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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da toplanarak 
beş oturum yaptı. 

İstanbul Milletvekili Ercüment Konukman, TBMM 
Genel Kurulunun 13 Haziran 1985 günlü 112 nci 
Birleşiminde meydana gelen olaylar, 

Aydın Milletvekili iskender Cenap Ege de Baş
kanlık Divanının teşekkül tarzı, 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptı
lar. 

Ankara Milletvekili Halil İbrahim Karal'ın TBM'M 
Başkan vekilliğinden; 

Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırıım'ın TBMM 
Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliğinden; ' 

Afyon Milletvekili M. Şükrü Yüzbaşı oğlu'nun da 
TBM'M İdare Amirliğinden; 

Çekildiklerine dair önergeleri Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

Genel 'Kurulun 14, 15, 16, 17 Haziran 1985 Cu
ma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri de toplantı 
yapması; 4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife 
ve Selahiyet 'Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti

rilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısının görüşmelerinin 'bitimine ka
dar toplantıların her gün; gündüz 10.00 - 13.00 ve 
14.00 - 20.00 saatleri arasında yapılması, gece top
lantılarına da saat 21.30'da başlanması ve sürdürül
mesine ve 

Genel Kurulun 12 Haziran 1985 Çarşamba gün
kü 122 nci Birleşiminde alınmış bulunan Türkiye Bü
yük Millet Meclisi çalışmalarının tatili hakkındaki 
kararın kaldırılmasına dair ANAP Grubu Başkan-
vekili önerileri görüşülerek ayrı ayrı oylandı ve ka
bul edildi. 

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

İzmir Milletvekili Işilay Saygın'ın (6/392), 
Çorum Milletvekili Ali Rıza Akaydın'ın (6/393), 
»İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/331), 
Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özlbek'in 

(6/345), 
Konya Milletvekili Salim Erel'in (6/361), (6/363), 

(6/3'64), (6/365); 
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Adana Milletvekili Cüneyt Oanver'in (6/367), 
Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in (6/368) ve 
İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in (6/374), 
Sözlü soru önergeleri, ilgili bakanlar Genel Ku

rulda 'hazır bulunmadıklarından; 
Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in (6/370) ve 
İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın. (6/372), 
Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri ve ilgili 'ba

lkanlar Genel Kurulda 'hazır 'bulunmadıklarından; 
Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in (6/328), 
Adana 'Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/342), 
Ordu Milletvekilli Bahriye Üçok'un (6/372), 
İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağkr'ın (6/375) ve 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın 

(6/372), 
Sözlü soru 'önergeleri, mehil verildiğinden; 
Ertelendiler. 
4.7.1934 Tarihli ve 2559 Sayılı Polis Vazife ve 

Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril-

Rapor 
1. — Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Gö

revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 

mesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısının (1/692) (S. Sayısı : 343) 
6 ncı maddesi kabul edildi ve dünkü birleşimde gö
rüşülmesi ertelenen 5 inci madde üzerinde bir süre 
görüşüldü. 

14 Haziran 1985 Cuma günü saat 10.00'da top
lanılmak üzere 'birleşime saat 23.55'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Kırklareli Giresun 

Cemal Özbilen Yavuz Köymen 

Kâtip Üye 
Çankırı 

Saffet Sakarya 

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/529) (S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi : 13.6.1985) 
(GÜNDEME) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

14.6.1985 Cuma 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdülhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Saffet Sakarya (Çankırı), Cemal ÖzbUen (Kırklareli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 114 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkari 
in, TBMM Genel Kurulunun 13 Haziran 1985 gün
lü 113 üncü Birleşiminde meydana gelen olaylar ve 
müzakere tarzı hakkında gündem dışı konuşması, 

Sayın Türkân Arıkan, buyurun efendim. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; hatıralarınızı yok-
layarak sizleri 1-1,5 yıl geriye götürmek istiyorum. 
Hatırlayacaksınız, iktidar partisi gölge bakanlıklar 
yoluyla işlerin çabuk yürütülmesini öngörmüştü, ben 
de bunlardan biri idim ve o sırada bu konuyu açık
lamak üzere gündem dışı bir konuşma yapmıştım. O 
konuşmamın sonunda şöyle demiştim : Geliniz çalı
şalım, geliniz el ele verelim bu millete hizmet edelim. 
Konuşmamın özeti bu idi. 

