göz
altına alınabilirler. Bu kişilere kimliğini ispatlamaları 
hususunda gerekli kolaylık gösterilir. 

Kimliği tespit edilemeyen veya nüfusa kayıtlı ol
madığı anlaşılan ve nüfus idaresine gönderilmesi ge
rekenlerin parmak izi veya fotoğrafları alındıktan 
sonra, kimliklerinin tespiti veya nüfusa kayıtlarının 
temini için tüzükte gösterilen esas ve usullere göre 
işlem yapılır. Bu kişilere kimliğini ispatlamaları ve 
nüfusa kayıtları hususunda gerekli kolaylıklar göste
rilir. 

Gerekçe : özgürlüğü kısıtlama durumu olduğun
dan hâkim karan getirilmiştir ve ek 1 inci madde fık

radaki kolaylık gösterilmesi, ek 2 nci fıkra içinde ya
zılmıştır. 

özer Gürbüz Günseli özkaya 
Sinop İstanbul 

Onural Şeref Bozkurt M. Seyfi Oktay 
Çanakkale Ankara 

[Mustafa Çelebi Salta Brel 
Hatay Konya 

İbrahim Taşdemlir Mehmet Üner 
Ağrı Kayseri 

Cüneyt Ganver Yılmaz İhsan HasUürk 
Adama: İstanbul 

M. Besim Göçer Ömer Kuşhan 
Çorum Kara 

Cemal Özderndr Rıza Tekin 
TokaH SMıH 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 2559 sayılı Polis Vazife ve 

Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısının .6 nci maddesinin birinci 
fıkrasının madde metninden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Gerekçe ektedir. 
Vehbi Batuman Coşkun 'Bayram 

Adana Adama 
Metim Üstünel Nuri Korkmaz 

Adana Adana 
Ahmet Sırrı Özbek İbrahim Taşdemir 

Adıyaman Ağn 
Neriman Elgin Ruşan Işın 

Ankara1 Sivas 
Mehmet Kemal Gökçora Durmuş Fikri Sağılar 

Bursa( İçel 
Sabit Batuımlu Ömer Necati Cengiz 

İstanbul İstanbul 
Hüseytin Avni Güler Yılmaz İhsan Hastürk 

İstanbul İstanbul 
Mehmet KafkasİKgil Tülay öney 

İstanbul İstanbul 
Günseli özkaya (İbrahim Urai 

İstanbul İstanbul 
Hüseyin Aydemir Hayrufllah Otoa 

İzmin İzmin 
M. Turan ©ayezliıt Mehmet Üner 
Kahramanmaraş Kayseri 

Halis Soylu Durcan Emirbayer 
Kara Iztaî* 

Ömer Kuşhan 
Kara 
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Gerekçe : 
«Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti 
Madde 26. — Herkes düşünce ve...» 
BAŞKAN — Burayı atlayın efendim, diğer mad

deye geçin. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
Hepsi okunsun efendim. 

BAŞKAN — Efendim, düşünceyi yayma hürri
yeti ile ilgili bir madde değilki 6 ncı madde. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Sayın Başkan, san
sür koyuyorsunuz. 

BAŞKAN — Düşünce ile ilgili bir maddenin mü
zakeresini yapıyorsak hay hay. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Siz beğenmezseniz 
beğenen olur. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
«Toplantı hak ve hürriyetleri 
a) Dernek kurma hürriyeti 
Madde 33. — Herkes önceden izin almaksızın 

dernek kurma hakkına sahiptir.» 

BAŞKAN — Bu da dernek kurma hürriyeti ile 
ilgili. 

Devam edin, buyurun. 

Sayın Başkanlığa 

6 ncı maddenin birinci fıkrasının metinden çıkar
tılmasını arz ederiz. 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

MuhıMn Yıldırım 
Edirne 

Durcan Emirbayer 
İzmir 

Mehmet Kafikaslıgil 

Ayhan Fırat . 
ıMalatya 

Kenan Nuri Nehrozoğhı 
Mardiin 

İsımet Turhanıgil 
Man'isa 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Gerekçesi ne oldu 
Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, aynı mahiyettedir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Aynı mahiyette olsa 
bile gerekçelerinin okunması iktiza eder. Yeni bir 
teamül oluşturuyor Başkanlık Divanı. Bu Meclis sa
de Başkanlık Divanından oluşmuyor. Milletvekilleri
nin iradesine amborga koyamazsınız. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı kanun tasarı
sının 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının madde met
ninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Isa Vardal 
Zonguldak1 

M. Seyfi,Oktay 
Ankara 

Ömer Kuşfaan 
Kara 

Şükrü Babacan 
IKufkîareli 

Muhteşem Vasıf Yücel 
ZonguMafc 

Arif Toprak 

Hasan Alıtay 
{Samsun 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

ıSaİm (Erel 
(Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Kanun Tasarı
sının 6 ncı maddesi ile 2559 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesine eklenen birinci fıkranın madde metninden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Aydın Güven Gürkan 
Antalya 

Sururi Baykal 
Anikara 

Muhittin Yıkİırım 
Edirne 

Turgut Sözer 
(Sakarya 

Vecıhi Ataklı 
ıSanliurfa 

Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
Trabzon 

Fikret Ertan 
İzmir! 

Tevfifc Bilal 
»Haıtay; 

Mehmeit Kara S. 
Tııalbzon 

Süleyman Koyuncugil 
Gazliantep 

Hbralhim Taşdemlir 
Ağrt 

Nurli Korkmaz 
Adana 

Lezgin önal 
(Hâktoara 

Ahmet Sırrı Özbek 
(Adıyaman 

Metlin ÜistJünel 
Adana 

Hatfil İbrahim Şahin 
(Denizli 

Kadliıt Narin 
'Diyarbakır 

Tevf ilk Güneş1 

(Kırşehir 

Hüsametrtjiın Konuksever 
Edirne 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

(Hüseyin Avni Güler 
İstanbul 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı 4.7.1934 tarihli 

ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 
değiştirilmiş 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının mad
de metninden çıkartılmasını arz ve teklif ederiz. 

Şeyhmus Bahçeci! İbrahim Taşdemir 
Diyarbakır Ağrı 

Fikret Entan Şükrü Balbacan 
İzmiİ!? Kırklareli 

Mustafa Kani ıBürke K. Nuri Nehrozoğlu 
Denizli (Mardin 

MurMin Yıldırım 
[Edirne 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, bir sansürcü gibisiniz, bunun vebalini 
size yüklüyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, gerekçeyi okuyun : 
Gerekçe : 
Bir kere hemen bütün çağdaş belgelerde «herkesin 

kişiliğine bağlı dokunulmaz, devir edilmez, vazgeçil
mez temel hak ve hürriyetlerinden söz açılıyor. De
mek ki, bu haklar iktidarın tanıdığı haklar olmaktan 
önce, insanların kişiliklerine bağlı haklarıdır ve ikti
dar bu haklara saygı göstermek zorundadır. Hemen 
her çeşit toplum biçiminde bu inancın yürürlükte 
olduğunu söyleyebiliriz.» Yukarıdaki cümle 1961 
Anayasamızdan alınmıştır. Bu düşünceden hareket 
ederek diyebiliriz ki, pozitivist düşünürlerin eleştiri
lerine rağmen, pozitif yasalardan ayrı bir hak ve Öz
gürlük kavramını benimsememek gerekecektir. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, 
usul hakkında söz alabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, İç

tüzüğün 88 inci madde son paragrafının gerekçeleri 
500 kelimeye indirmekteki gayesi nedir? Biraz önce 
siz de buyurdunuz; daha önceki meclislerde Çarşam
ba'nın çalıfasulyesi okundu. Bunun altında Çarşam
ba'nın çalıfasulyesi yok; ancak İçtüzüğün 88 inci 
maddesinin son paragrafı, gerekçenin uzun olması 
halinde kısaltılabilmesi için 500 kelimeye indirmiştir. 

Milletvekili olarak gerekçeyi yanlış yazmış olabi
liriz, fakat lütfen... (ANAP sıralarından «Olmaz öy
le şey» sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsaa
de buyurun. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, lüt
fen siz «Gerekçelerini ben okutmadım» deyin ki, za
bıtlara geçsin, istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Geçiriyorum efendim, geçiriyorum, 
olanları geçiriyorum. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Lütfen her öner
gede, «Ben okutmuyorum» deyiniz efendim: 

BAŞKAN — Gayet tabiî, öyle yapıyoruz efen
dim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, tutu
munuzla ilgili bir şey ifade etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz, zatı âlinize söz ver
medim efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bu anda müsaade 
etmezseniz biraz sonra alacağım Sayın Başkan sözü. 
(ANAP sıralarından «Otur, otur» sesleri) Divana 
olan saygımızı yitirtiyorsunuz. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Baş
kanlık Divanına hakaret edemezsin. Cezasını verin 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Uhami Kösem, lütfen arka 
tarafa oturun, lütfen. Tahammül edemiyorsanız arka 
tarafa oturun. 

önergeleri okumaya devam ediniz efendim. 

Sayın Başkanlığa 
343 sıra sayılı tasarının 6 ncı maddesinin 1 inci 

fıkrasının madde metninden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Ayhan Fıraıt Metin Üstüne! 
IMaîaröya Adana 

Coşkun Bayram Vehbi Batuman 
Adana Adana 

Nuri Korkmaz Ahmet Sırrı Özbek 
Adana Adıyaman 

ibrahim Taşdemir Neriman Elgin 
Ağn Ankara 

Mehmet Kemal Gökçora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı 4.7.1934 tarihli 
ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 
6 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Kimliğini bir belge ile veya polisçe tanınmış ki
şilerin tanıklığı ile ispat edemeyenler ve gösterdikleri 
belgelerin doğruluğundan şüphe edilen kişiler, aranan 
kişilerden olup olmadıkları anlaşılmcaya veya gerçek 
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kimliği ortaya çıkıncaya kadar 4 saati geçmemek üze
re polisçe gözaltına alınabilirler. 

Durcan Emlirbayer 
İzmir 

İsmet Turhangil 
Manisa 

Mehmet Kafkaslıgil 
İstanbul 

Rıza öner Çakan 
Zonguldak 

Fikret Ertan 
izmir 

Kenan Nuri Nehrozoğlu 
Mardin 

BAŞKAN — Gerekçe eklenmemiş. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bakanlık Divanına 
2559 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin 2 nci fık

rası aşağıdaki şekilde değiştirilen 343 sayılı Kanunun 
6 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

«Karakola götürülüp haklarında tanzim olunacak 
evrakla beraber adliyeye verilirler. 

Kimliğini bir belge veya polisçe iki kişinin tanık
lığı ile ispat edemeyenler ve gösterdikleri belgelerin 
doğruluğundan şüphe edilen kişiler 24 saati geçme
mek üzere polisçe gözaltına alınabilirler.» 

Fikret Ertan 
İzmliıt 

Mehmet Kafkaslıgil 
İstanbul 

İsmet Turhangil 
Manisa1 

Sail'ih Alcan 
Tekirdağ 

Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak 

Arif Toprak 
Niğde 

BAŞKAN — Efendim, gerekçe 6 nci maddenin 
mahiyetiyle ve verilen önerge ile ilgili olmadığı için 
okutmuyorum. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 S. Sayılı Kanun Tasarısı

nın 6 nci maddesinin aşağıdaki şekilde düzenlenme
sini arz ve teklif ederiz. 

Kimliğini bir belge ile veya polisçe tanınmış kişi
lerin tanıklığı ile ispat edemeyenler ve gösterdikleri 
belgelerin doğruluğu ispatlanamayan kişiler olup ol
madıkları anlaşılıncaya kadar 24 saat polisçe gözaltı
na alınabilirler. 

Fikret Ertan 
Izmıiıi 

Rıza öner Çakan 
Zonguldak 

Durcan Eıriirbayer 
İzmir 

Mehmet Kafkaslıgil 
îstanibul 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

BAŞKAN — Efendim, ekinde devletler hususi 
hukukuyla ilgili bir metin var, o itibarla okutmuyo
rum. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı 4.7.1934 Tarih 

ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 
6 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Kimliğini bir belge ile veya polisçe tanınımış ki
şilerin tanıklığı ile ispat edemeyenler, aranan kişiler
den olup olmadıkları anlaşılıncaya kadar 6 saati geç
memek üzere gözaltına alınabilirler. Bu kişilere kim
liğini ispatlamaları hususunda gerekli kolaylık göste
rilir. 

Fikret Ertan 
İzmir 

Mehmet Kafkaslıgil 
İstanbul 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Durcan Emirbayer 
İzmlir 

îsmiet Turhangil 
Manisa 

Durmuş Fikri Sağlar 
îçel 

Süleyman Koyuncugil 
Gaziantep , 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
4.7.1934 Tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Sela

hiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısının 6 nci maddesiyle 2559 sayılı Ka
nunun 17 nci maddesine iki fıkra eklenmektedir ve 
değişiklik yapılmıştır. Bu metinden halen kanunda 
bulunan «polis suç işlenmesini önlemek veya işlen
miş suçların faillerini ele geçirmek için kişilerden 
(Kendisinin polis olduğunu belirleyen belgeyi göster
dikten sonra) kimliğini sorabilir biçimindek bolüm 
çıkarılmıştır. Bu bölümün aynen maddeye konulma
sını öneriyoruz. 

Saygılarımızla. 
Hasan AJtay M. Seyfi Oktay 

ISarnsun Ankara 
Ömer Kuşhan Sal'im Erel 

Kara Konya 
Reşit Ülker 

İstanbul 

BAŞKAN — Gerekçesini okuyun lütfen. 
Gerekçe : 
Kimlik sorma bu çıkarılan bölümde çok iyi açık

lanmıştır. Önce kimlik sormanın amacının, suç işlen-
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meşini önlemek veya işlenmiş suçların faillerini ele 
geçirmek olduğunu belirtmiştir. Polis başka bir amaç 
için kimlik soramaz. Sorarsa sorumlu olur. 

Gene burada polis, kendisinin polis olduğunu be
lirleyen belgeyi gösterdikten sonra kimlik soracaktır. 
Bu da birçok kötüye kullanmayı önleyecek yerinde 
bir hükümdür, yurttaş için büyük bir güvence oluş
turmaktadır. Bu hüküm kaldırılmakla ne yapılmak 
istendiği anlaşılamamaktadır. 

Bu konuda gerekçelerde bir açıklama yapılma
maktadır. Bu değişiklikten sonra polis kendisinin po
lis olduğuna ilişkin belgeyi göstermeden kimlik sora
cak anlamı çıkmaktadır ki, bu da olacak bir iş değil
dir. Bu nedenle bu hükmün maddeye konmasını öne
riyoruz. 

BAŞKAN — Gerekçesi okundu. 
Buyurun önergeleri okumaya devam edin. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı yasa tasarısı
nın 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının metinden çıka
rılmasını saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

İsmet Turhangil Selçuk Akıncı 
Manisa Tekirdağ 

Kenan Nuri Nehrozoğlu Şeybmus Bahçeci 
Mardin Diyarbakır 

Fikret Ertan HayrulÜah Olca 
îzmip îzmir 

Ali Rıdvan Yıldırım (Musa Afe§ 
Tunceli Tunceli 

Tevf ilk »Bilal Durcan OEmiıfbayetr 
Hatay İznii* 

Ali Aşkın Tokta? Tuırguıt Sözer 
İzmit Sakarya 

Tevfilk Güneş Mustafa Kani Bürke 
(Kırşehir; Denizli 

Halil Nüzhet Goral Hüseyin Avnöi Güler 
Aydın îsDanbul 

İbrahim Taşdiemlir Rıza öner Çakan 
Ağrı Zonguldak: 

Günseli Özfcaya ; Yılmaz Demir 
(İstanbul Bilecik 

Halil ibrahim Şahin Yılmaz İhsan Hastürk 
Denizli İstanbul! 

Salim Erel Lezgin önal 
Konya! Hakkari 

BAŞKAN — Gerekçe, «Kamu Düzenk «ahlak» 
ve Kişiliğin Korunmas» kavramları konusunda her

hangi bir kitaptan alınmış bir pasaj. Bu itibarla ilgisi 
olmadığı için okutmuyorum. 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Gerekçeler 
okunduktan sonra ne olduğu belli olur. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Okutmadan siz nasıl biliyorsunuz? 

BAŞKAN — Okudum efendim, okudum. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Mecisi Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı 

Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek-
ılenmesi Hakkında Kanun Tasarısının 6 ncı maddesi 
ile 2559 sayılı 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının 
ikinci bendinin madde metninden çıkarılmasını öne
ririz. 

Saygılarımızla. 
lömer Külhan Mehmet Seyfj Oktay 

Kars Ankara 
Reşit Ülker Hasan Altay 

İstanbul Samsun 
Salim Erel v 

Konya 

Gerekçe : Bu bent ile Anayasanın «Kişi hürriyeti 
ve güvenliği ile ilgili 19 uncu maddesinin ikinci fık
rasında gösterilmeyen bir durumdur. Yani Anayasa
ya aykırı bir hükümdür. Kişi hürriyeti ve güvenliğini 
tehlikeye sokacak niteliktedir. Polis sırf hüviyet gös
termeme veya özellikle gösterilen belgeden şüphe 
üzerine yurttaşı 24 saat gözaltına alabilecektir. Ala
bildiğine kötüye kullanılabilecektir. Bu nedenle mad
de metinden çıkarılmaktadır. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, bir soru sormak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Efendim, kanun teklifi üzerinde verilen değişiklik 
önergeleri, milletvekilleri tarafından ve kendi sorum
lulukları tahtında sunulan hususlardır. Milletvekilleri, 
görüşülmekte olan kanun teklif ve tasarıları üzerinde 
elbette değişiklik önerisinde bulunacaklardır. Deği
şiklik önerilerinin içinde gerekçeler de muhteviyata 
dahil bulunmaktadır. Muhteviyata dahil bulunması 
ve sorumlulukları onu imzalayan milletvekillerine 
ait bulunmasına rağmen, Başkanlığın biraz evvel bu
yurmuş olduğunuz tasarrufla gerekçeleri bir selek-
siyona tabi tutmasının ardından önergeler itibariyle 
bir seleksiyon Sayın Başkanlıkça düşünülmekte mi-
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dir? Bunu yapmaya da kendinizi yetkili ve mezun 
gördüğünüzü iddia edersek yanlış bir kanaate varmış 
olur muyuz? 

BAŞKAN — Hayır efendim, hayır. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sizi kutlamak lazım o zaman. 

BAŞKAN — Buyurun devam edin. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı 4.7.1934 tarihli 

ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 
değiştirilmiş, 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının madde 
metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Kenan Nuri Nehrozoğhı Şeyhmus Bahçeci 
Mardin 'Diyarbakır* 

Fikret Ertan Muhitin Yıldırım 
îzmif Edirne 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan yasanın 6 ncı maddesi birinci 

fıkrasının «Karakola götürülüp haklarında tanzim 
olunacak evraklarla birlikte en geç 24 saat içerisinde 
adliyeye verilirler» şeklinde yer almaşım arz ve tek
lif ederiz. 

Ayhan Fırat Kenan Nehrozoğlu 
Malatya Mardin 

Durcan Emirbayer Mehmet Kafkaslıgil 
lzm!İİI, tstanlbul 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

BAŞKAN — Bakın, «Her şahıs tek başına veya 
başkaları ile birlikte mal ve mülk sahibi olma hak
kını haizdir. Hiç kimse keyfi olarak mal ve mülkün
den mahrum edilemez.» Bununla bu önergenin ilişi
ği var mı? (HP sıralarından «Devam ediyor, devamı 
var» sesleri) Tamamım okuyayım : «Her şahsın fi
kir ve vicdan hürriyetine hakkı vardır, her ferdin 
fikir ve ifade hürriyetine hakkı vardır. Aile, cemiye
tin temel unsurudur.» Bununla önergenin ne alakası 
var? Bu itibarla okutmuyorum efendim. (HP sırala
rından gürültüler) 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, 
siz kendinizi yüce Meclisin yerine koyuyorsunuz. 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Sayın Başkan, 
Müsaade buyurursanız bir soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Oku
yun, devam edin. (HP sıralarından gürültüler) 

M. SEYF1 OKTAY (Ankara) — Siz yorumlaya-
mazsınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, soru soramazsınız. Size 
söz verirsem konuşursunuz. 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Müsaade buyu
run. önergenin gerekçesini koparma hakkım size 
vermez Anayasa. (HP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Veriyor efendim. 

NURİ KORKMAZ (Adana) — önergenin gerek
çesi bir bütündür. Üzerinde 10 milletvekilinin imzası 
vardır, lütfen okutun. 

BAŞKAN — Buyurun, okuyun efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divamna 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı 4.7.1934 tarihli 

ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 
6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Karakola götürülüp haklarında tanzim olunacak 
evrakla^ beraber bekletilmeden adliyeye sevk edilir
ler. 

Gerçek kimliği ortaya çıkıncaya kadar 24 saati 
geçmemek üzere polisçe gözaltına alınabilirler. 

BAŞKAN — Şimdi sayın milletvekilleri, burada 
ne diyor? Gerekçe diyor. Neyin gerekçesi? 

NURİ KORKMAZ (Adana) — 500 kelimenin 
üstündekilerine, bunun dışındakine hakkınız yok si
zin. 

BAŞKAN — Müsaade buyur efendim, müsaade 
buyur, müsaade buyur. Otur, otur efendim (HP sı
ralarından gürültüler) Otur, izah edeyim, tatmin olur
sun. (HP sıralarından gürültüler) 

Gerekçe diyor. Neyin gerekçesi? Yani konuştuğu
muz konunun gerekçesi. Gerekçe o konunun izahı 
değilse neden değiştirildiği konusunu izah edemiyor
sa, başka bir konuyu izah ediyorsa, konuyla ilgisi ol
mayan bir konuyu önerge olarak veriyorsanız biz 
bunu önerge olarak kabul edemeyiz. (HP sıralarından 
gürültüler) 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Onu siz takdir 
edemezsiniz. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Öyle bir hüküm 
var mı Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
Fikret Ertan İsmet Turhangil 

İzmir Manisa 
Durcan Emirbayer 

İzmir 
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BAŞKAN — Şimdi siz polisin tutuklanmasından 
bahsediyorsunuz ve önergenin birinde Borçlar Kanu
nunun 19 uncu ve 20 nci maddelerini ihtiva eden bir 
profesörün makalesini ekliyorsunuz. Ne alakası var? 

NURt KORKMAZ (Adana) — Sayın Başkanım, 
polis onu çağırıyor, ifadesine başvuruyor. Onunla il
gili tabiî. 

BAŞKAN — Borçlar Kanununun 19 uncu ve 20 
nci maddelerini biliyor musunuz? 

NURt KORKMAZ (Adana) — Hâkim kararı ol
maksızın adamı götürüyor. Onunla ilgili tabiî. 

BAŞKAN — Efendim, Borçlar Kanununun 19 
uncu ve 20 nci maddelerinin neden bahsettiğini bili
yor musunuz? Onların bununla ne alakası var? (HP 
sıralarından gürültüler) 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Biliyoruz efen
dim, alakası var tabiî, okursanız göreceksiniz.( HP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
Mehmet Kafkaslıgil Kadir Narin 

İstanbul Diyarbakır 
Kenan Nehrozoğlu 

Mardin 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Sayın Başkan, yan
lıştır bu tutumunuz. Siz tarafsız bir başkansınız. (HP 
sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN — Bu da Borçlar Kanununun 19 ve 
20 nci maddesi ile ilgili olduğu için okutmuyorum, 
gerekçe değildir. (ANAP sıralarından alkışlar; HP sı
ralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Devam edin, devam edin lütfen. 

Türkiye Büyük Millet Mecdisi Başkanlığına 
Göraşüteekıbe olam kamunun 6 nci maddestiroin (bi

rinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini tek
lif ediyoruz. 

«Dağıtılması gereken toplumun direnmesi halinde 
polis zor kullanabilir.» 

Şevtki Taştan 
Sivas 

Salh Alcan 
Tekirdağ 

Mehmet Kara 
Tralb'zon 

Musa Ateş 
Tunceli 

VediM Ataklı 
ıŞantafıa 

Selçuk Akıncı 
Tekirdağ 

Cemal özdemir 
Tokat 

Rıdvan Yıldırım 
Tunceli 

Yusuf Kazancıoğlu 
Tırabzon 

Selahattin Tafhoğlu 
Yozgaıfi 

öne* Çakan 
Zonguldak 
İsa Varda! 
Zonguldak 
Ruşen Işın 

Sivas 
Metin Üsıtünel 

Adanla 
Nuri Koıikmaz 

Adana 
İbrahim Taşdemıir 

Cahit Karakaş 
Zonguldak 

Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldalk 

VehM Batumıan 
Adana: 

Coşkun Bayram 
Adama 

Sim özbefc 
Adıyaman 

Neriman Elgin 
Ankara 

Kemal Gökçora 
Bursa 

BAŞKAN — Evet, devam edin. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, bir 

yazılı müracaatım vardı, onunla ilgili konuşmak isti
yorum. 

BAŞKAN — Efendim, önergeler okunsun söz ve
receğim efendim, müsaade edin. 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın Başkan, 64 
üncü maddeye göre söz verecek misiniz? 

BAŞKAN — Tülay Hanım size de söz vereceğim 
efendim. 

M. TURAN * BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, bir sual sorabilir miyim efendim? 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — İç

tüzükte «önergeler en az 5 imzalı olur» diyor. Ar-
Ikaldaşılaırımuziin 'önergelerinde 15 - 20 imza vaır. Acaba 
5 imzayı okutsanız daha iyi yapmış olmaz mısınız? 

BAŞKAN — Olur efendim, müsaade ederseniz 
olur. 

Diğer önergeyi okutuyorum efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 343 sıra sayılı yasa tek

lifinin 6 nci maddesiyle 2559 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesinin değiştirilen ve eklenen fıkralarla ilk fık
ranın sonundaki cümlenin aşağıdaki şekilde tamam-
masını arz ve teklif ederiz. 

«Bu kişilere kimliğini ispatmaları hususunda ge
rekli kolaylık gösterilir. Gözaltına alındığı sürece 
bu kişilere alışık oldukları şekilde iaşe ve ibateleri 
temin olunur.» 

Milim» Nalibantioğlu 
Erzurum 

Şeyhmus Bahçeci 
Diyarbakır 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

Musa Ateş 
Tunceli 
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Ali Rıdvan Yıldırım Mustafa Kani Bürke 
Tunceli Denlizli 

Yılmaz Demir Durmuş Fikri Sağlar 
Btfeailfc İçel 

BAŞKAN — Bu da Borçlar Kanunuyla ilgili bir 
hüküm. 

SALİM EREL (Konya) — Nereden biliyorsunuz 
Borçlar Kanunu olduğunu? 

BAŞKAN — Efendim, isterseniz bir daha okuya
yım. Tetkik ettik, öyledir, tetkik ettik. (HP sıraların
dan «Oku, oku» sesleri, gürültüler) Okurum, ama 
mahcup olursunuz. 

ÖMER NECATİ CENGİZ (İstanbul) — Millet
vekillerinin haklarını çiğnemiş oluyorsunuz, Anayasa
nın vermiş olduğu hakkı çiğnemiş oluyorsunuz. 

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı yasa tasarısı

nın 6 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki «gözaltına» 
kelimesinin çıkarılarak, yerine «nezaret» kelimesinin 
konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Paşa Sarıoğlu 
Ağrı 

Cüneyt Canver 
Adana 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Hayrullah Olca 
İzmir* 

Durmuş Fikri Sağlar 
îçel , 

H. Yılmaz önen 
îzmıitf 

Fikret Eıtfcan 
İzm'i* 

İsmet Turangil 
'Marttea 

Durcan Etmirto 
İzmir1 

Tevfik Bilal 
Haliay 

Ayhan Fırat 
'Malatya 

Hasan AÜay 
Samsun 

BAŞKAN — «Çıkar yol, klasik hürriyetler ve 
sosyal haklar sentezi» Okutuyorum burayı, ilgisi var 
mı, bir dinleyelim. (HP sıralarından gürültüler) 

SALİM EREL (Konya) — Bugüne kadar okunu
yordu gerekçeler Sayın Başkan. I 

BAŞKAN — «III. Çıkar Yol : Klasik Hürriyetler 
ve Sosyal Haklar Sentezi :» 

Buraya kadar yapmış olduğumuz açıklamalardan I 
çıkan netice ortadadır : Nasıl ki, klasik kişi hürriyet
leri, onların herkesçe kullanılmasına imkân veren, on
ları «gerçekleştiren» sosyal haklar tanınmadıkça eksik 
ve yetersiz kalıyorsa, sadece sosyal hakları tanıyan, I 
fakat klasik insan haklarını inkâr eden bir sistem I 
de öylece eksik ve yetersiz Ifcalır. Şu hallide, yapılacak 
iş, bu iki kategori haktan birini tercih etmek değil, j 
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fakat bu iki kategorinin ölçülü bir sentezine var
maktır.» 

Evet, burasını okuduk, buyurun... 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın Başkan, şim
di söz vermezseniz konuşmamın bir değeri kalmaya
cak; 64 üncü maddeye göre söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Öney. 
Sayın öney, Meclisin çalışma usullerine uymaya 

davet hakkında söz istemiştir, o vesileyle söz verdim 
kendilerine. 

Buyurun. 

TÜLAY ÖNEY (istanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; tabiî 2 günden beri devam eden 
elektrikli bir havanın etkisiyle zaman zaman diyalog 
kopukluklarımız ve rahatsızlıklarımız ortaya çıkmak
tadır. Bu arada Sayın Başkanım, sizin şahsınızla il
gili olarak değil; iyi niyetle bir objektiflik göstermek 
istediğinize kesin 'inancım vardır, ancak şunu açıkça 
ortaya koymak lazımdır : 

Sayın arkadaşlarım, birinci olarak Sayın Başka
nın tutumlarından bir tanesine ilişkin bir meseleyi 
dile getirmek istiyorum. Bir saat kadar önce bu kür
süde, söz alan Anavatanlı milletvekili bir arkadaşı
mız bize âdeta bir tembih geçercesine, bir ders ve
rircesine, kanunların Anayasaya uygun olup olmadı
ğını, tasarıların burada tartışılırken Anayasaya uy
gun olup olmadığını tartışmanın hiç gereği olmadığı
nı, Anayasa Mahkemesi bulunduğunu, gerekiyorsa 
oraya gidilebileceğini ifade ettiler... 

BAŞKAN — Sayın Tülay öney, Sayın Tülay 
öney... 

TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Sayın Başkanım, 
bu noktada zatı âlinize geliyorum. 

BAŞKAN — Sayın Öney, Sayın Fethi Çelikbaş'ın 
konuşmalarına cevap vermeyin. Bendeniz sayın mil
letvekilini uyardım, «Bizim tutum ve davranışlarımız 
hakkında ne gibi bir bilgi varsa, bunları söyleyin» 
dedik ve bu ikazı da yaptık. Bu itibarla Sayın Çe
likbaş'ın beyanlarına cevap vermeyin. Bizim çalışma 
usullerimizde ne gibi bir eksiklik varsa, hangi konu
ya uymaya davet ediyorsanız o konuda konuşun 
efendim. 

TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Sayın Başkanım, 
sözümü kesttiğinizde tam o cümleye başlıyordum. 

Ben, muhterem arkadaşımızın bu beyanı üzerine, 
Yüce Başkanlık Divanından uyarıda bulunmasını bek
lerdim. Zira, İçtüzüğümüzün. 39 uncu maddesi, «Ko
misyonlar, kendilerine havale edilen tasarı veya tek-
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liflerin ilk önce Anayasanın metin ve ruhuna aykırı 
olup olmadığını tetkik etmekle yükümlüdürler» şek
linde çok açık bir hüküm getirmektedir. Bu hükme 
göre içtüzüğümüz, komisyonları bu görevle yüküm
lü kılmıştır. Komisyonlarda, yükümlü olmalarına 
rağmen, bü iddialar eğer belli bir şekilde sonuca bağ
lanamamışa, o zaman elbette bu iddiaların Anayasa
ya uygunluğu veya aykırılığı Genel Kurulda tartışı
lacaktır. Burada Anayasaya aykırı olduğu düşünülen 
veya üzerinde fikir imal edilen maddeleri tartışma
dan geçeceğiz, sonra «Buna da Anayasa Mahkemesi 
baksın» diyeceğiz. Böyle şey olmaz. Ben bu nokta
da Yüce Başkanlığınızın bu konuya eğilmesini diler
dim. 

Sayın Başkan, fazla vaktinizi almamak için ikin
ci bir hususa da değinip sözlerimi bitirmek istiyo
rum. İçtüzüğün değişiklik önergeleri ve gerekçeleriy
le ilgili 88 inci maddesi sürekli olarak gündeme gel
mektedir. Bu hususta Başkanlık Divanı bir takdîr 
yetkisi getirmekte ve «Verilen gerekçe 500 kelimeyi 
aşmasa dahi, eğer bağlı olduğu önergeyle alakalı de
ğilse, ben bu gerekçeyi okutmayabilirim» diyebilmek
tedir. 

Sayın Başkanım, bizim buna saygı duymamız için 
şu iki hususu sizden istirham ediyoruz : 

1. Hükümetin getirdiği tasarının gerekçesini açı
nız. Bu gerekçe acaba bu kanuna tam uygun bir ge
rekçe midir? Buyurun sizlere genel gerekçeden bir sa
tır okuyorum; bakınız bu kanun niye getirilıiyormuş : 
«Adı geçen kanunun - yani 2559'un - yürürlüğe gi
rişinden bu yana geçen 50 yıla yakın süre içinde 
memleketimizde her yönde büyük bir gelişmenin baş
lamış olması...» Buradaki, «Memleketimizde her yön
de büyük bir gelişmenin başlamış olması» tabirini 
takdirlerinize sunarım. 

2. Çok partili demokratik sisteme geçilmesi... 
BAŞKAN — Sayın öney, bir hususa dikkatinizi 

çekmek isterim. O husus, hükümetle sayın Genel Ku
rul arasında olan bir husustur. Hükümet kendisini 
müdafaa eder, etmez. (HP sıralarından gürültüler) 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Bırakmıyorsunuz 
ki. 

BAŞKAN — Genel Kurulu tatmin eder, etmez. 
Meselenin bu yönü Başkanlığı ilgilendirmez efendim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Milletvekilinin hak
kı yok mu? 

BAŞKAN — Yalnız bir hususu sormak isterim. 
önergede bir husus talep ediliyor ve şu husus değiş

tirilsin. deniliyorsa, burada gerekçe ne olacaktır? Ge
rekçede bunun değiştirilmek istenmesinin maksadı 
ve. sebebi izah edilecektir. Bunları hiç izah etmeden, 
alaka ve münasebeti olmadığı halde, herhangi bir ki
tap sayfasından, Borçiar Kanununun herhangi bir 
maddesi eklenmek suretiyle yazılmış bulunan ve ge
rekçe olmayan bir hususu okutmamıza izin verir mi
siniz? 

TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Müsaade eder mi
siniz Sayın Başkanım. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — önergelerimiz hak
kında konuşma imkânına sahip değiliz. Bunun için 
de tabiî gerekçesini yazıyoruz. Gerekçeleri okutunuz 
bari. 

BAŞKAN — Gerekçe değil efendim, gerekçeleri 
okutuyorum. Gerekçe olanlarını okutuyorum ve nite
kim, «Okunmasına gerek yoktur» diyen arkadaşlara 
da cevabımı verdim. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Karşı ce
vabımıza söz hakkı vermediniz. 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun. 
TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Sayın Başkanım 

izin verirseniz, iki cümle daha söyleyip sözümü biti
receğim zaten. 

Ben de aynı mantıkla hareket ederek, önergenin 
haklı bir gerekçesi olmadığı hususunda takdir yetki
sini kullanıyorsanız, buna saygı duyacağımızı söy
lemek istemiştim. Ancak, aynı biçimde hükümetin, 
değiştirmek istediği kanunu neden değiştirmek iste
diğine dair gerekçesinde, «Çok partili demokratik sis
teme geçilmesi, planlı ve ekonomik bir döneme gi
rilmesi» gibi ifadeler kullanılıyorsa, pek tabiî olarak 
bu ifadelerin Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile ne 
alakası var diye sorarız. 

İDRIS GÜRPINAR (Muğla) — Kendilerine so
run bakalım, alakası neymiş? 

BAŞKAN — Efendim o... 
TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Bunu böylece ge

çiyorum Sayın Başkanım. 
Son cümlemde, söylemek istediğim şudur : Ge

rekçelerin geçerliliği konusunda eğer böyle bir tak
dir yetkisi kullanıyorsanız, 38 saatten beri burada her 
verilen önergeye komisyonun «Katılıyorum», hükü
metin «Katılmıyorum» demesi konusunda da lütfen 
bir takdir yetkisi kullanınız. (HP sıralarından alkış-

; 1ar) Bir şey ya vardır, ya yoktur. Kaldı ki İçtüzüğün 
88 inci maddesinin ilgili fıkrasında kısaca, «Değişik
lik önergeleri önce veriliş, sonra aykırılık sırasına gö
re okunur ve işleme konur. Başkan her önerge için 
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komisyona, - yalnızca komisyona - katılıp katılma
dığını sorar» denmektedir. Ama bir teamül geliş
miş, hükümete de soruluyor. Bir defa, hükümete 
sormaya mecbur değilsiniz, İçtüzük yalnızca komis
yona sormanızı ifade etmektedir. 38 saatten beri hü
kümetle komisyon bir taktik uyguluyorsa ve biri 
«Katılıyorum», öbürü «Katılmıyorum» diyorsa, o 
zaman o teamülü de değiştirip hükümete sormaktan 
vazgeçmeniz lazımdır. Öyle bir takdir de kullanma
nız lazımdır efendim. Eğer bizim gerekçelerimizin 
uygun olup olmadığı konusunda takdir yetkisi kul
lanıyorsanız. 

Teşekkür ederim. (HP sıralarından alkışlar) 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Sayın Baş

kan, aynı konuda söz istiyorum. 
BAŞKAN — Konu aydınlanmıştır. 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Sayın Baş

kan aynı konuda, İçtüzüğün 88 inci maddesi üzerin
de; önerge ve gerekçeler hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Cevabını takdim ettik efendim. 

BÜLENT AKARCALİ (İstanbul) — Ben söz hak
kı istiyorum aynı konuda. 

BAŞKAN — Efendim, bendeniz vermiş olduğu
nuz teklifi nazarı itibara alamayacağımı, İçtüzüğe 
aykırı bir teklif olduğu için, hatta okunmaması ge
rektiğini beyan ettim. Görüşleriniz İçtüzüğe aykırıdır, 
nazarı itibara alamıyoruz. 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Neresi aykırı? 
BAŞKAN — Efendim açıkladım. 
Sayın arkadaşımız, «önergelerin esbabı mucibesi, 

yani gerekçesi okunmaması lazım gelir» diyor; ben de 
gerekçenin okunması zarureti vardır diyorum. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Sayın Baş
kan, oylamaya koyalım. 

FENNİ ISLİMYELİ (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun usul 
tartışması açmadım. 

FENNİ 1SL1MYELI (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Usul tartışması açmadım efendim. 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Sayın Baş

kan, usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Usul tartışması açmadım efendim. 
FENNİ ISLIMYELÎ (Balıkesir) — Sayın Baş

kan, müsaade ederseniz Meclisin müzakere usulü 
hakkında Milliyetçi Demokrasi Partisinin görüşünü 
ifade etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Sayın Baş
kan, önce ben söz istemiştim, öncelik benim hak
kımdı. 

BAŞKAN — Vereceğim efendim, buyurun otu
run. (HP sıralarından «Bize niye söz vermiyorsun?» 
sesleri) 

Efendim sizin konunuz, teklif ettiğiniz konu İç
tüzüğe aykırı olduğu için söz vermiyorum. Şimdi bir 
gerekçeyi okumamanın esbabı mucibesi izah edile
bilir mi? Ne ile izah edecek milletvekili önergesinin 
değişikliğini? 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Siz de okutmuyor
sunuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, gerekçe mahiyetinde ise 
okutuyorum ve nitekim okuttum da gerekçelerini. 
Ama hiç alaka ve münasebeti olmayan Borçlar Ka
nununun herhangi bir maddesini, 6 ncı madde ola
rak yazarsanız okutmam. 

KÂZIM İPEK ^Amasya) — Şimdiye kadar gele
nek halline geldi. 

CEMAL ÖZDEMtR (Tokat) — Ben milletvekili 
olmuşum, o gerekçe olmuyor diyorsunuz, ben millet
vekili olarak öyle anlıyorum. 

BAŞKAN — O zaman gerekçe olmaz. 
Sayın Islmyelli buyurun efendim. 

M. D. P. GRUBU ADINA FENNİ tSLİMYE-
Lt (Balikeir)) — Sayın Başkan, çok değerii milletve
killeri; Polis Vazife ve Salahiyeti Kamunu üzerinde 
4 günden beri görüşmekteyiz. Müsaade edin âdeta 
4 yüa yaklaşan bir süre gifbü geliyor hepimize. Bu sü
re içinde Mecliste ne yazık ki normal prosedürden ve 
normal müzakere usullerinden uzaklaşma temayülü 
belirmiştir. Açık olarak lifade etmek lazun gelirse, bu 
temayülleri hep beraber gruplar hainde hafifletmek 
ve yumuşatmak zaruretini hüsısettiğiımiiz için söz al
dım., 

Yine müsaade ederseniz, bu noktada gerek özel
likle iktidar partisine ve ama muhalefet partisine, iş
te bu 'hafifİletme ve uzlaşma yolumda büyük bir gö
rev düşmektedir. Eğer şayet bizim günlerden beri 
itidale takip ettiğimiz ve ortaya koyduğumuz hareket 
tarzım grup olarak takip ederseniz, zannediyorum 
uzlaşmanın bu memleket içlin şart olduğunu da kabul 
çdensiiniz.1 

Bu itibarla muhterem üyeler,; bu noktada Divan
dan istirhamım şudur: Uzlaşmayı sağlayabilmek için 
grup başbanvekiller'inden müteşekkil bir heyet teşkil 

— 414 — 



T. B. M. M. B: 113 13 . 6 . 1985 0 : 3 

edelim ve yine müsaade ederseniz bu kanunu usul ve 
esas üzerinden gözden geçirmek suretiyle muihterem 
heyete çeşitli tekliflerimizi getirelüm. Esas olan Türk 
Parlamanltosuna uzlaşmayı yapabilmenin güzel numu
nelerini verebilmektir^ Geçirdiğimiz dönemlerden son
ra ben, 1983 Meclisinin bu kuvvet ve kudrette oldu
ğunu görmüş olanlardanım. Müsaade ediniz bu im
kânı'muhterem kamuoyuna vereim ve bu Meclisin, 
tatile girmeden evvel1, gerçekte gelecek nesillere de 
iyi numuneler verebilecek bir MeclÜs olduğunu göste
rim. 

Sizlere saygılar sunuyorum efendim. (M.D.P, sı-
ralarından alkışâar) 

BAŞKAN — Sayın Islimyeİ, Başkanlığın, şu son 
davranışlar ve tatbikatı hakkında bir görüş Meri sür
mediniz. Bu kanoda söz istedlMz. Biz, diyoruz ki, 
«Gerekçe olmayan konuyu okutamayız» müzakere 
ve münakaşa konusu budur, 

FENNÎ İSÜİMYELİ ^Devamla) — Sayın Başkan, 
tekrar söz istediğim zaman İfade ettiğim cümleyi nak
lediyorum. Zatı âlnize bir itham için söz almadım, 
Meclis müzakereleri için söz aldım. Bu noktada da 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Meclis Grubu olarak bir 
teklif yapmış bulunmaktayız. 

Şkndli zatı âliniz Meclise ara verir de* başkanve-
kiileri arasında böyle bir temasın yapılmasına fırsat 
verirseniz, zannediyorum çözülmesi mümkün olan bir 
hal tarzına bu Meclis kavuşacaktır. 

Tekrar saygılarımı sunuyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, 
Efendin, Başkanlığımız partiler arası münasebet

lere uşkun bir davranış içerisinde bulunulmasına şüp
hesiz: ki imkân vermez* Ama öyle bir diyalog tesis 
edilir ve Başkanlığımıza da yardımcı olunursa şüphe
siz ki memnunliyet duyarız. 

Bu itibarla önergelerin okunmasına. devam ediyo
ruz^ 

BÜUENT AKARCALI '(Manlbul) — Sayın Baş
kan, ben de söz İstiyorum. ~-

BAŞKAN — Efendim, lütfen1 ılsrar etmeyin, içtü
züğe aykırı olarak ne usul hakkında söz veririm, ne 
de İçtüzüğe aykırı bir önergeyi oylatırım. 

Buyurun.] 

Sayın Başkanlığa 
343 S. Sayılı tasarının 6 ncı maddesinin ikinci fık

rasının sonunda yer alan «Adliyeye verilir» tabirinin 

önüne «derhal» keHmelsinin eklenmesini arz ve teklif 
ederiz,; 

Metin Üstünel 
Adana 

Nuri Korkmaz 
Adana 

Ahmet Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Neriman Elgin 
Ankara 

Vehbi Batuman 
Adana 

Coşkun Bayram 
Adana 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

Mehmet Kemal Gökçora 
Bursa 

Sayın 'Başkanlığa 
343 sayılı tasarının birindi fırkasının sonuna «Ad

liyeye verilmeyenler derhal serbest bırakılır» cümlesi
nin eklenmesini saygı ile arz ve teklif ederiz. 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

Erol Ağagil 
Kırklareli 
Salim Erel 

Konya 
Ayhan Fırat 

Malatya 
İdris Gürpınar 

Muğla 
Hüseyin Avni Sağesen 

Ordu 
Rıza Teklin 

Siirt 
Ruşan Işın 

Sivas 

Şükrü Babacan 
Kırklareli • 

Tevflik Güneş 
Kırşehir 

İsmet Turhangil 
Manisa 

K. Nuri Nehrozoğlu 
Mardin 

Arif Toprak 
Niğde 

Hasan Altay 
Samsun 

Özer Gürbüz 
Sinop 

Günseli özkaya 
İstanbul 

Yüce Başkanlığa 
Görüşülmekte olan yasa tasarısının 6 ncı madde

sinin birindi fırkasındaki «Karakola götürülür» iba
resinin kaldırılmasını arz ederiz. 