5 - 6 günden beri iktidar ve muhalefet milletve
killeri olarak aslında hiçbirimizin istemediği birta
kım olaylar ortaya çıktı. Değerli milletvekilleri, olan 
oldu; ama" hâlâ telafi etmek mümkündür. 

İktidar elbette ki programını uygulayacak ve bu 
doğrultuda istediği yasaları getirecektir. Nitekim, hep 
böyle olmuştur. 1,5 yıllık dönemde de bu böyle süre
gelmiştir. Ama, muhalefet de kendi haklarını kulla
narak yasaların en iyi şekilde çıkması ve millete en 
iyi hizmet verecek şekilde ortaya gelmesi için eksik 
gördüğü yönleri her zaman dile getirmeye çalışmış
tır. Nitekim, 1,5 yıllık dönemde muhalefet çok ya
pıcı olmuştur. Seviyeli ve yapıcı bir anlayışla yasa
ların en iyi şekilde çıkması için çaba göstermiştir. 
Geçeyarılarına ve sabahlara kadar çalışmaktan kaç-

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı için yetersayımız vardır. 

mamıştır; ama bu muhalefetin olmadığı anlamında 
değildir. 

Sayın milletvekilleri, demokrasi, inatlaşma ve en
gelleme rejimi değildir. Sorunlarımız büyüktür. De
mokrasi, uzlaşma, denge sağlama ve tartışma rejimi
dir. Uzlaşmada en büyük sorumluluk da tek tek mil
letvekilleri olarak hepimize düşmektedir. Ama, bu
nun yanında büyük bir sorumluluk iktidara düşmek
tedir, ve benim kanıma göre uzlaşmanın yüzde 60 -
70'i iktidara, yüzde 30 - 40'ı da muhalefete düşer. 
Çünkü, güç, bugün iktidarın elindedir. O nedenle geç
mişten ders alarak 2 öneri getiriyorum : Emniyet su
pabı olabileceğine de inanıyorum. 

Dış konularda birtakım sorunlarımız var, içte de 
birtakım sorunlarımız var ve millet bizden hizmet 
bekliyor. Sayın mlilletvekilleriı önerilerim şunlar : 
özellikle Sayın Başbakanımızın dikkatine önemle sun
mak istiyorum. Ben eski yasayı çok dikkatle incele
dim. Acaba, eylül ve ekime kadar bu yasayı ertele
memiz ve en iyi bir şekilde çıkarmak mümkün de
ğil midir? Çok değerli polisimizi de böylece korumuş 
oluruz. 

İkincisi; bu olamıyorsa, acaba Sayın Başbakanı
mız diğer parti başkanlarıyla... 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Gün
demimizin konuşma konusu değil bu. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Baş
kan tayin ediyor, müsaade edin. 

BAŞKAN — Müsaade buyurur musunuz? 
Dün Sayın Ercüment Konukman, bir gün evvel

ki hadiseler hakkında konuşma yaptı. Bazı hallerde 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Meclisimizin müzakerelerinde gerginlikler olduğu za
man - geleneksel olarak - tarafları ve Meclisi daha 
rahat çalışabilme imkânına kavuşturmak için konuş
ma talebinde bulunulur. Bendeniz de bu maksatla 
Sayın Türkân Arıkan'a söz verdim. Bu itibarla de
vam edin efendim. 

TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın milletvekilleri, demokrasiyi yaşatmak istiyorsak, 
uzlaşmak zorundayız. Ben de bu nedenle söz almış 
bulunuyorum. 

İkinci önerim şu : Yasayı geri almanız mümkün 
değilse, acaba Sayın Başbakanımız, diğer iki parti 
başkanıyla bir araya gelip, yasanın sivri taraflarını 
törpüleyecek bir uzlaşmaya varıp, tekrar Meclise ge
tiremezler mi? 

Bir nehirde iki defa yıkanmamız mümkün değil
dir, değerli arkadaşlarım. Zaman geçiyor; kaybedile
cek zamanımız yoktur bizim. O nedenle bu önerileri 
getiriyorum. Diyorum ki, geliniz, sorunlarımız bü
yüktür, birlikte çalışalım, elele verelim ve sivri yön
leri törpüleyelim ve yasanın en iyi bir şekilde hem 
milletimiz için, hem değerli polisimiz için çıkması yö
nünde çaba gösterelim. 

Takdir, Sayın Başbakanımızın ve Yüce Meclisin
dir. 

Saygılar sunarım. (HP ve MDP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
2. —.Ankara Milletvekili Halil İbrahim Karal'ın, 

kendilerinin Başkanlık Divanındaki konumu ve isim
lerinin geçmesi nedeniyle gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Karal, dünkü mü
zakerelerde, kendilerinin Başkanlık Divanındaki ko
numu hakkında ve isimlerinin geçmesi' sebebiyle bir 
açıklama yapmak üzere söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Karal. 

HALİL İBRAHİM KARAL (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; aslında hiç söz alma
yacaktım; şu mikrofona da hasret kalmama rağmen 
almayacaktım. Ancak, hukukun üstünlüğüne inanan 
bir insanın, Meclis Başkanının ve Başkanlık Divanı
nın bu derece yoğun bir politika atmosferi içinde tar
tışılmasından üzüntü duymaması mümkün değildir. 
Şahsımla ilgili bazı ibareler de kullanılmamış olsay
dı belki yine söz almayacaktım; ama dün, evvelki 
gün (Hiç isim zikretmeden söylüyorum) burada ta
lihsiz konuşmalar yapıldı. Bu nedenle bir - iki nok
tayı açıklamak istiyorum. 
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Evvela hukukun üstünlüğünden, şu sırada güncel 
saydığım bu konuda neyi kastettiğimi anlatmak isti
yorum : Anayasamızın bir 94 üncü maddesi vardır. 
Bu 94 üncü madde bütün anayasalarımızda vardır. 
Ne diyor bu 94 üncü madde : «Türkiye Büyük Mil
let Meolisi Başkanı, Başkanvekilleri, üyesi bulunduk
ları siyasî partinin veya parti grubunun Meclis için
de veya dışındaki faaliyetlerine; görevlerinin gefeği 
olan haller dışında, Meclis tartışmalarına katılamaz
lar» Tartışma konusu olamazlar; ama (Yine tekrar 
etmek istemiyorum) dünkü, evvelki günkü olan olay
larda yüce makamlarımız, Devlet Başkanlığı, Cum
hurbaşkanlığı, Meclis Başkanlığı dahil, tartışma ko
nusu yapılmayan hiçbir şey kalmadı. (ANAP sırala
rından «çıkaran sizsiniz» sesleri) 

Buraya geldiğiniz zaman konuşursunuz sayın mil
letvekili. 

Sayın milletvekilleri, ben şu sırada... 
BAŞKAN — Sayın Karal, rica edeceğim. 

HALİL İBRAHİM KARAL (Devamla) — Müda
hale etmesinler efendim. 

BAŞKAN — Rica edeceğim. 
Muhterem arkadaşlar... (ANAP sıralarından gü

rültüler) 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Hem olayları çı
kartırlar... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
Hatibin sözünü kesmek kadar hatalı bir şey te

lakki edemiyorum. Hatip, konuşma silsilesini takipten 
bazan aciz kalıyor ve ondan sonra da güzel kelime
leri yerine göre seçemiyor, kullanamıyor. Bu itibar
la, hatibin konuşmasını kesmek, yeniden cümle kur
masını güçleştiriyor. Lütfen sözünü kesmeyiniz ve 
Sayın Karal da herhalde Yüce Meclisimizi incitecek, 
onun yüceliğine gölge düşürecek hiçbir şey söylemi
yor. Neden sözünü kesiyorsunuz efendim? 

Buyurun devam edin efendim. 

HALİL İBRAHİM KARAL (Devamla) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan. 

Evet, hukukun üstünlüğüne değiniyor ve Anaya
samızın 94 üncü maddesini okuyordum. «Meclis için
de veya dışındaki faaliyetlerine; görevlerinin gereği 

, olan haller dışında, Meclis tartışmalarına katılamaz
lar; Başkan ve oturumu yöneten Başkanvekili oy kul
lanamazlar.» 