Tevfik Bilal 
Hatay 

Ahmet Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Vecihi Ataklı 
Şanlıurfa 

Neriman Elgin 
Ankara 

Salih Alcan 

Mehmet KafkaSlıgil 
İstanbul 

GEREKÇE: 
Karakola götürülen vatandaşın ne gibi muameleye 

muhatap olacağı hiç görülmek istenmeyen ve fakat 
jmaaiesef yaşadığımız çok kötü örnekleri tekrar yaşa
yabileceğimiz endişesiyle bu ibarenin metinden çıkarı
larak, vatandaşa daha gülvencelli bir ortamda yaşama 
imkânı hazırlama çabasına yöneliktir. 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı yasa tasarısının 

6 ncı maddesinin birinci bendinden «beraber» kelime
sinin çıkarılmasını arz vh teklif ederiz. 

Metin Üstünel Vehbi Batuman 
Adana Adana 

Coşkun Bayram Nuri Korkmaz 
Adana Adana 

Ahmet Sırrı Özbek İbrahim Taşdemir 
Adıyaman Ağrı 

M. Seyfi Oktay Neriman Elgin 
Ankara Ankara 

Mehmet Kemal G'ökçora Ruışan Işın 
Bursa Sivas 

BAŞKAN — Bir kelime çıkarılması talep edii-
yor, fakat konu üffie ilgili olmayan bir metin ilave edi
liyor. Bu itibarla, okutma imkânımız oltmuyor; 1946 
Fransız Anayasasının 36 ncı maddesi vesaireyle ilgili 
bir esbabı mucibe. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 343 sıra sayılı yasa tek

lifinim madde 6, ilk fıkrasının; «Karakola götürülüp 
haklarında tanzükn olunacak evrakla beraber adliyeye 
verlir» şeklindeki ilk cümlesinin metinden çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Hilm'i Nalbantoğlu Durmuş Fikri Sağlar 
Erzurum İçel 

Selçuk Akıncı Tevfik Bİal 
Tekirdağ Hatay 

İbrahim Ural Musa Ateş 
İstanbul Tunceli 

Mustafa Çelebi Mehmet Kara 
Hatay Trabzon 

Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak 

.«Herkes, herhaınigi bir devletin arazisi dahilinde 
serbestçe seyrüsefer ve ikamet eylemek hakkını haiz
di^ 

Herkes, kendi memleketi de dahil olduğu halde, 
herhangi bir memleketi terketmek ve memleketine 
tekrar dönmek hakkını haizdir.» 

BAŞKAN — Bu gerekçe de gerekçe olarak kabul 
edilmediğinden diğer kısımları da ofcımmarnıştır. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Kim kabul et
miyor bunu? 

BAŞKAN — Ben kabul etmiyorum. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Ne 

hakkınız var?! 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sizin takdiriniz
le mâ Sayın Başkanım, Sizin takdirinizle mi gerekçe 
olarak kabul edilmiyor? Sizi ilgilendirmez, Genel Ku
rulun takdiriyle ilgii bir konu. Yanlış bir uygulama 
içindesiniz., 

BAŞKAN — Efendim şümdii burada akıl var izan 
var; hudut seyahatiyle ilgli bir konumlun 6 ncı madde 
ile ne ilgisi var? ben, gerekçe offlup olmadığının takdir 
yetkisini haizim. Gerekçe mahiyetinde olursa okurum. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Ne demek efen
dim, gerekçeyi takdir etmek Genel Kurula ait bir ko
nudur. 

BAŞKAN — Siz bir roman yazarsanız ben oku
yacak mıyım? 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Gerekçeyi ak
tarırsınız Genel Kurula, gerekçeye göre de Genel Ku
rul benimser veya benimsemez efendim. 

BAŞKAN — Bir sual arz edeceğim : Bir roman 
yazarsanız okuyacak mıyım? 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Tek başınıza 
sizin takdir yetkiniz yok efendim. 

BAŞKAN — O zaman gerekçeyi takdir yetkim 
yoktur diye, romanı okutayım burada, öyle mi efen
dim; olur mu? 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Bu şekilde dav
ranışınız yakışıyor mu efendim Divana, yakışıyor mu? 

BAŞKAN — Size o şekilde bağırma yakışıyor 
mu? 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Bağırtıyorsunuz 
efendim, hazırladığımız gerekçeleri okutmuyorsunuz. 
Gerekçeleri Genel Kurula sunacaksınız efendim. 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Ona hakkınız yok. 
BAŞKAN — Gerekçe ise sunarım, gerekçe de

ğilse, gerekçe ile alaka ve münasebeti yoksa, herhan
gi bir ilişiği yoksa sunmam. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Başkanlık Di
vanı üyelerinin herbiri ayrı ayrı mı takdir ediyor? 
Sizin dilediğiniz tarzda gerekçe tanzim etmek zorun
da mıyız? Milletvekili olarak görevlerimizi yapıyo
ruz. 

• BAŞKAN — 84 üncü maddenin son fıkrası size 
vazife vermiş o vazifeyi yapmadığınız için, gerekçe 
mahiyetinde yapmadığınız için okutmadım. . 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Vazifeyi yapıyo
ruz efendim, vazifeyi yapıyoruz, bunu siz takdir et
meyeceksiniz, bunu Genel Kurul takdir edecek. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Yüksek Başkanlığa 
343 üncü sıra numarada müzakere edilmekte olan 

tasarının 6 ncı maddesi, Ceza Kanunu ve Ceza Usulü 
Muhakemeleri Kanununa aykırıdır. Polisin emrine 
itaatsizlik suç teşkil etmez, ancak kaba hareket olabi
lir. Suç teşkil etse bile resen takibi gerekmediği gibi bu 
gibi kimseler hakkında şahsî dava açılması da söz 
konusu olamaz, bu nedenle polisin evrak tanzim edip 
adliyeye vermesi düşünülemez, olsa olsa polis emre 
itaat etmeyeni karakola celbederek bir; süre beklete
bilir. 

Bu nedenle 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında yer 
alan, «Karakola götürüp hakkında tanzim olunacak 
evrakla beraber adliyeye verilir» ibaresinin polis em
rine itaatsizlik yönünden maddeden çıkarılması arz 
;olunur. 

Mustafa Çelebi Neriman Elgin 
Haıtay Ankara 

Mehmet Kemal Gökçora Hasan Altay 
Bursa Samsun 

Salih Alcan Mustafa Kani Bürke 
Tekirdağ Denizli 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Ve 2559 sayılı 

Polis Yetki ve Selahiyet Yasasında değişiklik yapan 
tasarının 6 ncı maddesinin birinci paragrafında bu
lunan, «Karakola götürülüp haklarında tanzim olu
nacak evrakla beraber adliyeye verilir» cümlesinde 
yeterli açıklık bulunmadığından madde metninden çı
kartılmasını arz ve teklif ederiz. 

Durcan Emirbayer Arif Toprak 
İzmir Niğde 

Ruşan Işın Salih Alcan 
Sıvais Tekirdağ 

Rıza öner Çakan Paşa Sarıoğlu 
Zonguldak Ağrı 

Mehmet Kafkaslıgil Şükrü Babacan 
• İstanbul Kırklareli 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Ne bekliyorsu
nuz Sayın Başkan, sansür mü uyguluyorsunuz? 

ARtF TOPRAK (Niğde) — Sansür uygulanıyor 
herhalde. 

BAŞKAN — Efendim, sansürden geçmiyor; öner
ge burada kesilmiş, fakat cümlenin yarısı başka bir 
sayfada kalmış. 

önergenin geri kalan kısmını okutuyorum : 
Eşitlikle ve özgürlük aynı anlama gelmez. Çünkü, 

bir kısım insanlar baskıcı bir yönetim altındajam an
lamında eşit olabilirler. Ne var ki, tarih yönünden 
özgürlüğün gerçekleşmesi için eşitliğin ortaya çıkma
sı gerekiyordu. Aristoteles bu yüzden eşitlik düşün
cesine büyük önem vermiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 2559 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesine ve iki 
fıkra eklenmesine dair 6 ncı maddede yer alan «Ka
rakola götürülüp haklarında tanzim olunacak evrak
la beraber adliyeye verilirler» ibaresinden sonra yer 
alan fıkraların maddeden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Gerekçe : Çıkarılması önerilen fıkralar, istismarı 
ve kişi hak ve hürriyetleri aleyhine kullanılmaya mü
saittir. 

İbrahim Taşdemir 
* Ağm 

Ömer Necati Cengiz 
Isıttainlbul 

Hüseyin Avni Güilleü 
Isıtanıbul 

Mehmet Kafkaslıgil 
Isıtaınlbul 

Hüseyin Aydemir 
İstanbul 

Fikret Ertan 
izmlir 

Ali Aşkın Toktaş 
İzmlir 

Durmuş Fikri Sağlar 
İçel 

Sabit Batumlu 
İstanbul 

Yıllımaz İnşam Hastüırtk 
İstanbul 

Tülay öney 
İstanbul 

Durcan Emirbayer 
İzmir 

Hayrullah Olca 
İzmiir 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaıraş 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 6 ncı mad
desinin ikinci paragrafındaki «Tanınmış kişilerin ta
nıklığı ile ispat edemeyenler ve gösterdikleri belge
lerin doğruluğundan şüphe edilen kişiler» ibaresinin 
çıkarılmasını arz ederiz. 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

İsmet Turhangil 
Manisa 

Tevfik Bilal 
Hatay 

Durmuş Fikri Sağlar 
İçel 

Hilmi Nal'bantoğlu 
Erzurum 

Mehmet Kafkaslıgil 
istanbul 
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Türkiye Büyük Milleti Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı 2559 sayılı Po

lis Yetki ve Selahiyeüeri Kanununda değişiklik ya
pan tasarının 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının ba
şında bulunan, «Kimliğini bir belge ile veya polisçe 
tanınmış kişilerin tanıklığıyla ispat edemeyenler ve 
gösterdikleri 'belgelerin doğrulundan şüphe edilen ki
şiler» cümlesi, yetkinin kötüye kullanılmasına olanak 
tanıyabileceğinden madde metninden çıkarılmasını 
talep ederiz. 

Ruşan Işın Salih Alcan 
Sivas Tekirdağ 

Halis Soylu Rıza Öner Çakan 
Kars Zonguldak 

Arif Toprak 'Musa Ateş 
Niğde Tunceli 

Şükrü Babacan 
Kırklareli 

Gerekçe : 
Ülkemizde polis yeterli eğitim düzeyine getirile

memiştir. Zaman zaman 'bazı polis yetkililerinin ve 
görevlilerinin toplum içinde işledikleri suçları gör
mek mümkündür. 

'Sokakta sarkıntılık eden polis görevlisinden so
kakta sarhoş polis görevlisine kadar, telefonla evleri 
rahatsız eden polis görevlilerine kadar rastlamak 
mümkündür. Bunlar adliyeye de intikal etmiş olay
lardır. 

Bu tür olayları yaratan görev sorumluluğundan 
uzak polis görevlileri bu yetki içerisinde daha ser
besti bu olayları yapmaları mümkün olacaktır. Bu 
da toplumun düzeninin getirilen yasa ile bozulma
sına sebebiyet verecektir. 

Türkiye Büyük Milleti Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 2559 sayılı Kanunun 

17 nci maddesinin 343 sayılı kanunla değiştirilen 6 
ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki «Gerçek kimliği 
ortaya çıkıncaya kadar 48 saat yerine 24 saat» ola
rak değiştirilmesini arz ve rica ederiz. 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Süleyman Koyuncugil 
Gaziantep 

Halil ibrahim Şahin 
Denizli 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Kenan Nuri Nehrozoğlu 
Mardin 

ismet Turhangil 
Manisa 

Nuri Korkmaz 
Adana 

BAŞKAN — Eklenen metin gerekçe mahiyetinde 
olmadığı için okunmamıştır. 

Yüksek Başkanlığa 
343 sayılı tasarının 6 ncı maddesinin 3 üncü fık

rasında «24 saat gözaltına alınabilirler» ibaresinin ye
rine, 24 saat 'bir süre ile ikamete raptedilir» ibaresi
nin konmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Mustafa Çelebi Neriman Elgin 
'Hatay Ankara 

Erol Ağagil Hilmi Nalbantoğlu 
Kırklareli Erzurum 

İsmet Turhangil Durmuş Fikri Sağlar 
Manisa İçel 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı 2559 sayılı Po

lis Yetıki ve Selahiyetleri Yasasında değişiklik yapan 
kanun tasarısının ikinci paragrafının son kısmında 
yer alan «24 saati geçmemek üzere polisçe gözaltına 
alınabilir» cümlesi gelecekte yetkinin kötüye kulla
nılması mümkün olabileceğinden, bu cümlenin yasa 
tasarısından çıkartılmasını arz ve talep ederiz. 

Rıza Öner Çakan Durcan Emirbayer 
Zonguldak İzmir 
Ruşan Işın Salih Akan 

Sivas Tekirdağ 
Arif Toprak Mehmet Kafkaslıgil 

Niğde İstanbul 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 34'3 sıra sayılı yasa tasarının 
6 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki (48) saat iba
resinin çıkartılarak yerine (24) saat şeklinde bir sınır 
getirilmesini talep ederiz. 

Cüneyt Can'ver Muhteşem Vasıf Yücel 
Adana Zonguldak 

Yılmaz Demir Muhittin Yıldırım 
Bilecik Edirne 

Mehmet Kara Fikret Brtan 
Trabzon izmir 

Gerekçe : Telekomünikasyonun geliştiği çağımız
da vatandaşların gereksiz yere bekletilmelerini önle
me amacına matuftur. 

Türkiye Büyük Milleti Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Polis Vazife 
ve Selalhiyet Kanun tasarısının 6 ncı maddesinin üçün
cü fıkrası, «kimliğini ispat edemeyen veya polisçe 
tanınmış kişi ile ispat edemeyen veya gösterdiği bel-
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gelerin doğruluğundan şüphe edilen kişinin gerçek 
kimliği ortaya çıkıncaya kadar gözaltına alınabilir. 
Bu 12 saati geçemez ve kişi kimliğini ispat hususun
da gerekli kolaylık gösterilir» şeMinide değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 
Kenan Nuri Nehrozoğlu İsmet Turhangil 

Mardin Manisa 
Durcan Emir'bayer Mehmet Kafkaslıgil 

izmir İstanbul 
Muhittin Yıldırım Kadir Narin 

Edirne Diyarbakır 
Fikret Ertan Salih Alcan 

İzmir Tekirdağ 
Rıza Öner Çakan Lezgin önal 

Zonguldak Hakkari 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına " 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Polis Vazife ve 

Selahiyet Kanun Tasarısının 6 ncı maddesindeki ikin
ci fıkranın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ede
riz. 

«Karakola götürülen zanlının evraklarına doktor 
raporu da eklenir ve hakkında tanzim olunan evrak
la beraber adliyeye verilirler.» 

Lezgin Önal İsmet Turhangil 
Hakkari Manisa 

Fikret Ertan Ömer Kuşhan 
İzmir Kars 

Hilmi Nal'bantoğlu Rıza öner Çakan 
Erzurum Zonguldak 

Şükrü Babacanı Durcan Emir'bayer 
Kırklareli İzmir 

Mehmet Kafkaslıgil Kenan Nehrozoğlu 
İstanbul Mardin 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Kanunun 6 ncı 

maddesinin ikinci fıkrasının sonuna «Kimliğini ispat 
edenler derhal serbest bırakılır» ibaresinin eklenme
sini saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe : 
Vatandaşlarımız kimliklerini ispat ettikleri tak

dirde 'gereksiz yere karakollarda 'bekletilmeyecek ve 
derhal salınacaktır . 

Kani Bürke Muhittin Yıldırım 
Denizli Edirne 

Veysel Varol Lezgin önal 
Erzincan Hakkari 

ışan Işın 
Sivas 

Mustafa Çelebi 
Hatay 

Tevfik Bilal 
Hatay 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı kanun tasarısı

nın 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İsa Vardal Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak Zonguldak 

Hüseyin Aydemir Sururi Baykal 
İzmir Ankara 

Muhittin Yıldırım 
Edime 

Fıkra 3. — Kimliği tespit edilmeyen veya nüfusa 
kayıtlı olmadığı anlaşılan ve nüfus idarelerine gön
derilmesi gerekenlerin parmak izi veya fotoğrafları 
alındıktan sonra serbest bırakılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı yasa tasarısının 

6 ncı maddesinin ikinci fıkrasından «polisçe» ibare
sinin çıkarılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Gerekçe : 
Polisin tanımadığı muteber kişiler olabilir. 

Metin Üistünel Vehbi Batuman 
Adana Adana 

Coşkun Bayram Nuri Korkmaz 
Adana Adana 

Sırrı özlbek İbrahim Taşdemir 
Adıyaman Ağrı 

Seyfi Oktay ' Neriman Elgin 
Ankara Ankara 

Ruşan Işın Kemal Gökçora 
Sivas Bursa 

Türkiye Büyük Millet) Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı yasa tasarısının 

6 ncı maddesinin ikinci fıkrasından «fotoğrafları» 
-kelimesinin çıkarılmasını saygılarımızla arz ve teklif 
ederiz. 

Aşkın Toktaş Erol Ağagil 
İzmir Kırklareli 

Şükrü Babacan Tevfik Güneş 
Kırklareli Kırşehir 
Salim Erel Ayhan Fırat 

Konya Malatya 
Nuri Nehrozoğlu Günseli özkaya 

Mardin İstanbul 
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ismet Turhangil 
Manisa 

Arif Toprak 
Niğde 

Hasan Altay 
Samsun 

Ruşân Işın 
Sivas 

İdris Gürpınar 
Muğla 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ordu 

Rıza Tekin 
Siirt 

Özer Gürbüz 
Sinop 

Türkiye Büyük M illeti Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı 4.7.1934 tarihli 

ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunun 
6 ncı maddesinin «Polisçe tanınmış kişiler» İbaresi 
yerine «Tanınmış kişiler» olarak değiştirilmesini say
gıyla arz ve teklif ederiz. 

Durcan Emifbayer 
izmir 

Mehmet Kafkaslıgil 
İstanbul 

Süleyman Koyuncuğil 
Gaziantep 

Fikret Ertan 
izmir 

ismet Turhangil 
Manisa 

Kadir Narin 
(Diyarbakır 

Durmuş Fikri Sağlar 
İçel 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 343 sıra sayılı yasa tek

lifinin madde 6 ile değiştirilmesi için eklenen 2 fık
ranın ilk fıkrasındaki kimliğini belirlemesi için «iste
nen ve aranan belge» kelimesinin uydurma bir şoför
lük 'belgesi anlaşılmaması için bu «belge» sözcüğü 
yerine «kimlik» kelimesinin konmasını ve bu kimliğin 
de özel kanununca değiştirilmesi kabul olunmuş olan 
(yeni kimlik belgesi) ile olması olarak monte edilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Durcan Emirbayer 
izmir 

Halil Nüzhet Goral 
Aydın 

bezgin Önal 
Hakkâri 

Tevfik Bilal 
Hatay 

Mehmet Kafkaslıgil 
istanbul 

BAŞKAN — Gerekçesi önergeye uygun olmadığı 
için okutmuyorum. 

Diğer önergeleri okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı yasa tasarı

sının 6 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki «ile» ke
limesinin çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Cüneyt Canver Paşa Sarıoğlu 
Adana Ağrı 

Fikret Ertan 
izmir 

İsmet Turhangil 
Manisa 

Tevfik Bilal 
Hatay 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Hayrülah Olca 
İzmir 

Durcan Emirbaycı 
İzmir 

Hasan Altay 
Samsun 

Durmuş Fikri Sağlar 
İçel 

Süleyman Koyuncuğil 
Gaziantep 

Edip Özgenç 
İçel 

M. Yılmaz Önen 
İzmir 

BAŞKAN — Gerekçesi önergeye uygun olmadığı 
içini okutmuyorum. 

Diğer önergeleri okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülen kanun tasarısının 6 ncı maddesi son 
paragrafının madde metninden çıkarılmasını arz ede
riz. 

Durmuş Fikri Sağlar 
içel 

Tevfik Bilal 
Hatay 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

İsmet Turhangil 
Manisa 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Mehmet Kafkaslıgil 
İstanbul 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı olan 2559 sa
yılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Madde
ler 'Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının 6 ncı 
maddesinin son fıkrasının maddeden çıkarılmasını 
arz ve talep ederiz. 

Selçuk Akıncı 
Tekirdağ 

Mehmet Kara 
Trabzon 

Ali Rıdvan Yıldırım 
Tunceli 

Selahattin Taflıoğlu 
Yozgat 

Cahit Karakaş 
Zonguldak 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

Cemal özdemir 
Tokat 

Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
Trabzon 

Rıza Öner Çakan 
'Zonguldak 
İsa Vardal 
Zonguldak 

Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Polis Vazife 
ve Selahiyet Kanunu tasarısının 6 ncı maddesinin 
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dördüncü fıkrasının tasarı metninden çıkarılmasını 
ara ve 'teklif ederiz. 

İsmet Turhangil Durcan Emirbayer 
Manisa İzmir 

Kenan' Nuri Nehrozoğlu Rıza öner Çakan 
Mardin Zonguldak 

Mehmet Kafkaslıgil 
İstanbul 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı kanun tasarı

sının 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının madde met
ninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

İsa Vardal Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak Zonguldak 

Cahit Tutum Şeyhımus Bahçeci 
Balıkesir Diyarbakır 

Lezgin önal Fikret Erfcan 
Hakkâri İzmir 

BAŞKAN — Gerekçesi usulüne uygun olmadığı 
için okunmamıştır. 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan tasarının 6 ncı maddesinin son 
fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Paşa Sarıoğlu M. Turan Bayezit 
Ağrı Kahramanmaraş 

Rıza öner Çakan Ayhan Fırat 
Zonguldak Malatya 

Muhittin Yıldırım Kenan Nuri Nehrozoğlu 
Edirne Mardin 

İsmet Turhangil Nuri Korkmaz 
Manisa Adana 

Kadir Narin 
(Diyarbakır 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

2559 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin 343 sa
yılı yasa ile değiştirilen 6 ncı maddesinin son fıkra
sının metinden çıkarılmasını arz ve talep ederiz. 

Kadir Narin Halil İbrahim Şahin 
Diyarbakır Denizli 

•H Barış Can Mehmet Üner 
Sinop Kayseri 

M. Turan Bayezit Nuri Korkmaz 
Kahramanmaraş Adana 

BAŞKAN — Gerekçeyi aynı sebeplerle okutmu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı kanun tasarı

sının 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İsa Vardal Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak Zonguldak 

Cemal özdemir Salih Alcan 
Tokat Tekirdağ 

Lezgin Önal 
Hakkari 

Fıkra 3. — Kimliği tespit edilemeyen veya nüfu
sa kayıtlı olmadığı anlaşılanların parmak izi veya 
fotoğrafları alındıktan sonra serbest bırakılırlar. 

BAŞKAN — Evet, aynı sebeple gerekçeyi okut
muyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra ısayilı 4.7.1934 tarihli 

ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 
6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kimliği tespit edilemeyen veya nüfusa kayıtlı ol
madığı anlaşılan kişilerin parmak izi veya fotoğraf
ları alındıktan sonra, kimliklerinin tespiti veya nü
fusa kayıtlarının temini için tüzükte gösterilen esas 
ve usullere göre işlem yapılır. 

Halil Nüzhet Goral »Mehmet Kara 
Aydın Trabzon 

Fikret Ertan Tevfik Bilal 
İzmir - Hatay 

Lezgin önal Musa Ateş 
Hakkâri Tunceli 

Şeyhmus Bahçeci Halis Soylu 
Diyarbakır Kars 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

BAŞKAN — Gerekçe değişiklik önergesi ile il
gili olmadığı için dkutulamamıştır. 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı tasarının 6 ncı 
maddesinin 4 üncü fıkrasındaki «Parmak izi veya fo
toğrafları» kaimelerinin çıkarılmasını arz ederiz. 

Paşa Sarıoğlu Arif Toprak 
Ağrı Niğde 

M. Turan Bayezit Rıza öner Çakan 
Kahramanmaraş Zonguldak 

Kenan Nuri Nehrozoğlu 
Mardin 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı yasa tasarısı
nın 6 ncı maddesinin sonuna, «Kimliklerini ispat et
mek üzere gözaltına alınan kişilerin iaşe ve ibateleri 
Devlet tarafından karşılanır» hükmünün ilavesini 
saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Kani Bürke Halil îbrahim Şahin 
Denizli 

Kaldır Narin 
Diyarbakır 

Veysel Varol 
Erzincan 

Tevfik Bilal 
Hatay 

Denizli 
Muhittin Yıldırım 

Edirne 
Lezgin önad 

Hakkâri 
Mustafa Çelebi 

Hatay 
Ruşan Işın 

Sivas 

BAŞKAN — Gerekçe değişiklik önergesiyle il
gili olmadığı için okutulmadı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 2559 sayılı Polis Vazife ve 
Selahiyetleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısının 6 ncı maddesinin 1 inci 
paragrafındaki «Belgelerin doğruluğundan şüphe edi
len kişiler» ifadesinin metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Salhri Irmak 
Konya 

H, Yimaz öner 
îzmir 

Ali Rıdvan Yıldırım 
Tunceli 

Enver özcan 
Tokat 

Halil ibrahim Şahin 
Denizli 

Abdullah Çakırefe 
Manisa 

Salih Alçaltı 
Tekirdağ 

Türkiye Büyük M'illet Meclisi Başkanlık Divanına 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı 4.7.1934 tarihli 
ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 
6 ncı maddesinin son bendinde yer alan «Kimliği 
tespit edilemeyen veya nüfusa kayıtlı olmadığı anla
şılan ve nüfus idarelerine gönderilmesi gerekenlerin 
parmak izi veya fotoğrafları alındıktan sonra, kim
liklerinin tespiti veya nüfusa kayıtlarının temini için 
tüzükte gösterilen esas ve usullere göre işlem yapılır» 

kısmının madde metninden çıkarılmasını teklif ve arz 
ederiz. 

Durcan Emirbayer Fikret Ertan 
İzmir İzmir 

Kadir Narin İsmet Turhangil 
Diyarbakır Manisa 

Durmuş .Fikri Sağlar 
İçel 

BAŞKAN — Önergelerin geliş sırasına göre okun
ma işlemi bitmiştir. 

önergeleri aykırılık derecesine göre okutup, oy
larınıza sunacağım. 

Yalnız bundan evvel Sayın Bayezit'e söz verece
ğim. 

Buyurun Sayın Bayezit. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit'ten sonra önergeler 
aykırılık derecesine göre okutulacaktır. (Alkışlar) 

Sayın Bayezit, size atfolunan yanlış bir anlamayı 
ifade edeceksiniz. Bu itibarla bu konu üzerinde dur
manızı özellikle rica ediyorum. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Emredersiniz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Estağfurullah efendim, estağfurul
lah. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Başkanım, ön
ce zatıâlinize karşı bir şükran borcumu yerine getir
mek istiyorum. İçtüzükte mevcut olmayan görevle
rinizi yerine getirmek için gösterdiğiniz hassasiyete 
uygun bir titizlikle İçtüzükte mevcut yetkinizi lehime 
kullandığınız için, samimi şükranlarımı arz ediyorum 
efendim. (HP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkanım, hatasını düzeltmek için, hata 
üstüne hata yapan insanların psikolojisiyle sabahle
yin bir arkadaşımız yazılmış bir kâğıdı okuyarak, be
nim dün, Devletin en yüksek makamını korumak, 
onun üzerine düştüğüne inandığım gölgeyi kaldırmak 
için gösterdiğim bir çabayı yanlış anlayarak, kamu
oyuna yanlış intikal ettirmek hatasını yapmış. 

Muhterem arkadaşlarım, olayın seyri çok kısa 
şöyle : Sayın Büyük Millet Meclisi Başkanının Cum
hurbaşkanlığı yetkileriyle mücehhez olduğu o anda 
Meclise riyaset görevini ifa etmeye yeltendiğinde, ön
ce kendilerine soru sordum ve kendileri sorumun üze
rine, konuyu takdir buyurduklarını ve bu kararı ver
diklerini söylediler. Bilahara yaptığım konuşmada bu
nun Anayasaya uygun olmadığını, bunun memlekette 
bir Anayasa buhranı yaratacağını arz ettim ve konuş-
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mamın sonunda, dün de vurguladığım gibi, bilinçle 
ve bilerek o Yüce Makamı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığını bir lise müdürü, bir mubassır 
olarak görmek istemediğimizi söyledim. 

Arkadaşlar, bunda, anlamak isteyenler için bir ha
karet anlamı değil, özellikle o yüce makama karşı 
gösterilen saygının ve titizliğin bir ifadesi vardır. (HP 
sıralarından alkışlar) 

Bugün burada yapılan beyanla konunun saptırıl
ması, kamuoyuna ve belki de muayyen bir yüksek 
noktaya ters mesaj verilmesinin bir anlamı olmak ge
rekir. Bendeniz 30 sene Devletin ne olduğunu içinde 
yaşayarak, içine sindirerek buralara gelen bir arka
daşınızım. Ben Hiçbir zaman Devlete karşı olan say
gıyı ne kendim gölgeledim ve ne de dün yaptığım 
gibi gölgelenmesine müsamaha gösterdim. 

Sayın Başkanım, konunun özü budur ve özellikle 
vurgulamak istiyorum ki, ekonomik felsefesinde Dev
leti dışlayan bir görüş çok doğal olarak İnsana has 
şuur altı bazı dürtülerle istemeyerek, sureti katiyede 
istemeyerek; ama bilmeyerek Devleti tahrip etmeye 
yönelik bazı davranışlara girebilir. İşte bizim görevi
miz bu davranışları gördüğümüzde ikaz etmektir ve 
bunu önlemektir. Sureti katiyede yüce makamlara 
karşı bir saygı dışı hareket yoktur. Sureti katiyede 
yüce makamların gündeme getirilmesi diye bir mak
sat yoktur. Maksadımız, arz ettiğim gibi, o makamla
rın yüceliğine saygı gösterilmesini temin etmektir. 

Sayın Başkanım, bana bunu açıklama imkânını 
verdiğiniz için size tekrar kalbî şükranlarımı ve say
gılarımı arz ediyorum. 

Saygılar sunarım. (HP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Bu değerli açıklamalarınız için Baş

kanlık Divanı adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Şimdi, önergeleri aykırılık derecesine göre okutu
yorum. 

Sivas Milletvekili Ruşan Işın ve arkadaşlarının 
önergesi : 

6 ncı maddesinin madde metninden çıkartılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil ve arkadaşla
rının önergesi : 

Görüşülmekte olan 2559 sayılı Polis Vazife ve Se-
lahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısının 6 ncı maddesinin metinden çıka
rılmasını arz ederiz. 

Sinop Milletvekili özer Gürbüz ve arkadaşlarının 
önergesi : 

Görüşülmekte olan Polis Vazife ve Selahiyeti Ka
nununu değiştiren Kanun Tasarısının 6 ncı madde
sinin tasarı metninden çıkartılmasını arz ve teklif 
olunur. 

Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir ve arkadaşla
rının önergesi : 

343 sıra sayılı tasarının 6 ncı maddesinin tasarı 
metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Bu 4 önerge de aynı mahiyette olup, 
6 nci maddenin metinden çıkarılmasını istemektedir. 

Sayın komisyon önergelere katılıyor musunuz? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Bu 4 önergeyi birlikte oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Bu 4 önerge 
de kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeleri okutuyorum. 
Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum ve arkadaşla

rının önergesi : 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 6 ncı mad

desinin komisyona iadesini arz ve teklif ederiz. 
Samsun Milletvekili Hasan Altay ve arkadaşları

nın önergesi : 

Görüşülmekte olan yasa tasarısının «17 nci mad
desinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 
ve maddeye iki fıkra eklenmiştir. 

(Karakola götürülüp haklarında tanzim olunacak 
evrakla beraber Adliyeye verilir)» diyerek başlayan 
6 ncı maddesinin komisyona iade edilmesini arz ede
riz. 

Hatay Milletvekili Mustafa Çelebi ve arkadaşları
nın önergesi : 

343 sayılı tasarıda 6 ncı maddede «itaatsizlik» iba
resi yer almıştır. Askerlikte itaatsizliğin cezası disip
lin cezasıdır. Polise itaatsizlik halinde ne ceza verile
ceği kanunlarımızda yer almamıştır. 

Maddenin komisyona iade edilerek ceza ve usul 
kanunlarına uygun olarak düzenlenmesini saygı ile 
arz ederiz. 

Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan ve arkadaşları
nın önergesi : 

Görüşülmekte olan 2559 sayılı Polis Vazife ve 
Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril-
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mesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısının 6 ncı maddesinin komisyo
na iadesini arz ve talep ederiz. 

Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin ve arka
daşlarının önergesi : 

343 sıra sayılı Yasa Tasarısının 6 ncı maddesinin 
ilke ve esaslarının tespiti için komisyona iadesini di
leriz. 

BAŞKAN — Okunan 5 önerge de, 6 ncı madde
nin komisyona iadesini teklif etmektedir. 

Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SİN (Muş) — Katılmıyor. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
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BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergyi okutuyorum : 
İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer ve arkadaş

larının önergesi : 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı 4.7.1934 Tarih

li ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 
6 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Kimliğini bir belge ile veya polisçe tanınmış ki
şilerin tanıklığı ile ispat edemeyenler ve gösterdikleri 
belgelerin doğruluğundan şüphe edilen kişiler, ara
nan kişilerden olup olmadıkları anlaşılmcaya veya 
gerçek kimliği ortaya çıkıncaya kadar 4 saati geçme
mek üzere polisçe gözaltına alınabilirler. 

BAŞKAN — Komisyon önergej'e katılıyor mu 
efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul . edilme
miştir. 

Diğer önergyi okutuyorum. 
İzmir Milletvekili Fikret Ertan ve arkadaşlarının 

önergesi : 
2559 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin 2 ncı fık

rası aşağıdaki şekilde değiştirilen 343 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesiinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Karakola götürülüp haklarında tanzim olunan ev
rakla beraber Adliyeye verilirler. Kimliğini bir bel
ge ile veya polisçe 2 kişinin tanıklığı ile ispat ede
meyenler ve gösterdikleri belgelerin doğruluğundan 
şüphe edilen kişiler 24 saati geçmemek üzere polisçe 
gözaltına alınabilirler. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — 5 önergeyi birlikte oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
. Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci ve ar

kadaşlarının önergesi : 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı 4.7.1934 tarihli 

ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 
6 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

«Karakola götürülüp haklarında tanzim oluna
cak evrakla birlikte bekletilmeden hemen adliyeye 
verilirler. 

Kimliğini bir belge ile veya polisçe tanınmış ki
şilerin tanıklığı ile ispat edemeyenler ve gösterdikleri 
belgelerin doğruluğundan şüphe edilen kişiler, ara
nan kişilerden olup olmadıkları anlaşılmcaya, ger
çek kimliği ortaya çıkıncaya kadar 12 saati geçme
mek üzere polisçe gözaltına alınabilirler. Kimlikleri
ni ispatlamaları hususunda her türlü kolaylık sağla
nır. 

Kimliği tespit edilemeyen veya nüfusa kayıtlı ol
madığı anlaşılan kişilerin parmak izi veya fotoğraf
ları çekildikten sonra, kimliklerinin tespiti veya nü
fusa kayıtlarının temini için tüzükte gösterilen esas 
ve usullere göre işlem yapılır.» 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyor. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 
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Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan ve arkadaşları
mın önergesi: 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Kanun tasarı
sının 6 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde düzenlen-̂  
meşini arz ve teklif ederiz. 

Kimliğini bir belge ile veya polisçe tanınmış ki
şilerin tanıklığı ile ispat edilemeyenler ve gösterdik
leri belgelerin doğruluğu ispatlanamayan kişiler, 
aranan kişiler olup olmadıkları anlaşılınıcaya kadar 24 
saat polisçe gözaltına alınabilirler. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?., 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBlULUT (Er^ 
zincan) — Katılmıyoruz eefnıdim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka-
!bül edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer ve arkadaş

larının önergesi; 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı 4.7.1934 Tarihli 

Ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 
6 ncı maddesinin aşağıdaki şökilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Kimliğini bir belge ile veya polisçe tanınmış ki
şilerin tanıklığı ile ispalt edemeyenler, aranan kişiler
den olup olmadıkları anlaşılıncaya kadar 6 saati 
geçmemek üzere gözaltına alınabilirler. Bu kişilere 
kimliği ispatlamaları hususunda gerekli kolaylık gös
terilir. 

BAŞKAN — Kom'isyon önergeye katılıyor mu 
efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

(BAŞKAN — Hükümet?., 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Katılmıyoruz efendim. 

IBAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... öiierge kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Sinop Milletvekili Özer Gürbüz ve arkadaşları

nın önergesi: 
Görüşülmekte olan Polis Vazife ve Selahiyet Ka

nununu değiştiren Kanun Tasarısının 6 ncı maddesi-
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inin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz 

Madde 6. .— 2559 sayılı Kanunun 17 noi mad
desinin ikinci fıkrası aşağıdaki şökilde değiştirilmiş ve 
maddeye iki fıkra eklenmişıtir. 

Karakola götürülüp halklarında tanzim olunacak 
evrakla birlikte en geç 24 saat içinde Adliyeye ve
rilirler. 

Kimliğini bir 'belge ile Veya polisçe tanınmış ki
şilerin tanıklığı ile ispat edemeyenler ve gösterdik
leri belgelerin doğruluğunda şüphe edilen kişiler, 
aranan kişilerden olup olmadıkları anlaşılıncaya veya 
gerçek kimliği ortaya çıkıncaya kadar 24 saati 
geçmemek üzere sulh hâkimi kararı ile polisçe gözal
tına alınabilirler. Bu kişilere kimliğini ispatlamaları 
hususunda gerekli kolaylık gösterilir. 

Kimliği tespit edilemeyen veya ınüfusa kayıtlı ol
madığı anlaşılan ve nüfus idaresine gönderilmesi ge
rekenlerin parmak izi ve fotoğrafları alındıktan sonra, 
'kimliklerimin tespiti veya nüfusa kayıtlarının temini 
için tüzükte gösterilen esas ve usullere göre işlem ya
pılır. Bu kişilere kimliğini ispatlamaları ve nüfusa 
kayıtları hususunda gerekli kolaylık gösterilir. 

ALÎ İHSAN ELGİN (İçel) — Anlayamadık Sa
yın Başkanım; bir daha okutur musunuz? Çünkü oy 
kullanacağız. 

BAŞKAN — Okusun efendim, tekrar okusun. 
Zannederim son kısmını anlayamadılar. Son kıs

mını tekrar okutuyorum: 
Kimliği tespit edilemeyen veya nüfusa kayıtlı ol

madığı anlaşılan ve nüfus idaresine gönderilmesi ge
rekenlerin parmak izi veya fotoğrafları alındıktan 
ısonra, kimliklerinıin tespiti veya nüfusa kayıtlarının 
temini için tüzükte gösterilen esas ve usullere göre 
işlem yapılır. Bu kişilere kimliğini ispatlamaları ve 
nüfusa kayıtları hususunda gerekli kolaylık gösterilir. 

IBAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKJBULUT (Er
zincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve arkadaşları

nın önergesi; 
Kanun tasarısının 6 ncı maddesiyle halen kanunda 

bulunan «Polis suç işlenmesini önlemek veya işlen-
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mdş suçların faillerini ele geçirmek için kişilerden ı 
{Kendisinin polis olduğumu belirleyen belgeyi gös
terdikten soora) kimliğini1 sorabilir» biçimindeki bö
lüm çıkarılmıştır. Bu bölümün aynen maddeye ko
nulmasını öneriyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyoruz Sayın Başlkan. 

BAŞKAN — Hükümet?,. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi oylanmaz sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeleri okutuyorum : 
Adana Milletvekili Metin Üstünel ve arkadaşları

nın önergesi: 
Görüşülmekte olan 2559 Sayılı Polis Vazife ve 

Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısının 6 ncı maddesinin birinci fık
rasının madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve arkadaşları
nın önergesi: 

6 ncı maddenin birinci fıkrasının metinden çıkar
tılmasını arz ederiz. 

Zonguldak Milletvekili İsa Vardal ve arkadaşları
nın önergesi : 

6 ncı maddesinin birinci fıkrasının madde metnin
den çıkarılmasını arz ederiz. 

Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir ve arkadaşla
rının önergesi : 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Kanun Tasarı
sının 6 ncı maddesiyle 2559 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesine eklenen birinci fıkranın madde metnin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Diyarbakır Milletvekili Şeymus Bahçeci ve arka
daşlarının önergesi : 

6 ncı maddenin birinci fıkrasının madde metnin
den çıkartılmasını arz ve teklif ederiz. 

Adana Milletvekili Metin Üstünel ve arkadaşları
nın önergesi : 

343 sıra sayılı tasarının 6 ncı maddesinin birinci 
fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

BAŞKAN — Bu 6 önerge de birinci fıkranın me
tinden çıkarılması mahiyetindedir. 

Bu önergelere komisyon katılıyor mu? I 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergelerin 6'sını birlikte oylarını

za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... öner
geler kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Konya Milletvekili Sabri Irmak ve arkadaşlarının 

önergesi : 
6 ncı maddesinin birinci paragrafındaki «Belgele

rin doğruluğundan şüphe edilen kişiler» ifadesinin 
metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve arkadaşları

nın önergesi : 
6 ncı maddesi birinci fıkrasının «Karakola götü

rülüp haklarında tanzim olunacak evrakla birlikte en 
geç 24 saat içerisinde Adliyeye verirler» şeklinde yer 
almasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler., önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Sivas Milletvekili Şevki Taştan ve arkadaşlarının 

önergesi : 
Görüşülmekte olan Kanunun 6 ncı maddesinin bi

rinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini tek
lif ediyoruz. 

«Dağıtılması gereken toplumun direnmesi halinde 
polis zor kullanabilir.» 
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BAŞKAN — Aynı mahiyette bir önerge daha var, 
okutuyorum. 

Adana Milletvekili Vehbi Batuman ve arkadaşla
rının önergesi: 

Görüşülmekte olan Kanunun 6 ncı maddesinin 
birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
teklif ediyoruz, 

Dağıtılması gereken toplumun direnmesi halinde 
polis zor kullanabilir. 

BAŞKAN — tki önerge de aynı mahiyettedir. 
Komisyon bu iki önergeye katılıyor mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önergeler kabul edil
memiştir. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 
zor kullanmaktan kasıt dayak atmak mıdır? 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu ve arka

daşlarının önergesi : 
6 ncı maddesiyle 2559 sayılı Kanunun 17 nci mad

desinin değiştirilen ve eklenen fıkralardan ilk fıkra
nın sonundaki cümlenin aşağıdaki şekilde tamamlan
masını arz ve teklif ederiz. 

«Bu kişilere kimliğini ispatlamaları hususunda ge
rekli kolaylık gösterilir. Gözaltına alındığı sürece bu 
kişilere alışık oldukları şekilde iaşe ve ibateleri te
min olunur.» 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN ((Muş) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Ağrı Milletvekili ibrahim Taşdemir ve arkadaş

larının önergesi: 
Tasarının 1 inci fıkrasının sonuna «Adliyeye ve

rilmeyenler derhal serbest bırakılır» cümlesinin ek
lenmesini saygıyla arz ve teklif ederim. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

SIN (Muş) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Sivas Milletvekili Ruşan Işın ve arkadaşlarının 

önergesi: 
Tasarının 6 ncı maddesinin 1 inci paragrafında 

bulunan ve «Karakola götürülüp haklarında tanzim 
olunacak evrakla beraber adliyeye verilirler» cümle
sinde yeterli açıklık bulunmadığından madde metnin
den çıkartılmasını arz ve teklif ederiz» 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Adana Milletvekili Metin Üstünel ve arkadaşları

nın önergesi : 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Yasa Tasarısı

nın 6 ncı maddesinin 1 inci bendinden «beraber» ke
limesinin çıkarılmasını, arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

SIN (Muş) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Hatay Milletvekili Tevfik Bilal ve arkadaşlarının 

önergesi : 
Görüşülmekte olan Yasa Tasarısının 6 ncı mad

desinin 1 inci fıkrasındaki «Karakola götürülüp» 
ibaresinin kaldırılmasını arz ederiz. 
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BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? I 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

SIN (Muş) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi. oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Hatay Milletvekili Mustafa Çelebi ve arkadaşla

rının önergesi: 
Tasarının 6 ncı maddesi Ceza Kanunu ve Ceza I 

Usulü Muhakemeleri Kanununa aykırıdır. Bu ne
denle 6 ncı maddenin 2 nci fıkrasında yer alan «Ka
rakola götürülüp hakkında tanzim olunacak evrakla 
beraber adliyeye verilir» ibaresinin maddeden çıka- I 
rılması arz olunur. j 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilme- I 
mistir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. I 
Zonguldak Milletvekili İsa Vardal ve arkadaşla

rının önergesi: I 
Kanun tasarısının 2 nci fıkrasının madde metnin

den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Manisa Milletvekili İsmet Turhangil ve arkadaş- I 

larının önergesi : 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Yasa Tasarısı- I 

nın 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının metinden çıka- I 
rılmasını saygılarımızla arz ve teklif ederiz. I 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve arkadaşlarının I 
önergesi: I 

6 ncı maddesiyle 2559 sayılı 17 nci maddesinin 
2 nci fıkrasının 2 bendinin madde metninden çıkarıl- I 
masını öneririz. I 

Mardin Milletvekili Kenan Nuri Nehrozoğlu ve I 
arkadaşlarının önergesi: I 

Kanun tasarısının 6 ncı maddesinin 2 nci fıkra- I 
sının madde metninden çıkartılmasını arz ve teklif I 
ederiz. | 
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BAŞKAN — Bu 4 önerge de 6 ncı maddenin 
2 nci fıkrasının madde metninden çıkarılması mahi
yetindedir. 