Yalnız burada söylenenlerle de kalınmadı. Sayın 
i Grup Başkanvekili, Sayın Meclis Başkanı hemen ba-
; sına koştular, basında da beyanat verdiler; bu ko-
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nuları basınla da dile getirdiler. Onun için mecbur 
oldum bugün kürsüye çıkmaya, özür dilerim bu ko
nuyu tekrar getirdiğim için. 

Şimdi, hadise nedir, onu arz edeyim; esas konu
ya geliyorum. Hakkın ve hukukun. üstünlüğü dedi
ğimiz için 94 üncü maddeye riayet ederek şu ana 
kadar sustum, bir kelime Söylemedim. Oturduğum 
yerden de söylemedim, basına da gitmedim; ama 
hukukun, hakkın üstünlüğüne inanıyorsak gerçek
ten.. Burada da bir parantez açmak istiyorum : De
mokrasinin vazgeçilmez unsuru yalnız partiler de
ğildir. Partilerden çok, en az partiler kadar demok
rasinin çok daha başka vazgeçilmez unsurları da 
vardır. Bunların başında insan hakkı ve insan hür
riyeti gelir. Bunu çiğnedik mi, istediğiniz kadar vaz
geçilmez partiler mevcut olsun. Nasyonal sosyalizm 
iktidara seçim yoluyla gelmiştir. Onun için, ne se
çim, ne partiler demokrasinin sadece kendi başlarına 
vazgeçilmez unsurları değildir. Başka pek çok şeyle 
beraber bir manzume 'halindedir. 

Hukuktan - bahsetmemin sebebi var. Başkanlık 
Divanımızdaki çalışmalar maalesef şimdiye kadarki 
tüzükler tarafından gereği gibi düzenlenmemiştir. 
Habta ve hatta Anayasa Komisyonumuza tüzük ça
lışmaları sırasında birkaç hatırlatmada bulunmak cü
retini gösterdim. Yeni tüzükte söz almanın kuralları 
en ayrıntılı noktalarına kadar düzenlendiği halde Mec
lisin Başkanlık Divanının çalışmaları ha'kkında tek 
bir maddesinin olmayışı bana garip geliyor dedim. 
Bunun düzenlenmesi lazım dedim. Olmadığı için 
Meclis Başkanının takdirlerine göre yönetilmektedir. 
Düzenlenmemesinin bir sebebi de budur. 

Türkiye'de herkes sınırsız kalmak istiyor, sınır
lanmak istemiyor; ama hukuk sınırlanmak demektir. 
Hukuk, kendi iktidarını, kendi iradesini, kendi dav
ranışlarını sınırlayabilmek demektir. Hele hele dev
let için bu çok daha önemlidir. Kendisini sınırlama
yan bir devlet, devlet olamaz. 

Bunu belirtmemin sebebi var. Başkanlık Divanın-
daki çalışmalar da şudur : Başkanlık Divanında na
sıl çalışılacak? Sıra vardır. 4 başkanvekili vardır, bu 
sıraya göre başkanvekilleri çıkarlar. Meclis Başka
nının da buna pek müdahalesi olmamıştır; ama bazı 
arızî olaylarda tek tük değişmeelr olabilir; ama ana 
kural sıradır. 

Şimdi bahsedilen hafta, yani bu hafta benim Baş
kanlık Divanına çıkmam söz konusu değildir. Fakat, 
buna rağmen Meclis Başkanı, başkan vekillerinden 
oluşan gayri resmî bir grubumuz^var, onu toplantiyâ 
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çağırdı. Bu olayın, bu hataların bilinmesinde fayda 
var. Çünkü bunlar basına tekrar tekrar söyleniyor. 
Toplantıya gittiğim zaman diğer arkadaşlarım gel
mişlerdi. Hatta toplantıya oturmadan, son derece 
hukukî bir davranışla dedim ki, «Müsaade ederseniz 
aşağıda yaptığımız gibi, usul hakkında söz isteyece
ğim, (Gayrî resmî bir toplantı) 'benim bu toplantıya 
katılımamam lazım aslında». Gerekçesini izah ettim. 
Birkaç tane gerekçem vardı; ama 2 tanesini zikret
meme müsaade buyurun. Bunlardan bir tanesi, «önce 
gelecek hafta (Geçen hafta oldu bu olay) ben sırada 
değilim. Bu sebeple ben çıkamam, çünkü sırada de
ğilim» dedim. 

İkincisi, «Partim ve partimin ilgili organları 'ba
sına beyanat vermişler, angaje olmuşlar. Biz Başkan
lık Divanındaki üyelerimizi her an çekebiliriz demek
tedirler. Eğer partinin organları bu kararı verir de 
Başkanlık Divanından üyelerini, çekerse gelecek haf
taki yapacağımız program bozulur. Onun için bu 
devreye giremem» dedim. 

Mesele bundan ibarettir. Yani ne sıram söz ko
nusuydu... Şimdi okumak istemiyorum, dün sabah 
yapılan konuşmada, Sayın Karal sırası olduğu halde 
çıkmadığı için Sayın Başkanımız çıkmaya mecbur 
oldu anlamına gelen ifadeler vardır tutanaklarda. 
İnsaf edilsin. 

BAŞKAN — Sayın Karal, konu aydınlanmıştır. 
Lütfen toparlayınız efendim, rica edeyim. 

HALİL İBRAHİM KARAL (Devamla) — Sayın 
mi'İletvdkiileri, şunu da bir - iki söz atmadan sonra 
açıklamak mecburiyetinde kalıyorum. Şu anda An
kara 'Milletvekili olarak konuşuyorum burada, baş-
kanvekilliğiyle bir ilgim yok. Beni başkanvekili ol
duğum sırada tarafsızlığımı bozacak herhangi bir 
tartışmanın içinde gören varsa söylesin bana. 

ÖZDEMİR PEHLİVANOÖLU (İzmir) — Yok 
Sayın Karal. 

HALİL İBRAHİM KARAL (Devamla) — Bunu 
lütfen, herkesin kabul etmesi lazım. Ben son olarak 
şunu da belirtmek istiyorum : Bu Meclis çok büyük 
bir tarihten gelmiştir, öyle bir Meclis ki, muhteşem 
bir Kurtuluş Savaşını yönetmiş bir meclistir. Böyle 
bir meclis geleneğinden gelen başka bir meclis, tarih
te yoktur. Böyle bir meclise layık olalım efendim. 

Saygılarımı sunar, teşekkür ©derim hepinize. (Al
kışlar) 

MUSA ATEŞ '(Tunceli) — Sayın Başkan, bir şey 
arz etmdk istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, zatı âlinize söz vermedim. 
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MUSA ATEŞ (Tunceli) — Anlıyorum, ama bir 
temenni için rica ediyorum. 

BAŞKAN — Zatı âlinize söz vermedim efendim. 
Daha evvel benden de bir talpete bulunmadınız. Sı
rada arkadaşlarımı var efendim. 

MUSA ATEŞ (Tunceli) — Sayın Başkan, çok 
mühimdir. Meclisim için, (memleketim için çok mü
himdir. Lütfederseniz burada, yerimden arz edeyim. 

BAŞKAN — Lütfen, sırada arkadaşlarımız var. 
Mümkün değil efendim. Oturun efendim. Sayın Boz-
ıkurt'a söz vereyim ondan sonra zatı âlinize cevap 
vereceğim. 

3. — Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Boz-
kurt'un, TBMM Genel Kumlunun 13 Haziran 1985 
günlü 113 üncü Birleşiminde meydana gelen olaylar 
ve müzakere tarzı hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Şeref Bozkurt, zatı âliniz de 
dünkü müzakerelerin tarzı hakkında konuşmak isti
yorsunuz. Ben de demin söylediğim gibi, elektrikli ve 
fevkalade münakaşalı geçmiş toplantıların ertesi gü
nünde Başkanların, 'tarafları yumuşatıcı ve konuyu 
biraz daha aydınlatıcı mahiyette söz vermeleri âdet 
olduğu için, zatı âlinize de bu gerginliği hafifletecek 
mahiyette konuşmak kaydıyla söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Bozkurt. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin say
gıdeğer üyeleri; elbette parlamento çalışmalarının 
kendi gerektirdiği biçimde yapılması, herkesçe müş
tereken arzu edilen 'bir durumdur. Bunu canı yürek
ten istediğimizi, 'benimsediğimizi özellikle Ana mu
halefet partisinin grup başkanvekili olarak da ifade 
etmeyi vecibe addediyorum. 