Komisyon katılıyor mu efendim? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

SIN (Muş) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Bu 4 önergeyi birlikte işleme ko

yuyorum : Önergeleri kabul edenler... Etmeyenler... 
4 önerge de kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir ve arkadaşla

rının önergesi: 
Görüşülmekte olan 2559 sayılı Kanunun 6 ncı 

maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesine ve 2 fık
ra eklenmesine dair 6 ncı maddede yer alan. 

«Karakola götürülüp haklarında tanzim oluna
cak evrakla beraber adliyeye verirler» ibaresinden 
sonra yer alan fıkraların maddeden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

SIN (Muş) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
İzmir Milletvekili Fikret Ertan ve arkadaşlarının 

önergesi: 
Görüşülmekte olan 343 sayılı 4.7.1934 Tarihli ve 

2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 6 
ncı maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Karakola götürülüp haklarında tanzim olunacak 
evrakla beraber bekletilmeden adliyeye sevk edilirler. 

Gerçek kimliği ortaya çıkıncaya kadar 24 saati 
geçmemek üzere polisçe gözaltına alınabilirler.» 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
İzmir Milletvekili Fikret Ertan ve arkadaşlarının 

önergesi: 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Yasa Tasarısı

nın 6 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki «gözaltına» 
kelimesinin çıkarılarak yerine «nezaret» kelimesinin 
konulmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim. 

IÇIŞLERt KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Adana Milletvekili Metin Üstünel ve arkadaşları

nın önergesi: 
343 sayılı Tasarının 6 ncı maddesinin ikinci fık

rasının sonunda yer alan «Adliyeye verilirler» tabiri
nin önüne «derhal» kelimesinin eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN(Muş) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Sivas Milletvekili Ruşan Işın ve arkadaşlarının 

önergesi : 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı 2559 sayılı Po

lis Yetki ve Selahiyetleri Kanununda değişiklik yapan 
tasarının 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının başında 
bulunan «Kimliği bir belge ile veya polisçe tanınmış 
kişilerin tanıklığı ile ispat edemeyenler ve gösterdik
leri belgelerin doğruluğundan şüphe edilen kişiler» 
cümlesi yetkinin kötüye kullanılmasına olanak tanı

yabileceğinden madde metninden çıkartılmasını ta
lep ederiz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SlN(Muş) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN —Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkanım, 
bizim önergelerimiz için gösterdiğiniz hassasiyeti, ko
misyonun ve hükümetin bu belirli tutumu için de gös
termenizi istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, maalesef içtüzük maddesi 
çok açık şekilde bu hususu beyan etmiştir. Şüphesiz 
ki, gelecek içtüzükte, bunun müzakeresinde zannedi
yorum Meclisimiz bir çare düşünecektir. Biz İçtüzü
ğü uygulamak mevkiindeyiz. Belki de bu gelen içtü
zükte yeni bir hüküm getirilmiştir. 

AYHAN FIRAT (Malatya) —Sayın Başkanım, 
içtüzüğü bize karşı uyguluyorsunuz. 

BAŞKAN — Burada «Kömüsyonun katılmaması 
halinde önerge sahibine söz verilir» dendiğine göre; 
ikom/iısyon katılıyor, bu iıtibarlada söz veremiyoruz. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — İçtüzüğe uygun 
olmuyor efendim. 

(BAŞKAN — (Biz bu hassasiyeti gösteriyoruz 
'efendim. Şahsî kanaatimizi açıklamak mümkün ola
mıyor., 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Aynı anlaşmalı 
durum devam ediyor. Anayasaya ve İçtüzüğe uy
gun olmuyor bu uygulama Sayın Başkanım. Gerek
çeyi okutmuyorsunuz efendlim. 

BAŞKAN — Oluyor efendim. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 
İçel Miletvelkili Durmuş Fikrîi Sağlar ve arka

daşlarının önergesi: 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 6 ncı mad

desinin 2 nci paragrafındaki «tanınmış kastilerin ta-
nılfckğı ile ispat edemeyenler ve gösterdikleri belge
lerin doğruluğunda şüphe edilen kişiler» ibaresinin 
Çilkarılmasını arz ederiz. 

(BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyoruz. 
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BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 
ıBAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edid-
memişjtiir. . 

Bir diğer önergeyi okutuyorum. 
Zonguldak Milletvekili Rıza öner Çakan ve ar

kadaşlarının önergesi : 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı 2559 Sayılı 

Folliıs Yetki ve Selahİyetleri Yasasında Değişikilk' 
Yapan Kanun Tasarısının 2 ncli paragrafının son kıs
mında yer alan «24 saati geçmıemlek üzere polisçe 
gözaltına alınalblilir» cümlesi, gelecekte yetkinin kö
tüye kullanılması mümkün olabileceğinden,, bu cüm
lenin yasa tasarısından çıkarılmasını arz' ve talep 
ederiz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hülkümet?... 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Hakkâri Milletvekili Lezgin önal ve arkadaşları

nın önergesi: 
Kanun tasarısının 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrası-. 

nrn aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Kimliği tespit edilemeyen veya nüfusa kayıth ol
madığı anlaşılan kişilerin parmak izi veya fotoğraf
ları alındıikftan sonra kimliklerinim tespiti veya nü
fusa kayıtlannın temini için tüzükte gösterilen esas 
ve usûllere göre işlem yapılır. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu 
efendiim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATILLA 
SIN (Muş) — Katılıyor Sayın Başkan. 

IBAŞKAN — Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kalbül edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme-
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
(Adana Milletvekili Cüneyt Oanver ve arkadaş

larının önergesi : 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Yasa Tasarısı

nın 6 ncı maddesinin i inci fıkrasındaki «48 saat» 
ibaresinin çıkarılarak, yerine" «24 saat» şeklinde bir 
sınır getirilmesini talep ederiz. 

ıMalatya Milletvekilli Ayhan Fırat ve arkadaşla
rının önergesi : 

Kanunun 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasındaki «ger
çek kimliği ortaya çıkıncaya kladar 48 saat» yerine 
«24 saat» olarak değiştirilmesini arz ve rica ederiz. 

BAŞKAN — 2 önerge de aynı mahiyette bulun
duğu için birlikte işleme koyuyorum. 

Komisyon 'bu 2 önergeye katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

SIN (Muş) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim, 

BAŞKAN — 2 ndi önergeyi birilikte oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Her 2 
önerge de kabul edilmemiştir. 

'Bir diğer önergeyfiı okutuyorum : 
Manisa Milletvekili İsmet Turhangü ve arkadaş

larının önergesi : 
Tasarının 6 ncı maddesindeki 2 nci fıkranın aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 
Karakola götürülen zanlının evraklarına doktor 

raporu da eklenir ve hakkında tanzim olunan evrak
la bereber adliyeye verilirler. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN ı(Muş) — Katılıyor Sayın Başkan. 

'BAŞKAN —Hükümet?... 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kalbul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okütiuyoruim: 
Hatay Milletvekili Mustafa Çelebi ve arkadaşla

rının Önergesi ; 
343 sıra sayılı tasarının 6 ncı maddesinin 3 üncü 

fıkrasında «24 saat gözaltına alınabilirler» ibares'ii 
yerine «24 saat bir süre ile İkamete raptedilirler» 
ibaresinin konmasını saygılarımızla arz ederiz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN l(Muş) — Katılıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendliım. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edlil-
memiştk. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

III. 

(HP sıralarından «Çoğunluk yok» sesleri) 
(10 milletvekili ayağa kalktı) 
M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Çoğunluk yok 

efendim, yoklama istiyoruz. 
•M. TURAN BAYEZİT ((Kahramanmaraş) — 

önerge de vermiştik zaten Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bize bir önerge gelmedi efendim. 
İsimleri tespit edelim efendim : 

LEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (İstanbul) — Ço
ğunluk var efendim. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Yok efendlim; ço
ğunluk yok. (ANAP sıralarımdan (Çoğunluk var» ses
leri) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) - - Sa
yın Başkana bir tefsir yaptıracaksınız,' yoklama da 
yaptırmayacaksınız... 

BAŞKAN — Yoklama isteyenleri Sayın Oktay, 
Sayın Erel, Sayın Gürbüz, Sayın Bayezit, Sayın öz-
demir, Sayın Üner, Sayın Babacan, Sayın Alcan, 
Sayın Aydemlir, Sayın öney. 

Ad okumak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
(Ankara Milletvekili Alpaslan Fehlvanlı'ya ka

ttan yoklama yapıldı) 

(M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Efendim, yok
lama sağlıklı yapılmıyor. 

- BAŞKAN — Efendim, ben takip ediyorum. 
M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Lütfen yokla

ma sağlıklı yapılsın efendim. 
'BAŞKAN — Aslında biz usule uymak içlin yok

lama yapıyoruz. Yoksa burada yeterli çoğunluk var
dır; gözlerimizle de görüyoruz. 

M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Bu sizin takdi
riniz efendim; yoklamadan sonra belli olacak efen
dim. 

BAŞKAN — Yoklamaya devam ediyoruz efen
dlim, 

Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırımı ve arka
daşlarının önergesi : 

Tasarının 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında 
«KMiğirii ispat edemeyen veya polisçe tanınmış kişi 
ile ispat edemeyen, veya gösterdiği belgelerin doğru
luğundan şüphe edilen kişinin gerçek kimliği orta
ya çıkıncaya kadar gözaltına alınabilir. Bu 12 saati 
geçemez ve kişi kimliğini ispat hususunda gerekli 
(kolaylık gösterilir» sekinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

(Burdur Milletvekili Necip Oğuzhan Artukoğlu' 
na kadar yoklama yapıldı) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekii «Burada» demeden siz 
söylüyorsunuz. 

BAŞKAN — Ben görüyorum efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Milletvekili ayağa kalkacak «Burada» diyecek; siz 
demeyeceksiniz. 

BAŞKAN — Diyorlar elendim. 
(Hatay Milletvekili İhsan Gürbüz'e kadar yokla

ma yapıldı) 

ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Sayın Baş
kan, yanlışlık oldu; Yavuz Köymen yok; «Var» de
nildi, 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, yasak 
savmak için yoklama yapmayalım. (ANAP sırala
rından «Buradaydı» sesleri) 

BAŞKAN — Düzeltiriz efendim. 
»(Yoklamaya devam edildi) 
BAŞKAN — Sayın nnilletvekiHeri, sonradan ge

len arkadaşlar veya burada ismi yazılırken «var» veya 
«yok» şeklimde söylendiğinin şüphesi içerisinde olan
lar lütfen yazılı belge göndersinler, Mm atlamış ola
biliriz, işaret etmemiş olabilirsiniz, görmemiş ola
biliriz; bu itibarla yazılı belge gönderin. 

M. SEYF1 OKTAY (Ankara) — -Sayın Baş
kan, yazılı belge gönderen arkadaşların yoklama 
anında Genel Kurulda var olup olmadıklarını tespit 
edin efendim. 

BAŞKAN — Efendim, milletvekillerine itimat 
ediniz, (imzalarıyla gönderecekler ve yoklama defte
rinden de sayıyoruz. Lütfen milletvekili arkadaşlarımı
za itimat ediniz. 

— YOKLAMA 
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M. SEYFt OKTAY (Ankara) — itimat etmiyor 
değiliz efendilm. 

BAŞKAN — Onun usulü vardır, içtüzük de di-
yorki, ismini yazar ve altına da imzasını atar. 

VI. 

1. — 4.7J934 Tarihli <ve 2559 Sayılı Polis Vazife 
ve Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ye Adalet ye İçişleri komisyon
ları raporları 01692) (S. Sayısı :_ 343) (Devam) • 

BAŞKAN — Gömüşırndöre devam ediyoruz, öner
geleri okutmaya devam ediyoruz. 

Türkiye Büyük (Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı 6 ncı madde

cimin ikinci fıkrasının sonuma «Kimliğini ispat eden
ler derhal serbest bırakılır» İbaresinin eklenmesini 
saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Çorum 'Milletvekili Besim Göçer ve arkadaşları 
'BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka

tılıyorlar mı? 
İÇIŞLERI KOMISYONU KATIBI ISMAIL 

ÜÖDÜL (Edirne) — Katılıyoruz. 
İÇIŞLERI BAIKANI YILDLRUM AKIBULUT 

((lErzinoan) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyorlar, 

Hükümet katılmıyorlar. 
Önergeyi oylarımıza sunuıyorum: Klalbul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul ödilmemişltıiır. 
Diğer önergeyi okuıtuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 Sıra Sayılı Yasa Tasa

rısının 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasından «Polisçe» 
ibaresinin çıfcarimasını saygılarımızla arz ve teklüf 
ederiz. 

Adana Milletvekili Vehbi Baituımian ve arkadaş
ları 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet 
katılıyorlar mı? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATILLA 
'SİN (Muş) — Katılıyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKİBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyorlar, 
hükümet katılmıyorlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge kabul ledilmemiştir. 

M. SEYFt OKTAY (Ankara) — İtimatsızlık-
<üan değil efendim, sağlıklı yürümesi açısından; işin 
şekli bu. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, görüşmeler 
için yeterli sayımız vardır. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Yasa Tasarısı
nın 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasından (Fotoğraf
ları» kelimesinin çıkarılmasını saygılarımızla aırz ve 
(teklif edeniz. 

izmir Milletvekili A. Aşkın Toktaş ve arkadaş
lan 

iBAŞKİAN — önergeye komisyon ve hükümet 
katılıyor mu? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATILLA 
SIN ı(]Muş) — KaMıyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(lErzinoan) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon kaltılıyor, 
Hükümet katılmıyorlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.., önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı 4.7.1934 tarihli 
ve 2559 Sayılı Polis Vaziife ve Selahiyet Kanununun 
6 ncı maddesinin «Polisçe tanınmış kişiler» ibaresi 
yenine, «Tanınmış «kişiler» olarak değiştirilmesini say
gılarımızla arz ve • teklif ederiz. 

İzmir Milletvekili Durcan Emıirbayer ve arkadaş
ları 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet 
katılıyor mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATILLA 
SIN (Muş) — Katılıyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKİBULUT 
(lErzinoan) — Katııknıyoaruz. 

İBAlŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kalbul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı yasa tasarı
sının 6 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki «lile» ke
limesinin çıkartmasını arz ve ıtekllif ederiz. 

— KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
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Adana Mlletvekiıii Cüneyt Canver ve arkadaş
ları 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
nlıyor mu? 

(İÇİŞLERİ! KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Kaıtılıyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBfULUT 
'(Erzincan) — Katılmıyoruz. 

'BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul editae-
mfejttk. 

'Diğer önergeyi okuıtiuyoırum : 

Türkiye Büyük MilEelt Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 343 sıra sayılı yasa tek

lifinin madde 6 ıile değiştirilmesi için eklenen iki 
fıkranın ik fıkrasında ki kimliğinin beMrienmesi 
için istenen ve aranan (bölge) kelimesinin uydurma 
bir şoförlük bölgesi anlaşılmaması için, bu (belge) 
sözcüğü yerine (kimlik) kelimesinin konulmasını ve 
'bu kimliğin de özel kanununca değiştirilmesi kabul 
olunmuş olan (yeni kimlik belgesi) ile olması olarak 
monte iedİımesiıni arz ve teklif ederiz. 

Erzurum Miildtivekiıli Hilmi NaHbamtoğlu ve ar-
k'adaşfarı 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet 
k'aMıyor mu efendim? 

İÇtŞLERI KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyoruz. 

İÇİŞLER! BAKANI YILDIRIM AKJBIULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, komis
yonda çoğunluk yok. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kalbuİ edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyoırum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
2559 Sayılı Kanunun 17 nci maddesinin 343 sa

yılı yasayla değiştirilen 6 ncı maddesinin son fık
rasının metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Kadir Narin 
Diyarbakır Milletvekili 

ve arkadaşları 
SALİM EREL (Konya) — Komisyonda çoğun

luk yok, İçtüzüğü ihllal ediyorsunuz Sayın Başkan 
BAŞKAN — Efendim, komisyon üyelerini tamam

lasın. önergelerin okunmasına ara veriyoruz. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATILLA 
SEN (Muş) — Komisyon tamamdır Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon üyesi orada oturursa olur, 
otuırmazsa otaıaz. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZOÜSÜ ATİLLA 
SIN f(?Muş) — Komisyon tamamlanmıştır Sayın Baş
kan, 

BAŞKAN — önergelerin okunmasına devam edi
yoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte odan tasarının 6 ncı maddesinin 

son fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
©deniz. 

Paşa Sarıoğlu 
Ağrı Milletvekili 

ve arkadaşları 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Kanun Tasa

rısının 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının madde 
metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe eklidir. 
Saygılarımızla. 
Zonguldak Milletvekili İsa Vardal ve arkadaşları. 
ALİ İHSAN ELGİN (içel) — Sayın Başkan, çok 

hızlı okuyorlar. Tek tek okusalar da anlasak. 
BAŞKAN — Daha önce de dinlediniz efendim. 
Buyurun okuyun efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Polis Vazife 

ve Selahiyet Kanunu Tasarısının 6 ncı maddesinin 
dörtdüncü fıkrasının tasarı metninden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Mardin Milletvekili Kenan Nuri Nehrozoğlu ve 
arkadaşları. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülen kanun tasarısının 6 ncı maddesi son 

paragrafının madde metninden çıkarılmasını arz ede
riz. 

İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve arkadaş
ları. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanun tasarısının 6 ncı maddesinin son fıkrasının 

maddeden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 
Sivas Milletvekili Şevki Taştan ve arkadaşları. 
BAŞKAN — Efendim bu önergelerin 6'sı da dör

düncü fıkranın metinden çıkarılması mahiyetindedir. 
6 önergeyi birlikte işleme koyuyoruz. 
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Komisyon ve Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

SIN (Muş) — Katılıyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — 6 önergeyi birlikte oyluyorum, öner
geleri kabul edenler... Etmeyenler... 6 önerge de kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Kanun Tasarı
sının 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Zonguldak Milletvekili İsa Vardal ve arkadaşları. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Gerekçeyi oku-

sana. 
BAŞKAN — Gerekçe okunmaz efendim. 

KÂTİP ÜYE SÜLEYMAN YAĞCIOĞLU (Sam
sun) — Aykırılık sırasında gerekçe okunmaz efendim. 

BAŞKAN — Siz cevap vermeyin efendim. 
ALİ İHSAN ELGİN (içel) — Bir dakika Sayın 

Başkan, böyle olmaz ki, Kâtip nasıl «okunur» veya 
«okunmaz» diye cevap verebilir. 

BAŞKAN — Biz de ikaz ediyoruz efendim. 
ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Teşekkür, ederim. 
BAŞKAN — Sayın komisyon ve hükümet öner

geye katılıyorlar mı efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Gerekçe eklidir. 
Zonguldak Milletvekili İsa Vardal ve arkadaşları. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, de
ğişikliği teklif edilen fıkra okunmuyor. Hangi fıkra
dır? Fıkranın okunması lazım efçndim. 

BAŞKAN — Efendim, orada ne yazıyorsa biz 
onu okuyoruz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Önergeyi tam oku
muyorlar, eksik bırakıyorlar. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesinin tamamını oku
yun efendim. 

KÂTİP ÜYE SÜLEYMAN YAĞCIOĞLU (Sam
sun) — Sayın Başkanım, gerekçeleri okumuyoruz ki. 

BAŞKAN — Hayır, gerekçeyi okumayacaksınız 
efendim, değişiklik maddesini okuyacaksınız. 

Buyurun, okuyun efendim. 
Fıkra 3 : Kimliği tespit edilemeyen veya nüfusa 

kayıtlı olmadığı anlaşılanların parmak izi veya fotoğ
rafları alındıktan sonra serbest bırakılırlar. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına 

6 ncı maddenin son bendinde yer alan «Kimliği 
tespit edilemeyen veya nüfusa kayıtlı olmadığı anla
şılan ve nüfus idarelerine gönderilmesi gerekenlerin 
parmak izi veya fotoğrafları alındıktan sonra, kim
liklerinin tespiti veya nüfusa kayıtlarının temini için 
tüzükte gösterilen esas ve usullere göre işlem yapılır» 
kısmının madde metninden çıkarılmasını teklif ve arz 
ederiz. 

izmir Milletvekili Durcan Emirbayer ve arkadaş
ları. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet 
katılıyor mu? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
6 ncı maddenin dördüncü fıkrasındaki «Parmak 

izi veya fotoğrafları» kelimesinin çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu ve arkadaşları. 
BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet 

katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

SIN (Muş) — Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

6 ncı maddenin sonuna «Kimliklerini ispat etmek 
üzere gözaltına alınan kişilerin iaşe ve ibateleri Dev
let tarafından karşılanır» hükmünün ilavesini saygı
larımızla arz ve teklif ederiz. 

Çorum Milletvekili M. Besim Göçer ve arkadaş
ları. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyoruz Sayın Başkanım. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Önergeler oylanmıştır. 
Komisyon dünkü müzakereler esnasında 6 ncı 

maddenin ikinci fıkrasında, «Birinci fıkranın son 
paragrafı» olarak maddî hatayı tashih etmişlerdi. Bu 
maddî hatanın düzeltilmesiyle birlikte 6 ncı maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
6 ncı madde kabul edilmiştir. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Soru Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Efendim, o soru müessesesi daha ön
ce, akşam maddenin müzakereleri esnasında halle
dildi. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Madde müzakere 
edildi mi Sayın Başkan; söz verdiniz mi? 

BAŞKAN — Edildi efendim, dün bu müzakereler 
gece devam etti. 

Şimdi, komisyon 5 inci maddeden önce 6 ncı mad
denin müzakeresini talep etmiş, yüksek heyetiniz bu 
talebe uygun hareket etmiş, 6 ncı maddenin müza
kereleri tamamlanmış ve 6 ncı madde kabul edilmiş
tir. Bu itibarla, görüşülmeyen 5 inci maddenin müza
keresine geçiyoruz. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
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.» 

BAŞKAN — Milliyetçi Demokrasi Partisi Gru
bu adına Sayın Osman Bahadır; buyurun. Sayın Ba
hadır, süreniz 10 dakikadır efendim. 

MDP GRUBU ADİNA OSMAN BAHADIR 
(Trabzon) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ta
sarının 5 inci maddesiyle kanunun 15 inci maddesi
ne eklenen fıkra hakkında görüşlerimi Anayasa ve 
metin açısından izah etmeden önce, bu durumla bağ
lantılı olarak bir hususa temas etmek istiyorum. 

Polis Vazife ve Selah'iyet Kanunu 1934 yılında 
yürürlüğe girmiş bir kanundur. Kanunun metnini in
celediğimiz takdirde; 1935'te çok az bir değişiklik 
yapılmış, 1965't)e bir değişiklik var ve Anayasa Mah
kemesinin bir fıkrasını iptali var, bir de 1973 yılında 
20 nci maddesinde ufak tefek değişiklik yapılan bir 
kanun. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sayın 
Başkan, Genel Kurulu sükûnete davet eder misiniz? 
Hatibi duyamıyoruz, önemli bir madde. 

BAŞKAN — Efendim, sükûnet var da, sayın ha
tip biraz hafif sesle konuşuyor. Sayın ilgililer, mikro
fonu düzeltin efendim. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Bu kanunla, 
memlekete arız olan ve memleketin düzenini bozan, 
işlenen suçlar hakkında polis takibat yapmıştır, mü
dahale etmiştir. 

Şimdi, 1980 hareketine kadar geçen dönemde, bu 
kanun yürürlükte bulunduğu halde, polis güçsüz kal
mış ve olaylar hepimizin gözleri önünde cereyan et
miştir. 1980'den sonra olağanüstü dönem başlamış ve 
5 seneye yakın bir zaman olağanüstü dönem devam 
etmiştir. 

Şimdi normal döneme dönerken, ki bu Polis Va
zife ve Selahiyetleri Kanunu üzerinde bir değişiklik 
yapılmasına 1980 yılından evvel de ihtiyaç duyul
makta idi, bugün olağanüstü dönem geçtiğine göre, 
bu kanunda hâlâ bir değişiklik yapılmamasını arzu 
eden bir kimsenin bu çatı altında bulunabileceğini 
tahmin etmiyorum. Ancak, mesele şudur : Bu kanun 
düzenlenirken 1982 Anayasasının getirdiği sınırlama
ları da göz önüne alınarak iyi bir şekilde düzenlen
mesi ve normal dönemin bir yasası olduğuna göre, 
olağanüstü haller dışında, normal dönemde de bu ka-
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nunun en güzel şekilde çalıştırılmasını sağlamak ge
rekir. 

Şunu ifade edeyim ki, bu kanun cemiyetin düze
nini bozanlarla ilgilidir, suçlarla ilgilidir. Cemiyetin 
düzenini bozmayanların, suç işlemeyenlerin bu kanu
nun varlığından veya yokluğundan haberi bile olmaz, 
onun için, kanunun bir öcü gibi gösterilmesini ben 
hayretle karşılıyorum. 

İkinci bir husustan da bahsetmek isterim. Bir ka
nun yapılırken, polisin eğitim düzeyi yüksek değildir, 
şudur, budur diye, buna göre bir kanun düzenleye
yim diye düşünülemez. Bu kanun düzenlenirken poli
sin eğitim düzeyinin yüksek olduğunu kabul etmemiz 
lazım, buna göre düzenlenmesi lazım. Polisin eğitim 
düzeyi yüksek, değilse, bu, Saym İçişleri Bakanlığı
nın düzelteceği bir husustur. Eğer polis görevini ya
parken vazife hududunu geçiyorsa, yetkilerini aşıyor
sa, bunları da düzenleyen mevzuat vardır. Bu bakım
dan, bizim bütün gayemiz kanunun düzgün bir şe
kilde çıkmasına yardımcı olmaktır. 

15 inci maddeye eklenen fıkrayı şimdi bir de ben 
izah edeyim. Müsaade ederseniz, evvela Anayasanın 
19 uncu maddesinde belirtilen, yakalananlara veya 
gıyabî tutuklu olanlara hâkim huzuruna getirilmeleri 
için ne kadar süre verildiğini inceleyelim, sonra da 
değişiklik maddesini inceleyelim. 

«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 huzuruna 
çıkarılır. Kimse, bu süreler geçtikten sonra hâkim 
kararı olmaksızın hürriyetinden yoksun bırakılamaz. 
Bu süreler olağanüstü hal, sıkıyönetim ve savaş hal
lerinde uzatılabilir.» 

Hazırlanan kanun, olağanüstü hal, sıkıyönetim ve 
savaş hali kanunu değildir, bununla bir alakası yok
tur ve Anayasa, soruşturmalarla ilgili hâkim önüne 
çıkarılma süresini ferdî suçlarda 48 saat, toplu suç
larda 15 gün olarak kesinlikle sınırlamıştır. 

M. SEYF1 OKTAY (Ankara) — Sayın Başkanım, 
komisyon olmadan müzakere mümkün mü efendim? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ko
misyon yok efendim. 

BAŞKAN — Komisyon yerini alsın efendim ve 
komisyon bu hafifliklerden lütfen vazgeçsin. (HP sı
ralarından alkışlar) 

Sayın Bahadır, buyurun, devam edin efendim. 
OSMAN BAHADIR (Devamla) — Tasarının 5 

inci maddesiyle kanunun 15 inci maddesine eklenen 
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fıkra ise şöyle : «Devletin bütünlüğü, anayasal düzeni 
ve genel güvenliği ile kaçakçılık ve uyuşturucu mad
delere ilişkin suçların önemi ve gizliliği bakımından 
gereken hükümlü ve tutuklular en geç onbeş gün 
süre ile üst amirine bilgi verilmek ve yetkili savcı
nın talebi ve hâkim kararı ile ceza ve tutukevinden 
alınabilir. Bu süre tutukluluk ve hükümlülükte geçmiş 
sayılır.» 

Şimdi, Anayasada ferdî suçlarda 48 saat, toplu 
suçlarda 15 günlük soruşturma süresi vardır. Hal
buki burada, elimizdeki metinde ferdî suç ve toplu 
suç ayrımı yapılmamıştır. Buna göre bu soruşturma 
süresi, ferdî suçlardaki 48 saat, 15 güne; toplu suç
lardaki 15 günlük süre de 30 güne çıkarılmaktadır; 
Anayasaya aykırı olarak çıkarılmaktadır. Nasıl çıka
rılıyor? Hâkim kararıyla çıkarılıyor. Şimdi, hâkimin 
kararı bu süreyi kısaltabilir ama uzatamaz. Burada 
hâkim aracı kılınıyor. Hâkimin kararı Anayasanın 
bir maddesini iptale yeterli değildir. Burada, hâkim 
kararıyla Anayasanın demin zikrettiğimiz fıkrası ip
tal edilmiş oluyor. Ben bunu iddia ediyorum. 

Diğer bir husus; hâkim kararı ile Anayasanın bu 
kesin süresi uzatılamaz. Hazırlıkta evvela 15 gün du
racak, sonra bir hâkim kararıyla da tekrar 15 gün 
daha bunu soruşturma için polise vereceksiniz... Hâ
kimin böyle bir kararı vermemesi lazım; Anayasaya 
aykırıdır diye vermemesi lazımdır. 

Başka bir husus da, bunların dışarı bırakılması 
doğru düzenlenmemiştir. Şöyle ki; «Bu süre tutuklu
luk ve hükümlülükten sayılır» deniliyor. Bu, tamamen 
mevzuatı altüst eden bir keyfiyettir. Şimdi, nezaret 
başka şeydir, tutukluluk başka şeydir, hükümlülük 
başka başka şeylerdir. Türk Ceza Kanununda «Tu
tukluların firarı, hükümlülerin firarı» diye madde
ler mevcuttur; Türk Ceza Kanununun 298, 299 uncu 
maddeleri bunlarla ilgilidir. Nezaretteki firar vazi
feyi ihmal suçunu teşkil eder veya suiistimal teşkil 
eder; ama tutukluluktan firarın Türk Ceza Kanunu
na göre cezası vardır. Yani, bunların her birine ya
pılan muamele ayrı ayrıdır. 

Bir diğer nokta şudur : Bizim mevzuatımıza gö
re cezaevlerinin dış muhafazası jandarmaya aittir; 
hiçbir zaman emniyete bir hükümlü veya tutuklu tes
lim edilmez, şevklerine karışmaz. Böyle bir tutuklu 
hükümlüriün ise polise mevzuatımız gereğince teslimi 
mümkün değildir. Bunun kanunla hükümlü veya tu
tuklu sayılması da mümkün değildir. Bunlar nerede 
vakit geçirecekler; bu da belli değildir. Alınıp neza
rete mi konulacaklar, nerede vakit geçirecekler? Bu 
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'bakımdan da mevzuatımıza bu madde tamamen ters 
düşmektedir. Ama şunu da söylemek isterim; elbette 
devlet aleyhine suç işleyenler, uyuşturucu madde ka
çakçılığı yapanlar, bu gibi, devletin yapısına dinamit. 
koyanlar için bir şeyler düşünülmesi lazım. Bunu iyi 
düzenlemek lazım. Ben bidayette 'kanunun komisyon
larda incelenmesini, daha enine boyuna tartışılmasını 
'bu bakımdan arzu'etmiştim; fakat aceleye getirildi. 

• Bunun, olağanüstü bir kanun olmadığına göre, bu 
kadar aceleye getirilmesine de lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Bahadır, toparlayınız efendim. 
Vaktiniz geçmiş bulunmaktadır. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Şimdi, bir de 
şu şaibeyi getirir. Bir de şunu söyleyeyim; bunlar 
dışarı verilirken, mesela hükümlü için o kadar mü
him değil de, tutuklu için bilfarz polisten şikâyetçi
dir, dövülme şikâyetçisidir. Tekrar mahkemede, po
lise verdiği ifadeyi değiştirmiştir. Şimdi tekrar poli
se veriliyor; polis bunu ne yapacaktır? işkence, yal
nız dövmek değildir, 'işkencenin nedbesi; doktorlar 
'beni mazur görsünler, nedbe hematom bir haftada 
kaybolur; 15 gün süre veriliyor. Bunları çıkarırken 
belki muayene ederek çıkarmaları mümkündür. Yal
nız İşkence, dövmek demek değildir. İşkencenin çe
şitli yolları vardır. Bakın, işkencede dövmekten baş
ka, zalimane ve gayrî insanî hareketler de vardır. İn
sanın ihtiyacı olan oksijenden mahrum bırakılması 
da işkencedir, gıdadan mahrum bırakmak da işken
cedir, yiyecekten mahrum bırakmak da işkencedir. 

BAŞKAN — Sayın Bahadır, lütfen toparlayınız 
efendim. 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Önemli açıklık 
getiriyor. Bırakın da konuşsun. ' 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Bugün asıl 
olan ıslandır. 

BAŞKAN - - Sayın Korkmaz, dinlemenin de bir 
hududu var. İçtüzük bu hududu tayin etmiş. Sayın 
arkadaşımız 5 dakika geçirdi. Bu itibarla ben ikaz 
etmek mevkiinde değil miyim? Lütfen efendim. 

M. TURAN BAYEZİT i(Kahramanmaraş) — Tek
nik konuşuyor 'Sayın Başkan, politik konuşmuyor. 

.OSMAN BAHADIR (IDevaınla) — 30 sene bu 
işin tatbikatını yaptım; ben burada bir şeyler anlat
mak istemiştim. 

Beni bağışlayın, İçtüzüğe göre yaptığı sayın Baş
kanımızın ihtarına uyarak sözümü burada kesiyorum. 

IHepinize saygılar sunarım. (MDP ve HP sırala
rından alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Turan Bayezit; buyurunuz 
efendim. (HP sıralarından1 alkışlar) 

HP GRUBU ADINA M TURAN BAYEZİT 
((Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; grubum adına yüce Meclise saygılar sunu
yorum. 

'5 inci maddesini görüşmekte olduğumuz bu tasarı, 
iktidarın, vatandaşın hürriyetlerine yaklaşım açısını 
çok çarpıcı bir şekilde gözler 'önüne koymaktadır. Bu 
Haşarıyla iktidar, vatandaşın özgürlüğüne saygı nok
tasında sınıfta kalmıştır. Bundan daha önemlisi, bu 
tasarıyla iktidar kavli ile fiili arasında tutarsızlık ol
duğunu, söylediğini yapmadığım tespit ve tescil et
tirmiştir. 

Hükümet programından bir pasaj arz edeceğim. 
Gerek hükümet programında, gerek Anavatan Parti
si programında, gerekse, «Turgut özal'ın Dedikleri» 
kitapçığında yer alan bir pasaj var arkadaşlar; prog
ramın *22 nci sayfası : («Huzur ve güvenliğin bedeli, 
demokratik nizamdan, insan hak ve hürriyetlerinden 
vazgeçmek değildir.» Programında bu çok ulvî söz
cüklerin yer aldığı bir hükümetin getirdiği tasarı, de
min de arz ettiğim gibi, niyetini ve icraatını nasıl 
birbirinden ayrı iki değer olarak sergilediğini gözler 
önüne sermektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tasarıyla vatandaşın 
özgürlüğünü kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarıl
maktadır. Vatandaşın özgürlüğünün satışı ne Sevda 
Tepesinin satışına benzer, ne köprü ve barajın sa
tışına benzer. 'Sayın Başbakanımızın vurguladıkları 
gibi, çok haklı olarak vurguladıkları gibi, Sevda Te
pesi de yerindedir, Köprü de yerindedir; ama siz 
vatandaşın özgürlüğünü, demin söylediğim şekilde, 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarırsanız, o öz
gürlük bir daha gelmez arkadaşlar. ((HP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) İşte, bu tasarının önemli 
noktası budur. Arkadaşlar, bu tasarıya ne 12 Eylül 
edebiyatıyla, ne 1'2 Eylül öncesi tablolarını getirmek
le, ne Türk polisine itimat felsefesiyle ve hepsinden 
önemlisi bir Anavatan 'Partili milletvekili arkadaşı
mızın evvelsi gün, «Bir şey söyleyeceğim, bazıları 
hoplayacaklar» parantezi içinde yapmış olduğu ara
besk Mc üarthycilikie yaklaşamazsınız. Siz, istediği
niz kadar; bugün size hâkim olan bu arabesk Mc 
Carthyciliği gündeme getiriniz, siz yapmak istediğinizi 
hiçbir zaman perdeleyemezsiniz arkadaşlar. (HP sı
ralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, biz polise, biz Türk 
Devletinin güçlenmesine, biz Türk Devletinin ve Türk 
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toplumunun yaşadığımız o günlere bir daha dönme
mesine sizden daha sıkı sarılan insanlarız ve sizden 
daha sıkı. olarak onun gerçekleşmesi için gayret sarf 
©den insanlarız. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Belli, 'belli. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamda) — Arkadaş
lar, ama biz bunun yanında, bazı felsefelerin 'hap
sedildiği kemik kutulara girmeyen bazı değerleri de 
terazinin kefesine koyarız. İşte bu, vatandaşın özgür
lüğüdür. Bu itibarla, hiçbir surette Saym Bakan, 
«Belli belli» diye de bağırsanız, bizi bunları müda
faada yıldıramazsınız. Biz polisin vatandaşın yanın
da olmasının yanındayız; ama 'biz, polisin vatandaşın 
gölgesi Olmasına karşıyız; ama biz, polisin vatanda
şın yatak odasına girmesine karşıyız arkadaşlar. (HP 
sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

'Muhterem arkadaşlarıım, Anavatan Partisi prog
ramının hazırlanışından bu yana, Anavatan iktida
rının bu memleketin başına geçişinden bu yana 1,5 
— 2 yıl geçti. Acaba şu tedbirleri Anavatan iktidarı 
düşünmüş müydü? Niçin 1,5 sene sonra bu noktaya 
geldi; bunu teşhir etmek istiyorum. Anavatan Par
tisi programını ve demin söylediğim 'hükümet prog
ramını incelerseniz. 

ALPASLAN 'PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 
Biaşkan, £ inci madde ile ne alakası var? 

•DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Sayın Başkan, maddeyle ilgisi var mı? 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Ve «Tur
gut Özal'ın Söyledikleri» kitapçığını incelerseniz, po
lis hakkında alınacak tedbirlerin, güvenlik hakkın
da, alınacak tedbirlerin hükümetin bakış açısı içeri
sinde tüm ekonomik ve eğitime yönelik olduğunu 
görürsünüz. 

Programın 23 üncü maddesine bakınız; Okuyup 
da zamanımı geçirmek istemiyorum. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— 'Maddeye bak. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — iyi 
bak, okumamışsın. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Hiçbir su
retle polisin yetkilerinin artırılmasını, ne açık ne de 
ima suretiyle kapsayan bir madde yok. 5 inci mad
desini görüştüğümüz şu tasarıyla getirilen tedbirler
den, yalnız özel polis cezaevleri Beşinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planında bir tedbir olarak vardır, onun 
dışında hiçbir tedbir bu hükümete temel teşkil eden 
bir metinde mevcut değildir. O halde hükümet, ara-
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dan 1,5 yıl geçtikten sonra bu tedbirleri neden getir
mektedir? Bunun cevabı yine hükümet programının 
içinde; 22 nci sayfadan bir pasaj okuyorum. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Bayezit, 1 dakikanızı 
rica edeceğim. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Sayın Başkan, lüt
fen müdahale etmeyin. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Buyurun 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi tabiatıyla tümü üze
rindeki konuşmaları ihtiva eden bir mahiyet alıyor. 
Burada sadece 5 inci madde üzerinde konuşursak... 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Tabiî tabiî 
Sayın Başkanım, arz ediyorum konuşurken. Bazen 
tekrarlamadımsa özür dilerim; «Görüşmekte olduğu
muz 5 'inci maddesinin yer aldığı bu tasarı» diye pa
rantez içinde arz ediyorum efendim. 

M. SEYF1 OKTAY (Ankara) — Hepsi bir bütün 
içindedir. 

BAŞKAN — Bu istikamette devam edin efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Hükümet 

programından okuyorum sayın arkadaşlarım. Sayfa 
22 : «Aşırı enflasyonun, yokluk ve kıtlıkların, işsiz
liğin hâkim olduğu bir ortam, demokratik rejimin 
tartışılmasına, komünizme, aşırı cereyanlara (özellikle 
«komünizme» tabirini Bizim Radyonun tutkunu olan 
arkadaşım dinlesin), bölücülüğe, anarşi ve teröre çı
kartılmış en güzel davetiyedir.» 

Demek ki hükümet, 1,5-2 yıl önce bu tedbirleri 
getirme ihtiyacını hissetmemiş, bugün getirmiştir. O 
halde programda yer alan bir tablo Türkiye'de ya 
çıkmaktadır veya belirtileri vardır. Tasarıda yer alan 
bazı kavramlara değinmek istiyorum; belirtileri var
dır belki de. O halde, hükümet bu tedbiri getirmek 
zorunluluğunu duymuştur. Haklı, Türkiye'de bugün 
aşırı enflasyon vardır arkadaşlar... 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Azalıyor beyefendi. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Yokluk ve 
kıtlık vardır arkadaşlar... 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Yoktur. 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Yokluk ve 

kıtlığı sizin açınızdan maddî olarak alırsanız «yoktur» 
diyebilirsiniz. Cebinde iştira gücü Olmayan, asgarî 
ücretle 5 çocuğunun geçimini temin edemeyen bir 
toplumda yokluk da vardır, kıtlık da vardır; maddî 
açıdan bakmayınız buna. (HP sıralarından alkışlar) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — O hal
de 5 inci maddenin karşısında olmayın. 

BAŞKAN — Sayın Pehlivanlı... 
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M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — işsizlik 
Türkiye'de bugün aşırı boyuttadır. İşte hükümet, bü
tün bu nedenlerle bu tedbirleri getirmek zorunluğu-
nu hissetmiştir. 

HAZIM KUTAY (Ankara) - - 5 inci maddeden 
bahsedin. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — 5 inci mad
deden bahsediyorum sayın arkadaşım; şimdi geçiyo
rum. 

Sayın arkadaşlarım, 5 inci madde nedir? 5 inci 
madde - altını çiziyorum - sil yeni baştan maddesi
dir. özellikle bunu değerlendirmenizi rica ediyorum. 

Arkadaşlarım, 5 inci maddedeki hâkim kararı, va
tandaşa tanınan bir teminat değildir. Buradaki hâkim 
kararı; hukukçular bilirler, hukuk mahkemeler inde
ki tespit kararı Veren hâkimin kararı gibi şeklî bir ka
rardır. Şeklî bir karar olmadığını iddia ediyorsanız, 
maddeye «gerekçeli kararı» fıkrasını ilave ediniz; 
önergemiz var. Hâkimin kararı gerekçeli olur ise, 
şeklî olmaktan çıkar. Biz bu maddeyi bu şekilde ka
bul edersek, hem Türk hâkimini manevî baskı altına 
düşüreceğiz ve bunun kadar önemli olarak Türk po
lisini, yanında olmamız gereken Türk polisini töh
met altına düşüreceğiz arkadaşlar, işkence iddialan 
tekrar gündeme gelecektir. Demin arkadaşım çok gü
zel söyledi; 1/haftalık sürenin aşılması keyfiyeti ve 
Türk toplumunda yer etmiş olan fKarakolda doğ
ru söyler, mahkemede şaşar» türküleri vatandaşlar 
tarafından mırıldanmaya başlanacaktır arkadaşlar. 
Türk polisini bu itham altında bırakacak bir madde
yi kabul etmek, hiçbirimizin hakkı değildir. 

Yine bu maddeyi kabul edersek; şahsen benim ve 
benim partimin görüşü bu değildir, hükümetin gö
rüşü budur; bu maddeyi kabul edersek, Avrupa Top
luluğuna, Avrupa Konseyine ne yüzle bakacaksınız? 
Tepki gösterin, cevabını vereceğim. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Müsaade eder misiniz 
gösterelim. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın Ada
let Bakanı bundan bir süre önce şu kürsüden yaptığı 
bir konuşmada; bir arkadaşımızın rapor göstererek 
ileri sürdüğü bir işkence iddiasına karşı Sayın Adalet 
Bakanı, «arkadaşlar, siz bu kürsüden bunu söyler
seniz biz Avrupa Konseyinde memleketi nasıl mü
dafaa ederiz?» demedi mi arkadaşlar? (HP sıraların
dan alkışlar) Hükümeti bu noktadan da uyarmak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, toparlamanızı rica 
ediyorum efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Toparlıyo
rum efendim. 

Bir önergemiz var. Biz bu maddeye karşıyız, önce 
bunu tescil ettireyim; ama bu maddeyi samimiyetle 
kabul etmek istiyorsanız, işkence iddialarını günde
me getirmeyecek diyorsanız, bir önergemiz var ve 
bir fıkra eklenmesini teklif ediyoruz. 

MÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya) — önergelerinizin 
ciddiyeti kalmadı beyefendi. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Teklifimiz 
şu : «Sanık veya tutuklunun ruhsal ve bedensel sağ
lığı, hâkimin kararında belirleyeceği, emniyet teşkila
tında görevli olmayan bir tabibin sorumluluğuna 
tevdi edilir» Bunu kabul ederseniz, bu maddeyle Türk 
polisini töhmetten kurtarır ve Türk polisine hizmet 
yaparsınız. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; bu mad
de bu şekilde geçtiği takdirde, Türk basınında hiç
bir suretle işkence iddiaları yer almayacaktır; ama 
fısıltı gazetesinin tirajı artacaktır. Lütfen maziye ba
kınız; fısıltı gazetesinin tirajının artması demek, hü
kümetlerin ömrünün sonunun gelmesi demektir. 

Saygılar sunuyorum. (HP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şahsı adına konuşacak olan Sayın ismail Saruhan, 

buyurunuz efendim. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Sayın Halkçı Parti Sözcüsü 
madde üzerinde konuşacağı yerde iktidarın progra
mının bir bölümünü okumak suretiyle işin esas nok
tasını okumadıkları için, ben onun yerine okumak 
istiyorum : «Mülkî idare amirlerimizin yetkilerini ar
tıracak ve vatandaşların içlerinin büyük bir kısmının 
Ankara'ya gelmesine mahal kalmadan...» (HP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ALI İHSAN ELGİN (İçel) — Ankara'da işkence 
yapılmıyor sadece, her yerde yapılıyor demektir bu. 