Ta'bitaıyla Sayın Başkanlığın daha henüz konuş
mama 'başlamadan evvel bendenize yönelttikleri uya
rıların, telkinlerin bundan böyle sürekli olmasını di
lerim. Dün hele ANAP Grup Başkanvekili Sayın 
Könukman da konuşmalarını yaparken bunu tavsi
ye etmelerini isterdim, bundan sonrası için de mut
laka isterim. 

Değerli arkadaşlarım, demokratik hayatta geride 
bıraktığımız birçok ilkel anlayışı ve kötü anıyı tari
hin tozlu sahifelerinden çıkarıp, günümüze taşıyacak 
pek çok uygulamaya olanak sağlayacağına inandığı
mız hukuk devleti ilkesiyle bağdaştıramadığımız bir 
biçimde polise sübjektif takdir yetkisi •içerisinde son 
derece geniş ve kapsamlı yetkiler tanıyan Polis Va
zife ve Selahiyet Yasasında değişiklik 'öngören tasa-
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rı aşağı yukarı 3 - 4 günden beri oldukça gergin bir 
hava içerisinde yüce mecliste görüşülmektedir. 

Yine 'bize göre bu tasarıyla sıkıyönetimi kaldırıp, 
onun sahip olduğu olağanüstü yetkiler normal yö
netim dönemlerinde de üstü kapalı bir biçimde uy
gulanmaya sokulmak istenmektedir. Hükümet halkı
mızı, ülkemizi ve demokrasimizi hiç mi hiç müsta
hak olmadığı antidemokratik bir baskı rejiminin ka
ranlığına gömmeyi amaçlayan, temel hak ve özgür
lükleri ciddî bir şekilde tehdit eden bu tasarıyı yüce 
Meclisten ekspres hızıyla geçirmek için özel bir çaba 
içine girmiş ve Meclis çalışma takvimini ve çalışma 
sistemini altüst etmek suretiyle de amacına ulaşmak 
istemiştir. 

Ne var ki, şimdiye değin çok 'benzerini gördüğü
müz ve iktidarın alışkanlık haline getirdiği bu giri
şim Halkçı Parti Grubunun ciddî direnci ile karşı
laşmıştır. Bu direncin etkisiyle iktidar grubu ve hü
kümet, grup üyelerimizi suçlayıcı beyanlarda bulun
muş ve dikkatleri 'başka tarafa çekmek suretiyle, için
de bulunduğu zaafı gizlemek istemiştir. 

Yüce Meclisin önceki günkü birleşiminde oturu
mu yönetmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Sayın Karaduman'ın Divana çıkmak iste
mesi, o anda Sayın Cumhurbaşkanına vekâlet etmek
te olması nedeniyle Anayasa ve siyasal gelenekler 
açısından sakıncalı görülmüş'tür. Halkçı Parti millet
vekilleri Cumhurbaşkanlığına vekâlet eden Sayın 
Meclis Başkanımıza Meclis teamüllerine ve siyasî 
yerindelik ilkesine aykırı olarak Meclis toplantılarını 
yönetmesinin doğurabileceği sakıncaları belirtmek su
retiyle gerekli uyarılarda bulunmuş ve yanlış bir'tea
mülün 'başlatılmasını önlemek istemiştir. Tüm uya
rılara rağmen 2 görevi üzerinde 'bulunduran Sayın 
Meclis Başkanı, «Benim aslî görevim Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığıdır, Cumhurbaşkanına ve
kâletim ise arızidir» şeklinde bir savunmayla, toplan
tılara başkanlık edebileceği hususunu yüce Genel 
Kurulda oylatmıştır. Ancak, haklı eleştirilerimiz kar
şısında da fiilen 'başkanlık görevini bir sayın baş-
kanvekiline bırakmayı uygun görmüşlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, dünkü 'birleşimde ise Ana
vatan Patrisi Grup Başkanvekili Sayın Könukman, 
gerçekleri -izin buyursunlar; ama bu ifadeyi kullan
mak gereğini hissediyorum- saptıran ve partisi lehine 
siyasî malzeme yaratmayı amaçlayan son derece ta
lihsiz bir konuşmayla Halkçı Partiyi kısır tartışma
lara sürüklemek istemiştir. Halkçı Parti Grubuna 
mensup milletvekillerinin, devletimizin en yüce ma-
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kamı olan .Cumhurbaşkanlığını politik tartışmalardan 
uzak tutmak amacıyla .gösterdiği duyarlılığı, iktidar 
partisinin siyasî öngörüden uzak, hatalı tutum ve dav
ranışları gizlemek amacıyla kullanmak istemesi, bize 
göre demokratik siyasî anlayışa ters düşen bir davra
nıştır. Sayın Başbakanın basında yayınlanan ve Sa
yın 'Meclis Başkanıma oturumu yönetmesinin ken
disince de uygun görülmediği yolundaki beyanından 
sonra, Halkçı Parti milletvekillerine, partisinin grup 
başkanvekilince yöneltilen ithamlar, kendi iç çelişki
lerini yansıtan ibret verici 'bir örnektir. Bu durumu 
yüce 'Meclisin takdirine sunmak isteriz. 

'İktidar partisi, partiler arası diyalog sözünü sık 
sık kullanmakla beraber, bu doğrultuda bir realizas-
yonu gerçekleştirmek yolunda herhangi bir adım at
mış da diyemeyiz ve aksine partiler arası diyaloga 
inandığını göstermeyen uygulamalar içerisindedir. 
Meclis Başkanlık 'Divanında ortaya çıkan istifalar ne
deniyle Halkçı Parti Grubunca yeniden gösterilen 2 
adayın iktidar oylarıyla reddedilmiş olması, bugüne 
kadar parlamentomuzda hep sürdürülmüş olan bir 
siyasî nezaket geleneğinin ve yerleşmiş içtüzük ku
rallarının vahim 'bir ihlalidir. Ayrıca bu durum, Mec
lis Başkanlık Divanında siyasî parti gruplarının üye 
sayısı oranında temsilini öngören Anayasamızın 94 
üncü maddesi karşısında da ciddî siyasal ve hukukî 
sonuçlar doğuracak; bir davranıştır. 

/. — TBMM Başkanlık Divanında açık bulunan 
üyeliklere seçim 

BAŞKAN — Sunuşlar kısmında seçimle ilgili bir 
tezkere vardır; okutup oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 13.6.1985 tarih ve 3983 sayılı yazınız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı 

üyeliklerine aşağıda adları yazılı üyeler grubumuzca 
aday olarak tespit edilmişlerdir. 

Gereğini saygılarımızla arz ederim. 
GrurjuBaşkanvekili 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

öyİQ anlaşılmaktadır ki, iktidar partisi 1,5 yıllık 
icraatı sonunda ülkede yarattığı ekonomik ve sosyal 
bunalımın siyasal bunalıma çevrilmesini ister gözük
mektedir. Halkçı Parti Grubu olarak buna 'kesin
likle imkân vermeyeceğimizi huzurunuzda bir kez 
daha vurgulamak mecburiyetini 'hissediyorum. İkti
dar, Halkçı Partinin son günlerde Meclis içinde uy
guladığı haklı muhalefet yönteminden tedirgindir. Şu
rasını belirtmek isteriz ki, Halkçı Parti, Türk Ulusu
nun hak ve özgürlüklerine sahip çıkmanın bilinci ve 
sorumluluğu ile demokrasimizi zaafa uğratacak her 
türlü tutum ve davranışlara karşı tarihe onurla ge
çeceğine inandığı bir mücadeleyi vermektedir. Böy
lece biline. 

Saygılar sunarım. (>HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şimdi 3 arkadaşa gündem dışı söz vermiş bulu

nuyoruz. Bu itibarla gündem dışı tasarrufumuzu kul
lanmış olduk. 