İSMAİL SARUHAN (Devamla) — Demek ki, 
millî iradenin, mahallî idareler... (HP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, alkışlarınıza 
belki hatip teşekkür ediyor, ama biz işitme imkânını 
bulamıyoruz, lütfen efendim. 

İSMAİL SARUHAN (Devamla) — Sizin şu al
kışlarınız, eğer bu kürsüye olan saygınlığınızdan do
layı ise, ben de sizlere teşekkür ederim. Ancak, şu 
kürsüye, şu yüce çatıya saygınlığınızın olmadığı, her 
maddede 70 - 80 tane önerge vermenizle, saatlerce, 
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günlerce yüce Meclisi oyalamanızla ortaya çıkmıştır. 
tşte, anamuhalefet partisi mensubu arkadaşımızın 
okumaktan imtina ettiği husus, mülkî idare amirleri
nin yetkilerini artırmak; madde budur. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Polis nerenin mülkî 
amiri oluyor? 

BAŞKAN — Efendim lütfen, Sayın Elgin eğer 
söz istiyorsanız veririm söz, siz de konuşursunuz, 
niçin hatibin sözünü kesiyorsunuz? 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Tabiî, olur efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın İsmail Saruhan, konuya gi
rin lütfen. 

İSMAİL SARUHAN (Devamla) — Müsaade edi
niz. 

Sayın milletvekilleri, saatlerce sizin konuşup da, 
bizim sizleri sabırla dinlediğimizi biliyorsunuz. Ben
den önce konuşan sayın milletvekili, temel hak ve 
hürriyetlerden bahsederek maddenin doğıju olmadı
ğını iddia etmişlerdir. Oysa bu tasarı, özgürlükleri 
ortadan kaldırmamakta, bilakis Anayasanın 14 üncü 
maddesine dayanılarak getirilmiş bulunmaktadır. 
Anayasanın 14 üncü maddesi; «Anayasada yer alan 
hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve mil
letiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devle
tinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, 
temel hak ve hürriyetleri yok etmek...» diye devam 
ediyor, uzatmamak için diğer fıkraya geçiyorum : 
«Bu yasaklara aykırı hareket eden veya başkalarını 
bu yolda teşvik veya tahrik edenler hakkında uygu
lanacak müeyyideler, kanunla düzenlenir» diyor. O 
halde Anayasaya, temel hak ve özgürlüklere aykırı 
olduğunu söylemek doğru değildir. Sanıyorum mad
de hakkında verilen önergeler şu anda yüzlerce ol
muştur. Memlekette suç işleyen küçük bir grubun, 
azınlığın haklarını korumak için Yüce Meclisin ça
lışma hakkını engellemek her halde bu çatıya yakı
şacak bir olay değildir. (HP sıralarından sıra kapak
larına vurmalar, gürültüler) 

Sayın milletvekilleri müsaade ediniz; sayın ana
muhalefet partisinin sözcüsünün, benim dün yaptı
ğım konuşmamdan, benim sözlerimden birtakım ma
nalar çıkarması hakkı kendilerine düşmez. O konuş
ma ve manaları bana aittir, ne konuştuğum hakkında 
yorum yapma hakkı benimdir. 

Bunun böyle bilinmesini rica eder, saygılar su
narım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Halil İbrahim Şahin. 
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Efendim, Sayın İbrahim Taşdemir, Sayın Halil 
İbrahim Şahin'e konuşma hakkını devretti, buyurun. 
(HP sıralarından alkışlar) 

Sayın Şahin, süreniz 5 dakikadır. 

HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Denizli) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; görüşmekte olduğu
muz Polis Vazife ve Selahiyet Yasasının 5 inci mad
desi, ANAP ve iktidarının ekonomik yapısını çok 
açık şekilde belirttiği kadar, ayrıca Türk insanının 
temel hak ve hürriyetlerine bakış açısını da o derece 
önemli şekilde değerlendirir. 

Değerli arkadaşlarım, böyle bir hüküm ne Ana
yasamızda var, ne 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasasında 
var, ne Olağanüstü Hal Yasasınad var; ancak ve an
cak 1934 yılında kabul edilen Polis Vazife ve Sela-
hiyetleri Yasasında da yok, 52 yıl sonra ANAP Hü
kümetinin getirmiş olduğu bu yasada, ekonomik yön
den Türk insanı, dışarıda zamlardan kurtuluşu ceza
evinde bulurken, polisin artık bundan böyle cezaev
lerinde de Türk insanını rahat hale getirmemesi için 
bir yasa tasarısı olarak gelmiştir. 

Değerli milletvekilleri, her siyasal parti kendi 
ekonomik davranışının, sisteminin hukuksal çatısını 
çatar. Bu hukuksal çatısını şimdiye kadar Anavatan 
Partisi 1,5 yıldan beri Çek Yasasından Maden Yasa
sına ve oradan da Tasarrufların Teşviki Yasasına ka
dar çatarak gelmiş iken, ekonomide başarısızlığı ar
tık ortaya çıktığından bu yana, siyasal yönden, hu
kuksal yönden ve aynı zamanda Özgürlükler yönün
den de kısıtlamalar devrine girmiş, 1,5 yıldan bu ya
na ilk olarak parlamentoya sevk ettiği siyasal içerikli, 
idaresel içerikli yasa budur. 

Değerli milletvekilleri, diyoruz ki; 5 inci madde 
ile yapılmak istenen nedir? 5 inci madde ile vatan
daş, doğrudan doğruya tutuklu ve hükümlüyken, 
bizzat soruşturmayı yapan polisin emriyle yine alı
nacak ve 15 gün süre ile istenildiği gibi gezdirilecek 
ve böylece polis, ilkönce ifadesini alırken işkenceye 
tabi tutulmuş olan bir vatandaş, hâkim huzurunda, 
savcı huzurunda gerçekleri ifade etme özgürlüğünden 
işin ta başında kurtulmuş olamaktır ve böylece va
tandaş gerçekleri olduğu gibi değil, polisin ileride tek
rar cezaevinden almak tehdidi altında söylemek zo
runda kalacaktır ve bunun için Anayasamızda da bu 
hüküm yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, 15 günlük süre de, doğru
dan doğruya, çok değerli arkadaşımın da ifade ettiği 
gibi, işkence darbelerinin ve ekimozların bir nevi or
tadan, kaldırılmasına gerekçe hazırlamaktır. Esasın-
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da, hükümlü ve tutukluların keşiflerde bulunması, 
ifade verilmesi hususları Ceza Muhakemeleri Usulü 
Yasasında açıkça ifadesini bulmuştur. Çünkü değerli 
arkadaşlarım, ekonomik model bu olunca, insanların 
ve vatandaşların, geniş halk kitlelerinin susturulması 
için getirilmiş olan bir öneridir. Çünkü Sayın Özal 
6 - 7 yıldan beri Türk ekonomisine damgasını vurur; 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı olarak vurur, 
Başbakan yardımcısı olarak vurur, Başbakan olarak 
vurur ve bunda muvaffak olamayınca özgürlükleri 
kısıtlamak için bu yasa maddesi getirilmiş durumda
dır. 

Türk insanı İnsan Hakları Evrensel Beyanname
sine imzasını atmıştır, Avrupa İnsan Hakları Sözleş
mesine imzasını atmıştır ve bu imzayı atan Türk 
Milletinin, bu yasaya «Evet» dememesi gerekir. Bu 
durumda bu maddenin çıkarılması, Anayasamızın 
ruhuna da ve aynı zamanda İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesinin ruhuna da uygun olacaktır. Mutlak 
surette bu maddenin metinden çıkarılması gerekmek
tedir. 

Saygılarımla. (HP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

SABİT BATUMLU (istanbul) — Sayın Başkan, 
ben de söz istemiştim. 

BAŞKAN — Efendim, zatı âlinizi kaydettim, sıra 
gelirse takdim edeceğim. Sizden evvel Sayın Nuri 
Üzel var efendim. 

Sayın Bakan buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bu madde hakkında söz alan sayın konuşmacılar bü
tün dikkatimizi teksif etmiş olmamıza rağmen mad
denin içeriği hakkında herhangi bir açıklamada bu
lunmadılar, madde ile ilgili bir görüş serd etmediler, 
maddenin ne getirip, ne götürdüğü üzerinde durma
dılar. Hep hak ve özgürlüklerden bahseden konuşma
cılar bu madde ile hangi hak ve özgürlüklerin kısıt
landığını açıklamadılar. Ben bu nedenle yüce Meclis 
huzuruna çıkma lüzumunu hissettim. 

Getirilen maddeyi okuyorum : «Devletin bütün* 
lüğü, anayasal' düzeni ve genel güvenliği ile kaçakçı
lık ve uyuşturucu maddelere ilişkin suçların önlen
mesi» diye başlayan bu madde bu suçlardan sanık 
olanların, tutuklu bulunanların veya mahkûm olan
ların daha başka bir suçla tutuklu olmaları halinde 
kendilerinin hâkim kararı ile tekrar sorguya çekil-
mesinıi düzenleyen bk maddedir. Düşününüz ki, ba

silli bir suçtan tutuklu bulunan fok kişinin devletin 
bütünlüğü, anayasal düzeni ve genel güvenliği ve 
kaçakçılık gibi suçlarla ilişkili olduğu tespit edilir 
ve bu konularda hakkında soruşturma yapılmak lüzu
mu hâsıl olursa, bunu, hâkim kararı ile, savcı tekli
fi ile tutukevinden veyahut cezaevinden alıma yetki
sini veren bu maddeye neden hiç dokunulımaksızın 
tiaımıaımen maddenin dışında görüşler serdedilıniştir? 
Bunu yüce 'Mealisin dikkatine arz eder, saygılarımı 
sunarını efendilim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
(Sayın Başkan, bir haber yayıldı efendim Mecliste, 
«Yabancıların mülk edinime yasası Anayasa mahke-
mesıinoe iptal edildi» diye. Acaiba bir bilginiz var ımı? 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlık divanında otu
ruyorum ben, nasıl foiiebliriım7 

M, TURAN BAYElZltT ^Kahramanmaraş) — 
Hayır, biir haber yayıldı da o bakımdan somdum. 

IBAŞKAN — Efendim, bu haberi zatı âlıiniz, ba
sın locasına yakınsınız, basına yakınsınız, telefona 
yakınsınız, benden daha iyi bilmeniz lazım. Ben 
burada işkence çekiyorum. 

Sayın Nuıiri Üzel, buyurun efendıiim. 
SABİT BATUMLU (İstanbul) •— Sayın Başkan 

söz istemıişıtıiim. 
BAŞKAN — Efendim, som siözü Sayın Nuri Üzei'e 

veriyorum. Çünkü sırada o var. İçtüzüğümüze göre 
gruplar konuştuktan sonra sayın iki üyeye, iki millet
vekiline söz veriyoruz. Şayet hükümet ve komisyon 
konuşursa son söz milletvekillinin hükmü gereğince 
de sıradaki milleitveküline söz veriyorum. Bu vesile 
lile de Sayın Nuıni Üzei'e söz verdik. Hükümet tekrar 
söz alır, komisyon tekrar söz alırsa zaltı âlinize sıra 
gelir. 

OSMİAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başkan, 
konuşma hıakkınıız doğmuştur, müsaade buyurursa
nız.., 

(BAŞKAN *— Otfuran efendim. 
Evvela Sayın Bahadır, kürsüde... 
OSMAN BAHADIR {Trabzon) — IBiZim söyfedıi-

ğimıizin aksi söyleniyor... 
IBAŞIKAN — 'Sayın Bahadır, Sayın Bahadır, efen

dim, Sayın Bahadır... 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Konuşma hak
ikimiz doğmuştur; müsaade buyurursanız bizim de 
bir mevzuu ortaya koymamız lazım: cSuç» tabiri 
var mı bizim söylediğimiz... 

BAŞKAN — Sayın Bahadır, siz konuşuyorsu
nuz, bizi biç dinlemiyorsunuz. Her şeyin bir usulü 
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Ve adabı var. Kürsüde sayın hatip var iken, sayın 
hatip sözünü bitirmeden nasıl söz talebinde buluna-
ibilirsiniz? Bitirsin, söz talebinde bulunursunuz, uy
gun bulursak söz veririz. Alksii halde hatibi dinleme
me gibi bir duruma düşeriz. Söz talebinin bir usulü 
var, kaidesi var; İçtüzük bunları yazmış. 

Devam edin Sayın Üzel. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
ıdeğerli (milletvekilleri 'arkadaşlarım; daha önce ko
nuşan Anavatan Partlii milletvekili arkadaşımın 
«Maddenin içine gidilmiyor» diye yaptığı konuşma
da dahi kendisi birtakım genellemelere kaçtı, kendi 
sözüne hâkim olmadı. Sayın Bakan bu maddeyi izah 
ederken, maddenin üzerinde durulsun, esas konuya 
gelinsin ve haklılık öyle çıksın, dedi. Ben şimdi 
tamamıyla madde üzerinde durmak suretiyle konu
yu izaha çalışacağım. Bakalım bu maddenin uzan
tısının nerelere kadar gittiğini, madde içinde kalmak 
suretiyle acaba nasıl izah edebiliriz? 

2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunun
da bu defa getirilen değişikliklerin ve eklerin çe
şitli hukukî bakımlardan uygun görülmeyen yön
leri başlıca 3 ana esas grupta toplanmaktadır : 

-1. Birçok maddeler keyfiliğe ve takdire son de
rece açık sübjektif ifadeler ve unsurlar taşımaktadır. 

2. Görev ve yetkilerin tevdiinde karışıklıklar 
yaratacak idarî ve yargısal uyumsuzluklıar vardır. 

3. Polisin teşkilatlanması ve halihazır bün-
yevî mahiyeti, idarî ve adlî merciler arasında yetki 
ve görev ilişkileri, hu değişikliklerle ve eklerle geti
rilen görev ve yetki yüklerine gerekli veya yeterli' 
'bir uyum ve açıklık taşımamaktadır ve bu genel hal 
daha uzun ibür süre devam edecektir. 

Görüşülen bu 5 inci maddeyle 2559 sayılı Kanu
nun 15 inci maddesine eklenmek istenen fıkra da, 
işıte bu unsurları açık seçik taşımaktadır. 

1. Bu madde içinde «Gereken» sözcüğü kanunî 
metin ifadesi olarak yerinde ve isabetle kullanılmamış
tır. Bu isabetsizlik hukukî gerekliliğin fiilî uzantı
sında ve uygulamasında maddede belirtilen önemi 
konulardaki çok geniş kapsamda soruşturmayı yü
rütme sorumluluğu bulunan polisin hükümlü veya 
tutuklu şahıslar üzerinde şüphelere dayanan sübjek
tif takdirlerine muhakkak meydan verecektir. Mad
deyi «Gereken» sözcüğü içerisinde bu açıklıkla oku
duğunuzda bundan imtina edemezsiniz. 

2. Suç soruşturmasını yürütmekle sorumlu pô -
üs amirinin bilgi vermesi şartına bağlanan üst amir
lerin kimler olduğu belli değildir. Bu üstlüğü 'bilinen 

1 her idarî kademedeki amir devreye sokulabilir. Kim
dir bu üst amirler, açıklık ve seçiklik yoktur. Bu hal 
aynı zamanda adlî veya idarî mercilerin hem kendi 
içlerinde,, hem kendi aralarında yetkilerini sübjektif 
ve maksatlı istikâmetlerde kullanabilme yolarım 
açar, icabî veya selbî ihtilaflara sebebiyet verir. 
Bundan da hem yönetim zarar görür ve karışıklığa 
uğrar ve hem de şahıslar ya kayırılır veya haksız
lığa uğratılabilir. 

Bu itibarla, «Bilgi verilecek üst amirler» ifadele
rine, maksada uygun gereken açıklıkların muhak
kak getirilmesi şarttır. Bu tenkit göz önünde tutul
makla beraber, ayrıca polis amirinin teklifi... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 
'Başkan, otursunlar yerlerine. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, önergeleri lüt
fen ya dışarıda imzalayın veya herhangi bir yerde 
imzalayın. Bu itibarla, bizim müzakereleri takip et
memiz engellenmiş oluyor. Lütfen burasını bir kalem 
odası olarak kullanmayın. (ANAP sıralarından «öner
ge üretim merkezi» sesleri) 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — önerge 
imzalayacak mıyız? 

BAŞKAN — Burada, önergeler ayakta gezmek 
suretiyle imzalattırılmaz, onun yeri vardır. (HP sıra
larından gürültüler) 

ABDULLAH ÇAKIREFE (ManlıTsa) — İmzala
nır, burada imzalanır. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Ara verelim o zaman 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yerinize oturun efendim. 
Buyurun devam edin Sayın Üzel, 
ARİF TOPRAK (Niğde) — önergeleri imzalıyo

ruz, bunda ne Var? 
BAŞKAN — Efendim İstediğiniz kadar önerge 

imzalayabilirsiniz, bir şey dediğimiz yok. Ama Mec
lisin çalışma düzenini bozuyorsunuz. 

'Buyurun devam edin efendim-
M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Tamamıyla 

hukukî esaslara dayanan hu tenkitler göz önünde 
tutulmakla beraber, ayrıca, «Polis amirinin teklifi, 
yetkili savcının talebi ve hâkimin kararıyla esas 
unsur olarak hükümlü veya tutuklular 15 gün sürey
le ceza veya tutukevlerinden aünabilir» denmektedir. 
Bu hususta hükümlünün cezaevinden alınacağı, tu
tuklunun tutukevinden alınacağı belirtiliyor. Alına
bilir de, şimdi sormak istiyorum; nereye götürülür? 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Karakola, canının 
listediği her yere. 
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M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Bunun açıklan
ması lazımdır, öyle yerlere götürülür ki, bunun ar
kası alınamaz ve birçok yerlere götürür. Alınıp gö
türüleceği bir yer neresli İse, oralarda kalacağı süre 
de en çok İS gün olarak tespit edilmektedir. 

Maddenin başındaki maksadın tam olarak açık
lanamamış olması, 'bu işlemin hukukî önemini ve 
haksızlığım tam olarak belirtmektedir. 

©ütün iradelerimi, benden evvel konuşan her iki 
hatibin, «Madde içinde kalınız da, tenkit ediniz» 
sözlerine cevap olarak belirtiyorum, lütfen dinle
sinler. 

BAŞKAN — Sayın Üzel, toparlayınız efendim. 

M. NURÎ ÜZEL (Devamla) — Toparlıyorum 
efendim. 

iDevlet bütünlüğüne, anayasal düzene, genel gü
venliğe, kaçakçılığa, uyuşturucu maddelere ilişkin 
«uçlardan mahkûm olanların, zaten hüküm giymiş 
olmaktan dolayı bir cezaevinde olmaları gerekir. 
Bunları alıp en çok 15 gün süreyle nereye götür
mek gerekecektik ki? 

Bir hükümlünün hüküm giydiği bir suçla ilgili 
veya sonradan anlaşılan bir suçundan dolayı bulun
duğu cezaevinden alınıp bir merciin önüne çıkarıl
ması veya başka bir cezaevine nakli, zaten usul hü
kümlerine göre ancak savcının talebi ile, hâkimin 
kararıyla her zaman mümkündür ve böyle de uygu
lanmaktadır. Sayın bakan bu hususta açıklama is
temişti, işte ıbelrtiıyorum. 

Tutukluluğa gelince; bir tutuklu henüz sanık ola
rak zaten çok daha kısıtlı bir süre tutuklu bulunaca
ğına göre, bir tutuklu hakkında en çok da olsa ev
vela bu 15 gün süreyle tutukluluğunun kanunen ka
bul edildiği bu maddeyle tescil edilmiş olmaktadır. 
Bu husus tutuklu sanıklar hakkındaki sınırlı usul 
hükümleriyle bağdaşmamaktadır. 

İBir (tutuklunun sanıklığına ait durumunun delil 
tespiti bakımından açıklığa kavuşması içlin, tutukluluk 
yerinin değiştirilmesi de her zaman soruşturmanın 
gereği ve meşru usulü içimde yine idare, savcı ve hâ
kimin zaten yetkisindedir. Bir tutuklunun bulunduğu 
tutukevinden alınıp 'başka tutukevine götürülmesi her 
ne kadar genel olarak mümkün ise de, bu imkân 
tutukluya atfedilen sanıklık suçunun işlendüği yerin 
usul hükümlerinde belirli görev ve yetki (bakımından 
hâkimin bulunduğu mahal içinde olmak gerekmek
tedir. Ancak tutuklu sanıklara bir soruşturma gü
venliği verilmek için bu mahiyette bir madde düzen

lenmek düşünülmüş ise, sürelere ait diğer usul hü
kümleri de göz önünde tutularak, bu madde hukukî 
esasilere göre düzenlenmediği takdirde maddenin bu 
haliyle kabulü yukarıda belirtilen anayasal özlük 
halkların esaslarına tamamıyla aykırıdır, behemehal 
şüpheler yaratacaktır, karışıklıklara meydan verecek
tir, Hatta şurasına dikkat çekmek istiyorum: uy
gulamada, hele ait olduğu konular içinde büyük sui
istimaller yaratacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Üzel, lütfen toparlayınız 
efendim. 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Bu suliiistimaüerin 
alacağı genişliği takdirlerinize bırakıyorum. 

Bu maddenin reddedilmesi şarttır muhterem arka
daşlarım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Soru sormak isteyenlerin isimlerini kaydediyoruz 

efendim. 
. Soru sormak isteyen milletvekillerinin isimlerini 

okuyorum: Sayın Barış Can, Sayın Cüneyt Canver, 
Sayın Isa Vardal, Sayın Mustafa Çelebi, Sayın Sa
lih Akan, Sayın Reşit Ülker, Sayın Sabit Batumlu, 
Sayın Kenan Nehrozoğlu, Sayın Sururi Baykal, Sa
yın Arif Toprak, Sayın Seyfi Oktay, Sayın Metni 
Üstünel ve Sayın Aydın Güven Gürkan, Sayın Erol 
Ağağil. 

HİLMİ NALBANTOÖLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, ben de soru sormak Myorum. 

BAŞKAN — Efendim, soru sorma için kayıt iş
lemi tamamlanmıştır. 

Yalnız sorular konuşma istikametinde değil; sa
dece soru şeklinde olacak efendim. Fikir ve mütalaa 
beyan etmeksizin sadece soracağınız soruyu kısa ve 
öz olarak beyan edeceksiniz. 

Buyurun Sayın Can. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, sorum 
İçişleri Bakanınadır ve şöyledir: Sayın bakan madde
de açıklanan suçlar niteliği itibariyle Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin görev alanı içindeki suçlarla ilgili
dir. Buna rağmen, polisin blgü almasını... 

İBAŞKAN — ŞimdS sayın bakana hföap etmeye
ceksiniz, Başkana hitap edeceksiniz. 

K BARIŞ CAN (Sinop) — Efendim, aslında ben 
size hitap ediyorum. 

BAŞKAN — Biz uygun görürsek oraya intikal 
ettireceğliz;. 
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H. BARIŞ CAN (Sinop) — Başüstüne. | 
Sayın Başkan, 5 inci maddede belirtilen suçların... I 
BAŞKAN — Onu işittim efendini, anladım, orayı I 

geçiniz. I 
Siz, «Bunlar Güvenlik Mahkemelerini Ölgitendi- I 

ren suçlardır...» I 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Oradan mı devam I 

edeyim? I 
BAŞKAN —Evet. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — 5 inci maddede beUr- I 

tilten suçlar, Devlet Güvenlik Mahkemesinin görev I 
alanını ilgilendiren suçlar olmasına rağmen, niçin 
bu soruşturma pols tarafından yapılmaktadır? 

Sayın Bayezifin biraz önce kürsüden belirtttiğii 
gibi, «Karakolda doğru söyler mahkemede şaşar» 
olayını tekrar yaratmak için bir saptırma mıdır? 

BAŞKAN — Efendlim, Ibu soru değil ki. 
- H. BARIŞ CAN (S'inop) — Peki nasıl olacak, 

mı dır, mı dır diye sioruıyorum. O zaman sormaya
yım elfendünı̂  

IBAŞKAN — Soru ise soracaksınız efendim elbet
te. 

H. BARIŞ CAN l(Sinop) — Soruyu nasıl1 sorata? 
(BiAlŞKAİN — Klfendin, soru ınıasıi olacak; yani so

ru sorma müessesesini açıklamak bakımından aöyiü-
yorum. Siz ne dediniz ki, «Karakolda doğru söyler 
mahkemede şaşar» bu sual mi? Lütfen efendim, lüt
fen. Bununla ne demek işitiyorsunuz, onu anlayalım. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Efendim, şunu demek 
igtiyorum ." 

Hazırlığı yapan polis ifadesini alacak, mahkemeye 
gidecek. Sanık diyecek İki, «Poliste ben işkence ile 
ifade verdim.» Aynı kişi onu orada mimleyecek, «Gel 
bakayım, bunu sen mi yapıtın?» diyecek. Bunun adı
na da «Karakolda doğru söyler mahkemede şaşar» 
derler. 

(BAŞKAN — Efendlim, bu sual değil. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — (Bu mizansenin tipi bu 

sebilde çizilmiştir diyorum. 1 inci sorum bu. 
(BAŞKAN — Sayın Balkan, 1 inci soruya cevap 

verin efendim^ 
Başka var mı efendim? 

OH. BARIŞ CAN (Sinop) — Var efendlim. Yine' 
buna bağlantılı olarak Sayın Üzerin... 

BAŞKAN — Efendim, kürsüden ne söylenirse 
söylensin, siz kendi sorunuzu sorun. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Kısa konuşmak için 
hatırlaıtıiyorum-i 

Sayın Üzel'in de kürsüde belirttikleri gibi «alına
bilir» in sonu ne olacaktır, boyutları nedir, nereye 
alınacaktır, ne kadar alınacaktır, hangi amaçla alına
caktır? «Şartıyla» dliyor, amaç belirtüılimiyor, 

Sayın Bahadir'ın MzNJtiği hususlarda olduğu gibi, 
birtakım konuların giderilmesi süre ile ilgilidir, belir
tilen .süre niçin 15 gün olarak saptanmıştır? 

Sorularım bundan ibaret ama, kusura bakmayın, 
kafa bırakmadınız teessüf öderim,-

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun. 
iSaıyın Bakan, şjiimdi 3 soruya cevap rica ediyorum. 

ttflk soruda, «Devlet Güvenlik Mahkemelerinin sala
hiyeti uhdesinde olan hususlar için niçin polis sorgu
lama yapıyor» diye soruluyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Sayın IBaskan, değerli milletvekilleri; Dev
let Güvenlik Mahkemeleri vazlifesünde olan suçların 
soruşturması savcıya niyabetten polis marifetiyle yapı
lır, onun için efendim. Eğer, o mahkemenin vazife
sine giren suçlar olarak bunu kabul ettiğimiz takdir
de böyledir, 

2 nci suale vereceğim cevapta, kii değerlen'diirme-
sini sizin gibi yapmıyoruz, madde açık. Bir suçtan 
ötürü tutuklanmış olan veyahut mahkûm olanı... 

İH. BARIŞ CAN (Sinop) — Müteferrikan... 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Evdt, müsaadb buyurun, ben anlatayım. 
bir sabit fikre saplanmazsanız tatmin ol'acaksınıZj 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Norm cevaplarınız 
var. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Değil efendlim. 

Efendini, bir suçtan tutuklu veyahut hükümlü ola
nı bir başka suç mevzubahis olduğunda alıyor, ol
muyorsa almıyor. 

«Nereye alınacak?» Sorusunun cevabi açık. Po-
flıis, göreviyle ilgili olarak nereye alır? Nereye alır?., 

Suma Anayasada belirtilmişltir, Anayasaya uygun 
bir süredir^ 

(Saygıyla arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Can ver, buyurunuz, sorunuz efendim; yal

nız sual mahiyetinde olsun, görüş bildirmeyin ve on
dan sonra esbabı mucibe bildirmeyin. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 
sayın bakan bu suçlardan bahsederken, bunların ba
sit zabıta olayları olmadığım, son derece önemli suç
lar olduğunu vurguladılar. 
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Birinci sorum : Bu suçlardan yargılananları, adi 
suçlularla aynı haklara sahip olarak görüyor musu
nuz? 

İkinci sorum : Sahip iseler, ki İnsan Hakları Ev
rensel Beyannamesi ve Anayasamız gereği sahiptirler, 
o halde yalnızca bu suçlara neden ayrı muamele uy
guluyorsunuz? 

Üçüncü sorum : İlk ifadesini yargı önünde red
deden bu suçlulara cezaevlerinden alınıp götürüldük
lerinde yeniden işkence yapılmaması için herhangi 
bir güvenceye bu maddede neden yer vermiyorsu
nuz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Tutuklular, sanıklar, mahkûmlar hep
si eşit muameleye tabidir ve kanunlarımızda belirti
len muameleye maruz kalırlar, ayrıcalığı yoktur. An
cak, toplu suçların iyi tahkik edilebilmesi, hakikatin 
ortaya çıkarılabilmesi için toplu işlenen suçların so
ruşturmalarında, tahkikat evrakının hazırlanmasında 
bir zaruret vardır, bir zamana ihtiyaç vardır. Eğer, 
sorulmak istenen ayrıcalık bu ise, sebebini açıklamış 
oluyorum. 

İkinci ve üçüncü sorunuz belli bir fikre ve bir 
kanaate dayanıyor. Biz, kimseye işkence yapıldığını 
kabul etmiyoruz, herhangi birisine işkence yapılması 
doğal bir hadise değildir. Onun için de işkence yapı
lacakmış gibi bir tedbir almaya lüzum görmüyoruz, 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın İsa Vardal, buyurunuz. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
sayın bakanın cevaplandırmasını istediğim sorularım 
5 adet, ama kısa sorulardır. 

Sorumun birincisi şu : Biraz evvel de arkadaşları
mın değindiği gibi, işkence iddiaları karşısında mah
kemelerde sanıklar, «Karakollarda işkenceye maruz 
kaldığımızdan dolayı suçu kabul etmek zorunda kal
dık» demektedir. Şimdi, böyle bir iddiayı mahkeme
de ileri süren sanık, bilahara polis tarafından tutuk
evinden veya cezaevinden alındığında aynı şekilde 
bir kötü muameleye tabi tutulması korkusu içerisin
de ise, bu hal kişinin savunma hakkını ortadan kal
dırır mı? 

BAŞKAN — Efendim, sayın bakan, «İşkence 
yasaktır ve işkence iddialarını kabul etmiyoruz, arızî 
olan bir hadiseyi de, bu sebeple madde halinde geti
remiyoruz» diyerek cevapladılar bu sualinizi. 

İkinci suale geçin. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Ben savunma hak
kı konusunda soru soruyorum Sayın Başkan. 

M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Hükümet adına 
mı beyanda bulunuyorsunuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen, benim hükümet 
adına beyanda bulunup bulunmayacağımı takdir ede
cek mevkidesiniz. Ben, hükümetin sözcüsü değilim. 

M. SEYFt OKTAY (Ankara) — O halde lütfen 
gerekirse hükümet cevap versin sorulara. 

BAŞKAN — Ben, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin Başkanıyım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

M. SEYF1 OKTAY (Ankara) — O halde, ona 
uygun davranmanız lazım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Suali hükümete yöneltecek bendeni-
zim. Bu itibarla, bu sualin gerekliliğini ve gereksiz
liğini de takdir edecek olan benim. 

M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Bunun gerke-
liliğini üye takdir eder, milletvekili takdir eder. 

BAŞKAN — Bendeniz takdir ederim efendim, 
Başkanınız takdir eder. 

Sayın Vardal, devam edin efendim. 

ISA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkanım, 
2 nci sorum : Madde metninde hangi hallerde sanık 
veya tutuklunun tutukevi veya cezaevinden alınacağı 
yazılıdır. Burada, «Devletin bütünlüğü, anayasal dü
zeni ve genel güvenliği ile kaçakçılık ve uyuşturucu 
maddelere ilişkin suçlar» denilmektedir. 

Bu genel güvenliği ilgilendiren suçları sayan ba
kan tek tek tadat edebilirler mi? Bu suçların içinde 
adi suçlarla mesela trafik suçları var mıdır? Bu hal
lerde de sanık cezaevinden alınabilecek midir? 

BAŞKAN — Sayın Vardal, sorularınıza devam 
edin efendim. Burada yalnız sorularınızdan birinci 
kısmına cevap verecektir sayın bakan. 2 nci sualiniz, 
Sayın Canver'in sualiyle aynı mahiyette olduğundan 
ve daha önce cevaplandırılmış olduğundan sayın ba
kana sorulamayacaktır. 

Bu bakımdan 3 üncü sualinize geçin efendim. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkanım, 
özür dilerim;- ama, benim sorduğum sorunun Sayın 
Canver'in sorduğu soru ile hiç ilgisi yoktur. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Canver, «Trafik 
suçlarındaki adi suçlarda da alınabilir mi?» dedi. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Ben sadece bir 
misal verdim Sayın Başkanım, genel güvenlikle ilgili 
suçların içine kız kaçırma suçu da girebilir. 

BAŞKAN — Yani şimdi sormak istediğiniz husus 
şu değil mi efendim : Adi suçlarda da aynı yolu ta
kip edecek miyiz? 
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İSA VARDAL (Zonguldak) — Bu hususun ta- | 
dadını istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın bakan, Sayın Canver'e verdi
ği cevapta da, «Suçun adisini veyahut da başkasını 
değil, hepsini birden takip edeceğiz» dedi; ama, bu
na rağmen bu sualinizi soracağım efendim. 

ISA VARDAL (Zonguldak) — İşte bundan va
tandaş mutazarrır olabilir mi? 

BAŞKAN — Buyurun sorularınıza devam edin. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Soru 3. — Madde 
metninde «Polis amirinin teklifi üzerine, yetkili sav
cının talebi ve hâkimin kararı ile» denilmektedir. 

Polis işi adliyeye intikal ettirdiği zaman, alınma
sına gerekçe gösterdiği evrakları da savcıya ve hâ
kime ibraz edecek mıdır? Zira hâkimin karar verebil
mesi için elinde konu ile ilgili birtakım delillerin ol
ması lazım. Bu belgeler ve bu evraklar da ibraz edi
lecek midir? 

BAŞKAN — Tabiatıyla hâkim, kendisine herhan
gi bir... 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
soruyu size değil, sayın bakana soruyorum. 

BAŞKAN — Sayın Vardal, anlaşamadığımız nok
ta şu; soruyu Başkana yönelteceksiniz, Başkan tak
dir ederse ilgili bakandan cevaplandırılmasını iste
yecektir. Oysa sizin sualinizin içerisinde cevap var
dır, nasıl cevap vardır : «Buna hâkim karar vere
cektir» şeklinde cevap vardır. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, ta
mam, anlıyorum; ama, lütfen bu konularda görüş 
bildirmeyin. Sayın bakandan istiyorum sorunun ce
vabını. Ancak, soru yersiz olursa siz cevaplandırt-
mayabilirsiniz; ama, sorumda bir yetersizlik görmü
yorum Sayın Başkanım. 

4. Biraz evvel sayın bakan ifade ettiler, ama 
zapta geçmesi bakımından yinelemek mecburiyetinde 
kaldım. Çünkü madde metni açık değil. Tutukevi ve
ya cezaevinde bulunan tutuklu veya sanık, tutuklan
dığı veya mahkûm olduğu cezadan dolayı cezaevin- I 
den polisçe alınabilecek midir? 

5. Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu 1934 yi- I 
lında yürürlüğe girmiş olmasına rağmen, 5 inci mad- I 
dede tutuklunun veya sanığın cezaevinden alınmasına I 
neden görülmemiştir. Aradan 52 yıl geçtikten sonra I 
bu hükme neden hacet görülmüştür? I 

Teşekkür ederim. I 
BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. I 
Sayın Bakan, kısa ve özlü cevap rica ediyorum. I 
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AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Ne
den Başkanım? 

BAŞKAN — Efendim, şimdi soru kürsüde hitap 
şekline dönüşürse, kürsüde İçtüzük 5 dakikalık ko
nuşma hakkı verirken, sayın üyelerin soru mahiyeti
ni aşan konuşma mahiyetini alan konuları Sayın 
Gürkan, engellemeyecek miyiz, bunlarla meşgul ol
mayacak mıyız? 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, be
nim sorularım uzun değildi. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sorularda süre 
sınırlaması yoktur. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın Başkan, yüce 'Meclisin değerli 
üyeleri; soruları cevaplıyorum. 

1 inci soruya Sayın Canver'e verdiğim cevabı 
tekrar ediyorum. 

2 nci sorudaki genel güvenlik tabiri Anayasamı
za geçmiş 'bir tabirdir, bu nedenle kullanıyoruz ve 
kanun •yapımındaki teknik de budur. 

3 üncü soruya «Evet» cevabını veriyorum. 
4 üncü soruya, aynı suç için tekrar tekrar so

ruşturma yapılmayacağını söylüyorum. 
Suçların organize suçlar haline gelmiş olması 5 

inci sorunun cevabı olarak verilmiştir. 
Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — 'Sayın Çelebi 'buyurun. 

MUSTAFA ÇELEBİ (Hatay) — Sayın Başkan, 
öyle uyuşturucu madde suçları vardır ki, bu suçların 
suçlularının bir kısmı Ankara'da, bir kısmı da Şe
reflikoçhisar'da olabilir. Ankara'daki suçlular daha 
evvel yakalanarak tutuklanmışlar, bir kısmı da mah
kûm olmuştur. Bu tutuklama olaylarından sonra Şe
reflikoçhisar'a bu Ankara'daki tutuklama olayıyla 
ımürte'bit bir suç bulundu. Birtakım sanıklar hakkın
ca Şereflikoçhisar'da takibat yapılıyor, Ankara'da 
tutuklu olan, daha evvvel 15 gün polis tarafından 
gözaltına alınmıştır. 250 tane tutuklu vardır, Koç-
hisar'a gitmesi lazımdır. Sayın bakan, orada da bu 
maddedeki 1'5 günlük gözaltında tutma süresini kul
lanılabilecek midir? Birinci sorum budur. 

2. Bu kanun maddesi mürtebit suçlarla ilgilidir. 
İlgili olduğu içindir ki polis sanığı bir yerden alıyor 
bir yere götürüyor. Farzımuhal (biraz evvel verdiğim 
misali tekrarlayacağım) Şereflikoçhisar'da veya Kon
ya'da bir esrar fabrikası kurulmuş, bununla ilgili 15 
sanık orada, 250 sanık Ankara'da yakalanmış; An-
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kara'daki 250 sanık Konya'ya nasıl götürülecek, Kon-
ya'daki Ankara'ya nasıl getirilecek? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Bunun maddeyle ilgisi yok efendim. 
Eğer sayın milletvekilimizin dediği gibi 250 - 500 
sanığın götürülmesi, getirilmesi meselesi ise, idare 
bunun çaresini bulur efendim. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Alcan. 
'Sayın Alcan, konuşma mahiyetinde olmamasını 

tekrar rica ediyorum. Soru soracaksanız, kafanızda 
vardır, kağıda bakmadan da sorulabilir. 

Buyurun. 

SALİH ALCAN '(Tekirdağ) — Görüşülmekte olan 
tasarının birçok maddesinde olduğu gibi, bu madde 
ve fıkralarıyla ilgili önergelerimize sayın komisyonun 
bizim istikametimizde katılmasına karşın, sayın hü
kümetin bu önerilerin hepsini reddetmesini sayın hü
kümet nasıl değeriendirmektedir? 

BAŞKAN — Bu sual değil, soramıyorum, lütfen 
2 nci suale,geçiniz. 

SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Çoğunluğu hükü
metin mensup bulunduğu siyasî parti grubu üyesi olan 
sayın komisyon üyesi milletvekilleri ile hükümet ara
sındaki bu kanunla ilgili sürekli görüş ayrılıklarının 
nedeni nedir? Bu görüş ayrılığı samimi midir? Yok
sa, milletvekillerinin görüş bildirmelerini engelleme
ye mi matuf bulunmaktadır? 

BAŞKAN — Efendim biz içtüzük hükümlerine 
göre, komisyonun sayın başkanının ve üyelerinin 
maksatlarını tespit edecek ve onu araştıracak durum
da değiliz. Bundan dolayı 2 soruyu da sormuyorum. 

SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Çok teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sıkıyönetim Ya

sasının, 1981'de ek 7 nci madde olarak getirilen mad
desinde «Sıkıyönetim mercilerince yapılmakta olan 
bir soruşturma nedeniyle sıkıyönetim komutanı ve 
askerî savcı tarafından yazı ile istendiği takdirde ceza 
ve infaz kurumları ile tutukevlerinde tutuklu veya 
hükümlü bulunanlar derhal bu mercilere teslim edilir» 
denmektedir. Yani sıkıyönetim Yasasındaki bir sıkı
yönetim hükmü aynen buraya da alınmış. Şimdi bu 
maddeye aym hüküm getirildiğine göre, bu bir sıkı
yönetim hükmü değil midir? 1 inci sorum bu. 
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2 ncisi; «Sorumlu polis amirinin teklifi üzerine» 
diyor, Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 2 nci 
maddesinde, «Polisin görevini anlatırken işlenmiş 
olan bir suç hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nunu ile ve diğer kanunlarla» diyor ve orada savcı 
bu işlerle ilgili oluyor. Savcının emrinde polis adlî 
işlere bakıyor. Burada ise, tutuklu veya hükümlü 
olan, yani polisle ilgisi kesilmiş bir kimse 1934'ten 
bu yana sıkıyönetim hükmünün haricinde ilk defa 
olarak polis amirinin isteği üzerine (savcının değil, 
polis amirinin isteği üzerine) savcıya sorulmadan is
teniyor. Bu getirilen sistem bugüne kadarki adil ve. 
dünyada uygulanan sistem tepetakla edilmiyor mu? 
Onu sormak istiyorum. Ne getirecektir, ne götüre
cektir, onu da öğrenmek istiyorum? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

'İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — 1 inci soruyu cevaplandırıyorum: Bir 
sıkıyönetim uygulamasını getirmeyecektir efendim. 

2 nci sorunun cevabı : Savcının talebi ve hâkim 
'kararıyla bu yürürlüğe girecek, tatbikata girecektir. 

REŞİT 'ÜLKER (İstanbul) — Polis amirinin iste
ği üzerine değil mi? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Soruşturmayı savcıya niyabeten polis 
yapar. Elbetfceki dokümanlar, evraklar polistedir, fa
kat kararı verecek ve işi mecrama oturtacak savcı 
ve hâkimdir. 

Saygı ile arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Batumlu, buyurun efendim. 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Başkan, 
görüşmekte olduğumuz maddeye göre hükümlü ve 
tutuklu, polis amirinin teklifi üzerine cezaevinden, 
tlıtukevinden alınıyor, evvela nereye götürülüyor? 
Kimler alınır, babalar da alınır mı? Ayrıca hüküm
lülerin bu 15 günü nerede geçireceği sarahaten bura
da belli olmadığına göre, polis amiri bu tutukluyu is
tediği yerde 15 gün tutabilir mi, tutamaz mı? Bu 
maddede geçmemiş. İsteyecek ve savcının bir kara
rıyla oradaki babayı yanına alacak ve 15 gün istediği 
gibi onunla haşır neşir olacak. Bunun sonucu nedir? 
Birinci sorum bu. 

Ayrıca, tutuklular da ikinci kez kendilerinin tah
kikatını yaptırmak üzere 'böyle bir 15 gün istekte bu
lunabilecekler mi? 

'Üçüncü sorum, bu madde ile Anayasa hükmü 
birleştirilerek genelleştiriliyor. Bu kanun yasalaştık
tan sonra yahut bu kanuna ilave edilen bu maddeler 
buradan geçtikten sonra, Sıkıyönetim Yasası kaldı-



T. B. M. M. B : 113 13 . 6 . 1985 0 : 3 

rılacak ve ayrıca fevkalade Hal Yiasası da uygulan
mayacak mıdır? Sadece 'bu yasa ile mi idare edile
cektir? 

Teşekkür' ederini. 
BAŞKAN — Çok kısa olmak kaydıyla Sayın Ba

kan buyurunuz. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Birinci soruya daha evvelki sorulara ver
diğim cevaplarla cevap vermek istiyorum. 

SABİT BATUMLU (tstanbül) — Lütfen açık
layınız. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Açıkladım efendim. 

BAŞKAN — Efendim, sayın tokanı herhangi bir 
istikamette zorlayamayız. Kendi takdirleri içerisinde 
cevaplarlar. Onun takdirini oylama esnasında siz 
yaparsınız. 

Buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — 2 nci sorunun cevabı, «Hayır» efen
dim. -

3 üncü sorunun cevabı : Sıkıyönetimin kaldırılıp 
İkaldırılmayacağı hususu, 'bu görüştüğümüz madde ile 
ilgili değildir efendim. 

SABİT BATUMLU (istanbul) — 2 nci soruya 
cevabınız ne oldu? 

-İÇİŞLERİ BAKANI YIUDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — «Hayır» cevabını verdim efendim. 

'SABİT BATUMLU (istanbul) — Efendim, ikin
ci sualimde bir tutuklu da bu talebi yapabilecek mi 
diye sormuştum? 

BAŞKAN — Sayın Batumlu, biz soruyu sayın 
hakana yöneltiriz; sayın balkan sizi tatmin eder veya 
etmez, 'Başkanlığı hiçbir zaman ilgilendirmez. Şayet 
sizi tatmin etmediyse oylarınız sırasında önergeleri 
oylarken, maddeleri oylarken ona göre takdir ölçü
lerinizi kullanırsınız. 

Sayın Nehrozoğlu, buyurunuz. 

KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — 
Sayın Başkan, herhangi bir soruşturma için 15 gün 
süre ile alınacak tutuklu veya hükümlü polis neza
rethanesinde mi 'bırakılacaktır? Polis nezarethanesin
de tutuklu veya hükümlü kaç ıgün bırakılabilecektir? 

Anladığım manada, ifade almak için soruşturma 
yapılıyor. Bir soruşturma yapmak için 15 güne kadar 
süre fazla değil midir. Bu 15 günlük süre ne olarak 
kullanılacaktır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, buyurunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Efendim, tekrar tekrar ifade ediyo
rum. Biraz evvel açıkladım, ama bir daha açıklaya
yım. Elbetteki polis aldığını nezarethaneye götürür. 
Aldığını, eğer bir tespit, keşif, olay yeri tespiti ya
pılmak istenirse oraya götürür. Başka nereye götür
mesi söz konusu olabilir ki bu soru soruluyor? 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Sururi Baykal, buyurunuz. 
SURURI BAYKAL (Ankara) — Sayın Başkan, 

hükümlü ve tutukluların 1-5 günlük süre ile alınma
sıyla ilgili olarak, polisin bu madde ile yapılan dü
zenlemeye, yetkiye ihtiyacı var mıdır? Polisin bu
nunla ilgili bir talebi vaki olmuş mudur? Polisin ger
çek ihtiyacı bu yetkiler midir? Polisin ihtiyacı ekmek 
midir? Polisin ihtiyacı konut mudur, sosyal güvence 
midir? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen, sual mahi
yetinde sorunuz. 

SURURI BAYKAL (Ankara) — Sual mahiyetin
de soruyorum. 

BAŞKAN — Ne alakası var son söylediğiniz söz
lerin sualle? 

SURURI BAYKAL (Ankara) — Sayın hükü
metimiz bu yetkilerin yanında polise 'ekmek, polise 
konut ve de polise güvenlik vermeyi düşünüyor mu? 
(HP sıralarından alkışlar) O bahar ne zaman gelecek, 
onu arz ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YffLDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Efen'dim madde ile ilgisi yok. Yani bu
rada görüşmeler yapıyoruz, madde ile soruların ilgisi 
yok. Fakat şunu herkesin gayet iyi bilmesi lazım ki, 
-hiç de inkâr edilemeyecek bir gerçektir- hükümeti-
ımizin polise vermiş Olduğu ehemmiyet ve imkânın 
şimdiye kadar mislini görmek mümkün değildir. 

Saygı ile arz ederim efendim. 
İBRAHİM URAL (İstanbul) — Polise ne verdi

niz efendim? 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Toprak, buyurun. 
ARİF TOPRAK (Niğde) — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Toprak, lütfen öne gelin 

efendim. (Gürültüler) 
Sayın Toprak, siz usul dışı konuşmaları âdet 

edindiğiniz. Bu itibarla, sözün nasıl isteneceğini, kim
lerden isteneceğini bileceksiniz ve ımilletvekilleriyle 
konuşmaktan kendinizi sarfınazar edeceksiniz. 

ŞJmdi suallerinizi sorunuz. 
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ARİF TOPRAK (Niğde) — O halde laf atan 
milletvekillerini susturun efendim. 

BAŞKAN — Ben sustururum. 
ARİF TOPRAK (Niğde) — Sayın Başkan, görüş

mekte olduğumuz Polis Vazife ve Selahiyet Kanu
nunun 5 inci maddesinde cezaevinden sanığı 15 gün
lük alıp götürme hükmü vardır. Cezaevlerinde ziya
ret yapılır, sanıklara yemek verilir. Burada da ziya
ret yapılabilecek mi? Bu bir. Yemek verilme durumu 
olacak ımı? 

2. Biliyorsunuz ki, Türkiye'de yargıçların vermiş 
olduğu kararlar da dahi yanlışlıklar olduğu 21 yıl 
sonra veya '30 yıl sonra anlaşılıyor; kişinin suçsuz 
olduğu ortaya çıkıyor. 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Ne oluyor Sa
yın Başkan, orada toplantı mı var? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri rica edeyim 
efendim, Bakanlarımızı işgal etmeyelim. 

Buyurun devam ediniz efendim. 
ARİF TOPRAK (Niğde) — O tutuklu 20 yıl yat

tıktan sonra. 
BAŞKAN — Efendim, lütfen sualinizi sorun. 
ARİF TOPRAK (Niğde) — Efendim, sualim bu

nunla ilgili. 
BAŞKAN —. Sorun sualinizi efendim o zaman. 
ARİ FTOPRAK (Niğde) — Daha sonra ne olu

yor? Cezaevinden çıkilınca; suçsuz Olduğu ortaya çı
kıyor? 

BAŞKAN — Evet çıkar. Bu sual midir efendim? 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Ancak, bir polis me
muru veya ilgilisi veya dışarıdan çekemeyen herhan
gi bir kişi tarafından zan altında bırakılarak, tertibe 
sokularak polisin emrine verilmiş olursa; bir genç 
kızın, bizim Anadoluda elinden tutulmaz. Elinden 
tutulduğu zaman onun istikbali söner. 

BAŞKAN — Efendim, misal vererek sual sorma
yın. Anlaşıldı efendim. 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Bunun 'burada 15 
günlük gezişinden sorumlu olacak kimdir? 

3. Polis veya yetkilisi tarafından mağdur edilen 
İkisinin. manevî veya maddî tazminatını, ticaret ya
pıyorsa maddî kaybını kim ve nasıl ödeyecek? (HP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan çok kısa olsun efen
dim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Bakan vere
ceği cevabı bilir. 

IBAŞKAN — Efendim isterse uzun versin; size 
de diyorum. 

i ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, tea
mülü biz de 'biliyoruz. Bu kanunu çıkaracak Sayın 
Başkana saygımızı bugüne kadar muhafaza ettik. 

BAŞKAN — Size söz vermedim efendim. 
Buyurun devam edin Sayın Bakan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, yeni 

teamül mü koydunuz? Söz istiyoruz söz vermiyorsu
nuz. Bizi mecbur ediyorsunuz bu sakilde' hitap et
meye. 

BAŞKAN — Devam ediniz Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Efendim, soruşturma için savcı tale
biyle ve hâkim kararıyla alınan kişiler bir hazırlık 
soruşturması mevzubahis olması nedeniyle, hazırlık 
soruşturmasında, kanunlarımızın kendilerine tanımış 
olduğu imkânlardan istifade edebilirler. 

İkinci sorunuzun cevabı : Yanlış anlamadım-
sa, zaten tutuklu ve hükümlülerin tekrar alınması 
söz konusudur, genç kızlarla veyahut suçsuzlarla, 
sununla, 'bununla ilgisini kurmak mümkün değildir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efendim. 
ARfF TOPRAK (Niğde) — 3 üncü sorum cevap

landırılmadı Sayın Başkan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Nedir efendim? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen efendim soru 
cevaplandırılmıştır. 

Sayın Seyfi Oktay, 'buyurun efendim. 
'M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkanım, 

sualim tutuklulara ilişkin olacaktır efendim. 
Efendim, tutuklu olan bir insan hakkında henüz 

kovuşturma sürdürülen kişi demektir. Bilindiği üzere, 
tutuklu 'başlangıçta polisin yaptığı işlem sonucunda 
tutuklanmaktadır. Tutuklu kişi kovuşturma esnasın
da veya araştırma esnasında, kendisini polisin yap
tığı işleme, polisin iddiasına karşı da korumak ve 
suçsuzluğunu ispat etmek durumundadır. Bir 'bakıma 
polis bir iddia makamı durumundadır, yani iddia ma
kamına malzeme ve delil veren durumundadır. Do
layısıyla, bu davada taraf durumundadır. O tutuklu 
da bu tarafa karşı kendini savunmak, suçsuzluğunu 
ispat etme durumundadır. Bu bir gerçek. 

Şimdi, böyle bir durumda tutuklu şahsı yeniden 
polise vermek veya polise- her an verilme ihtimali
nin, olanağının yaratılması karşısında şahsın en do
ğal hakkı olan savunma hakkı ihlal edilmiş olmaz 
mı? İstirhamım şu : Tecahüli arifaneden gelmeden 
ve gerçekten şu anki sualime cevap .verilmesini isti-

I yorum; bu bir. 

m — • 
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İkinci sualim : Böyle bir durumun meydana çık
ması adaletin tecellisini engellemez mi? Bu durumda 
giderek polisin, yargı organlarının üzerinde 'bir ku
rum ve müessese haline •gelmesi mümkün değil mi
dir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
'İÇİŞLERİ BAKANI YİLDİRİM AKBULUT 

(Erzincan) — Efendim, tutuklama polisin yaptığı iş
lem üzerine olmaz. Tutuklama polisin delil toplama
ları ve bilahara savcının tekrar bu delilleri gözden 
geçirip değerlendirmeleri ve bu delillerin tekrar hâ
kim huzuruna çıkarılmasıyla olur. 

M. SEYFİ OKTAY »(Ankara) — Olur mu Sa
yın Bakan siz avukatsınız? Kovuşturma başlangıçta 
poliste başjlar. Olur mu efendim? 

(İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan)— Elbet efendim, evet. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Olur mu efen
dim? • 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — O zaman o konuyu münakaşa etme
yeceğiz. O zaman onun bir yolunu başka yerde bu
lacağız. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı diyalog 
halinde olmasın Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
{Erzincan) — O bakımdan polis taraf değildir. Po
lis iddia makamı değildir. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Efendim, iddia 
makamına malzeme veren dedim. 

BAŞKAN — Efendim, görüşmeler diyalog halin
de olmasın Sayın Oktay. 

Sayın Oktay, sayın bakan cevabını versin, diya
log halinde olmasın efendim. 

İM. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başka
nım, sorulara ve cevaplara sansür koymayın. Zaten 
'önergelerimizin gerekçelerini okumaya sansür koy
dunuz, 'bir de buraya koymayın lütfen. 

»İÇİŞLER t BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
'(Erzincan) — «Polise yeniden verme, savunma hak
kını zedelemez mi? diyorsunuz. Biz o kanaati taşımı
yoruz. Çünkü, genellikle ikinci bir suç için soruştur
ma yapılacaktır. Yani, 'bir suçtan, demin de söyle
dim, durmadan adamı al sorgula, adamı al sorgula 
gibi bir tatbikatı getirmek istemiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın 'Metin. Üstünel, 'buyurun. 
METİN ÜSTÜNEL '(Adana) — Sayın Başkan, 

görüşmekte olduğumuz yasanın 5 inci maddesinin bir 
'bölümünde, «polis amirinin teklifi üzerine, yetkili 
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savcının talebi veya hâkimin kararı ile ceza ve tu
tukevlerine alınabilir» denmektedir. 

Bu itibarla sayın 'bakandan şunu öğrenmek isti
yorum : Hükümlü veya tutuklu ceza veya tutukev
lerine polis tarafından alınırken, sağlık durumu tes
pit edilecek imi veya polisin geri dönüşünde, yani 
tutukevine geri getirilişinde yine resmî bir rapor şek
linde sağlık durumu kontrol edilecek mi? İşkence 
görüp görülmediği tespit edilecek mi? 

BAŞKAN — Efendim, bunlara sayın bakan da
ha evvelki sualler vesilesi ile 2 ila 3 defa değinmiş
tir. Bu itibarla bu sualleri soramıyoruz. 

METİN ÜSTÜNEL (Adana) — Rapor olayı yok 
Sayın Başkan, 'bu soru ilk defa igeliyor. 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Rapor olayı 
sorulmamıştır Sayın Başkan. 

VEOİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, 
bakan cevap versin. 

BAŞKAN — Sayın Aydın Güven Gürkan buyu
run. (HP sıralarından «Sayın Bakan cevap verecek» 
sesleri, sıra kapaklarına vurmalar) 

M. TURAN BAYEZİT '(Kalhramanmaraı) — Sa
yın Başkan, sayın bakan cevap vermek istiyorlar. 

BAŞKAN — Efendim, 'bakan cevap verebilir; bu
na Sayın Barış Can, Sayın Oanver, Sayın Vardar 
dahil olmak üzere, en aşağı 6 ila 7 arkadaşın sualleri 
vesilesi ile sayın 'bakan cevap verdiler. (HP sıraların
dan gürültüler) 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Sa
yın Başkan, tasarı burada görüşülmeden mi geçsin 
istiyorsunuz? O zaman direkt gelsin, geçsin, gitsin; 
ne lüzumu var? Nedir, ne değildir 'bakılmasın... 

'İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Müsaade ederseniz cevap vereyim efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, zatı âliniz burada yok
tunuz 'Sayın Hastürk. Zatı âliniz burada olsaydınız 
bu suallere cevap verildiğini işitirdiniz. Bu suallere 
2 ila 3 defa cevap verdiler. Bu itibarla bu sualin tek
rarlanmasını uygun 'bulmuyoruz. 

'YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Sa
yın bakan, o konuda cevap vermedi, cevap vermek 
istiyorlar. 

BAŞKAN — Efendim, sayın bakanın elinde de
ğil onun cevabını vermek. Sayın bakna, ben cevap 
ver dersem cevap verir. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, lütfen 
sayın 'bakanı etki ve baskı altında bırakmayınız. Bı
rakımız Sayın Bakanım cevap versinler. 

450 — 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürkan. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sa

yın Başkan, sayın bakanın aşağıdaki soruları cevap
landırmasını arz ederim; ancak bu sorular daha ön
ce defalarca soruldu; sayın bakan cevap vermediği 
sürece arkadaşlarım defalarca- soracaklardır, ta ki 
cevap verinceye kadar. 

•1. Sayın bakanım, niçin 15 gün? 'Metinde di
yorsunuz ki, olay mahallinde bilgi ve görgüsüne mü
racaat etmek için bunun hapsetme süresi 15 gündür. 
Niçin 15 gündür? Niçin gitme, gelme, yol dahil 24 
saat veya 48 saat değil de 15 gündür; neyle ölçtünüz, 
neyle biçtiniz, gerekçeniz nedir? 

2. Hükümlü ve tutukluların Avrupa'da alınma 
uygulaması var mıdır; süresi ne kadardır, koşulları 
nelerdir? 

3. Savunma hakkını zedeleyecek mi sorusuna, 
hep şu cevabı verdiniz, «Biz bu kanıda değiliz.» Sa
yın İçişleri Bakanının Meclisi ikna etme konusunda 
söyleyeceği tek cevap bu mudur? 

4. Dediniz ki, «İkinci bir suçtan ötürü alınacak
tır.» 

Madde metninde bu cümle nerededir? Bunu ne
reden çıkartıyorsunuz? 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Efendim, biz soru müessesesinin gere
ğini yerine getiriyoruz. Yoksa burada madde madde 
kanunu yüce Meclise bu sırada, bu müessese ile an
latmıyoruz. Bunu daha evvel anlattık. Şimdi soru
lar, İçtüzükte nasıl soruluyorsa cevabı da öyle veri
lir. Biz cevap vermekten kaçmıyoruz, Verdiğimiz ce
vap içerisinde sizin tahayyül ettiğiniz veyahut bütün 
yüce Meclisin tahayyül ettiği soruların cevabı vardır 
efendim. Bunu böyle arz edeyim. 

Niçin 15 gün sorusuna gelince : Bunu defaatle 
söylüyoruz; en çok 15 gün; bu süre Anayasamızın 
müsaade ettiği bir müddet. Suçların organize olması. 
suçların birlikte ve çok sayıda kimseler tarafından 
işlenmesi, sorgulamanın yapılmasını zorlaştırıyor ve 
kanunun normal hallerde vermiş olduğu sürede biti
rilmesini sağlamıyor; onun için yapıyoruz efendim. 

Böyle bir yöntem Avrupa'da var mıdır, sorusuna 
gelince : Biz kendimizi Avrupa ile mukayese etmi
yoruz. Avrupa'da var mıdır, yok mudur bilmem. 
(Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın alkış
laması) 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Evet efendim, evet, alkişlayacaksanız 
hep beraber alkışlayın. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Bir 
daha söyleyin efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Savunma hakkını kısıtlar mı? Savunma 
hakkını neden kısıtlıyor efendim? Ben sokakta ge
zen adamı almıyorum; bunu defaatle söylüyorum, 
Adam esrardan yatıyor, adam kaçakçılıktan yatıyor, 
adam devletin bütünlüğü ile devletin güvenliği ile il
gili suçu. işlemiş veya bir başka suçla tutuklu olduğu 
zaman, adamı alıyorum sorgu yapacağım. Siz diyor
sunuz ki; «Savunma hakkını kısıtlamaz mı?» Neden 
kısıtlasın efendim, niçin kısıtlasın? Neden kısıtlıyor? 
Mahkemeler var, savcılar var; savcının huzuruyla alı
nıyor, mahkemeden alınıyor. Hangi kaideye istinaden * 
«Savunma hakkını kısıtlar» diyorsunuz? Bu nereden 
çıkıyor? 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Po
listeki ifadesini reddetme hakkı kalıyor mu Sayın 
Bakan? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan).— Efendim, yine reddetsin. Sonra, polis
te alınan her ifadenin reddi mutlaka geçerlilik kaza
nır mı? Bu kaide nerede görülmüş? Bunlar diğer de
lillerle takviye edilen yüce mahkemelerin vereceği ka
rarlarla olur, bunun kaidesi yoktur efendim. 

Saygı ile arz ederim. 
NURİ KORKMAZ (Adana) — Adamı 15 gün 

nereye götürüyorsunuz, bunun cevabını verin. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Avru
pa İnsan Hakları Sözleşmesinde Türkiye'nin taraf 
olduğunu biliyor musunuz? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Biliyoruz efendim, biliyoruz, çok şey 
biliyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Erol Ağagil... (Gürültüler) 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Av

rupa insan Hakları Sözleşmesine tarafsınız, bu yüz
den Avrupa'daki uygulama sizi ilgilendirir Sayın Ba
kan. 

BAŞKAN — Sayın Erol Ağagil, buyurun efen
dim. (HP sıralarından gürültüler) 

Efendim, İçtüzükte bakana bu şekilde hitap şekli 
yoktur. 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Sayın bakanın 
da parlamentoyu tatmin etmeyen cevap şekli yoktur. 
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BAŞKAN — Onu daha evvel açıkladık efendim. 
Mutlak surette bu beyanlardan tatmin olan da olur, 
olmayan da olur. Neticede tatmin olanlar ve olma
yanlar oylarıyla bunu belirtecekler. 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Uygulama ile 
ilgisi yok. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erol Ağagil. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkan, 
5 inci madde ile kaçakçılık suçlarını işleyenlerin tu
tuklanmaları için yeni birtakım önlemler getiriyoruz, 
Yüksek malumları olduğu üzere, bundan 10 gün ka
dar önce yüce Meclisten Kaçakçılığın Men ve Takibi 
ile ilgili bir yasa geçti ve bu yasa gereğince, şu anda 
birçok kaçakçı babalarını, cezalarını paraya çevir
mek suretiyle hapisten çıkardık. Kaçakçılığın Men ve 
Takibi Yasası ile bu görüştüğümüz yasa tasarısının 
5 inci maddesi arasında bir çelişki yok mudur? Bu
yandan kanun çıkararak cezaevlerindeki kaçakçıları 
tahliye yolları ararken, bir yandan da şahısları ka
çakçılık yapınca daha fazla gözaltında tutmak için bu 
yasa ile madde getiriyoruz. Bu ikisi arasındaki çeliş
kinin lütfen izahını öğrenmek istiyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. • 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekille
ri; bazı hakların İçtüzükteki manasında kullanılma
mış olmasını görmekten ötürü, üzüntülerimi belirti
yorum. 

Benim, İçtüzüğün vermiş olduğu bir hakkım var; 
bu sorulara yazılı cevap vereceğim efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Bu, minderden kaçmak demektir Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — O sizin takdiriniz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Mindere gelin. 

BAŞKAN — Şimdi, madde üzerinde verilmiş öner
geler vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Kanun Tasa

rısının 5 inci maddesi ile 2559 sayılı Kanunun 15 inci 
maddesine eklenmiş olan fıkranın madde metninden 
tamamen çıkartılmasını arz ve teklif ederiz. 

Arif Toprak Hüseyin Aydemir 
Niiğde lzmüır 

Onural Şeref Bozkurt Cahit Tutum 
ÇaınaskJkale Balıkesir 

Hayrullah Olca 
Izmlir 

Kâzım İpek 
Amasya 

İbrahim Ural 
İstanbul 

Bilal Şişman 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 4.7.1934 Tarihli ve 2559 sayılı 

Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 5 inci maddesi 
ile, 2559 sayılı Kanunun 15 inci maddesine eklenen 
fıkranın madde metninden çıkarılmasını öneririz. 

Saygılarımızla. 
Reşit Ülker Onural Şeref Bozkurt 
• İstanbul Çanakkale 
Salim Erel M. Seyfi Oktay 

Konya Ankara 
Hasan Altay 

Samsun 

Gerekçe : 
Bu fıkra ile «sorumlu polis amirinin teklifi üze

rine» yetkili savcının talebi ve hâkimin kararı ile hü
kümlüleri ve tutukluların, en çok 15 gün süre ile ce
za ve tutukevlerinden alınabilmesi esası getirilmiştir. 

Ceza Muhakemeleri Yasasının 154 üncü mad
desi, «Bütün zabıta makam ve memurları Cumhu
riyet Savcılığının adliyeye ilişkin işlerde emirlerini 
yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu emirler önemli 
ve acele hususlarda genel zabıta makam ve memurla
rına sözlü ve bunların dışındaki durumlarda zabıta 
amirlerine yazılı olarak verilir. Sözlü emir verildiği 
durumlarda Cumhuriyet Savcısının müstaceliyeten 
ve vermiş olduğu emiirden zabıta amirini de haber
dar eder. 

Hazırlık soruşturması sırasında tutuklu ve acele 
işlerde olayın sanık ve tanıkları Cumhuriyet Savcı
sının yazılı istekte bulunması üzerine belirtilen gün 
ve saat yerde zabıta kuvvetlerince hazır bulundu
rulurlar. 

Kanun tarafından kendilerine verilen veya kanun 
dairesinde kendilerinden istenilen adliyeye müteallik 
vazife ve işlerde suiistimal veyahut ihmal ve terahileri 
görülen devlet memurları ile Cumhuriyet müdeiumu-
miliğinin şifahî veya yazılı talep ve emirlerini yap
makta suiistimali veya terahileri görülen zabıta amir 
ve memurları hakkında müddeiumumilikçe doğrudan 
doğruya tahkikatta bulunulur. 

Ancak, zabıta amirleri hakkında hâkimlerin va
zifelerinden dolayı tabi oldukları mahkeme usulü tat
bik olunur. 

Vali, kaymakam ve nahiye müdürleri hakkında 
[ Memurin Muhakemat Kanunu hükmü caizdir demek-
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tedir. Görüldüğü gibi, Ceza Muhakemeleri Usulü Ya
sası adlî vazifelerin görülmesini Cumhuriyet savcı
lıklarına vermiştir. 

Şimdi, bu maddede yapılan değişiklikle polis ami
rinin teklifi üzerine yetkili savcının talebi ile ve hâ
kimin kararı ile ceza ve tutukevlerinden alınabilecek
tir. Savcının talebi ile değil, polis amirinin talebi ile 
bu hüküm Anayasaya ve adaletin temel esasına ay
kırıdır. 

Anayasanın 19 uncu maddesinin dördüncü sayılı 
fıkrası, «yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma ye
rine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli 
süre hariç en geç 48 saat ve toplu olarak işlenen suç
lan en çok 15 gün içinde hâkim önüne çıkarılır. Kim
se bu süre geçtikten sonra hâkim kararı olmaksızın 
hürriyetinden yoksun bırakılamaz» demektedir. 

Şimdi, bu hükme aykırı olarak ceza ve tutukevi
ne konulmuş kimseler tekrar polise teslim edilecek
tir. 

Madde gerekçesinde «halen Sıkıyönetim kanu
nu hükümlerinden yararlanacak uygulama sürdür
mekte ise de, sıkıyönetim uygulanmayan yerlerde ve 
bütünü ile kalktığından sıkıntı çekilecektir. Şüphe
siz ki, bu her olay için uygulamak bahis konusu de
ğildir» denmektedir. 

Böylece Sıkıyönetim Yasasındaki bir uygulama ya-
sallaşürılmak istenmektedir. 

Bu Anayasaya ve adalete aykırı bir değişikliktir. 
Kişi hürriyetini ve güvenliğini kökünden sarsmakta
dır. Bu nedenle madde metninden çıkarılmalıdır. 

Gerekçede sıkıyönetim yasasına; 24.3.1981 gün 
ve 2439 sayılı yasa ile eklenen ek 7 madde şöyledir: 

«Sıkıyönetim mercilerince yapılmakta olan bir so
ruşturma nedeniyle sıkıyönetim komutanı ve Askerî 
Savcı tarafından gerekli görülüp yazı ile istendiği 
takdirde ceza infaz kurumları ile tutukevlerinde tu
tuklu veya hükümlü bulunanlar derhal bu mercilere 
teslim edilir.» 

Görülmektedir ki, Polis Vazife ve Selahiyet Ka
nunu, sıkıyönetim yasası haline getirilmektedir. 

BAŞKAN — Evet, 3 sayfa olan gerekçe okun
muştur. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, lütfen tarafsız; olun; ne demek 3 sayfa 
gerekçe? 

SALÎM EREL (Konya) — Sayın Başkan, burada 
angarya görevi mi yapıyorsunuz, angarya mı yaptı
ğınız görev? 

BAŞKAN — Niye efendim, o nasıl keline? 
M. SEYFl OKTAY (Ankara) — Talimat mı ai

diniz Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Efendim, lütfen Başkanlığa saygılı 

ifadede bulunun. Biz angarya yapmıyoruz; sabahtan 
beri millet adına, millet için hizmet ettiğimizi kabul 
ediyoruz. Aksi takdirde burada oturur muyuz, ne işi
miz var? 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Biz
ler de aynı görevi yapıyoruz. 

BAŞKAN — Ama ben sizlere böyle bir hitapta 
bulunmuyorum. 

önergeleri okutmaya devam ediyorum efendim: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Polis Vazife ve Selahiyet Ka

nununu değiştiren kanun tasarısının 5 inci maddesi
nin tasarı metninden çıkarılması arz ve teklif olu
nur. 

Gerekçe : Tutuklu sanık cezaevinden karakola 
gönderilmeden sorular marifetiyle her türlü soruştur
ma yapılabilir. Bu madde temel hak ve özgürlüklerin 
özünü zedeler mahiyetinde görüldüğünden, tasarı 
metninden çıkarılması önerilmiştir. 

M. Besim Göçer Özer Gürbüz 
Çorum Sinop 

Yılmaz İhsan Hastürk Salim Erel 
İstanbul Konya 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Anlaşılmıyor efen
dim, vallahi anlaşılmıyor; yavaş okusun. 

SÜLEYMAN YAĞCIOĞLU (Samsun) — İsim
leri niye yavaş okuyalım efendim. 

BAŞKAN — Siz okumaya devam edin. 
Günseli Özkaya Ömer Kuşhan 

İstanbul Kars 
İbrahim Taşdemir Mustafa Çelebi 

Ağrı Hatay 
Cemal özdemir Cüneyt Canver 

Tokat Adana 
İdiris Gürpınar Arsan Savaş Arpacıoğlu 

Muğla Amasya 
Onural Şeref Bozkurt Mehmet üner 

Çanakkale Kayseri 
M. Seyfi Oktay Kâzım İpek 

Ankara Amasya 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Sayın Başkan, 
bu kadar saygısızlık olmaz efendim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bir kısım ar
kadaşlarımız sayın kâtip üyenin okumasından şikâ-
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yet ediyorlar; yani anlayamıyoruz diyorlar. Bir kısım 
arkadaşlarımız, sabahtan beri önerge için öbek öbek 
toplanıyorlar. Bu itibarla önergelerinizi başka yerde 
imzalayın; müzakerelerin takibine imkân verin efen
dim. 

önergeleri okutmaya devam ediyorum efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Polis Vazife ve 

Selahiyet Yasasının 5 inci maddesinin yasa tasarısı
nın metninden çıkarılmasını saygılarımızla talep ede
riz. 

Cüneyt Canver Fikret Ertan 
Adana İzmir 

Mehmet Kara Mumteşem Vasıf Yücel 
Trabzon Zonguldak 

Yılmaz Demir Muhittin Yıldırım 
Bilecik Edirne 

Gerekçe : Ceza hukuku sisteminde sanığa «Sus
ma» hakkı tanınmıştır. Ayrıca uygulamada sanık ilk 
tahkikat aşamasında verdiği ifadeyi reddetme hak
kına haizdir. Poliste verdiği ilk ifadeyi daha sonra 
savcılık veya hâkim huzurunda reddeden sanık, bu 
madde gereğince cezaevinden alınarak reddettiği 
ifadesi kendisine kabul ettirilmek üzere «İşkence» 
görebilecektir. 

BAŞKAN — Şimdi, sayın kâtip üye sabahtan be
ri vazife yapıyor. Kâtip üye gayet güzel okuyor, an
laşılıyor; aanlaşılmayacak bir cihet yoktur. 

ALÎ İHSAN ELGİN (İçel) — Anlaşılmıyor Sa
yın Başkan. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Başkan, usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, önergeler okunuyor. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — önergelerin usulü 
hakkında efendim, 88 inci madde hakkında açıklama 
yapmak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — önergeler okunsun, ondan sonra söz 
veririm efendim. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Başkan, içtü
züğün 88 inci maddesinde bir fıkra üzerinde 4 öner
geden fazla verilemez deniyor. 

BAŞKAN — Efendim, önergeler bitsin, önerge
leri okumak mecburiyetindeyiz efendim. 

ALI İHSAN ELGİN (içel) — önergeler bitsin. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — önergeleri okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı 4.7.1934 tarihli 

2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının 5 inci 
maddesiyle 15 inci maddesine eklenen fıkranın mad
de metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Gerekçemiz eklidir. 

Selahattin Taflıoğlu 
Yozgat 

Abdullah Çakırefe 
Manisa 

Salim Erel 
Konya 

Şükrü Babacan 
Kırklareli 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 

Arif Toprak 
Niğde 

Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak 

Rıza önen Çakan 
Zonguldak 

Veysel Varol 
Erzincan 

Selçuk Akıncı 
Tekirdağ 

Kâzım ipek 
Amasya 

BAŞKAN — Gerekçe, önergeyle ilgili bulunma
dığı için okutmuyorum. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sa
yın Başkan, söz istiyorum. 

BIA'ŞKAN •— Diğer önergeyi okutuyorum: (HP. 
sıraıîanridan gürültüler.) 
Türkiye Büyük İMifelt Meclisli Sayın Başkanlığına 

2559 sayılı Kanunun 15 inci maddesine bir fık
ra ekllenlmesine dair 5 inci malûldenim inecinden çıka
rılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ek: Gerekçe* 
Sururi Saykal Cüneyt Canver 

Ankara Adana 
Muhitin Yıldırım Tevfik Bilâl 

Edirne Hatay 
Kadir Narın Ömer Kuşlhan 
Diyarbakır Kars 

ibrahim Taşdemir SeMıaİÜn Taflıoğlu 
Ağrı Yozgat 

Gerekçe: 1934 tarihli Polis Vazife ve Salahiyet 
Kanununun... 

BAŞKAN — Bak bu okunuyor Sayın Gürkan; 
ama ilgisi olmayan konular, gerekçenin dışında bir 
metin okuyamam1. 

Gerekçenin okunmasına devam ediyoruz: 
. . i<; 50 yıla yakın saire içinde memlekette her 

yönden büyük bir (gelişmenin başladığı, çok partili 
demokratik ısisteme geçildiği, planlı Ve ekonomik dö-
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nleme girildiği Ve özellikle 1960 Anayasası ile getiri
len halk ve hürriyetlerin sınırlarının çok kere aşıla
rak kullanıldığı vurgulanmakta ve 'bu kanun tasarısı
nın getirilmesine mazeret olarak ıbeirtliİmelktedir. 

Gerekçede sözü edilen çok partili hayata geçilmiş 
olmasını naniği halkla ve mantıkla geriye gidişi simge
leyen bu yasa tasarısının dayanağı yapıyorsunuz? 

Planlı ekonomiye dönülmüş olması, kişi halk ve 
hürriyetlerinin bu tasarıyla kısılmasına nasıl dayanak 
ve hakıMık kazanıdınyor? 

Kim ne derse desin bu tasarı 50 yıl öncesi kadar 
uygar, özgürlükçü, çağdaş ve sosyal 'bir hukuk dev
letli olamadığımızın itirafıdır. 

\9û\ Anayasası ile dile getirilen halk ve özgürlük
lerin sınırı aşılMıysa çare ha'k ve özgürlükleri bu ta
sarıyla kısmak, ortadan kaldırmak mıdır, yoksa hak 
ve özgürlüklerin anayasal sınırları aşmasını engelle
mek imidir? 

(Kanunları egemen kılmak gürevinizdir. Çare kişi 
halk ve hürriyetlerini yok etlmek değildir. Aksine halk 
ve özgürlükleri geMştirmek, çağdaş ve millî özellik
leri içeren uluslararası standartlara [kavuşturmaktır. 

Siz suyu ters akıtmanın gayreti içindesiniz. İnsan
lık tarihi yolunuzu, strateji ve politikalarınızı yalan-

„ lamaktadır. 

Gerekçenizin aksine, kalkınma hamleleri, kentleş
me Ve sanayileşme hareketleri, sosyal yapıdaki deği
şim hak ve hürriyetlerin kısıtlanmasını değil, tam ak
sine gdiştirilnıesirii gerektirir. Gerekçede ilddia etti
ğiniz şekilde, yap'tığınız işin adına, devlet kamu hiz
metlerinde yenileşme diyemezsiniz. Yapmak istediği
niz işin adına geriîeşme, geriye gitme denir. 

Yani, siz kilbarcası Polis Kanununu çiğnemekte
siniz. Yetiklerini aşimışltır. Kanunun kendisine ver
mediği salalMyetleri gdişltirerefc ve artırarak nasılsa 
kullanmıştır ve kullanmaktadır, ö'yleyse halen kul
landığı yetkileri verelim, Polisi kanuna değil, kanunu 
polise uyduralım buyuruyorsunuz. 

Tevili ikrarınızdan da anlaşıldığı gibi, polis ken
disine kanunen verilen yetkileri geliştirmeye ve artır
maya mütemayildir, öyleyse yapılacak şey, yetkileri 
artırmak değil, kısmaktır. \Kanunu polise değil, polisi 
kanuna uydurmaktır. Ekmek vermemiştiniz, şimdi 
kâğıt üsitünde kalan yetersiz özgürlükleri bile geri al
mak istiyorsunuz; 

•BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sayın 

Başkan söz istiyorum^ 

BAŞKAN — Sayın Aydın Güven Gürkan, bu ko
nu daha evvelki dturumda münakaşa konusu oldu, 
halledildi. Şimdi, arkadaşilarımız önergelerle muayyen 
değişiklikler istiyorlar. Gerekçe, bu değişikliklerin 
neden dolayı yapıldığını izahtır. 

Simidi ilave edilen, gerekçe diye huzurumuza ge
tirilen konular, önergenin hiç alaka ve münasebeti 
olmayan, kimi Medeni Kanunun bilmem ne madde
siyle ilgili falan kitaptan alınmış 4 - 5 yaprak kâğıt, 
kimi İnsan Hakları Evrensel ıBeyannamesiimin konuyla 
ilgili olmayan çalışma hürriyetiyle vesaire ile ilgili 
'konular. 

Bu itibarla biz, gerekçe mahiyetinde kabul ede
miyoruz. Gerekçe teklif edilen önergenin sebebini 
izahtır. Bunun medlülunda, manasında, içeriğinde bu 
yatar. Bu itibarla bizim yaptığımız buldur ve nitekim, 
deminden beri birkaç önergede önergeyle ilgili oldu
ğu için gerekçeleri okuduk. 

IBu İtibarla gerekçelerle ilgili Ibulunmayan konula
rı 'okutmadık. Bu maddenin getiriliş maksadı da, ki 
daha evvelki 1961 Anayasası yürürlükte iken, 1924 
Anayasası ile ilgili en son 1956 tarihinde çıkan İçtü
züğün taltibilkaıfcındaki noksanlıklar sebebiyle 88 inci 
maddenin sıon fıkrasıyla getirilen hükümdür. Bu iti
barla /biz gerekçeleri okutuyoruz; ama gerekçe olma
yan merMeri okutmadım. 

Buyurun devam edin efendim. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sayın 
Başkanımı, size saygısızlık yapmak istemiyorum, söz 
istiyorum. 

•BAİŞ/KAN — Sayın Gürkan, zatı âliniz burada 
yoktu, en aşağı 5'e yakın milletvekili arkadaşım; Sa
yın Tülay Öney, Sayın Turan Bayezilt, Sayın Fenni 
tslimyeli, Fethi Çeliklbaş bu konuda görüş bildirdi
ler, müzakere edildi ve konu 'bu şekilde aydınlandı. 
Başjkanlığımızın tutumu bu istikamettedir; devam edi-
yforuıZi 

Önergeyi okutuyorum:' 

Türkiye 'Büyük IMililet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Yasanın 5 inci 
maddesinin metinden çıkarılmasını saygılarımızla arz 
ederiz. 

Aydın Güven Gürkan Süleyman Koyuneugil 
Antalya Gaziantep 

Cüneyt Canver Kadir Narin 
Adana Diyarbakır 
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Bilâl Şişman 
İstanbul 

Nuri Korkmaz 
.Adana 

Paşa Sarıoğtu 
Ağrı 

Kenan Nuri Nehrozoğlü 
Mardin 

Türkiye Bülyük Millet Meclisi Başkanliğına 
Görüşülmekte olan kanunun 5 inci maddesiyle 

115 inci maddesine eklenen fıkranın madde metninden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Gerekçemiz eklidir. 
Veysel Varol Arif Toprak 

Erzincan Niğde 
Muhteşem Vasıf Yücel Selatıattin Taflıoğlü 

Zonguldak Yozgat 
Rıza öner Çalkan Kâzını İpek 

Zonguldak Amasya 
özer GürMüiz Şükrü Babacan 

Sinop Kırklareli 
Selçuk Akıncı M. Seyfi Oktay 

Tekirdağ Ankara 
Salim M 

Konya] 

BAŞKAN — Efendim, 4 sayfa halinde bir kitap 
sayfasından aktarılmış fotokopi, kelime olarak 500 ke
limeden fazla ve aynı zamanda önergeyle de ilgili de
ğildir ve gerekçe olarak kaibul edemiyoruz. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN Antalya) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — ©uyurun efertdim devam edin. (HP. 
sıralarından gürültüler.) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüişüılmekte olan kanun tasarısının 5 inci mad

desinin metinden çıkarıllmaisını arz ederiz. . 
Gerekçe ektedir. 
İbrahim Taşdemir Şükrü Babacan 

Ağrı Kırklareli 
Veysel Varol Şeyhmus Bahçeci 

Erzincan Diyarbakır 
Hilmi Naflbantoğlu Abdullah Çakırefe 

Erzurum Manisa 
M. Beiism Göçer. Vehbi Batuman 

Çorum Adana 
Metin ÜStfüneli 

Adana 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sayın 
Başkan 64 üncü madde uyarınca söz talep ediyo
rum, lütfen bu konuyu kararlaştırınız efendim. Usu
le uygun olması için yapıyorum bu teklifi. Yerimden 
konuşarak size saygısızlık etmek istemiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, biz bu konunun Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde, aşağı yukarı 2 saate yakın 
görüşme konusu olduğunu; Başkanlığımızın tutumu
nun bu istikamette bulunduğunu, Başkanlığın başkaca 
yapacak bir işlemi bulunmadığını ifade ettik. Bu iti
barla bu konu üzerinde hiçbir arkadaşa söz veremi
yoruz. 

Devam edin efendim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanunun 5 inci maddesiyle 
15 inci maddesine eklenen fıkranın madde metnin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sayın 
Başkan, usule uymak için yapıyorum bu teklifi. 

BAŞKAN — Efendim, o konuda görüşme yapıl
dı. Zatı âliniz yoktu o zaman burada. Oturun efen
dim lütfen. 

Aydın Güven Gürkan Nuri Korkmaz 
Antalya Adana 

Halil ibrahim ŞahSn İbrahim Taşdemir 
(Denizli Ağrı 

Mehmet Kara Sururi Baykal 
Tralbzon Ankara 

Vecihi Ataklı . Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
Şanlıurfa Tralbzon 

Muhittin Yıldırım Süleyman Koyuncugil , 
Edirne ı Gaziantep 

Tevfik Güneş Turgut Sözer 
Kırşehir Sakarya 

Fikret Ertan . Münir Sevinç 
izmir Eskişehir 

Nuri Korkmaz Ali RızaAkaydın 
Adana Çorum 

Hüseyin Avnli Güler Salih Alcan 
İstanbul Tekirdağ 

S. Hüsamettin Konuksever ' Tevfik Bilal 
Edirne Hatay 

Metin Üsitiünel 
Adana1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanunun 5 inci maddesinin 

kanun metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Hilmi Nalbaıutoğlu Hüseyin Aydemir 

Erzurum İzmir 
îdris Gürpınar Öemal özdemir 

Muğla Tokat 
Salim Erel Edip özgenç 

Konya İçel 
Arif Toprak Sururi Baykal 

Niğde Ankara 

- Â56 -



T. B. M. M. B: 113 13 . 6 . 1985 0 : 3 

Yüksek Başkanlığa 
343 sayılı tasanda kabul edilen 15 günlük süre, 

tutuklular hakkında mükerrer uygulanabileceğinden 
ve mürtebit suçların usulü hakkındaki usul hüküm
lerine aykırı düşeceğinden, maddenin komisyonca 
geri alınarak yeniden düzenlenmesini talep ederiz. 

Mustafa Çelebi İhsan Gürbüz 
Hatay iHatfay 

Kemal Gökçora Hüseyin Avni Güler 
Bursa İstanbul 

Veysel Varol Halfis Soylu 
Erzincan Kart 

Türkiye Büyük Millet Meclisi. Sayın Başkanlığına 
343 sıra sayılı yasa tasarısının 5 inci maddesinin 

ilke ve esaslarının ve tanımlamanın yeniden düzen
lenmesi için komisyona iadesini talep ve istirham 
ederiz. 

Paşa Sarıoğlu Nuri Korkmaz 
Ağn Adana 

Hail İbrahim Şahin Metin Üstüne! 
Denizli Adana 

Süleyman Koyuncuıgil Aydın Güven Gürkan 
Gaziantep 'Antalya 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 343 sıra sa

yılı 5 inci maddesinin Komisyona iadesini arz ve tek
lif ederiz. 

Cahit Tuttum Durcian Eraıirbayer 
Balıkesir İzmir 

Coşkun Bayram AÜi Rıdvan Yıldıran 
Adana' Tunceli 

Lezgkı Önal M. Seyfi Oktay 
Hakkâri Ankara 

Gerekçe v Madde bu haliyle tutukluluk süresinin 
Anayasanın öngördüğü süreden fazla uzatılması so
nucunu doğurabilir. Bu nedenle maddenin yeniden 
düzenlenmek üzere Komisyona iadesi uygundur. 

Yüksek Başkanlığa 
343 sıra sayılı kanun tasarısının 5 inci maddesi

nin komisyona iadesini arz ve teklif ederiz. 
Aydın Güven Gürkan Ömer Kuşhan 

Antalya Kart 
Salim Erel Hasan Altay; 

Konya Samsun 
Sururi Baykal 

Ankara 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanunun 15 inci maddesine 

eklenen fıkranın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ediyoruz. 

Soruşturma için gerekli görülüp tevkif edilenler, 
tevkifi müteakip 1 5 günü geçmemek üzere polise 
teslim edilebilir. İstenen kişi hükümlü ise cezaevi sav
cısının nezaretinde her zaman sorguya çekilebilir. 

Ibtralum Una! 
İstanbul 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Hüseyin Aydemir 
İzmiıt 

İbrahim Taşdemir 
Ağn 

Yusuf Demir 
Uşak 

Hiltrü Nalbantoğlu 
Erzurum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 5 inci mad

desiyle kanunun 15 inci maddesine eklenen «hâkim 
kararıyla, hükümlü ve tutukluların ceza ve tevkifev-
lerinden çıkarılıp polise teslim edilebileceği yolunda
ki paragrafın metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Osman Bahadır Turgut Yaşar GiÜez 
Trabzon Bolu 

A. Necla Tekine! Yılmaz Altuğ 
İstanbul iSııvas 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

Gerekçe : Bu fıkra Anayasanın 19/4 fıkrasına ay
kırıdır. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun 5 inci maddesinin 

sonuna : 
«Hâkimin kararı ile sanığın ruhsal ve bedensel 

sağlığı emniyet teşkilatında görevli olmayan bir tabi
bin sorumluluğuna tevdi edilir. 

Tabip, sürenin sonunda hâkime rapor verir,» fık
rasının eklenmesini arz ederiz. 

Turan (Bayezit 
Kahramanmaraş 

Veysel Varol 
Erzincan 

Yılmaz İhsan Ha&tüılk 
İstanbul 

İbrahim Taşdemir 
Ağn 

Yusuf Demir 
Uşak 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanunun 5 inci maddesinin 

birinci cümlesinde yer alan «ve Genel Güvenliği» iba-
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resinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
(HP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 

Ahmet Sırrı Özbek 
Adıyaman 
Turgut Sözer 
Sakarya 

Halil İbrahim Şahin 
'Denizli 

Sururi Bayikal 
Ankara 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Tevf ik Güneş 
Kırşehir 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

Coşkun Bayram 
Adana 

Nuri Kiorkmaz 
c Adana 

Fikret Ertan 
İzmir 

Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
Trabzon 

Ali Rıdvan Yıldırım 
Tunceli 

Hüseyin Avni ISağesen 
Ordu 

Durmuş Fikrti Sağlar 
İçel 

Seîaha'ttin Taflıiöğlu 
Yozgat 

Salm Erel • 
Konya 

Kâzım İpek 
Amasya 

Rıza önıer Çalkan 
ZonguDdak 

Yılmaz İhsan Hastürk 
Istanlbulı 

Gerekçe : Başkana arz olunur. (HP sıralarından 
sıra kapaklarına vurmalar) 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Sayın Başkanım, 
deminden beri söz istiyorum Başkanlık Divanının tu
tumu hakkında; ama önerge okunmaya devam edildi. 

Sayın Başkanım 1 cümle söylemek istiyorum. 
Okunan önergelerden hiçbir şey anlamıyoruz. 2 tane 
önerge okundu, lütfen siz veya Divan Kâtibi arkada
şımız ne okuduğunu anlatsın. Böyle okunmaz efen
dim. (ANAP sıralarından «Size ne» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, bu 500 kelimeyi aşkın ve 
gerekçe olmaktan uzak, bir kitaptan alınmış foto
kopi olduğu için, gerekçeyle de alaka ve münasebeti 
bulunmadığı için okutmuyorum. 

Buyurun okuyun önergeyi efendim : (HP sırala
rından gürültüler) 

Türkiye Bülyülk Milet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmelkte olan 343 sıra sayılı Kanun Tasarı-
sıının 5 inci maddesiyle 2559 Saydı Kanunun 15 inci 
maddesine eklenen fıkranın aşağıdaki sekide değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Gerekçemiz ©kffildar. 

Veysel Varol 
Erzincan 

Özer Gürbüz 
Sinop 

Şüikrü Balbacan 
Kırklareli 

Arif Toprak 
Niğde 

M. Seyfi Olkltay 
Ankara 

Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak 

Selçuk Akıncı 
Tekirdağ 

«Devletin 'bütünlüğü, anayasal düzeni ile kaçakçı
lık ve uyuşturucu (HP. sıralarından sürekli olarak sı
ra kapaklarına vurmalar) maddelere ilişkin suçların 
önemi ve gizliliği bakımından gere'lien hükümlü veya 
tutuklular, en çok 15 gün süre Me üst amirlere bilgi 
vermek şartıyla suç sforaştunmasını yürütmekle sorum
lu polis amininin teklifi üzerine, yetkili savcının tale
bi ve hâkimin gerekçeli kararı ile ceza veya tutukev
lerinden alınalbilir. Bu süre (tutukluluk ve hükümlü
lükte (geçmiş sayılır. Tutuklu veya hükümlü ceza ve
ya tultukeivinden alınmadan evvel resmî doktor tara
flımdan her türlü sağlık muayenesi yapılır. Tutuklu 
veya hükümlü cezaevine iade edildiği zaman tekrar 
resmî doktor tarafından her türlü muayenesi yapılan 
her 2 rapor ceza veya tutukevindeki evrakına iliştiri
lir,» 

AYDİN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sayım 
Başkan, 'bir hakkı suiistimal1 ediyorsunuz. Usule uy
gun söz talep ediyorum. (HP. sıralarından sıra ka
paklarına vurmalar.) 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 
Meclis Başkanı... (HP. sıralarından sıra kapaklarına 
vurmalar.) 

• . . - • İ * " V » J | 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sayın 
Başkan, Mecliste ancak kürsüye yürünerek söz alın
masını teşvik ediyorsunuz. Elimi kaldırarak söz isti
yorum cevap vermiyorsunuz. 64 üncü madde gere
ğince tutumunuz hakkında söz talep ediyorum ve ka
rarınızı bekliyorum, 

BAŞKAN — Buyurun. (HP. sıralarından alkış
lar.) 

AYDİN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sayın 
(Başkan, değerli milletvekilleri,- Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Başkanlık Divanı bir bütündür. Bir MDP'li 
değerli Başkanıvekifi arkadaşımız iıdare ettiği zaman 
başka usuller, ibik AJNAP'lı değerli Başkanıvekili arka
daşımız idare ettiği zaman başka usuller kullanılması, 
'bu Meclisi inanınız gerçekten yıpratır. (ANAP sıra-
liarından «Siz yapıyorsunuz» sesleri.) 2 gün içinde bir 
'bütün olması gereken Meclis Başkanlık Divanı birbi
rinin tam zıttı 2 tane uygulamayı Meclise kabul ettir-
mişjtir. 
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Şimdi, aynı İçtüzük - 1 gün içinde değişen hiçbir 
$ey yok - 2 tane tam bilirinin zıtltı 2 uygulama bu-
'gün gözünüzün önümde cereyan etmektedir. Dünkü 
Meclis Basjkanvekilimiz, başka bir partidendi, bugün
kü Meclis Başkanıvlekilimiz başjka bir paMtiden. Eğer, 
bu zihniyet böyle devaim ederse, yarın çıkacak 3 üncü 
Başkanıvekili de bir başka uygulamayı ortaya koya
caktır. 

Şimdi, Sayın Meclis iBaşkanveMinden istirham 
ediyorum, kiîyorum ki; lütfen Meclis Başjkarah'k Diva
nı olarak, özellikle dün bu uygulamayı yapan diğer 
Sayın Başikanvteküi adcadaşımız da gelenekleri ve 
Meclis İçtüzüğünü lütfen yeniden gözden geçirsinler 
ve yeknasak bîr uygulamayı Meclisle getirsinler. Aksi 
takdirde, biz her Meclis Başkanvekilinin mensup ol
duğu partinin doğrultusunlda bu Meclisi idare ettiği 
konusunda ısonuçları çok ağır oüiaibiecek bir kanıya 
kapılacağız. 

Sayın Başkanım, bunun dışında şunu arz etmek 
işitiyorum. Diyelim ki, verilen önergelerin gerekçesi 
konusunda takdir hakikiniz vardır, - reddediyoruz, 
kabul etmiyoruz böyle bir takdir hakkınız olduğunu 
ama, - diyelim ki, böyle bir takdir hakkınız vardır, 
Eğer bu takdir hakkınız var, ise, Meclisi yönetmek 
konusunda, o zaman aynı takdir hakkını komisyon ve 
Hükümet arasında Türkiye Büyük Millet Meclislinin 
ıgözlerl önünde oynanan Ibu oyun konusunda da kul
lanmanız ve CHP. sıralanndan alkışlar.) bu oyunu 
da yüksek takdirlerinizle bozmanız lazımdır. (ANAP 
sıralarından gürülltüler.) 

Şimdi, Sayın Başkanım, ne yapıyorsunuz biliyor 
musunuz? Takdir hakkınızı kulanarak bize' gerekçe
leri okutturmuyorsunuz. Sonra takdir hakkınızı kulla
narak komisyonun «Elvet kalbul ediyorum» ve Hükü

metin de «Kabul' etmiyorum» demesiyle söz hakkı-' 
ımzı da ortadan kandırıyorsunuz. Böylece bizim İçtü
züğe göre, önerge verme ve önergelerimizi Meclise 
kalbul ettirme hakkımızı gasp ediyorsunuz efendim. 
Takdir hakkınızı iki taraflı kullanınız. (ANAP sıra
larımdan gürültüler.); 

Saygılarımla arz ederim. ÇHP. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

HAKKI ARTUKAÖRJSLAIN (Bingöl) — Daha ne 
olacak; 1 gudde 2 madde görüşüldü. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edin Iben cevabı
nı vereceğim. (ANAP ve HP sıralarındlan, gürültüler.) 

Sayın Gürkan, bendeniz İçtüzüğü en az zatı âliniz 
kadar bildiğim iddia&ınidaıyım. Tecrübem vardır ve o 

İçtüzüğün yapılşında ve tatbikinde emeğim de vardır 
diyebilirim, İçtüzüğün 88 inci maddesinin son fıkra
sı, daha evvelki İçtüzüklerde yoktu. IBunun daha ev
vel 2 veya 3 defa zaltı âlinizin aynı mahiyetteki ko
nulmaları vesilesiyle db arz ettim, zati' âlinizi tatmin 
için de söylüyorum; İçtüzük engellemeleri önlemek 
için daha evvelki taitibikatlardaki haftaları yerine ge
tirmemek için, 430 sayfalık Çarşamba'nın çaltfasulye-
sinin, 1000 sayfalık Yüce Divan kararının... (HPs sı-
ralarundan gürültüler.) 

'BAŞKAN — Müsaade (buiyurunı. 

HÜSEYİN AVNt GÜLER istanbul) — Taraf
sızlığınıza güvenmiyoruz. 

IONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
İçtüzüğün engelletmesi olarak kalbul edemezsiniz. Biz 
siyasal inançlarımızl'a burada görev ifa ediyoruz. 

IBAŞKAN — Müsaade buyurun. Efendim, dinle
tmek medburiyetindesin. Başkanı dinlemek mecburi-
yetindesin. Lütfen efendim. (Gürültüler) 

HÜSEYİN AVN1 GÜLER (İstanbul) — Taraf
sızlığınıza güvenmiyorum sizin. Oturmuyorum. (HP 
sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. (HP sırala
rından gürültüler) Ben 88 inci maddenin gerekçesini 
söylüyorum. 88 inci maddenin son fıkrasının gerek
çesini söylüyorum. Gerekçede bu da vardır. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Dikensiz gül bahçesi mi istiyorsunuz? 

BAŞKAN — 1.000 sayfalık Yüce Divan kararları 
önerge olarak okutulduğu için bu son fıkra getiril
miştir. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Arzunuz dikensiz gül bahçesi mi? 

BAŞKAN — Biz önergeleri okuyoruz. Daha ev
vel önergelerin, 88 inci maddenin ikinci fıkrasına gö
re okunmaması gerektiğini, her fıkra için 4 önerge
den fazla verememesi konusundaki tekliflerine de ce
vap verdik. Biz önergelerin esbabı mucibelerini oku
yacağız. Çünkü, İçtüzük önergelerin müzakeresini bir 
anda, bir nevi kısıtlamıştır. Bu itibarla önergelerin 
esbabı mucibesinin Genel Kurulda bilinmesi lazım 
dedik; ama ben okuduğum zaman hangi gerekçeyi 
Genel Kurula bildireceğim? 

SALİM EREL (Konya) — Siz kendinize göre yo-
rumlayamazsınız. Gerekçeyi okumak mecburiyetinde
siniz. (HP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir romanı nasıl okuyacağım? Bir 
Medenî Kanunun konumuzla ilgili olmayan madde-
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sini; Medenî Kanunun 19 uncu vç 20 nci maddesini 
gerekçe olarak nasıl okuyacağım? 

ONUR AL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, Sayın Başkan... (HP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanunun 5 inci maddesiyle 15 

inci maddesine eklenen...» 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, müsaadenizle görüşünüze karşı beyan
da bulunmak istiyorum. (HP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Halledilmiştir efendim. 
Buyurun, devam edin. 
«Fıkranın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 

teklif ederiz. 
Gerekçemiz eklidir.» 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Yanlışta ısrar ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Söz vermiyorum. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sizin gerekçeler konusunda takdir yetkiniz yoktur. 
BAŞKAN — Söz vermiyorum. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Göreviniz buna imkân vermemektedir, 
BAŞKAN — Söz vermiyorum efendim. 
Devam edin. 

Veysel Varol Arif Toprak 
Erzincan Niğde 

Abdullah Çakırefe Selahattin Taflıoğlu 
Manisa Yozgat 

M. Seyfi Oktay Muhteşem Vasıf Yücel 
Arikara Zonguldak 

Salim Erel Kâzım îpek 
Konya Amasya 

Rıza öner Çakan Selçuk Akıncı 
Zangulldâk Tekirdağ 

özer Gürbüz 
Sinop 

Devletin bütünlüğü, Anayasal düzeni, kaçakçılık 
ve uyuşturucu maddelere ilişkin suçların önemi ve 
gizliliği bakımından gereken hükümlü veya tutuklu
lar, en çok 15 gün süreyle üst amirlere bilgi vermek 
şartıyla suç soruşturmasını yürütmekle sorumlu po
lis amirlinin teklifi üzerine, yetkili savcının talebi ve 
hâkimin gerekçeli kararıyla ceza veya tutukevlerin
den alınabilir. Bu süre tutukluluk ve hükümlülükte 
geçmiş sayılır. Tutuklu veya hükümlü, ceza veya tu

tukevinden alınmadan evvel resmî doktor tarafından 
her türlü sağlık muayenesi yapılır. Tutuklu veya hü
kümlü cezaevine iade edildiği zaman tekrar resmî 
doktor tarafından her türlü muayenesi yapılarak her 
2 rapor ceza ve tutukevindeki evrağa iliştirilir. 

BAŞKAN — Gerekçesini aynı gerekçelerle okut
muyoruz. 

Diğer önergeyi okuyunuz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun tasarısının 5 inci maddesiyle 15 inci mad

desine eklenen fıkranın aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Gerekçemiz eklidir. 

Veysel Varol 
Erzincan 

Mıuhtaşem Vasıf Yücel 
Zonguldak 

özer Gürbüz 
Sinop 

Selçuk Akıncı 
Tekirdağ 

Arif Toprak 
Niğde 

Selahattin Taflıoğlu 
Yozgat 

Salim Erel 
Konıya 

Rıza Öner Çakan 
Zonguldak 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 

Devletin bütünlüğü, anayasal düzeni ve kaçakçı
lık ye uyuşturucu maddelere ilişkin suçların önemi 
ve gizliliği bakımından gereken hükümlü veya tutuk
lular, en çok 15 gün süreyle üst amirlere bilgi ver
mek şartıyla suç soruşturmasını yürütmekle sorumlu 
polis amirinin teklifi üzerine, yetkili savcının talebi 
ve hâkimin kararıyla ceza veya tutukevlerinden alı
nabilir. Bu süre tutukluluk ve hükümlülükte geçmiş 
sayılır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanunun...» 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, Başkan görmeden nasıl atarlar? 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Gerekçesi vardı, 
attılar oraya; bakın, bakın. (HP sıralarından gürül
tüler) 

«Görüşülmekte olan kanunun 5 inci maddesiyle 
15 inci maddesine eklenen fıkranın aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.» 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Siz okudunuz mu 
efendim önergenin gerekçesini? 

BAŞKAN — Efendim, ayin gerekçeyle okutma
dım. 
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AYHAN FIRAT (Malatya) 
rekçesini okudunuz mu? 

BAŞKAN — Aynı gerekçe. 
Gerekçemiz eklidir. 
Saygılarımızla. 

— önergelerin ge-

Veysel Varol 
Erzincan 

M- Seyfi Oktay 
An'kama 

Salim Erel 
Kanıya 

Selahattin Taflıoğlu 
Yozgat 

Selçuk Akıncı 
Tekirdağ 

Arif Toprak 
Niğde 

Rıza Öner Çakan 
Zonguldak 

Kâzım İpek 
Amaisya 

özer Gürbüz 
Sinop 

Muhteşem Vasıf Yüeel 
Zonguldak 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Yavaş/ bu kadar 
bağırma. (HP sıralarından gürültüler) Adam gibi ha
reket edin. İnsan değil misiniz be? İnsan olsan bu 
kadar bağırmazsın. (HP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Buyurun, devam edin. 
Devletin bütünlüğü, anayasal düzeni ve kaçakçı-

lik ve uyuşturucu maddeye ilişkin suçların önemi ve 
gizliliği bakımından gereken jjükümlü veya tutuklu
lar, en çok 15 gün süreyle üst amirlere bilgi vermek 
şartıyla suç soruşturması yürütmekle sorumlu polis 
amirinin teklifi üzerine, yetkili savcının talebi ve hâ
kimin kararı ile cezaevi ve tutukevlerinden alınabi
lir, bu süre tutukluluk ve hükümlülükten geçmiş sa
yılır. 

BAŞKAN — Evet, bu da 500 kelimeyi aşkın ol
duğu için ve aynı zamanda gerekçe mahiyetinde ol
madığı için, önerge ile ilgili bulunmadığı için okut
muyorum. 

Buyurun. (HP sıralarından gürültüler) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, metni gördünüz mü siz? 

BAŞKAN — Gördüm efendim, tetkik ettim, tet
kik ettim efendim. (HP sıralarından «Alakası yok» 
sesleri) 

Size daha ilerisini söyleyeyim : öğleden evvel 
müzakere ettiğimiz aynı usulü tatbik ettiğimiz me
tinler, buraya da aynen monte edilmiş ve müşahe
demiz, görgümüz budur. Okuduk, saydık, bu kanaate 
vardık. (HP sıralarından gürültüler) 

Buyurun. 
TEVFİK BİLAL (Hatay) — Belki giriş yapıyor 

Sayın Başkan. 

Sayın Başkanlığa 
Kanun tasarısının 5 inci maddesinin değiştirile

rek aşağıda açıklanan biçimde yeniden düzenlenme
sini arz ve talep ederiz. 

«Devletin bütünlüğü, anayasal düzeni ve genel 
güvenliğiyle kaçakçılık ve uyuşturucu maddelere iliş
kin suçların önemi ve gizliliği bakımından gereken 
hükümlü ve tutuklular, en çok 15 gün süreyle, üst 
amirlere bilgi vermek şartıyla suç soruşturmasını yü
rütmekle sorumlu polis amirinin teklifi üzerine mah
keme kararıyla ceza veya tutukevinden alınabilir. Bu 
süre tutukluluk ve hükümlülükte geçmiş sayılır. 

Durcan Emirbayer 
İzmir 

Sururi Baykal 
Ankara 

Yılmaz Demir 
Bilecik 

Mustafa Kani Bürke 
Denizli 

Şevki Taştan 
Sivas 

Orhan Otağ 
Kocaeli 

Şeyhmus Bahçeci 
Diyarbakır 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Gerekçe : Madde metninde ifade edâlen suçlardan 
dolayı mahkeme kararıyla hüküm giymiş bir tutuk
lunun tutukluluk sıfatı devam ederken tutukevinden 
çıkarılması, mahkeme tarafından kabul edilebilecek 
yazılı bir talep üzerine hâkim kararıyla çıkarılabilir. 
Bunun dışında uygulanabilecek bir işlem yetki karı
şıklığına ve tutuklunun usule uygun düşmeyecek mua
melelere maruz kalmasına vesile olabilir. 

Bu nedenle madde metninin teklif edilen yeni:'bi
çimde düzenlenmesi için 5 inci maddenin ilgili ko
misyona geri verilmesi gerektiğine inanmaktayız. 

Divan Başkanlığına 
Polis Yasa Tasarısının 5 indi maddesinin düzeltil

mesi. 
Devletin bütünlüğü, anayasal düzeni ve genel gü

venliğiyle kaçakçılık ve uyuşturucu maddelere iliş
kin suçların önemi ve gizliliği bakımından, tutuklu
lar en çok 1.5 gün süre ile üst amirlere bilgi ver
mek şartıyla suç soruşturmasını yürütmekle sorum
lu polis amirinin teklifi üzerine, yetkili savcının ta
lebi ve hâkimin kararıyla ceza veya tutukevlerinden 
alınabilir. Bu süre tutukluluk ve hükümlülükte geçmiş 
sayılabilir. 

Gerekçe eklidir. 
Fikret Ertan 

İzmfir 
Durcan Emirbayer 

İzmir 
Muhittin Yıldırım 

Edirne 

İsmet Turhangil 
Manıisa 

A. Aşkın Toktaş 
İzmıir 

Şeyhmus Bahçeci 
Diyarbakır 
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Gerekçe : Medenî Kanun, diğer bazı kanunlar
dan farklı ve daha ileride olan bir tutumla kişileri 
genel olarak korumuştur. 

BAŞKAN — Medenî Kanunla ilgili bir metin ol
duğu için gerekçe sayılamıyor. Okunamaz efendim. 
(HP sıralarından «Okudunuz mu siz?» sesleri) 

Okudum efendim. (HP sıralarından «Anlaşılıyor» 
sesleri) 

Okursam mahcup düşersiniz, çok mahcup düşer
siniz. 

Buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanuna bazı maddeler eklen

mesi hakkında Kanun Tasarısının 5 inci ^maddesiyle 
15 inci maddesine eklenen fıkradan : 

«ve genel güvenliği» deyiminin çıkarılmasını öne
ririz. 

Saygılarımızla. 

Reşit Ülker Onural Şeref Bozkurt 
İstanbul Çanakkale 

3. — 4.7J934 Tarihli ve 2559 Sayılı Polis Vazife 
ve S.elahiyet [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. $ayw ı: 343) (Devam) 

(BAŞKAN — 343 sına sayılı kanun tasarlısının 
müzakerelerine devam ediyoruz. 

İKomıisyon ve hükümet yeriemi aldılar. 
önergelerin okunmasına devam ediyoruz. 
SBLAHATTtN TAFLIOĞLU-(Yozgat) — Sayın 

Başkan, bir önergemiz var. 

M.-Seyfi Oktay Hasan Altay 
Ankara Samsun 

Salim Erel Mehmet Üner 
Konya Kayseri 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Gerekçe : Madde gerekçesinde önemli hallerde, 
durumlarda ve bu yetkinin kullanılacağı ileri sürül
mektedir. Devletin bütünlüğü, anayasal düzen, ka
çakçılık ve uyuşturucu maddelere ilişkin suçların ya
nına genel güvenlik eklenince her konu madde içine 
girmektedir. Esasen maddeyi tümüyle Anayasaya ay
kırı bulmakla beraber, her ek fıkranın madde met
ninden çıkarılması, önermemizin reddi halinde de 
maddeden «genel güvenlik» ibaresinin çıkarılması ge
rekmektedir. 

BAŞKAN — Bir dakika. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz dolmuş bu

lunmaktadır. Yemekten sonra, saat 21.30'da toplan
mak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 19.55 

BAŞKAN — Efendim, ıbu konuda şu anıa kadar 
aşağı yukarı 8 arkadaşımız söz aidi, Başkanlığın 
tutum ve davranışıları hakkında. 

SELAHATTİN TAFLIOÖDU (Yozgat) — Sayın 
Başkan, bu tutumunuzla Büyük Millet Meclislinin 
devamını tehlikeye düşürüyorsunuz. IMedıis bu şekil
de giderse 12 Eylülü araıtacafcsınız. (ANAP sıraların
dan «Sayenizde» sesleri) Sizin harekelerimizle Mec
lisin tutum ve davranışı tehlike içinde. 

BAŞKAN — Şdımdi Sayın Tafiıoğkı, müsaade bu
yurun... 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 21.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Cemâl özbilen (Kırklareli), Saffet Sakarya (Çankırı) 

BAŞKAN — 113 üncü Birleşimin Dördüncü oturumunu açıyorum. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
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iSEUAHATTİN TAFLIOĞLU (Yozgat) — Ma
dem önergelerin gerekçelerimi okutmuyorsunuz, öner
geleri iade edin; önerge sahipleri bu 500 kelimeyi 
değiştirebilirler. Gerekçelerini iade etmeniz gerekir; 
bunu da yapmıyorsunuz. 

JBAŞKAN — Bu konu aydınlanırmştır efendini. 
Önergelerıi okutuyorum : 
NURİ KORKMAZ (Adana) — Sayın Başkan, 

'bir dakika, ibir önergemiz var. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

IGörüşüfcnetote olan 2559 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesinin aşağıdaki şekilde düzeltilmesini arz ede-
rıiz.: 

Saygılarımızla 
Mustafa Uğur Ener 

Kütahya 
Hüseyin Aydın Arvasi 

(Vıan 
Mustafa Kemal Togay 

İsparta 

Seçkin Fıtrat 
İBolu 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

Mehmet Timur Çınar 
Manisa 

Madde 5. — 2559 sayılı Kanunun 15 inci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Devletin bütünlüğü, anayasal düzeni ve genel 
güvenliği ile kaçakçılık ve uyuşturucu maddelere 
ilişkin suçların önemi ve gizliliği bakımından ifadesine 
Ibaş vurulması gereken ve ıbaşka suçtan hükümlü ve
ya tutuklu bulunanlar, en çok onbeş gün süre ile üst 
amirlere bilgi vermek şartıyla suç soruşituraıasını yü
rütmekle sorumlu polis amirinin teklifi üzerine, yet
kili savcının talebi ve hâkimin karan ile ceza veya 
tutukevlerinden alınabilir. Bu süre tutukluluk ve hü
kümlülükte geçmiş sayılır.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 343 sıra sayılı yasanın 5 

inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini say
gılarla arz ve (teklif ederiz. 

H. Yıllimaz önen 
lîzmir 

Ömer IKiuşhan 
Kars 

iSururi Saykal 
Ankara 

Tevfik Bilal 
Hatay 

Muhittin Yıılidırılm 
•Bdkıne 

«Devletin ulusu ve ülkesiyle bütünlüğü, anayasal 
düzeni ve genel güvenliği ıile kaçakçılık ve uyuşturucu 
maddelere ilişkin suçların önemi ve gizliliği bakımın
dan gereken hükümlü veya tutuklular en çok onıbeş 
gün süre iile üst amirlere 'bilgi vermek şartıyla suç 
soıtışturmasını yürütmekle sorumlu polis amirinin 

teklifi üzerine yetkili savcının ve hâkimin kararı 
ile ceza veya tutukevlerinde akıalblir. Bu süre tutuk
luluk ve hükümlülükte geçmiş sayılır. 

Türkiye Büyük Millet Medlıisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı yasanın 5 inci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Ömer Kuşhan 'Ruşan Işın 
Kars Sivas 

H. Yılmaz önen Paşa Sarıoğlu 
İzmir Ağrı 

Cüneyt Ganver İsmet Turhangil 
Adana Manisa 

ÖNERİ : 
Devletin bütünlüğünü, anayasal düzeni ve genel 

güvenliği, kaçakçılık ve uyuşturucu madde kullanıma, 
imal etme ve pazarlama suçlarına ilişkin suçların 
önemi ve gizliliği bakımından gerek görülen hallerde, 
hükümlü ve tutuklular en çok yedi gün süre 
ile bağlı bulunulan üst amirlere bilgi vermek 
ve gerekli müsaade almak şartıyla suç soruş
turmasını yürütmekle sorumlu polis amirinin tek
lifi üzerine yetkili savcının talebi ve yetkili hâki
min konuyla ilgili kararı ıile ceza ve tutukevlerinden 
alınabilirler. Alınılan bu süre tutukluluk ve hüküm
lülükte geçmiş sayılır. 

Türkiye Büyük Millet Meölıisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 4.7.1934 tarihli ve 2559 sa

yılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Ve Bu Kanuna Bazı 
maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının 
5 inci maddesiyle 2559 sayılı Kanunun 15 inci mad
desine eklenen fıkranın «tutuklular» kelimesinden 
sonra «Toplu: suçlarda» kelimelerinin eklenmesini 
öneririz. 

Saygılarımızla. 
Reşit Ülker Önural Şeref Bozkurt 

İstanbul Çanakkale 
M. Seyfii Oktay Sal'irn Erel 

Ankara Konya 
Ömer Kuşhan Hasan Altay 

Klars Samsun 
Mehmet Üner 

Kayseri 

GEREKÇE : 
Bu maddeye eklenen fıkranın Anayasanın 19 un

cu maddesine aykırı olması nedenliyle reddini iste
miştik. Ancak, bu önergemiz (reddedilebilir. 
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IBu durumda ıtuituMutor ve bükümlülerin en çok 
15 gün süreyle polise verimesi dıe Anayasaya aykırı* 
dır. Çünkü, Anayasanın 19 uncu maddesinin dördün
cü fıkrasında poliste kalma süresi «toplu olarak işle
nen suçlarda en çok 15 gündür» oysa eklenen fıkra 
Itüm suçlar için en çok 15 gün esası getiriıirmşifiiır. 

Bu hükmün ^toplu suçlarda» en çok 15 gün ol
ması sağlanmak istenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet 'Medıisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 343 sıra sayılı yasa tek

lifinin madde 5'te eklenmesi istenen fıkranın, «gere
ken bükümlü ive 'tutuklular, en çok oribeş gün süre 
ile» cümlesindeki sürenin «En çok bir hafta süre» 
olarak değiştirilmesini arz ve tekliif ederiz. 

Hilmii Naflbantoğiu 
(Erzurum 

A. Rıza Akaydın 
Çorum 

Mehmet Azizoğlu 
(Bursa 

Möhmet Kara 
Trabzon 

Kenan Nuri Nehrozoğlu 
iMardÜm 

M. Besim Göçer 
Çorum 

H. Yılmaz önen 
izmfüî 

Tevfik Güneş 
Kırşehir 

Arif Toprak 
Niğde 

Cemal özdemir 
Tokat 

Kâzım İpek 
Amasya 

Şükrü Babacan 
Kırklareli 

Münir Seivinç 
Eskişehir 

Veeihi Ataklı 
Şanlıurfa 

Yılmaz Demir 
'Bilecik 

Ali Rıdvan Yıldırım 
Tunceli 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Ruşan Işm 
Sivas 

İsmet Turhangil 
Manisa 

Rıza öner Çakan 
Zonguldak 

Tevfik Bilal1 

Hatay 
Salim Erel 

Konya 

Türkiye Büyük İMıilet IMeclıM Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 343 sıra sayılı yasa tek

lifimin madde 5 ile eklenmek istenen fıkranın met
ninde belirgin olmayan «lÜst amirler» libaresıi nede
niyle bu ibare ile başlayan cümlemin metne aşağıda
ki sekide monlte edilmesini arz ve teklif ederiz. 

«iMahallıin en yüksek mülkî amirine bilgd vermek 
şartıyla suç soruşturmasını yürütmekle sorumlu polis 
amirinin listeni ve mülkî amirin teklifi üzerine, yet
kili savcının talebi ve hâkimim karan l e ceza veya 

tutukevlerinden alınabilir, (Bu süre tutukluluk ve hü
kümlülük sürelerine sayılır.» 

Hilmi Nalbantoğlu Şeyhmus Bahçecöı 
Erzurum Diyarbakır 

Yusuf Ziya Kazancıoğlu S. Hüsamettin Konuksever 
Trabzon Edürnâ 

Erol Ağagil Neriman Elgin 
Kırklareli Ankara 

BAŞKAN — Aynı ımahiyeititedir, gerekçe okun
muyor efendim. 

İBuyuırun devam edin efendim. 

Türkiye Büyük İMıillet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 343 sıra sayılı Yasa Ta

sarısının madde 5 gereğince 2559 sayılı Yasanın 15 
inci maddesine eklenmek istenen fıkrada «!Üst amir
lere bilgi vermek şartıyla suç soruşturmasını yürüt
mekle sorumlu polis amirimin teklif üzerine» ibaresi
nin keyfî taleplere neden olacağı dolayısıyla sakın
calı bulduğumuzdan bu tekliften yörenin üst mülkî 
amirinin de bilgisi olması gerektiğini gerekli buldu
ğumuzdan bu (ibarenin yerime aşağıdaki ibarenin mon
tesini arz ve teklif 'ederiz. 

«Üst amirlere bilgıi vermek şartıyla suç soruş-
iturmasını yürütmekle sorumlu polis amirinin istemi 
ve mülkî amirin teklifi üzerine.» 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Orhan Otağ 
Kocaeli 

Neriman Elgin 
Ankara 

S. 

Erol Ağagü 
Kırklareli 

Şeyhmus Bahçeci 
Diyarbakır 

Hüsamettlin Konuksever 
Bdürne 

SÜLEYMAN KOYUNOÖGİL (Gaziantep) — 
Gerekçe okunmuyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, bendeniz okudum ve işa
retledim; gerekçe mahiyetinde olmadığı için ve öner
ge ile uzaktan yakından hiçbir alaka ve münasebeti 
bulunmadığı için okutmuyorum. 

SÜLEYMAN KOYUNCUGİL (Gaziantep) — 
Böyle bir yetkimiz var mı Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim o konu tartışıldı. 
Buyurun okuyun efendiim. 

Türkiye Büyük İMıillet (Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı 4.7.1934 Tarihli 

ve '2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 
5 inci maddesinin en çok on beş gün süre ile üst 
amirlere bilgi vermek şartıyla suç soraşturmasını 
yürütmekle sorumlu polis amirinin teklifti üzerime^ 
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en çolk onbeş günlük süre yerine, en çok üç gün 
süre ile üst amirlere bilgi vermek seklinde değiştiril-
raesiiM arz ve teklif ederiz. 

Şeyıımus Bahçeci Mustafa.Kani Bürke 
Diyarbakır Denizli 

İsmet Turhangil M. Hayri Osmanhoğlu 
Manisa; Gaziantep 

Erol Ağagil Musa Ateş 
Kırklareli Tunceli 

Orhan Otağ Durmuş Fikri Sağlar 
Kocaeli İçel 

Sururi Baykaİ Yılmaz Demlir 
Ankara Bilecik 

Ali Rıdvan Yıldırım 
Tuncetö 

Türkiye Büyük Millet IMecüisi Baskanıliiiğıınıa 

Görüşülmekte olan 343 sıra Sayılı 4.7.1934 tarühlii 
ve 2559 sayılı Polis Vazlife ve Selahiyet Kanununun 
5 inci maddesinin son bölümündeki yetkili savcının 
talebi ve hâkimin kararı iîe ceza veya tutukevlerin
den alınabilir ibaresi yerline ceza ve tutukevlerinde 
soruşturması yürütülebilir şeklinde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Şeyhmus Bahçeci 
Diyarbakır 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 
Musa Ateş 

Tuncel 
Orhan Otağ 

Kocaeli 
Ali Rıdvan Yıldırım 

Tunceli 

îsmet Turhangil 
Manka 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Mustafa Kani Bürke 
Denizli 

Yılmaz Demir 
Biledik 

Durmuş Fikri Sağlar 
İçel 

Sururi Baykal 
Ankara' 

BAŞKAN — Gerekçe 500 kelimeyi geçtip ve ge
rekçe mahiyetinde de olmadığı için okutmuyorum. 

Türkiye Büyük (Miffiet Meclisi 'Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Yasa Tasarı

sının 5 inci maddesinin birinci cümlesindeki «ve» 
kelimesinin çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Fikret Ertan Durcan Eımirlbayer 
İzmir İzmiı» 

İsmet Turhanıgil H. Yılmaz önen 
Manisa İzmiİr 

Hasan Altay Hayrullah Olca 
Samsun İzmir 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Süleyman Koyuncugil 
Gaziantep 

Ayhan Fırat 
'Malatya 

Paşa Sarıoğlu 
Ağn 

Durmuş Hkri Sağlar 
İçel 

Tevfik Bial 
Hatay 

Türkiye Büyük İMÜlet Meclisi Başkanlığıma 

Görüşülmekte ollan 343 sıra sayılı Yasa Tasa-* 
rısımın 5 inci maddesinin birimci cümlesindeki «ve» 
kelimesinin çıkarılmasını saygılarımızla arz ve teklif 
ederiz. 

Muhittin Yüdırım 
(Edirne 

Musa Ateş 
Tunceli 

Şeyhmus Bahçeci 
Diyarbakır 

Tevfik Bilal 

Neriman Elgin 
Ankara 

İsmet Turhanıgil 
Manlİsa 

Ali Aşkın Toktaş 
İzmir 

Yılmaz Demir 
Bilecik 

Hüseyam Avni Güler 
İstanbul 

Selçuk Akıncı 
Tekirdağ 

Lezgin önal 
Hakkâri 

Yılmaz İhsan Haıstürk 
istanbul 

Fikret Ertan 
tzmlir 

Ali Rıdvan Yıldırım 
Tunceli 

Durcan Emirbayer 
izmir 

Hail İbrahim Şahin 
Denizli 

Kenan Nuri Nehrozoğlu 
Mardin 

Turgut Sözer 
Sakarya 

Tevfik Güneş 
Kırşehir 

Mustafa Kani Bürke 
Denizli 

ibrahim Taşdemir 
Ağrı 

Salim Erel 
Konya 

Halil Nüzhet Goral 
Aydın 

Rıza öner Çakan 
Zonguldak 

Günseli özkaya 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
2559 sayılı Kanunun 15 ineli maddesine bir fıkra 

eklenmesine dair 5 imci maddesindeki «Onbeş gün» 
ibaresinin «Ondki saat» olarak değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

MuhMn Yıldırım H. Yılmaz önen 
Edirne İzmir 

Kadir Narin Tevfik Bilal 
Diyarbakır Hatayı 

İbrahim Taşdemir Selahatltin Taflıoğlu 
Ağn Yozgat 
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IdHis Gürpınar 
Muğla 

Cemal özdemir 
Tokat 

Ruşan Işın 
Sivas 

Türktöye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Yasa Tasa
rısının 5 indi maddesinin «Polis amidnıin teklifi üze
rine» cümlesinden sonra virgülün kaldırılmasını say
gılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Durcan Emirlbayer isme* Turhangil. 
izmir Manisa 

Ayhan Fırat Süleyman Koyuncugil 
Malatya Gaziantep 

Tevfik (Bilal Paşa Sarıoğkı 
Hatay Ağrı 

Kadir Narin Durmuş Fikri Sağlar 
Diyarbakır İçel 

Hasan Altay H. Yılmaz Önen 
'Samsun İzmir 

Edip özgenç 
İçel 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 343 sıra Sayılı yasa tasarısının 
5 inci maddesinin son cümlesfee «ve cezadan düşü
lür» İbaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

ismet Turhangil Durcan Emirlbayer 
Manıİsa tamu* 

H. Yılmaz önen Paşa Sarıoğkı 
İzmir Ağrı 

Kadir Narin Süleyman Kioyuncugil 
Diyaiibakır Gaziantep 

Tevfik Bilal Ayhan Fırat 
Hatay 'Malatya 

Hasan Altay Yılmaz ihsan Hastürk 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte olan ve 2559 sayılı Kanunun 15 
inci maddesline fıkra eklenmesine dair 5 inci madde
de yer alan «Onbeş gün» ibaresinin «Üç saat» olaralk 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Cemal Özdemir Günseli özkaya 
Tokat Manıbul 

Edip Özgenç Idris Gürpınar 
İçel Muğla 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Türküye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı yasa tasarısı
nın 5 inci maddesindeki «Genel güvenliği» deyiminün 
çıkarılmasını talep ederiz. 

GEREKÇE : Bu deyim yanlış anlaşılmalara ma
hal verdbi'lecek mahiyettedir. Bu nedenle metinden 
çıkarılmasını talep ederiz. 

Cüneyt Canver Muhteşem Vasıf Yücel 
Adana1 Zonguldak 

Yılmaz Demir Muhittin Yıldırım 
Bilecülki Edirne 

Fikret Ertan Mehmet Kara 
îzmüı Trabzon 

Türkliye Büyük M'illet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 343 sıra saydı yasa tasarısı
nın 5 indi maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
gereğini talep ederiz. 

Cüneyt Canver Fikret Ertan 
(Adana İzmir 

Mehmet Kara Yılmaz Demir 
Trabzon Bilecik 

Muhteşem Vasıf Yücel Muhittin Yıldırım 
Zonguldak Edirnö 

Madde 5. — 2559 sayılı Kanunun 15 inci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Devletin bütünlüğü, anayasal düzenli ve genel gü
venliği ile kaçakçılık ve uyuşturucu maddelere ilişkin 
suçların önemi ve gizliliği bakımından gereken hükümlü 
ve tutuklular, en çok üç gün süre ile ve üst amirlere 
bilgi vermek şartıyla yetkili savcının talebi ve haki
mlin kararı ile ceza veya tutukevlerinden alınabilir. 
Bu süre tutuklulukta veya hükümlülükte geçmiş sa
yılır. 

Yüksek Başkanlığa 

343 sıra sayılı, görüşülmekte olan yasla tasarısı
nın 5 inci maddesinde belirtilen, 2559 sayılı Kanunun 
15 inci maddesinin aşağıdaki şekilde düzeltilmesini 
arz ve talep ediyoruz. 

«Devletin 'bütünlüğü, anayasal düzeni ve genel 
güvenliği ile kaçakçılık ve uyuşturucu maddelere 
ilişkin suçların önemi ve gizliliği bakımından gere
ken hükümlü ve 'tutuklular; en çok onbeş gün süre 
ile üst amirlere bilgi vermek Ikbşulu ile suç soruş
turmasını yürütmekle sorumlu polis amirinin öne-
rislİyle yetkili savcının talebi ve hâkimin kararıyla 
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ceza veya tutukevlerinde ayrı bir yere alınarak bu
rada gerekli sorgulama yapılır.» 

Salim Erel 
Konya 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Arif Toprak 
Niğde 

Mehmet Kafkaslıgil 
İstanbul 

Edip özgenç 

M 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

Cemal özdemir 
Tokat 

Ruşan Işın 
Sivas 

İdris Gürpınar 
Muğla 

Rıza Tekin 
Şiiri 

Türküye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sayılı ve 2559 sayılı Po

lis Vazife ve Selahiyet Kanununun bazı maddeleri
nin değiştörilimeske iişkin 5 inci maddesitılin. aşağı
daki şekilde değiştirilmesini teklif ederiz. 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Tevfik Bilal 
Hatay 

Cemal özdemir 
Tokat 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Salim Erel 
Konya 

Mehmet Kafkaslıgil 
İstanbul 

Rıza Tekin 

MADDE 5. — 2559 saydı Kanunun 15 ünci mad
desine aşağıdaki fılkra eklenmiştir. 

«Devletin bütünlüğü, anayasal düzenli ve genel 
güvenliği ile kaçakçılık, katiller ve uyuşturucu mad
delere ilişkin suçların önemi ve gizliliği bakımım
dan gereken hükümlü veya tutuklular, en çok 15 gün 
süre ite üst amirlere bilgi vermek şartıyla suç soruş
turmasını yürütmekle sorumlu en yüksek amirin tek
lifi üzerine yetkili savcının talebi ve hâkimin kararı 
ile ceza veya tutukevlerinden alınabilir. Bu süre tu
tukluluk ve hükümlülükte geçmiş sayılır. 

Divan Başkanlığına' 

Görüşülmekte olan 343 Sıra Sayılı Polis Yasa 
Tasarısının 5 indi maddesinin gerekçede gösterildi
ği gibi «'Hükümlü» kelimesinin kaldırıılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Fikret Ertan 
İzmir 

Selçuk Akıncı 
Tekirdağ 

Durcan Emirbayer 
İzmir 

Şeyhmus Bahçeci 
Diyarbakır 

İsmet Turhangil 
(Manisa 

Tevfik Güneş 
Kırşehir 

Yılmaz Demir 
Bilecik 

Halil İbrahim Şahin 
Denizli 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

Rıza öner Çakan 
Zonguldak 

Lezgin önal 
(Hakkâri 

Kenan Nuri Nehrozoğlu 
'Mardin 

Mustafa Kani Bürke 
Denlizli 

Halill Nüzhet Goral 
Aydın 

Hüseyin Avni Güler 
İstanbul 

Yılmaz İhsan Hastürk 
İstanbul 

Salim Erel 
Konya 

Günseli özkaya 
İstanbul 

Gerekçe : Hakkında hüküm verilmiş bir şahsın, 
tekrar cezaevlerinden alınarak sorguya çekilmesi, 
sonra yine aynı tutukevine konulması sakıncalı bir 
durum doğurur. 

Bilindiği gibi tutukevlerinden alınan bir hükümlü 
birçok hakları alınmış bir üınsandır. Bu alınan hakları 
nedeni ile objektif bir ifade veremeyecektir. Tutuk
evlerinde kalmış bir insan psikolojik ve ruhî bir bu
nalım içindedir. Gelecekten umudunu kesmiş ve pesi
mist bir haleti ruhiyeye bürünmüştür. Tek umudu af-
tır. Affı bekleyen bir insanı alıp, tekrar polis karşı
sında sorgulamaya tabi tutmak, insan onur ve haysi
yetini zedelemekten başka bir şey değildir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Yasa Tasarısı
nın 5 inci maddesinin birinci cümlesindeki «Gereken» 
kelimesinin çıkarılmasını saygılarımızla arz ve teklif 
ederiz. 

Paşa Sarıoğlu 
Ağn 

Musa 'Altes 
Tunceli 

Tevfik Bilal 
(Hatay 

İsmet Turhangil 
Manisa 

Keman Nuri Nehrozoğlu 
Mardin 

A. Aşkın Toktaş 
İzmir1 

Tevfik Güneş 
Kırşehir 

Yılmaz Demir 
Bilecik 

Fikret Ertan 
tzmlı'f 

HalM İbrahim Şahin 
Denizli 

Şeyhmus Bahçeci 
Diyarbakır 

Durcan Emirbayer 
İzmir 

AH Rıdvan Yıldırma 
Tunceli 

Turgut Sözer 
Sakarya 

Mustafa Kani Bürke 
Denizli 

Hüseyin Avni Güler 
İstanbul 
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Yılmaz thsan Hastürk 
İstanbul 

Günseli özkaya 
İstanbul 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

Salim Erel 
Konya 

Rıza öner Çakan 
Zonguldak 

Halil Nüzhet Goral 
Aydın 

Selçuk Akıncı 
Tekirdağ 

Lezgin önal 
Hakkâri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Yasa Tasarısı
nın 5 inci maddesinden «Yetkili savcının talebi» ibare
sinin çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Selçuk Alkıncı Musa Ateş 
Tekirdağ Tunceli 

Fikret Ertan A. Aşkın Toktaş 
İzmir - İzmül 

Muhittin Yıldırım AK Rıdvan Yıldırım 
Edirne Tunceli 

Şeyhmus Bahçeci Tevfik (Bilal 
Diyarbakır Hatay 

Tevfik Güneş Neriman Elgin 
Kırşehir (Ankara 

Kenan Nuri Nehrozoğlu İsmet TurhangSl 
Mardin Manisa 

Durean Emirbayer Turgut Sözer 
İzmül İSakarya 

Mustafa Kani Bürke Yılmaz Demir 
Denizli Bilecik 

Hafi Nüzlhet Goral Hüseyin Avni Güler 
Aydın İstanbul 

İbrahim Taşdemir Rıza öner Çalkan 
Agn Zonguldak 

Günseli özkaya Lezgin önal 
İstanbul Hakkâri 

Salim Erel Yılmaz İhsan »Hastürk 
Konya İstanbul 

Halil İbrahim Şahin 
Denizli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 343 Sıra Sayılı 4.7.1934 Tarih
li ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 
5 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Madde 5. — 2559 sayılı Kanunun 15 inci madde
sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Devletin bütünlüğü, Anayasal düzeni ve genel 
güvenliği ile kaçakçılık ve uyuşturucu maddelerle 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 «en yüksek mülkiye amirinin» 
teklifi üzerine yetkili savcının talebi ve hâkimin ka
rarı ile ceza veya tutukevlerinden alınabilir. Bu sü
re tutukluluk ve hükümlülükte geçmiş sayılır.» 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Halil İbrahim Şahin 
Denizli 

Şeyhmus Bahçeci 
Diyarbakır 

Tevfik Güneş 
Kırşebü 

Mustafa Kânİ Bürke 
Denizli 

İbrahim Taşdemir 
Ağ> 

Salim Erel 
Konya 

Yılmaz Demir 
Bilecik 

Yılmaz İhsan Hastürk 
İstanbul 

Turgut Sözer 
Sakarya 

İsmet Turhangil 
Manto. 

Durean Enürbayer 
İzmir 

Kenan Nuri Nehrozoğlu 
Mardin 

Halil Nüzhet Goral 
Aydın 

Selçuk Akıncı 
Tekirdağ 

Lezgin önal 
Hakkâri 

Hüseyin Avni Güler 
İstanbul 

Rıza öner Çakan 
Zonguldak 

Günseli özkaya 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Yasa Tasarısı
nın 5 inci maddesinden «Polis amirinin teklifi üzeri
ne» ibaresinin çıkarılmasını saygılarımızla talep ede
riz. 

Paşa Sarıoğlu Şeyihmus Bahçeci 
Agn Diyarbakır 

Tevfik Bilal Fikret Ertan 
Hatay İzmir 

Musa Ateş İsmet Turhanıgil 
Tunceli Manisa 

Kenan Nuri Nehrozoğlu A. Aşkın Toktaş 
Mardin İzmir 

Yılmaz Demir Durean Em'iirbayer 
•Bilecik " İzmliır 

Tevfik Güneş Turgut Sözer 
Kırşehir Sakarya 

Mustafa Kânı Bürke Halil İbrahim Şahin 
Denizli Denizüi 

İbrahim Taşdemir Selçuk Alkıncı 
Ağrı Tekirdağ 
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Saika Erel 
Konya 

Halil Nüzhet Goral 
Aydın 

Yılmaz İhsan Hastürk 
îs/tartbul 

Lezgkı önal 
Hakkâri 

Hüseyin Avni Güler 
İstanbul 

Rıza öner Çakan 
Zonguldak 

Günseli özkaya 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Madde 5. — 2559 sayılı Kanunun 15 inci madde

sine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve talep ede
riz. 

Devletin bütünlüğü, anayasal düzeni ve kamu dü
zeninin ilavesini arz ve talep ederiz. 

Durcan Emirbayer Tevfik Bilal 
İzmİ* Hatay 

Kadir Narin \ Veysel Varol 
Diyaılbakır , Erzincan 

Süleyman Kbyuneugil Mehmet Kaıfkaslıgil 
Gaziantep İstanbul 
Rıza Tekin ismet Turhangil 

Sürü Maniiısa 
Rıza Öner Çalkan Selçuk Akıncı 

Zonguldak '. Tekirdağ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 2559 sayılı Kanunun 15 inci 
maddesine eklenen fıkranın aşağıdaki şekilde düzeltil
mesini arz ve teklif ederiz. 

«Devletin bölünmez bütünlüğü, anayasal düzeni 
ve genel güvenliği ile kaçakçılık ve uyuşturucu mad
delere ilişkin suçların önemi ve gizliliği bakımından 
gereken hükümlü veya tutuklular, en çok 15 gün süre 
ile üst amirlere (bilgi vermek şartıyla soruşturma
sını yürütmekle sorumlu polis amirinin teklifi üzeri
ne, yetkili savcının talebi ve hâkimin kararı ile ceza 
veya tutukevlerinden alınabilir. Bu süre tutukluluk ve 
hükümlülükte geçmiş sayılır.» 

Durcan Emirbayer Fikret Ertan 
İzmir İzmir 

Musa Ateş Lezgin önal 
Tunceli Hakkâri 

Ali Rıdvan Yıldırım Mehmet Yaşar 
Tunceli Ağrı 

Sururi Bayfcal Cem'al özdemir 
Ankara Tokat 

îdris Gürpınar Selahaittin Taflıoğlu 
Muğla Yozgat 

MühMân Yıldırım H. Barış Can 
Edirne Stoop 

Tülay öney 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Madde 5. — 2559 sayılı Kanunun 15 inci madde

sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve talep 
ederiz, 

«Devletin 'bütünlüğü, anayasal düzeni ve genel 
güvenliği ile kaçakçılık ve uyuşturucu maddelere 
ilişkin suçların önemi ve gizlilîiği bakımından gereken 
hükümlü veya tutuklular, en çok 15 gün süre ile üst 
amire bilgi vermek şartıyla suç soruşturmasını yü
rütmekle sorumlu polis amirinin teklifi üzerime yet
kili savcının talebi ve hâkimin karan ile polise tes
limden önce ve polisin tekrar geri dönerken hüküm
lü ve tutuklunun sağlık durumu resmî doktor ra
poru ile tespit edilerek ceza veyta tutukevlerinden 
alınabilirler. Bu süre tutukluluk ve hükümlülükte 
geçmiş sayılır.» 

Metin Üstüne! Münir Sevinç 
Adana' Eskişehir 

Nuri Korkmaz HaM İbrahikn Şahin 
Adana: Denizli 

Bahriye Üçok 
Ordu 

BAŞKAN — 5 milletvekili arkadaşımız Başkan
lığa bir tezkere göndermişlerdir. Tezkerenin mahi
yeti şu «Sayın Orhan Ergüder'in daha evvelki ko
nuşması vesilesiyle açıkladığı sırrı devlet gerekçesi 
arasında vahim bir çelişki bulunmaktadır. Hükümet 
bu konuda gerekli açıklamayı yapmalı; yüce Meclise 
ve yasa tasarısına gölge düşecektir, önergenin ön
celikle gündeme alınması ve ivedilikle görüşülnıe-
slinli teklif ederiz» demektedirler. 

İçtüzüğümüzde, hanıgi konuda önerge ıverileceği 
ve hangi önergelerin oylanacağı madde madde, fık
ra fıkra açıklanmıştır. Burada şayet hükümet, Orhan 
(Eıtgüder arkadaşımızın görüşüne karşı' bir açıkla
ma yapmak isterse, her zaman söz verir, açıklatabi
liriz. Biz hükümete «Bu konuda bir açıklama ya
pın» demek gibi bir gaflete düşemeyiz. Bu iibark 
bu teklifi işleme koymuyorum. 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Sayın Başkan, 
lütfen efendim. 

BAŞKAN — Okuyun efendim. (HP sıralarından 
sıra kapaklarına vurmalar) 

NURİ KORKİMÎAZ (Adana) — Sayın Başkan, bir 
yasa tasarısını görüşüyoruz. Hükümete mensup bir 

lamenıtJer çıkıyor, «sırrı devlet» diye bir gerekçe 
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gdtüriyoır. Sayın Hükümet Başkamı burada. İSayın 
Hükümet Başikanı bunu tekzip etmemişlerdir. Yü
ce parlamentoda 'tereddüt hâsıl olmuştur. Bu gerekçe 
midir yoksa srrr-ı devlet gerekçesi midir bu kanunun 
gerekçesi? Lütfen, ya bu hükümet bunu açıklaya
caktır ya da lütfen bize söz verin önergemizi açık
layalım. Aksi takdirde... 

BAŞKAN — Bu söz. 

NURt KORKMAZ (Adana) — Lütfen, istifham 
ediyorum, bir yasa tasarısı ki, sırr-ı devlet. «Her şeyi 
açıklayamam» diyor, zabıtlar burada efendim. «Ben 
açıklayamam» diyor. Bu parlamentoda açıklanma
yan bir şey hiçbir yerde açıklanmaz efendim. Eğer 
gerekirse.. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi siz burada söz al
dınız konuşuyor musunuz, yoksa. 

NURt KORKMAZ (Adana) — Sayın Başkanım, 
söz vermiyorsunuz. 

BAŞKAN — O halde? 

NURt KORKMAZ (Adana) — 74 üncü mad
deyi lütfen açın; 74 üncü maddede «Getirilen yasa 
tasarısının maddeleri» deniliyor. (Gürültüler, sıra ka
paklarına vurmalar lütfen efendim, istifham ediyo
rum Sayın Başkan, lütfen açın o maddeyi, okuyun.) 

BAŞKAN — Efendim cevap vereceğim, oturun 
lütfen, lütfen efendim. 

Efendim, Sayın Ergüder, Anavatan Partisinin ge
tirmiş olduğu bir öneri üzerine, lehte, aleyhte konu
şulurken söz aldı ve konuştu. Bu kanunun müzake
resi ile ilgili bir konuşma değil; bir. İkincisi. 

YILMAZ 'İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Açık
lamada bulundu. 

BAŞKAN — Efendim, o Sayın Orhan Ergüder'i 
ilgilendirir. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Önergedeki birinci imza sahibi benim. Sayın 
Başbakan için, «Sayın Başbakanın sıkıntısı var» de
diler. «Sayın Başbakan] 'anlayınız» dediler. Onun için, 
Sayın Başbakan açıklamak zorundadır; aksi halde 
İçtüzüğün 74 üncü maddesine göre bizim burada gö
rüştüğümüz tasarı, tasarı niteliğinde olımayaeaktır. 

BAŞKAN — Efendim, 74 üncü madde, «Kanun 
tasarıları ve komisyonlara havale» kenar başlığını ta
şımaktadır. 

Efendim, önergeyi, önerge olarak kabul edemiyo
rum, oylayamıyorum, müzakere açamıyorum. İçtüzük 
hükümlerini çok iyi öğrenmek, çok iyi okumak mev
kiindeyiz. 

Devam edin efendim, önergeleri okuyun. (HP 
sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1 Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı yasa tasarısı
nın 5 inci maddesine herhangi bir fıkra eklenilme-
ımesi arz ve teklif olunur. 

Selahattin Taflıoğlu 
Yozgat 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Kenan Nuri Ne'hrozoğlu 
Mardin 

Süleyman Koyuncugil 
Gaziantep 

Yılmaz İhsan Hastürk 
İstanbul 

Günseli Özkaya 
İstanbul 

Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak 

NURİ KORKMAZ {Adana) — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, söz veremiyorum, vere

miyorum efendim. 
NURt KORKMAZ (Adana) — Zabıtlar burada, 

bunlar zapta geçti Sayın Başkan. Lütfen görüştüğü
müz yasaya gölge düşürmeyelim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili,, ben hükümete, 
gel burada izahat ver diye ısrar edebilir miyim? 

NURt KORKMAZ (Adana) — Müsaade buyu
run açıklayalım önergemizi efendim. 

BAŞKAN — Sonra, Sayın Orhan Ergüder kendi 
görüşünü ifade etmiş ve sizin anladığınız manada da 
biz. anlamadık. Sadece. 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Sayın Başkan, 
bir cümle var burada; «Ben açıklayamaım diyor. 
Lütfen efendim, istirham ediyorum, söz istiyorum. 

BAŞKAN — O kendisini ilgilendirir efendim. 
NURİ KORKMAZ (Adana) — Olur mu efen

dim? Parlamentoda konuşuluyor. 
BAŞKAN — O söz, o milletvekilinin kendisini 

ilgilendirir, sizi ilgilendirmez efendim. 
önergeleri okumaya devam edin efendim. (HP 

sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte, olan 4.7.1934 tarihli ve 343 sıra 
sayılı ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bazı 'Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısının 5 inci maddesinin aşağıdaki şekilde ka
bulünü arz ederiz. 

Madde 5. — 2559 sayılı. 
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NURİ KORKMAZ (Adana) — Sayın Başkan 
•efendim, istirham ediyorum, zabıtlar elimde. 

BAŞKAN — 'Lütfen 'efendim, oturun, lütfen otu
run, oturun efendim, oturun, söz yeremiyorum. (HP 
sıralarından sıra (kapaklarına vurmalar) 

NURİ KORKMAZ .«(Adana) — Nasıl veremiyor
sunuz efendim? Zabıtlar burada. Bu yasaya gölge 
düşürülüyor efendim. 

BAŞKAN — Oturun efendim, lütfen oturun; söz 
veremiyorum. 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Efendim, İçtü
züğün 74 üncü maddesi açık. 

BAŞKAN — Siz maddeyi de yanlış söylüyorsu
nuz, onu da 'bilmiyorsunuz, bilmiyorsunuz efendim. 

HÜSEYİN AVNÎ 'GÜLER (İstanbul) — Bir mil
letvekilini sen azarlayamazsın. 

İLHAN AŞKIN '(Bursa) — Ayıp ayıp utanın. 
«Madde '5. — '2559 sayılı Kanunun 15 inci mad

desine aşağıdaki şekilde fıkra eklenmiştir. 
•Devletin 'bütünlüğünü, anayasal düzeni ve genel 

güvenliği ile kaçakçılık ve uyuşturucu maddelere iliş
kin suçların önemi ve gizliliği bakımından gereken 
hükümlü veya tutuklular. 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Sayın Başkan, 
lütfen istirham ediyorum, yapmayın efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, konuyu aydınla
tırız efendim, lütfen. 

Sayın Korkmaz, sizin dediğiniz İçtüzüğün 74 ün
cü maddesini okuyorum : «Kanun tasarıları ve ko
misyonlara havale» Ne alakası var bunun «Hükü
metçe hazırlanan kanun tasarıları bütün bakanlarca 
imzalanmış olarak ve gerekçesi ile birlikte Başkanlığa 
sunulur. Başkan, gelen tasarıları» 

SELÇUK AKINCI ((Tekirdağ) — Anlaşılmıyor 
Sayın Başkan, duyulmuyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, 74 üncü madde diyorum, 
74 üncü maddede 'böyle bir 'hüküm yok, 74 üncü mad
de kanun tasarıları ile ilgili. 

SALIM EREL (Konya) — Kahvede oturur gibi 
yan oturmayın. 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Meclis töhmet 
altında kalıyor, bu kadar parlamenterin bulunduğu 
'bir yerde. 

BAŞKAN — Sayın Korkmaz, her şeyin bir usulü 
var, 'bir nizamı var; İçtüzük 'hangi konularda millet
vekiline söz verilir, önergeler hangi halde verilir, han
gi halde önergeler oya konulur bunlara açık açık 
tadat etmiş. Siz. 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Sayın Başkanım, 
bakın efendim istifham ediyorum zatı âliniz konu
şuyorsunuz, arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bu müzakere konusu ola
maz, müzakere konusu olamaz efendim. 

NURİ KORKMAZ '(Adana) — Arz edeyim efen
dim, görüştüğümüz yasa tasarısında, hir parlamenter 
arkadaşımız «sır-ı devlet» adı altında bir gerekçe 
getirmişlerdir, ben bunu açıklayamam diyor efendim, 
elimizde tutanak var efendim. 

BAŞKAN — Efendim, o kendisini ilgilendirir. . 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Efendim, 'bura
da bir parlamenter arkadaşımız açıklayamam diyor 
ise. 

BAŞKAN — Efendim, kendisinin bir özel 'bilgisi 
varsa beni ne ilgilendirir, sizi ne ilgilendirir? 

TEVSİK BİLAL (Hatay) — Bizi nasıl ilgilendir
mez. 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Bizi ilgilendirir 
Sayın Başkan. (HİP sıralarından «Meclisi nasıl ilgi
lendirmez?» sesleri) 

BAŞKAN — Devam edin okuyun efendim. (HP 
sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 

Devletin bütünlüğü, anayasal düzeni ve genel gü
venliği 'ile kaçakçılık ve uyuşturucu maddelere iliş
kin suçların önemi ve gizliliği bakımından gereken 
hükümlü veya tutuklular en çok 15 gün süre ile üst 
•amirlere bilgi vermek şartı ile suç soruşturmasını yü
rütmekle sorumlu 'amirinin teklifi üzerine, yetkili sav
cının talebi ve hâkimin kararı ile ceza veya tutuk
evlerinden alınabilir. Bu süre tutukluluk ve hüküm
lülükte geçmiş sayılır. 

D. Fikri Sağlar 
içel 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 

Feridun Şakir Öğünç 
istanbul 

Mehmet Kafkasltgil 
istanbul 

Sururi Baykal 
Ankara 

'Fikret Ertan 
İzmir 

Cüneyt Canver 
Adana 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Salim Erel 
Konya 

Durcan Emirbayer 
İzmir 

ALİ İHSAN ELGİN (içel) — Belçika'daki fut
bol maçına dönecek, Meclisi tatil edin efendim. 
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MÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya) — Sayın Başkan, 
bu söze dikkat edin «Belçika'ya dönecek» sözüne 
dikkat edilsin, bu söz çok önemli. 

BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika oturun efen
dim. 

Sayın Ali İhsan Elgin, zatı âliniz yakışıksız bir 
söz söylediler, bunu tekrarlar mısınız efendim? 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Anlayamadım 
efendim? 

BAŞKAN — Yakışıksız bir söz söylediniz, tek
rarlar mısınız 'efendim? Meclisi tatil ediniz dediniz, 
izah edin? 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Sayın Başkan, bu
gün şuradaki durumu görüyorsunuz; ben de size di
yorum ki, yarım saat, bir saat ara versek belki bu 
sinirli hava geçecektir, tatil edelim diyorum. 

BAŞKAN — Sayın Elgin, bu 'Meclis kanunları 
müzakereye muktedirdir, kanunları müzakereye en
gel hiçbir İçtüzük hükmü yoktur, bendeniz de bu 
kanunun müzakerelerini yapmak ve müzakereleri 
selametle cereyan ettirmek vazifesiyle yükümlüyüm. 

Bu itibarla, bu benim için acz olur ve Meclisi
miz için acz olur. (HP sıralarından gürültüler) 

'Devam edin efendim. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul meselesi yok efendim, ortada 
bir usul meselesi yok efendim. 

'Devam edin efendim. 

«Gerekçe : 
Kanunun 15 inci maddesine fıkra eklenmesi, dev

letin bütünlüğünün, genel güvenliğinin ve anayasa 
düzeninin korunması özellikle anarşinin ve terör 
olaylarının gelişmesine, sebep olan silah kaçakçılığı 
ile birçok kimseyi insanlığından uzaklaştıran buna
lımlara sürükleyen uyuşturucu madde kaçakçılığı 
suçlarının ortaya çıkarılmasında soruşturma esas ve 
usulleri önemli rol oynamaktadır. Bu konuda gü
venlik kuvvetlerinin her bakımdan yetkili kılınması 
gerekli ve şarttır. 

-Halen Sıkıyönetim Kanunu hükümlerinden ya
rarlanılarak uygulama sürdürülmekte ise de, sıkıyö
netim uygulanmayan yerlerde ve bütünü ile kalktı
ğından sıkıntı çekilecektir. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Sayın 
Başkan, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, size söz vermedim, size 
söz vermedim. 

ABDULLAH ÇAKIREFE ((Manisa) — Sayın Baş
kan, söz istiyorum. Gerekçeyi okuttunuz. Okuttu ise
niz müzakere açmış sayılırsınız. Gerekçeyi okutma
manız lazımdı. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri 
•alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun önergeleri okumaya de
vam edin. 

Sayın Başkanlığa 

4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Se-
lahiyet Yasasının Bazı Maddelerinin 'Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bazı 'Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısının 5 ve kanunun 15 inci maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesi öngörülmektedir. 

Teklifimizi saygıyla arz ederiz. 
'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. Ancak bu süre % saati 
geçemez.» 

Veysel Varol Durcan Emirbayer 
Erzincan İzmir 

Halis Soylu A. Aşkın Toktaş 
Kars İzmir 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ordu 

Gerekçe : 
4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Se-

lahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısının 7 nci maddesine ek olarak geti
rilen 2 nci maddede polisin suç zanlılarını yakalayıp 
mahkemeye göndermeden önce emniyette nezaret 
altında tutacağı ve nezaret altında iken bahsi geçen 
kişilerin yeme ve içme ihtiyaçlarının ve nakil (masraf
larının Emniyet Genel Müdürlüğünce karşılanacağı
nı öngörmektedir. 

Türk hukuk sistemine göre tutuklama veya göz
altına alıma suçluluğu hakkında kesin ve şüphe gö
türmez emare ve deliller bulunan kişiler için delil-
lerin kaybolmaması ya da karartılmaması için tedbir 
niteliğinde öngörülen bir sistemdir. Nitekim tevkifi 
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düzenleyen Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
104 üncü maddesinin gerekçesinde, tevkifin bir ted
bir olup cezaî hal alamayacağı 'belirtildikten sonra 
tevkif için öngörülen şartlar tek tek sayılmıştır. Bu 
duruma göre tutuklama ancak belirli hallerin ortaya 
çıkmasıyla hâkim tarafından verilecek karar ile ger
çekleştirilir. Zaten Anayasamızda da kişi hak ve öz
gürlüklerinin kısıtlanmasının ancak yargı kararıyla 
olabileceği öngörülmüştür. Bu durum karşısında yar
gıç tarafından kullanılması gereken 'bir yetkinin bü
yük Ölçüde polise verilmesi yargı merciinin aslî gö
revinden uzaklaştıracağı gibi belirli 'bir olay karşı
sında suçlanan insanları da büyük ölçüde güvence
den yoksun bırakacaktır. Bunun da ötesinde polis 
tarafından gözaltına alınması kişinin 'bahsi geçen sü
re içinde avukat tutmasına mâni olacak, 'böylece de 
savunma hakkı kısıtlanmış olacaktır. Oysaki bağım
sız bir yargının olması için savunma hakkının kısıt-
sız olması gerekmektedir. Zira gerçek ve adil yargı 
ancak "bağımsız ve kısıtsız temeli üzerine kurulabi
lir. 

Tasarı ile tutuklama hakkının polise ve polisin 
bağlı bulunduğu mülkî amirlere verilmesi, kuvvet
ler arasındaki dengeyi yargı organı aleyhine bozacak 
ve idarenin bağlı olduğu yürütme organı yargıya na
zaran daha güçlü bir hal alacaktır. Bu durum ise 
parlamenter demokratik sistemimizin geleceği yö
nünden ciddî bir tehlike teşkil edeceğinden öngörü
len sürelerin 96 saat olarak düzenlenmesi daha adil 
olacaktır. ı 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri,' bu önerge ile I 
aynı mahiyette ve aynı daktilo ile yazılmış, aynı ke
limeleri, aynı cümleleri havi 250 adet önerge veril
miştir. 

CEMAL ÖZDEMIR (Tokat) — Hepsi değişik
tir Sayın Başkan. 

TEVFtK BİLAL (Hatay) — Heysi değişik. (HP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Dinlemenizi rica ediyorum. Dinle
menizi rica ediyorum. Dinleyin efendim, dinleyin. 

Yalnız bu önergelerin 250'si de «15 gün süre ile 
tutukevlerinden alınabilir» hükmünün saat saat de
ğiştirilerek verilişi şeklindedir. (HP sıralarından «Her 
biri ayrı görüştür Sayın Başkan» sesleri gürültüler) 
Niçin dinlemiyorsunuz efendim, niçin dinlemiyorsu
nuz? Benim ne söyleyeceğimi ne biliyorsunuz? Lüt
fen dinleyin beni. (HP sıralarından gürültüler) 

AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (Sivas) — 
Usul hakkında söz istiyorum Sayın Başkan. j 

BAŞKAN — Şimdi bu önergelerin her biri, bu 
tutukluluk müddetini 5 saat, 6 saat, 7 saat, 8 saat 
gibi ayrı ayrı ve sadece tutukluluk müddetine mün
hasır önergelerdir. (HP sıralarından «İmzaları ayrı
dır» sesleri) 

Müsaade buyurun, müsaade buyurun efendim. 
İçtüzüğümüzün 88 inci maddesi değişiklik önerge

si! verilebilmesine imkân sağlamış ve daha evvelki 
görüşmelerimizde de, bir milletvekilinin bir madde
nin muhtelif fıkralarına ayrı ayrı önergeler verebile
ceğini beyan etmiştik. Şimdi ortada 88 inci madde
nin iklinci fıkrasını ilgilendirir bir durumla karşı kar-
şıyayız. Burada kanunun müzakere usulünün uzama
sı ve yasama faaliyetlerine imkân vermeme gibi bir 
endişe ile karşı -karşıyayız. Şimdi düşününüz bu 250 
önerge saniyelere de bölünebilir, dakikalara da bölü
nebilir. Bu nihayet bin, iki bin, üç bin de olabilir. 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Ne işimiz var" Sa
yın Başkan? Görüşeceğiz, tartışacağız. (HP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, müsaade buyu
run. 

Biz, bir hakkın suiistimalini... 

M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Suiistimali de
ğildir Sayın Başkan, o sizin sübjektif görüşünüzdür. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. (HP sı
ralarından gürültüler) 

M. SEYF1 OKTAY (Ankara) — Onun takdiri 
size kalmamıştır beyefendi; siz onu takdir edecek 
merci değilsiniz. (HP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, bir konuşayım, 
bitirelim. 

Efendim, hakkın suiistimalidir. (HP sıralarından 
«Değildir» sesleri) Hakkın suiistimalidir ve kanun hi
maye etmez. İçtüzüğümüzde 88 inci madde, bu gibi, 
bir hakkın bu şekilde kullanılmasını engelleyici hü
kümler de getirmiş. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Neresinde var Sayın 
Başkan; okuyun nerede? 

BAŞKAN — Arz edeceğim efendim. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Okuyun efendim. 
BAŞKAN — Arz edeceğim efendim, arz edece

ğim. 
«Kanunlarda veya İçtüzükte aksine hüküm yok

sa, kanun tasarısı veya teklifinde bir maddenin red
di, komisyona iiadesi, değiştirilmesi veya metne mad
de eklenmesi hakkında, milletvekilleri, esas komis
yon veya hükümet değişiklik önergeleri verebilir. Bu 
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esaslar dairesinde milletvekilleri tarafından tasarı ve
ya teklif maddelerinin her fıkrası liçin dörtten fazla 
önerge verilemez.» 

Burada fıkra «En çok 15 gün süre ile ceza ve tu
tukevlerinden alınabilir» fıkrasıdır. Bu fıkra hakkın
da ancak 4 önerge verilebilir. Aksi takdirde kanu-

1. — İçtüzüğün 88 inci maddesinin, «Her fıkra 
için dörtten fazla önerge verilemez» hükmü hakkında. 

BAŞKAN — Yalnız, bendeniz bunu bir usul tar
tışması yapıp konuyu halletmek istiyorum. 

Sayın Soğancıoğlu, siz buyurun efendim, buyu
run. 

Şimdi 4 arkadaşıma söz vereceğim. (HP sıraların
dan gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, bu usul 
tartışması açılmasını nereden çıkarıyorsunuz? 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 
bu bir mizansendir. (Gürültüler) 

AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (Sivas) — 
Sayın Başkan, çok değerli milletvekili arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Sayın Soğancıoğlu, Başkanlığın bu 
görüşünün lehinde mi konuşuyorsunuz, aleyhinde mi 
konuşuyorsunuz? 

AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (Devam
la) — Lehinde. 

BAŞKAN — Buyurun. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Başkanım, bu 

bir mizansendir; oynuyorsunuz o mizanseni. Senar
yo yazıyorsunuz... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Devam edin, devam edin efendim, 
devam edin. (HP sıralarından gürültüler) 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sordunuz mu, böyle 
açık bir tartışma olur mu? 

BAŞKAN — Soğancıoğlu, siz konuşmanıza de
vam eddn efendim, siz konuşmanıza devam edin. Mü
zakereleri... ((HP sıralarından gürültüler) 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Tartışma açtınız mı? 
Nereden biliyorsunuz açılacağını? Açmadınız ki. Usu
le uygun mu? 

BAŞKAN — Buyurun, buyurun. 

AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (Devam
la) — Çok değerli arkadaşlarım... (Gürültüler) Muh
terem arkadaşlar... (Gürültüler) Değerli arkadaşlarım, 
değerli arkadaşlarım, beni dinleyin, lütfen... (HP sı
ralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

nun müzakeresine, hiçbir kanunun müzakeresine im
kân hâsıl olmaz ve 88 inci madde de, kanun müza
kerelerinin engellenmemesi için gayret göstermiş ve 
bu hükmü sevk etmiş ve bu maddenin teknik olarak 
tatbik yerinin bu olduğu kanaatindeyim. (HP sırala
rından «Hayır efendim» sesleri) 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun... (Gü
rültüler) 

Oturun, oturun efendim, oturun. 
Sayın Soğancıoğlu, devam edin, devam edin efen

dim... (HP sıralarından gürültüler) 
TEVFİK BİLAL (Hatay) — Sayın Başkan, siz 

münakaşa açamazsınız. 

AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (Devam
la) — Değerli arkadaşlarım, çok rica ediyorum, beni 
dinleyin. Ben buraya... (HP sıralarından sıra kapak
larına vurmalar) 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Bu 
usule uygun mu? Usulü hata yapıyorsunuz, böyle mü
zakere yapılmaz 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, vereceğim efen
dim, size de söz vereceğim : Arkadaşınız söz ala
cak, konuşacak; onu da dinleyeceğiz efendim. (Gü
rültüler) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Senaryo bu, se
naryo. 

AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (Devam
la) — Değerli arkadaşlarım, izin verin, görüşlerimi 
açıklayayım... (Gürültüler) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Senaryo bu. Sen 
oraya görevli çıktın. 

AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (Devam
la) — Çok değerli arkadaşlarım, bizim aslî görevi
miz yasa yapmaktır... (HP sıralarından gürültüler, 
sıra kapaklarına vurmalar) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Görevli çıktın 
sen oraya, sen görevlisin. 

BAŞKAN — Lütfen oturun efendim, lütfen otu
run. 

Devam edin efendim. (Gürültüler) 

AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (Devam
la) — İktidarıyla muhalefetiyle biz burada büyük 
Türk milletinin temsilcileri olarak bulunuyoruz. Aslî 
görevimiz yasa yapmak olduğuna göre... (HP sırala
rından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

VII. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 
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Çok değerli muhalefete mensup milletvekili arka
daşlarım, lütfen berti dinleyin... (HP sıralarından gü
rültüler) Size son derece saygılı bir arkadaşınız ola
rak, hayatının büyük kısmını hâkim olarak geçirmiş, 
adalettçn ayrılmamış bir kimse olarak bana lütfen 
itimat buyurun. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bize söylemeyin, ora
ya söyleyin, mensup olduğunuz partiye söyleyin. Bu 
hale biz değil, siz getirdiniz; oraya söyleyin. 

AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (Devam
la) — Çok değerli arkadaşlarım, beni daha konuşma
ya başlamadan protesto eden iktidar milletvekilleri 
değil, sizlersiniz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Hayır efendim, bi
zim protestomuz size değil, Sayın Başkanlık Divanına. 

AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (Devam
la) — Lütfen, lütfen beni dinleyin... (HP sıralarından 
«Sizi protesto etmiyoruz» sesleri) Beni dinleyin... (Gü
rültüler) 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Oyun yapıyorsunuz, 
oyun. 

AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (Devam
la) — Çok değerli arkadaşlarım, Anayasamızın 88 in
ci maddesi «Kanun tasarı ve tekliflerinin Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde görüşülme usul ve esasları İç
tüzükle düzenlenir» diye emrediyor... (Gürültüler) 
Müsaade buyurun... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Beyefendi, biz bu
nu biliyoruz, blize hatırlatmayın. 

BAŞKAN — Oturun efendim, oturun efendim, 
oturun. (Gürültüler) 

AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (Devam
la) — Sayın Kuşhan, her gün siz şu kürsüyü defa
larca işgal etmiş çok güzel hitabetinizle bizleri za
man zaman da irşat etmiş bir arkadaşımızsınız, tik 
defa kürsüye çıkıyorum; lütfedin, beni dinleyin. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Size saygı duyuyo
ruz, bizim itirazımız Başkanlık Divanınadır. 

AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (Devam
la) — Efendim, sizlere hitap eden 511 anda benim; 
lütfen sükûnetle beni dinleyin. 

Çok değerli milletvekilleri, Anayasamızın bu amir 
hükmü, Meclis çalışmalarının İçtüzük hükümlerine 
göre yapılmasını emretmektedir. Yine İçtüzüğümüzün 
64 üncü maddesinin birinci fıkrası, Başkanlık Diva
nının İçtüzük hükümlerine göre çalışma yapmasını 
emretmektedir. (HP sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım... 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Sayın Başkan, çok 
açık bir şekilde taraf tutuyorsunuz. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Sa
yın Başkan, İçtüzüğü çiğniyorsunuz. Kim aldı, usul 
hakkında görüşme kararını., kim aldı? Buna hakkınız 
yok. 

BAŞKAN — Ben İçtüzüğü çiğnemiyorum, İçtü
züğü tatbik ediyorum. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Senaryo yaz
dınız, böyle bir senaryo yazdınız, fakat önergeler 
aleyhine karar alamazsınız. 

BAŞKAN — İçtüzük, kanunların engellenmesine 
manidir, kanunların müzakeresine engel olmak müm
kün değildir. Bu Meclis kanunları müzakere edecek
tir. Meclis kanunları müzakere edecektir ve buna da 
muktedirdir. (Gürültüler) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Senaryo yazdı
nız. 

BAŞKAN — Onun takdirini tarih verecektir efen
dim. 

Lütfen efendim, lütfen, lütfen oturun efendim. 
İdare amirleri, sükûneti muhafaza için vazife ba

şına geçiniz. Lütfen efendim, lütfen. (HP sıraların
dan ayağa kalkmalar) 

AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (Devam
la) — Değerli arkadaşlarım, birbuçuk seneden beri 
şurada kardeşçe çalışıyor, memleketimizin en zarurî 
ihtiyacı olan yasaları burada birlik ve beraberlik içe
risinde kardeşçe çıkarıyorduk. Ne oldu bize, nazar 
mı değdi .arkadaşlar? Bütün dünya bizi ibretle tema
şa ediyor. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Çok rica ediyorum, çok saygı duyduğum muha
lefete mensup kardeşlerim, lütfen beni dinleyin. Bu 
memleket hepimizin, yalnız iktidarın değil; sizler de 
bu memleketin güzide evlatlarısınız. (HP sıralarından 
gürültüler) 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Sayın hatip, 
davranışımız size karşı değil. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkanım, 
tutanaklarda görüşünüz var, önerge hakkımızı elimiz
den almayın. 

BAŞKAN — Devam edin, devam edin efendim. 
Devam edin, devam edin efendim. (HP sıralarından 
gürültüler) 

SALİM EREL (Konya) — Bu milleti kandıran 
sizlersiniz. 

AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (Devam
la) — Çok değerli arkadaşlarım, bir dakikanızı rica 
edeceğim. Bir mizansen yoktur arkadaşlarım, açıkla-
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yacağım hususlara birazcık tahammül gösterin, sabre
din göreceksiniz yanlış bir yoldadır, Başkanlık yan
lış uygulama yapıyor; ben bunu bir hukukçu arka
daşınız olarak... (Gürültüler) 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Yaptığınız haksız
lıklara tahammül edemiyoruz, yeter artık. 

1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'e uyar
ma cezası verilmesi 

1. — İçtüzüğün 88 inci maddesinin, «Her fıkra 
için dörtten fazla önerge verilemez» hükmü hakkın
da 

AHMET TURAN SOGANCIOĞLU (Devam
la) — Çok değerli arkadaşlarım, İçtüzüğün 88 inci 
maddesinin ilk fıkrasında... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, uyarma cezası ve
riyorum, lütfen oturun. O söylediklerinizi oturduğu
nuz yerden de buyurabilirsliniz, lütfen oturun efen
dim, lütfen oturun efendim, lütfen. 

AHMET TURAN SOGANCIOĞLU (Devam
la) — Fıkrayı aynen okuyorum arkadaşlar, lütfen 
beni dinleyin. 

BAŞKAN — Lütfen oturun efendim, lütfen. Efen
dim ayakta durularak müzakere yapılmaz, oturun. 
oturun efendim. (HP sıralarından ayağa kalkmalar, 
gürültüler) 

AHMET TURAN SOGANCIOĞLU (Devam
la) — «Kanunlarda veya İçtüzükte aksine hüküm 
yoksa... 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Bu olaylar si
ze karşı değil Sayın Sogancıoğlu. Başkan Divanı 
terketmelidir. 

BAŞKAN — Oturun efendim, oturun, oturun. 
(HP sıralarından gürültüler) 

AHMET TURAN SOGANCIOĞLU (Devam
la) — ... Kanun tasarısı veya teklifinde bir madde
nin reddi, komisyona iadesi, değiştirilmesi veya met
ne madde eklenmesi hakkında, milletvekilleri, esas 
komisyon veya hükümet değişiklik önergeleri verebi
lir. Bu esaslar dairesinde milletvekilleri tarafından ta
sarı veya teklif maddelerinin her fıkrası için dörtten 
fazla önerge verilemez» diye İçtüzüğün amir bir hük
mü vardır. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Önerge hakkı
mızı elimizden alamazsınız, bu konuda görüşünüz 
var. 

BAŞKAN — (Tokmağı vurarak) Sayın Canver, 
Sayın Canver, müsaade buyurur musunuz, müsaade 
buyurur musunuz efendim, dinler misiniz efendim, 
dinler misiniz efendim? 

BAŞKAN — Sayın Canver, size, hatibin sözünü 
kestiğiniz için uyarma cezası veriyorum. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (içel) — Sizinle de
ğil işimiz, Başkanla. 

BAŞKAN — Bunu dinle, dinle bunu. (HP sırala
rından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (içel) — Siz susun, 
Başkanla konuşalım. 

AHMET TURAN SOGANCIOĞLU (Devam
la) — Çok değerli arkadaşlarım, içtüzük Büyük 
Millet Meclisinin çalışmasını tanzim eden, diğer bir 
ifadeyle, Büyük Millet Meclisinin anayasasıdır. Hal« 
buki 3 günden beri bu esaslar yanlış uygulanmakta 
ve şu kargaşa, şu münakaşa bundan dolayı doğmak
tadır. (HP sıralarından gürültüler ve sıra kapaklarına 
vurmalar) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan 
«teamül» dediniz ve 2 defa açıklama yaptınız. 

BAŞKAN — Oturun, oturun, içtüzüğü tatbik edi
yorum efendim, ben içtüzüğü tatbik ediyorum, içtü
züğü tatbik ediyorum. (HP sıralarından gürültüler) 

AHMET TURAN SOGANCIOĞLU (Devam
la) — Çok değerli milletvekilleri, aklıselimi hâkim kı
lalım. Büyük Türk millet'" bizi buraya kavga etsin
ler diye göndermedi, bizden hizmet bekliyor. Yapma
yın arkadaşlarım, gelin... 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkanım, 
iki defa açıklama yaptınız, «teamül» dediniz. 

AHMET TURAN SOGANCIOĞLU (Devam
la) — ... Aklıselimde, doğru yolda, kanun yolunda, 
hukuk yolunda birleşelim; biz kardeşiz. 

Çok değerli arkadaşlarım, ben Başkanlık Divanı
nın... (HP sıralarından gürültüler) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Oylatmaya hak
kınız yok. Muhalefet yapma hakkımızı elimizden ala
mazsınız. (HP sıralarından «Oylayamazsınız sesleri) 

VIII. — DİSİPLİN CEZALARİ 

VII. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER (Devam) 

— 37« — 



T. B. M. M. B: 113 13 . 6 . 1985 O : 5 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Bunu niçin konuşturuyorsunuz Sayın Başkan? Mü
zakere açtınız mı bu hususta? 

CÜıVEYT CANVER (Adana) — Oylatacaksın.. 
kazanacaksınız, alacaksınız ama, böyle şey olmaz. 
Tebrik ederiz sizi. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, sayın milletve
killeri, (Başkanın çana vurması) Ben de sizi tebrik 
edıiyorum, oturun, oturun yerinize. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, sabah 
aynı konuda ters bir uygulama yaptınız. Lütfen za
bıtları getirtelim. 

ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Bunun ko
nuşmasına müsaade ediyorsunuz, olur mu böyle şey? 
Zabıtları getirtelim, incelensin, uygulamanız terstir. 
(HP sıralarından gürültüler; Kırklareli Milletvekili 
Şükrü Babacan'ın elindeki basılı kâğıtları Başbakanın 
oturduğu sıranın önüne fırlatması ve ANAP ve HP 

/. — İçtüzüğün 88 inci maddesinin, «Her fıkra 
için dörten fazla önerge verilemez» hükmü hakkında 

BAŞKAN — Bir konuda usul tartışması açmış
tık; Sayın Soğancıoğlu lehte söz istemişlerdi, sözleri 
de yarıda kalmıştı; tamamlamaları için kendilerine 
söz vereceğim. 

Ondan sonra Sayın Seyfi Oktay aleyhte söz iste
mişlerdir, Sayın Seyfi Oktay'a söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Soğancıoğlu, sözlerinizi tamamla-
dıysanız... 

AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (Sivas) — 
Tamamlayamamıştım, devam edeceğim Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

milletvekillerinin kürsünün önünde toplanarak karşı
lıklı yumruklaşmaları; Adana Milletvekili Metin Üs-
tünel'in elindeki kitabı kürsüye fırlatması) 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Söyledim ben hadi
se çıkacağını (ANAP ve HP milletvekilleri arasın
da kürsünün önünde karşılıklı yumruklaşmalar, gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, sayın millet
vekilleri... (Başkanın devamlı çana vurması) 

ALİ İHSAN ELGİN (içel) — Meclisi tatil ede
lim. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — İn aşağıya nliye 
duruyorsun. 

BAŞKAN — Ben içtüzüğü tatbik ediyorum, ka
nunları tatbik ediyorum; bu Meclise hizmet ediyo
rum, o kadar... (Gürültüler) 

Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati : 22.42 

AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (Sivas) — 
Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; sözlerimi bı
raktığım yerden devam ettirmek üzere huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. 

Şair; «Hafıza-i beşer nisyan üe maluldür» demiş. 
Biraz evvel 12 Eylül öncesi Parlamentoda dışarıdan 
seyrettiğimliz çok üzücü... 

BAŞKAN — Sayın Soğancıoğlu, sadece içtüzü
ğün 88 inci maddesinin ikinci fıkrasında temas edi
len konular üzerinde konuşun; çünkü, o vesile ile si 
ze söz verdik efendim. Bahsettiğiniz konu, Başkan
lık Divanının bir konusudur. Sadece, içtüzüğün 88 
linçi maddesinin ikinci fıkrasının neden dolayı lehin
de konuştuğunuzu izah ediniz. 

BEŞİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 23.05 

BAŞKAN : Başkan ve kili Abdulaalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Yavuz Köymen (Giresun), Saffet Sakarya (Çankırı) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 113 üncü Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyorum. 

VIII. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER (Devam) 
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AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (Devam
la) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin çalışmalarını düzenleyen İçtüzüğümüz vardır. 
İçtüzük hükümlerine tam anlamıyla bağlı kalarak ne 
kadar isabetli uygulama yaparsak, o kadar müspet 
sonuçlara varırız, aksi halde birtakım fikir ve kav
ram kargaşası içerisinde, salim bir neticeye varama
yız. 

Anayasamızın 88 inci maddesinin ilk fıkrası, İç
tüzüğümüzün 64 üncü maddesinin ilk fıkrası ve yine 
İçtüzüğümüzün 88 inci maddesinin ilk fıkrası bu ko
nuya açıklık getirmektedir. 

Değerli milletvekilleri, İçtüzüğümüzün 88 inci mad
desinde aynen şöyle denilmektedir : «Kanunlarda ve
ya İçtüzükte aksine hüküm yoksa, kanun tasarısı ve
ya teklifinde bir maddenin reddi, komisyona iadesi, 
değiştirilmesi veya metne madde eklenmesi hakkında, 
milletvekilleri, esas komisyon veya hükümet değişik
lik önergeleri verebilir. Bu esaslar dairesinde millet
vekilleri tarafından tasarı veya teklif maddelerinin 
her fıkrası için dörtten fazla önerge verilemez.»^ 

Değerli arkadaşlarım, İçtüzüğün bu hüknîüne gö
re, görüştüğümüz bir kanun metni üzerinde bir mad
denin eğer birden fazla fıkrası varsa, her fıkra için 
yalnız 4 önerge verilebilir hususu emredilmektedir. 
Halbuki, Sayın Başkan tarafından açıklandığı veçhile 
5 inci madde görüşülürken 200'ü mütecaviz önerge 
verilmiştir. 

.Değerli arkadaşlarım, büyük milletimiz bizden hiz
met bekliyor, bizi hizmet için buraya gönderdi; gelin, 
kanunları lafzıyla ve ruhuyla tatbik edelim. (HP sıra
larından «Kanunu geri çekin o halde» sesleri) 

Yanlış anlaşılmasın sözlerim, Medenî Kanunun 
bir hükmü vardır; «Bir hakkın sırf gayri ızrar eden 
suiistimalini kanun himaye etmez» der. 

Değerli arkadaşlarım, şimdiye kadar iktidar tara
fından da, muhalefet tarafından da bu madde, be
nim müşahade ettiğime göre yanlış uygulandı, lü
zumsuz önergeler verildi ve çok faydalı zamanları
mız da israf edildi. Gelin, gecenin şu saatinde aklı
selimi hâkim kılalım, doğru ne ise, kanun, Anayasa, 
İçtüzük neyi emrediyorsa bunda birleşelim, bunu tat
bik edelim, memleketimiz için, milletimiz için en gü
zel, en doğru kanunu şu Meclisten bugüne kadar çı
kardığımız gibi çıkaralım; kavga ile hiçbir yere vara
mayız arkadaşlar. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

Sayın Başkan, bir de yazılı önergem var. Eğer 
arzu ederseniz verelim veyahut bu şifahî beyanımızı 
bir önerge olarak kabul buyurun. 

BAŞKAN — Başkanlığa gönderin efendim, eğer 
oylamaya değer bulursam, usulüne uygunsa ve İçtü
zük uygulamayı emrediyorsa gereğini yaparım. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Başkan yine harp 
ettireceksin. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Oktay. 

M. SEYF1 OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; birkaç günden beri gerek ikti
darın, gerekse muhalefetin üzerinde önemle durduğu 
bir yasanın müzakeresi yapılıyor. İktidar bu yasanın 
mutlaka çıkarılmasını ve yasalaşmasını istiyor. Mu
halefet ise, bu yasanın antidemokratik hükümler ta
şıması, hak ve özgürlüklerin güvencesini ortadan kal
dırması ve gerçekten demokrasimiz açısından son de
rece sakıncalı olan hükümler taşıması nedeniyle inanç
la ve direnç bu yasaya karşı çıkmaktadır. 

MEHMET ALt DOĞUŞLU (Bingöl) — Muhale
fet hepsine karşı çıkıyor. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 

İM. SEYFÎ OKTAY ı(Devamla) — Onu diğer mu
halefet partili arkadaşlarım söylese daha iyi olurdu, 
siz avukatlık yapmasanız ve şu huzuru bozmasanız 
çök daha iyi olur sanıyorum. 

Şimdi iktidar en kısa sürede bu yasanın çıkarıl
masını istiyor, uzatılmadan çıkartılıp yasalaşmasını 
istiyor. Ancak, muhalefet de demokratik kuralar içie-
risinde, Anayasanın ve İçtlüzüğün verdiği imkânlar ve 
olanaklar içerisinde inançlı bir direniş gösteriyor. Bu, 
idemiokrasinin tezahüründen başka bir anlam taşımaz 
arkadaşlarım, ama Başlkanlılk Divanı ne yapıyor; muh
terem Başkanlık Divanı, Başkanlık Divanında halen 
^görev yapan arkadaşımız, Başlkanımız uzun süre Mec
lise Başkanlık yapmış ve bundan önce de deneyimi olan 
ve hunıdan önce de bu tarz durumlarda hizmet ver
miş ve uygulama yapmış bir başlkanıvekilimliz. 

İktidarın devamlı surette ve süratte yasalaştırmak 
islteldiği, ancak muhalefetin de direnç gösterdiği bu 
durum karşısında Başkanlık IDivanı nasıl bir tavır alı
yor? İktidarın doğrultusunda, onun isteği ve özlemi 
doğrultusunda bir uygulama yöntemi oluşturmaya ça
lışıyor arkadaşlar. !Bu bir reali^ddir. 

önce verilen önergelerimizin gerekçelerini okut
mama ve iktidarın Meği doğrultusunda zaman kazan
ma bakımından önergelerimizin gerekçelerini okutma
ma kararı aldL Simidi de yeni feir zaman kazanma 
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sistemi olarak iktidarın isteği doğrultusunda, önerge
lerimizi oylamaya koyanken yeniden okunmasını en
gelleme davranışı içerisine giriyor. Bu Yüce Meclise, 
Yüce Meclisin onuruna, haysiyetine ve ciddiyetine 
yakışmayan, taraf tdtan, sanki bir partinin militanı 
gibi bir davranış İçerisinle giren bir zihniyetin mey
vesinden başka bir şey değil arkaldaşlarıım. 

HAKKI ARTUiKARSLAN (Bingöl) — Şimdi sen 
bozmuyor musun yani? Şu (konuşmana (bak da utan^ 

M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Şimdi şu uy
gulamada, şu andaki uygulamalarda İçtüzüğümüzün 
düzenlemediği, nizamlamadığı bir konu yoktur, açık
tır; önergeler nasıl verilir, önergeler nasıl işleme ko
nur, önergeler nasıl oylanır Ve milletvekili'eri kaçar 
önerge verir, sınır yoktur; bunların hepsi belli. Uygu
lama ile belli ve İçtüzük hükümleriyle açık ve sarih, 
besbelli. 

Değerli arkadaşlarım, bir miHetvekilinin milletve
kili görevini yapabilmesi için iki unsur var; birisi ko
nuşması, mutlaka konuşması. Öbürüsü de düşündüğü, 
inandığı doğruluda önerge sunabilmesi ve o önerge
nin karar şekline dönüşmesini sağlama konusunda 
yapacağı hizmetler. Bu ikisinden mileltivekilini, onun 
hizmet görevini, soyutlamaya imkân yoklüur arkadaş-
Harım. Ne oluyor? Şimdi şu anda Başkanlık Divanı 
liarafınidan milletvekilinin her iki hakkına da maalesef 
ve maalesef sınır (getiriliyor, sınır konuyor. 

Değerli arkadaşlarım, simidi Başkanlık Divanı ken
di uygulamasına bir kılıf bufflmak için hiçbir usul me
selesi söz konusu değil iken, Usul ve uygulamada her
hangi bir kapalı durum söz konusu değil iken, ANAP 
oylarına, arzu ettiği doğrultuda bir karar çıkması 
için imkân veren bir davranış sergilemeye çalışıyor. 

Arkadaşlarım, bunlar bu Meclisin saygınlığına göl
ge düşürür. Bunlar çıkar yol değildir arkadaşlarım. Bu 
yasayı çıkarabiliniz, bu yasa yasalaşabiiir, ama de
mokratik hak ve özgürlükleri çiğneyen ve yok etme 
durumunda olan, devleti, demokrasimizi bir polis 
devleti haline dönüştürme durumuna getirebilecek sis
temi getiren bu yasa çıksa bile kurtulamayacaksınız 
bundan. Kamuoyu karşısında kurtulamayacaksınız, hal
kımız karşısında kurulamayacaksınız. Bu sanıyorum-
ki demokrasiye inananlar böylesine bir yasanın peşini 
bırakmayacaklar ve herhalde size de iyi gözle bakma
yacaklardır. Lültifen, lütfen hiç olmazsa Yüce Mecli
sin Başkanlık Divanı tarafsız davranmalıdır. Biliyor
sunuz geçenlerde, dalha dün Anamuıhalefet Partisinin 
temsilcilerinin Divanda görev almalarını Anavatan 
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I oylarıyla reddettiniz. Bu gerçekten bir Anayasa ihla-
I lidir. Bugün bizim temsilcilerimizin Divanda bulun-
I mayısından da yararlanarak, onun verdiği rahatlıktan 
I da yararlanarak, gerçekten tam anlamıyla yanlı dav-
I ranmalkjtaldır Başkanlık Divanı. 

O bakımldan teessürlerimizi bildiriyor, Yüce Mec-
I lise saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

I IBAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bugün 
I 88 inci maddenin bahis konusu bu (fıkrası hakkında 
I Sayın Oltan Sungurlu, keza Sayın Bülent Akarcalı 
I isöz istediler. Ben bu maddenin toleranslı tatbiki zaru-
I reltüne inandığım için bugüne kadar aşağı yukarı 2001e 
I yakın önerge geldi ve bu önergelerin hepsini işleme 

koydum. 
ENVER ÖZCAN (Tokat) — Mecburdun. 

I BAŞKAN — Ancak, 88 inci maddenin (bu mad-
I de herhalde boşuna sevk edimemiş) yani «Her fık-
I ra için en fazla 4 önerge verilir» hükmü bir esasa, 

bir hâdiseye göre sevk ddifaiş. Bu hangisi olabilir, 
nereye tatbik edeceğiz ve ne zaman tatbik edeceğiz? 

I Benim samimi inancım ve samimî görüşüm; arkada-
I şıım ne kadar bizi itham ederse etsin, ben bu ithamın 
I sahibi değilim kendi vicdanımda çok müsterihim. 

M, SEYFİ OKTAY (Arikara) — lıtham etmiyo-
I rum, gerçeği söylüyorum. 

BAŞKAN — Bunu samimiyetle ifade ediyorum. 
Çünkü... 

CÜNEYT CANVER (Aklana) — Söz istiyorum. 
I BAŞKAN — Efendim yazdık buraya, müracaatı

nız da geldi. Çünkü bugün sabahleyin ifade ettiğim 
I gibi, bu makamların geçici olacağını ve 39 senelik 
I politika hayatımda politik mevkilerin geçici olduğuna 
I ve bu tutanakların yarın hepimizi yargılayacağım bi

lerek hareket ediyorum, önemli olan bu tutanakların 
I ileride bizi yargılamasıidır. Geçmiş tutanakları zaman 
I zaman tetkik ediyorum; ben yargılıyorum, sizler de 
I zanne/derim ytargıiiıyorsunuz. 

Bu itibarla Sayın Seyfi Oktay'ın sözlerini şahsıma 
I söylenmemiş ve tarafsızlığım konusunda bir beyan-
I da bulunulmamış telakki ederek, vicdanımın sesine 

göre hareket ettiğimi samimiyete ifade ederim. 
I 'Ben bu maddenin tatbik yerinin, getirilen 250 

Önerge ile ilişkili olduğu kanaatindeyim. Neden: Şim-
I di 250 önerge verilmiş, nasıl verilmiş; birer sa'at ara 
I ile. Bu önergeler birer dakika ara ile verilişe idi ne 

olurdu, 5 000 ya da 10 000 olabilirdi^ Şu itibarla 
I tutum tarzını, Meclis müzakerelerini engelleyici ve lç-
I tüzüğün bu maddelerini ihlal edici mahiyette görül-
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yorum Meclis, müzakerelerini yapimalk mevkiindedir. 
Meclis, müzakerelerini devıam ettirmek mevkiindedir. 
îçtjüzük, bu müzakereleri devam efltireMirnek için ge
rekli bütün tedbirleri almış; işte ıbu madde ile. İnan
cım bu. O itibarla, Ibienderiiz samimiyetle ve inanarak, 
(bilerek bu tartışmayı açıyorum. 

Kaldıki, benim usul haklkında tartışma açmam bu 
(değildir, En azından Başkanlık mevkiine geldiğim gün
den bu yana 5 ila 6 defa, sarih hükümlere rağmen 
ve sırf Medüse, özellikle Mecl'is müzakerelerinin yeni 
başladığı yeni dönemlere açıklılk gdtireibilmie, İçtüzüğe 
ibirlikle Vâkıf olabilme imkânlarını sağlamak için bu 
ydta gitmiştim, şimdi de bu yola gidiyorum ve bunu 
samimiyetle ifade ediyorum. 

Leihtie konuşacak başka milletvekili var mı? 
FETHİ ÇEUtKJBAŞ ((İBurdur) — Söz istiyorum. 
IBAŞKIAN — (Sayın Çelikbaş, buyurunuz. 

FETHİ ÇEIİKBAIŞ (Burdur) — Sayın Başkan, 
mulhterem arkadaşiarıim; bundan evvelki konuşmamda 
Anayasa ve İçtüzüğün Meclisin geıtelk komisyonlarda, 
gerek heyeti umumiiylede Sürekli çalışmasını temin 
edecek yeni hükümler ihdals ettiğini, eski Anayasaya 
(göre, tdbairüz elltirmiştim ve bunu söylerken hiçbir su
retle Anayasa ile alakalı olup olmadığını müzakere 
etmeyeceğiz manasında bir ifadede bulunmadım; ama 
Anayasa Mahkemesinin mevcudiyeti sırasında, artık 
(böyle bir mah'kemenin ollmadığı devre nazaran, daha 
Ikısa bu müzaklerelerin cereyan ederelk, neticeye vasıl 
olması maksadına mattuıf hükümler sevk edildiğini 
ifade etmiştim. Aynı kanaati yine taşıyorum. 

1950 - 1960 yıları arasında, bugünkü gibi 3 gün
den beri cereyanı ettiği kadar hiçbir kanun teklifi veya 
tasarısı Anayasaya muhalefet mevzuunda müzakere 
edilmedi, ki Anayasa Mahkemesi yoktu. 

Sayın öney'in konuşmasından sonra baktım, da
ha evvelce de tetkik etmiştim, ama konuşmak iste
memiştim, 2 komisyonda da hiçbir arkadaşın, ka
nun tasarısının hiçbir hükmünün Anayasaya aykırı 
olduğuna dair muhalefet şerhine rastlamadım; bu bir. 

İkincisi, yine içtüzüğün bir maddesi daha var; 
85 inci madde diyor ki, «Bir kanun tasarı veya tek
lifinin Genel Kuruldaki görüşülmesi sırasında tasarı 
veya teklifin belli bir maddesinin Anayasaya aykırı 
olduğu gerekçesiyle reddini isteyen önergeler, diğer 
önergelerden önce oylanır.» v 

Şimdi öğrendim ki, 100 küsur önerge verilmiş, hiç 
böyle bir önerge yok. Muhterem arkadaşlar, insaf 
ediniz... 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Önerge var, Anaya
saya aykırılık önergesi var. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Yani, soğuk
kanlı olarak konularımızı ele alıp tetkik etmezsek, 
bunun neticesini istihsal etmek imkânı olmaz. Bu ba
kımdan, şu anda konuştuğumuz meseleyi de bu so
ğukkanlılık içerisinde müzakere etmekte yarar gö
rürüm. 

Şimdi soruyorum : Mevzubahis ettiğimiz her fık
ra üzerinde 4'ten fazla tadil teklifi yapılamaz hük
mü, burada tatbik edilmeyecek de nerede edilecek? 
Niçin böyle bir hüküm sevk edilmişti? Bunun bir ge
rekçesi! var. Yoktan olmamış M bu. Yalnız bizim İç
tüzüğümüzün kusuru surda : Elimde Fransız Sena
tosunun ve Fransız Millet Meclisinin içtüzükleri var. 
8 -10 madde arasında bunları ifade etmiş; nasıl tev
zi edilecek, nereye edilecek, kimler edecek, nasıl 
müzakere edilecek, bunun geniş tafsilatını koymuş. 

CAHÎT TUTUM (Balıkesir) — Bizdeki uygula
madan bahsetseniz Sayın Çeiikbaş. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bizde şu tes
pit edilmiş : Engellemeye karşı ve müzakerelerin yü
rümesini temin için denmiş ki, «Her fıkra hakkında 
4'ten başka tadil teklifi yapılamaz.» 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Be
her milletvekili içlin. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, her milletvekilinin 4 önerge vereceğini 
nasıl izah ediyorsunuz, benim havsalam almıyor? 
Bunu Batı demokrasilerinden, bizden çok uzun ömür
lü olanlardan bir kere sorun lütfen; eğer buna ait 
bir şey getirirseniz ben size yerden göğe kadar hak 
vereceğim. Bu mümkün değildir arkadaşlar. 

Bu itibarla lütfen inat etmeyelim. Parlamenter de
mokratik rejimin alfabesi (elifbesi); milletten, devlet 
ve millet meselelerinin yürütülmesi sorumluluğunu alan 
iktidar memleketi idare etmek için istediği kanun
ları sevk eder, çıkartmaya çalışır. E, muhalefet ne 
yapar? Muhalefet de kürsüye çıkar, fikirlerini istediği 
gibi söylemek hakkına sahiptir. Muhalefetin, iktida
rın çıkartmak istediği kanunu bloke etme emsaline 
hiçbir demokratik parlamentoda rastlanmamıştır. Yaz
maz çünkü; kitap yazmaz. (HP sıralarından gürültü
ler, ANAP sıralarından alkışlar) 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Ne
reden çıkarıyorsunuz o blokeyi? (Gürültüler) 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Muhalefet fik
rini söyler. Kâfi gelmez, nerede söyler? Seçim za
manı beyannamesini alır vatandaşın karşısına gider, 
biz şunu yapmak istedik ki... (Gürültüler) 
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ALİ İHSAN ELGİN (içel) — Anayasa Mahke
mesi bloke ediyor, biz değil. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Anayasa Mah
kemesini söyledim arkadaşlar. Yani benim kullandı
ğım silahı bana karşı kuşanmayın, gülünç hale ge
lirsiniz. Anayasa Mahkemesi istediği kararı verir; 
Anayasaya uygunluk bakımından. Bakın o da yanlış 
karar vermişti, onu da söyleyeyim : 

Anayasada esastan değişiklikler yapıldı; Anayasa 
Mahkemesi, «Bu esastan değişiklikler yapılamaz» diye 
iptal etti. Nihayet Anayasayı Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tadil etti; şekilden başka esasa giremez, dedi, 
onu da muayyen bir .kayıt altına aldı. Arkadaşlar 
millet iradesi burada tecelli eder, başka, bir yerde 
değil. 

Bu itibarla insaf ediniz, serinkanlılıkla düşününüz; 
eğer bir azınlık, bir ekalliyet parlamenter rejimde, 
ekseriyete dayanan bir hükümetin getirdiği kanunları 
çıkartmamak kudretine sahip olursa, orada demok
ratik parlamenter rejimden eser kalmaz, mümkün de
ğildir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu itibarla hiç ısrar etmeyiniz. Ne mantık, ne hu
kuk, ne demokratik rejimin felsefesi sizin sözünüze 
hak vermez arkadaşlar; hiçbir surette. 

Bu itibarla bu maddenin bu hükmü tatbik edil
melidir. Buna itirazınız olduğu takdirde Anayasa Mah
kemesine müracaat edin. Bu esası da koyarsınız; şekil 
bakımından da tetkik eder,- Mecliste müzakere edilen 
kanun teklif ve tasarılarında şekle riayetsizlik sebe
biyle Anayasa Mahkemesine müracaat imkânı var
dır, o yol da açıktır. Bu kadar imkânlar varken, ka
nunun çıkmasını engellemek; bir - iki kere olur; onu 
da söyleyeyim. Kamuoyunu alarme etmek için bir-
ifci kere obstrüksiyon olur, ama sürekli olarak kanu
nun çıkmasına manii olmak hiçbir surette tecviz edi
lemez arkadaşlar. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Biz 
Anayasa Mahkemesinden dönecek yasa değil, dönme
yecek yasa çıkarmak istiyoruz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bu hattı hare
ketinizden vazgeçmediğiniz takdirde, bunun da yolu 
var : Eğer parlamentonun çalışması imkânları sağ
lanmazsa, hamdolsun Anayasada bunun için hüküm 
var, Cumhurbaşkanının yetkisi var arkadaşlar; Mec
lisi çalıştıracak bir rejime memleketi kavuşturur. Onu 
da arz edeyim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Geçen parlamentolarda bu yetki olmadığı için par
lamento kilitlenmişti. 

KÂZIM İPEK (Amasya) — Muhalefetin de yet
kileri var. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Meclis kendi 
kendini feshetmiyor, hiçbir surette önseçim de olmu
yor; o zaman kilitleniyor. Şimdi hamdolsun ki bu ki
lit yok arkadaşlar. 

Maruzatım bu kadar, teşekkür ederim arkadaşlar. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Cahit Tutum, sizden evvel 
Sayın Cüneyt Canver söz istemiştir. Bu itibarla aleyh
te Sayın Cüneyt Canver'e söz vereceğim; ama zatı 
âlinize veyahut başka bir arkadaşa devretmesi tak
diri kendilerinindir efendim. 

ONUR AL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, grup adına bendenizin söz isteği var, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, mümkün değildir. İki tane 
lehte, iki tane aleyhte söz verdik; usul hakkında 
müzakere açtık efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Üzerinde şahsım adına arz edemez miyim efendim? 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. 
Buyurun Sayın Canver. 

CÜNYET CANVER (Adana) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; öncelikle açıklamak istediğim bir 
husus var : Sayın Çelikbaş... (ANAP ve HP sıraların
dan karşılıklı gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, lütfen... 
Asabına hâkim olamayanlar dışarı çıksın efendim. 

Devam edimiz Sayın Canver. 

CÜNYET CANVER (Devamla) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Sayın Fethi Çelikbaş'ın Fransız 
Senatosunda^ verdiği örnekle sözüme girmek istiyo
rum. 

Öyle garip uygulamalar, öyle garip konuşmalar 
var ki, işimize gelince Fransız Senatosundan örnek 
veririz; biz söylersek, «Onlar kim oluyor?» diye ba
ğırırız. İşimize gelince «Batı» deriz, gelmeyince «Gâ^ 
vur» deriz. 

Sayın Çelikbaş, ifade buyurdular. İfadelerinden 
anlaşılıyor ki... (ANAP ve HP sıralarından gürültü
ler) 

Sayın Başkan, dinlemiyorlar efendim. 
BAŞKAN — Bk şey yok efendim; bir şey yok. 
CÜNYET CANVER (Devamla) — Dinlemiyor

lar beni efendim, sözlerimi baştan alacağım. 
BAŞKAN — Efendim, bir şey yok, şaka yapı

yorlar, bir şey yok efendim. (Gülüşmeler) 
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nuşmacılarımız bu önergeler hakkında konuştular. Ba
kıldı ki önergeler var ve konuşmacılar konuşuyorlar; 
bunu önlemek için bir taktik buldunuz. Yine İçtüzük 
gereği komisyon «Katılıyorum» dedi; komisyon ka
tılınca konuşmacılara gerek kalmadı. Bunun üzerine 
biz muhalefetimizi sürdürmek için önergeleri gerek
çeli olarak verdik ve bir önceki başkanvekili zama
nında hatırlayacaksınız önergeler gerekçeleriyle bir
likte okundu. 

Bu kez de Sayın Başkanvekili Abdulhalim Araş 
gerekçeleri kendi takdirine binaen okutmaktan vaz
geçtiler. Buna karşı biz bir Önlem bulduk ve Önerge 
sayısını artırdık. 

Sayın milletvekilleri, lehte konuşmaları arkadaş
larımız dinlediler. Seyfi Oktay arkadaşımızın Başkan
lık Divanının görüşlerine aykırı beyanlarını da aleyh
te olarak dinlediler. 

Şimdi Sayın Canver bu konuda yüksek Meclise 
izahat vermektedirler. Lütfen sükûnetle dinleyelim 
efendim. 

CÜNYET CANVER (Devamla) — Konuşmamı 
baştan almak istiyorum. 

Amacım, eğer yapabilirsem, Mecliste gereken et
kiyi bırakabilmek. 

ÖZDEMİR PEHLIVANOĞLU (îzimr) — O ka
dar tahammülümüz yok. 

BAŞKAN — Sayın Pehlivanoğlu, siz de lütfen 
arka tarafa oturun, lütfen efendim. (ANAP sırala
rından gülüşmeler) 

CÜNYET CANVER (Devamla) — Sayın üyeler, 
garip bir uygulamamız var. Sayın Çelikbaş'ın Fransız 
Senatosundan verdiği örnekle konuşmama girmefc is
tedim ve dedim ki, işimize gelince veya o örnek işimi
ze yarıyorsa Fransız Senatosundan örnekler sunuyo
ruz, biz Batıdan bir örnek verdiğimizde «Onlar kim 
oluyor?» diye çıkıyoruz. Kısacası işimize gelince «Ba
tı» diyor, işimize gelmeyince «Gâvur» deyip çıkıyo
ruz işin içerisinden. 

Sayın Çelikbaş, eğer yanlış anlamadıysam parla
menter demokrasiyi çoğunluğun tahakkümü olarak 
yorumladı. (ANAP sıralarından «önerge üzerinde ko
nuş» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. Onu Baş
kanlık takdir edecek; önerge üzerinde konuşuyor 
mu, konuşmuyor mu ben takdir edeceğim, zatı âli
niz takdir etmeyeceksiniz efendim. 

CÜNYET CANVER (Devamla) — Sayın üyeler, 
bir konuya açıklık getirelim. Ben burada konuşurken 
benim fikirlerim, sizinkilerden farklı olabilir; ama sıi-
zinkilerle aynı haklara sahip olduğunu unutmayın. 
Ona göre sakin bir biçimde beni dinleyin. 

Sayın Çelikbaş, muhalefet, karşısında olduğu bir 
yasa için, anayasal ve tçtüzük gereği bütün haklarını 
kullanırsa, bu, iktidarı bloke anlamına gelir, diyor. 
Bence eğer muhalefet anayasal ve tçtüzük gereği bü
tün haklarını kullanıp da sizi bloke ediyor ise, zaaf 
içindesinizdir demektir. Bunun başka bir izah tarzı 
olamaz. Bunu o şekilde yorumlamanız gerekir. 

Şimdi, olayları hep birlikte baştan hatırlayalım : 
önerge verdik. Bu yasa tasarısı hakkında hepimizin 
görüşleri, partimizin yetkili organlarının görüşleri belli. 
Bu amaçla birtakım değişiklik önergeleri verdik. Ko-

Şimdi, önerge sayısının artırılmayacağına dair 
burada usul tartışması iki kez oldu ve sayın başkan 
her ne kadar «içtüzük» dedi ise de; teamül böyledir, 
önceki uygulamalar böyledir ve bu, bu şekilde de
vam edecektir diye Sayın Oltan Sungurlu'nun ilk iti
razı üzerine Genel Kurulumuza açık ve net cevap 
verdi. 

Çeşitli zamanlarda muhalefet partileri usul tartış
maları açmak istediler. Sayın Başkan bu usul tartış
malarını reddetti; hepiniz hatırlayacaksınız. Bir anda 
yemekten sonra Sayın Başkan birden bire bir usul 
tartışması açma gereğini duydu. Çünkü yemek ara
sında, sabahtan beri yaptığınız gibi muhalefetle uz
laşma, çarelerini arayacağınıza, işin kolayına kaçmayı 
yeğlediniz; biz bunların çok fazla sayıda olan öner
gelerini nasıl etkisiz hale getiririz, diye düşündünüz 
ve yol aradınız, öyle ilginç hatalar da yaptınız ki, 
Sayın Soğancıoğlu, Sayın Başkan bu tartışmayı baş
latmadan önce usul hakkında söz istedi; zamanlama 
hatası yaptı. Daha sonra dsc- Sayın Başkan bu tartış
mayı açtı. 

En sonunda, «İki lehte, iki aleyhte konuşuldu, oy
layalım» diyeceksiniz ve önerge kabul edilecek. Sonra 
belirli sayıda önerge okunacak, komisyon katılacak, 
kimse konuşmayacak ve yasa geçip gidecek ve ertesi 
gün basın, radyo ve televizyonda, «Polis Vazife ve 
Selahiyetler Yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi Ge
nel Kurulunda kabul edildi» denilecek. Üzerinde ko-
nuşulamamış, önergeleri okunmamış, gerekçeleri okun
maya (Sayın Başkanın takdirleriyle) değer bulunma
mış, önerge sayısı oyla sınırlanmış bir yasa ve bu ya
sa millî iradenin temsilcisi olan bizlerce tartışılma
dan kabul edilmiş bir yasa... 

Olay çok açık ve net; biz muhalefet yapma hak
kımızı sonuna kadar kullanmak istiyoruz. Siz de bize 
kullandırtmak istemiyorsunuz. Çünkü, Sayın Çelikbaş 
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çok iyi izah ettiler, «Burası benimdir» diyorsunuz, 
«Çünkü ben çoğunluğum» diyorsunuz; bu kadar il
kel bir gerekçeye dayanıyorsunuz. Buna dayanmama
nız gerek. Kuşkusuz çoğunluk sizdedir, sabırlı olun, 
bütün önergeler gerekçeleriyle okunsun veya bizlere 
söz hakkı verin, komisyon katılmasın tartışalım, siz 
nasıl olsa çoğunluksunuz, kabul edersiniz. Kabul eder
siniz ama, sizin yasanızdır, Allah selamet versin, o ya
sanızı hep birlikte uygular mutlu bir hayat sürersi
niz. 

Hepinize saygılar sunarım. (HP sıralarından alkış
lar) 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Üzerinde konuşul
muyor mu Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzük 2 aleyhte, 2 lehte 
demektedir. Bu itibarla 2 lehte konuşuldu, 2 aleyhte 
konuşuldu. Şimdi müzakereler tamamlandı. 

Yalnız Canver'e bir iki hususu hatırlatmak iste
rim, Sayın Canver'le 2 yıldan beri beraber çalıştık, 
zannediyorum beni taraflılık gibi bir hareketin içeri
sinde bulamayacağını kendi vicdanında tartacağına 
gönülden inanıyorum. 

ONUR AL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Siz kendimiz de kani misiniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Evet, Sayın Canver'in beni 2 yıldır 
tanıması karşısında karakterimi ve üslubumu çok iyi 
bileceği kanaatindeyim. Yalnız kendilerine bir yanıl
gısını hatırlatmaktan da vazgeçemiyorum. Şöyle ki : 
Bendeniz, çelişkiye düşmedim. Daha önce 2 mıiiletve-
kili arkadaşınız İçtüzüğün 88 inci maddesinin bu fık
rasını hatırlattılar. Ben şu sebeple şu ana kadar oku
nan önergelere bu maddenin uymayacağı beyanında 
bulundum. Neden bulundum? Bir milletvekili bir mad
denin değiştirilin eslini başka bir önergede; başka bir 
önergede o maddenin bir harfini ya da bir «ve» sini, 
başka bir önergede yine başka bir fıkranın başka bir 
bendini değiştirme imkanına sahiptir, buna tatbikatı
mız ve İçtüzüğümüz mani değildir, dedim ve ben bu 
ana kadar okunan 60'a yakın önergeyi de bu felsefe 
ile okuttum ve oylayacağım. Ancak, içtüzüğün 88 in
ci maddesinin tatbik yeri nere olabilir, bu madde 
niçin konmuş, hangi anlarda uygulanabilir? Ben şah
sen sayın milletvekili arkadaşlarımızdan bunun açık
lıkla ifade edilmesini isterdim. Bu madde nerede tat
bik edilecek? Bunu herkes kendi kafasında yoğur
mak ve kendi kendine sormak mecburiyetindedir. O 
halde nerede tatbik edilecek?.. 

İBRAHİM UR AL (İstanbul) — Fransa'da... 

BAŞKAN — Ben Türküm, Türk Parlamentosu
nun mıiüetvekiliyim, Türk Parlamentosunun Başkan-
vekiliyim, Türk Parlamentosunun İçtüzüğünü tatbik 
ediyorum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, di
lediğiniz zaman mı uygulayacaksınız? 

BAŞKAN — «En çok 15 gün süreyle tutukevle
rinden alınaibilir» fıkrasına 250 adet, aynı mahiyette 
ve fakat saatleri ayrı ayrı önergeler verildiğinde, bu 
maddenin bu fıkrasının tatbik zaruretine inandım ve 
bundan dolayı da usul tartışması açmak mecburiye
tinde kaldım. 

Daha önce İçtüzüğün 88 inci maddesi üzerinde 
birçok arkadaşlar (Belki görmediniz) önde defaatle 
söz istediler ve ben söz vermedim. Bu arada ben ko
nuşmaya başladığımda ve bu konuyu kendi görüşü
me, kendi felsefeme göre açıkladığım sırada da Sa
yın Soğancıoğlu «Söz istiyorum» dedi; ben, «Usul 
tartışması açacağım» dedikten sonra; zabıtlar bura
dadır. 

Bu itibarla, Sayın Canver, 2 yıldır beraber çalıştı
ğınız arkadaşınızın karakterinde bir değişiklik bulun
madığını ve tarafsız olarak hareket ettiğini samimi
yetle ifade ederim. Zatı âliniz ve arkadaşlar benim 
tarafsız olmadığımı beyan edebilirler; ama önemli 
olan benim kendi şahsî vicdanım ve şahsî görüşüm
dür. 

Şimdi. 
TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın Başkanım, 

yüce makamınızdan bir soru sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın öney. 

TÜLAY ÖNEL (İstanbul) — Sayın Başkanım, 
sizin buraya kadarki açıklamalarınızı dikkatle dinle
dik. Arkadaşlarımızın konuşmasını da saygıyla din
ledik. Yalnız karanlık kalan bir nokta vardır; Baş
kanlık Divanınca açığa; çıkarılmasında özel bir za
ruret olduğu inancındayım : 

Biz de sabahtan beri bir konuyu açıkça dile ge
tiriyoruz. Eğer, İçtüzükteki bu «Her bir fıkra için 4 
önergeden fazla verilemez» hükmü böyle bir ortam
da uygulanmak zarureti hissediliyorsa, aynen böyle 
bir ortamda komisyonla hükümetlin saatlerdir yaptık
ları taktik konusunda da bir açıklık getirecek misi
niz; her önergeye komisyonun katılması, hüküme
tin katılmaması konusunda? 

BAŞKAN — Sayın öney, benim şahsî fikrimi, 
şahsî görüşümü bu konuda açıklamama İçtüzük mad
desi imkân vermiyor. (HP sıralarından gürültüler) 

Müsaade buyurun efendim, müsaade buyurun. 
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Komisyondan çıkan İçtüzüğü son şekliyle tetkik 
etme fırsatını bulamadım. Şayet buraya bir açıklık ge-
tirmediyse, bu açıklık getirme konusunda sayın mil
letvekilleri çalışma yapıp, bu beşinci fıkranın düzel
tilmesi yolunda bir gayret sarf etmedilerse, bendeni
zin ve makamımızın bir kusuru olamaz. 

Biz içtüzüğün o hükmünü tatbik etmek mevkiin
deyiz. Nasıl ki, 84 üncü maddenin şimdi münakaşa
sını yapmak mevkiinde olduğumuz hükmünü tatbik 
için müzakere açıyoruz, burada da açık seçik tatbi
kat böyledir. 

Daha evvel, iki yıldan beri tatbikat böyle cereyan 
etti. îfci yıldan beri komisyon «tfştirak ediyorum» de
diği takdirde müzakere açmadık. Buna şimdiye kadar 
hiçbir milletvekili arkadaşımız itiraz etmedi. 

Şimdi, burada bir boşluk var mı, yok mu? O ayrı 
bir tartışma konusu. Sayın Karal, yanlış hatırlamıyor
sam, zannediyorum, burada bu konuda bir beyanda 
bulundu diye işittim; ama kesin olarak bilmiyorum. 

HALİL İBRAHİM KARAL (Ankara) — Olmaz 
öyle şey. 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Erzurum Milletvekili JlUmi Nalbantoğlu'nun, 

Erzurum İli Selikaya flçedi Belediye Başkanlığınca açı
lan memur sınavına Miskin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabî (7/514) 

Türkiye «Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların içişleri Bakanı taralımdan ya

zılı alarak yanitlanmasrna aracılığınızı arz ve rica 
ederim, 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalıbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru 1. Erzurum ili Şenkaya İlçesi Belediye Baş
kanlığınca memur veya müstahdem almak için kaç 
kere tatıiihan açılmıştır? 

Soru 2. Bu imtihanlarda 22 Mayds 1983 tarih 
ve 18054 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan ilk defa 
Devlet Memurluğuna alınacaklara uygulaınılacak sınav 
yönetmeliğine uyulmuş mudur? 

Soru 3 i Öğrenildiğine göre bu Belediyede yapı
lan bir imtihan sonunda not puanlarına göre 70 ve 

BAŞKAN — Bu itibarla konu aydınlanmıştır. 
Başkanlığın bu görüşünü oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... (HP sıralarından gürültüler) 
ONURAL ŞEREF BOZRURT (Çanakkale) — 

Oylatamazsınız, içtüzüğü ihlal ediyorsunuz. 

YUSUF ZIYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Sayın Başkan, usul hakkında söz istiyorum, konuşa
cağım efendim. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... (Gürültüler) Baş
kanlığın bu görüşü Genel Kurulca kabul edilmiştir. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

YUSUF ZIYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Sayın Başkan, usul hakkında konuşacağım efendim... 
Efendim usul hakkında konuşacağım. 

BAŞKAN — Şimdi zaman ilerlemiş, hayli yo
rulmuş bulunduğumuzdan, 14 Haziran 1985 Cuma 
günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma Saati : 23.55 

66 puan alanları değil de 60 puan alan tayin edilmiş
tir. Söbebd nedir? 

Soru 4. IBU imtihana bayan (Kız) yarışmacılar da 
katıldığı halde «Bayan memur almayacağız» deni-< 
lerek cinsiyet ayrıcalığı yapılmış mildir? 

Soru 5. Ayrıca imtihanda (dinî 'konularda) soru 
sorularak Atatürk ilkeleri ve Laikliğe aykırı davranış 
gösterilmiş midir? 

Soru 6. Bahse konu Belediyece açılan tüm im-
•tihan sonuçları ine olmuştur? 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 21.5.1985 

Mahallî idareler Genel (Müdürlüğü 
Şb. Md. : APK - ARGE - 571 (85)/90365 

Kbnu : Yazık soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet (Meclisi Başkanlığına 
ÎLGÎ : 29.4Jİ985 gün ve TBMM Gen. Sök, 7/514 -

3390/İ134416 ısayıiı yazınız. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nallbanttoğlu tarafın
dan verilen, «Erzurum ili Şenkaya ilçesi (Belediye Baş-

V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
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• 

'kanlığınça açılan memur sınavına ilişkin yazılı soru 
önergesi» nde yer alan İkonalarla ilgili olarak Erzurum 
Valiliğinden alınan bilgi yeterli görülmeyip, tetfcrar 
bilgi istenilmiştir. 

Bu nedende Ba'kanlığımca gerekli cevabın hazırîan-
tnası için 30 günlük süre verilmesine müsaadelerinizi 
arz ederim. 

Yıldırım Akbulut 
İçişleri 'Bakanı 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 13.6.1985 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Şb. Md. : APK. AROE. 571 <85)/90M5 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye iBüyük •Millet Meclisi Başkanlığına 
İDLGt : TBMM Genel Sekreterliğinin 29.4.1985 

tarih ve 7/514 - 3390/113446 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbanitoğlu tarafın
dan Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına su
nulan yazılı soru önergesine verilen cevabım bir su
reti ilişikte sunulmuştur. 

ıBilgi ve gereğini arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakanı 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 13.6.1985 

Mahallî idareler Genel Müdürlüğü 
Şb. Md. : AFK ARGE. 5711 (85)/90415 

Konu : Yazılı soru önergesi. 
Sayın 
Hilmi Nalbanitoğlu 
Erzurum Milletvekili 

Erzurum İli Şenikaya İlçesi Belediye Başkaınlığın-
ca açılan memur sınavına ilişirin, yazılı soru önerge
nizde yer alan konular Bakanlığımca incelettirilmiş-. 
tir. 

L Erzurum İlli Şenkaya İlçesi Belediye Başkan
lığınca; 3.9.1984, 5.11,1984 ve İli.4,1985 ıtariihlerinde 
olmak üzere toplam üç defa memur sınavı yapıllmış
tır. 

2. iBu sınavlar 22,5jl983 tarih ve 18054 sayılı 
Resmî Gazetede yayınianaın yönetmeliğin uygulaması 
durdurulduğundan, 29.1 jl 974 gün ve 14783 sayılı yö
netmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 9.6.1979 
gün ve H68'23 sayılı yönetmelik esaslarına uygun ola
rak yapılmıştır. 

3. Yazılı sınavlarda baraj kabul edilen 60 ve daha 
yukarı puan alan adaylar sözlü sıınava tabi tutulmuş 
ve en fazla puan alan adaylardan^yetıeri kadar atama 
yapılmıştır. 

4„ Şenkaya Belediye Başkanlığınca açılan sınav
lara bayan yarışmacılarda iştirak etmiş 60 ve daha 
yukarı puan alanlar sözlü sınava tabi tutulmuşlardır. 
Ancak sözdü sınavda başarılı olamadıklarından atama
ları yapılmamıştır. 

5. Sınavlarda Atatürk İlkelerine ve laikliğe aykırı 
davranış gösterilmemiştir. 

6. Sözü geçen belediye başkanlığınca açılan sı
navlar sonucu; 1 inci1 sınavda d adet Zabıta Memuru, 
2 nci sınavda 1 adet (Tahakkuk Memuru ve 1 adet 
sucu kadrolarına atama yapılmıştır. 3 üncü sınavda ise 
1 adet Zabıta Memurluğu dle 1 adet Döner Sermaye 
Memurluğu için sınav yapılmış, ancak 3 üncü sınav 
sonucu herhangi bir atama yapılmamıştır. 

ıBlilgileriniz'i rica ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakanı 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Erzurum tline bağlı bazı kasabaların belediyelerine 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bkanı Yıldırım Akbulufun 
yazılı cevabı (7/556) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların İçişleri Bakanlığı tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbanitoğlu 

Erzurum Mille'tive'klili 

Soru 1. Erzurum'un Dumlu Kasabası (IBucak) 
ayrı bir belediye olduğu halde Ilıca Bucağı eskiden 
ayrı bir belediye oılduğu halde simidi hâlâ.neden ayrı 
belediyeye dönüştürülmemiştir? 

Soru 2. Ilıca Bucağı ayrı bir belediye haline ne 
zaman getirilecektir? 

. Soru 3. Çat llçesindn Yavi Köyü belediye oldu. 
Seçim ne zaman yapılacaktır? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı * 13.6.1985 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Şb. Md.': APK, ARGE. 571 <85)/90416 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Medisıi (Başkanlığına 
İLGİ : TBMM Genel Sekreterliğinin 27.5,1985 

gün ve 7/556/3563/141(10 sayılı yazısı. 
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Erzurum Milletvekili Sayın Hitoni Nalbantoğlu 
tarafından Türkiye Büyiilk Millet Meclisi Başkanlığıma 
sunulan yazılı soru önergesine verilen cevap ilişikte 
sunulmuştur. 

©ilgi ve gereğini arz ederim. 

Yıldırım Akbulut 
İçişleri IBakanı 

T, C. 
İçişleri (Bakanlığı 13.6.1985 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Şb. Mfd, : ARK. ARGE. 5711(85)/90416 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 
Sayın 
Milimi Nallbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 

Erzurum İline bağlı bazı kasabaların belediyeleri
ne ilişkin yazılı soru önergenizde yer alan konular 
Bakanlığımca incelettMlmiştir. 

1. Erzurum İli Dumlu (Bucak) Kasabası, Millî 
Güvenlik Konseyinin 34 sayılı kararı ile 91 uncu 
Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığınca 7.4.1981 ta
rihinden itibaren il belediyesine bağlı Şube Müdür
lüğü (haline getirilmiştir. 

2. Erzurum İli ile Ilıca Bucağı arasında gerek 
organize sanayi ve gerekse 100.000 nüfuslu yeni yer
leşim (bölgesi kurulmakta olduğundan, Erzurum İli 
ile Ilıca Bucağı birleşmiş durumdadır. Bu nedenle 
İlıca Bucağında yeniden müstakil bir belediye kurui-
masıma gerek görülmemişitir. 

3. Çat İlçesi Yavi Köyünde kurulmasına teşeb
büs edilen belediye kuruluşuna ilişkin dosya İl Genel 
Meclisinin Ekim 1985 tarihinde yapacağı toplantıda gö
rüşülüp karara bağlandıktan sonra 1580 sayılı Ka
nunun 7 ndi maddesinde ifade edildiği şekilde işlem 
görecektir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakanı 
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l 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

2. — İzmir Miitletvelkîili Iş-diaıy Saygın'ın, yeminli 
özel ıtdknik büro kuran belediye meclisi üyelerine 
ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/392) <1) 

3i — Çorum Mıillettvelkiıl'i Ali Rıza Aıfcaydın'm, 
Konya Merkez İlçeye 'bağlı Sarıcalar Köyü mera
sında işletildiği iddia edilen madene ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/393) (1) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi NaHbaatoğkı' 
nun, Türkiye Kömür İşletmelerine İlişkin Enerji ve 
Tatbiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/359) <1) 

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

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

6. — İçol Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Bakanlıkta zorunlu nakil yapıldığı iddialarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/331) 

7. — Adana Milletvekili Cüneyt Canıver'in ceza
evlerinde bulunan fikir suçlularına ilişkin Başbakan
dan sözlü sörü önergesi (6/342) 

8. — Ayıyataan Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek' 
in, Adıyaman İli Gölbaşı İlçesinde kurulacağı iddia 
edilen termik santrala ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

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

10. — Konya Milletvekili Salim BreTin, Konya 
İlindeki telefon santral sistemine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/363) 

11. — Konya Milletvekili Salim BreTin, Konya M 
Beyşehir İlçesi linyit kömürü rezervlerine ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/364) 

12. — Konya MilletövekiM Salim Erel'in, Konya İli 
Beyşehir İlçesindeki spor tesislerine ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/365) 

13.—Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, işken
ce yaptıkları iddiası ile yargılanan resmî görevlilere 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/367) 

14. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, açığa alı
nan ve tayin edilmeyen öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/368) 

15. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgifin, 
Balıkesir İli Gökçeyazı Ovasının sulanmasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/370) 

(Devamı arkada) 



16. — tzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın Türk 
Hava Yolları Genel Müdürlük 'binasının ihalesine 
ilişirin Ulaştırma Bakanından sözlü soru Önergesi 
(6/372) 

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

18. — tzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, or
man 'köy ve köylüsüne yansıtılan «fon» gelirlerine 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/374) 

19. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Amerika Birleşik Devletlerinin «yıldızlar savaşı» adlı 
stratejik savunma sistemine ilişkin Baş'bakandan söz
lü soru önergesi (6/375) 

20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Türkiye'de belediyelere yapılan taşıt teslim ve sa
tışlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/377) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanonunun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ile Nevşehir Milletvekili Turan öztürk ve 31 arkada
şının aynı mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/1Ö2, 2/230) (S. Sayısı : 82, 82'ye 

2 — 

I 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 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununa Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Ta-

« sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
| (1/669) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 31.5.1985) 

3. — 4.7.1934 Tarihli ve 2559 Sayılı Polis Vazife 
I ve Selalıiyiet Kanununun Bazı Maddelerimin Değiş/tiril-

m'ösı ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Ha'k-
kınlda Kanun Talsaırı'sı ve Adalet ve Içişlleri komlsyon-

I lan raporları (1/692) (S. Sayısı : 343) (Dağvöma ta
rihi : 7.6.1985) 

4. — özel öğretim Kurulmları Kanununun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sa
yısı : 349) (Dağıtma tarihi : 7.6.1985) 

5. — Istanlb'ul Milletvekili Kemal Özer ve î'ki Ar
kadaşının, Madiencilflk tşkolundia Çalışanların Eğitil
meleri Hakk'nda Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sos
yal işler Komisyonu Raporu (2/136) (Sx Sayısı : 339) 
(İDağıtnra tarihi : 10.6.İ985) 

6. — Anikara Miletvelkiİ Sürura. Baykal ve 9 Ar
kadaşının, 1475 Sayılı tş Kanununun 13 ve 24 üncü 
Maddelerimin Değişltiırlilme&ine İlişkin Kanun Teklifi ve 
Adalet; Sağbk ve Sosyal işler komisyonları raporları 

I (2/181) (S. Sayısı : 341) ((Dağıtma tarihi : 10.6.1985) 