MUSA ATEŞ (Tunceli) — Sayın Başkanım, ye
rimden 'bir iki kelime söyleyeyim. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. 
MUSA ATEŞ (Tunceli) — Memleketin menfaati 

için, Meclisin menfaati için; başka çare yok. Biz bir
leştiriciyiz Sayın başkan, bölücü değiliz. Birlikten hak 
doğar. 

Başkanvekili : Halil ibrahim Karal (Ankara Mil
letvekili) 

idare Amiri : Şükrü Yüzbaşıoğlu (Afyon Millet
vekili) 

Kâtip Üyeler : Cüneyt Canver (Adana Milletve
kili) 

Durmuş Fikri Sağlar (içel Milletvekili) 
Muzaffer Yıldırım (Kayseri Milletvekili) 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. (HP sırala
rından alkışlar) 

V. — SEÇİMLER 
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VI. — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbahtoğlu' 
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-
bantoğlu'nun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu var. 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 2 nci sırada, İzmir Milletvekili Işıl
ay Saygın'ın İçişleri Bakanından sözlü sorusu bulun
maktadır. 

Sayın Işılay Saygın izinli bulunduğundan sözlü 
soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir . 

3. — Çorum Milletvekili Ali Rıza Akaydın'ın, 
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 Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Akaydın?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 

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 bulunmaktadır . 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 

VE CEVAPLAR 

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 sırada,. Hilmi Biçer'in, Baş
bakandan sözlü sorusu bulunmaktadır. 

Verilen mehil sebebiyle sözlü soru önergesinin gö
rüşülmesi ertelenmiştir. 

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 bulunmaktadır. 

Sayın Sağlar?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesinin görüşülmesi 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 Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü sorusu bulunmaktadır. 

Verilen mehil sebebiyle sözlü soru önergesinin 
görüşülmesi ertelenmiştir. 

8. — Adıyaman 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) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, Adıyaman Milletve
kili Ahmet Sırrı Özbek'in Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Özbek?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Sözlü soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 

9. — Konya Milletvekili Salim Er el'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 Bakanın
dan sözlü sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Erel?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 
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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 sorusu bu
lunmaktadır. 

Sayın Erer?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesinin görüşülmesi 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 sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Erel?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesinin görüşülmesi 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) ' 

BAŞKAN — 12 nci sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Erel?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 

13. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, iş
kence yaptıkları iddiası ile yargılanan resmî görevli
lere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/367) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in Adalet Bakanından sözlü sorusu 
bulunmaktadır. 

Sayın Canver?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın, bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesinin görüşülmesi 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 sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Demir?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesinin görüşülmesi 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 sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Abacıgil?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesinin görüşülmesi 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, izmir Milletvekili 
t Rüştü Şardağ'ın Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 

bulunmaktadır. 
Sayın Şardağ?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 17 nci sıradaki Ordu Milletvekili 
Bahriye Üçok'un Başbakandan sözlü soru önergesi 
verilen mehil sebebiyle 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, İzmir Milletvekili 
Hüseyin Aydemir'in Tarım, Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Aydemir?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesinin görüşülmesi 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 sıradaki İçel Milletvekili 
Durmuş Fikri Sağlar'ın Başbakandan sözlü soru öner
gesi verilen mehil sebebiyle ertelenmiştir. 

20. — Edirne Milletvekii 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) 
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BAŞKAN — 20 nci sıradaki, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi verilen me
hil sebebiyle ertelenmiştir. 

21. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in Uşak İli 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğünün yayım
ladığı dergiye ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/378) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, Uşak Milletvekili 
Yusuf Demir'in Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Demir?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 
22. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun, tarım kesimine yatırım yapan yabancı fir
ma ve sermayeye ilişkin Tarım, Orman ve Köy işleri* 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/379) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi bulunmak
tadır. 

Sayın Sökmenoğlu?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 
23. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 

İli Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım, Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Uşak Milletvekili 
Yusuf Demir'in Tarım, Orman ve Köyişleri Baka
nından sözl üsoru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Demir?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 

24. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, or
man köylülerinin kalkındırılmaları için yapılan çalış
malara ilişkin Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/381) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, İzmir Milletvekili 
Hüseyin Aydemir'in Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Aydemir?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayım Balkan?.* Yok. 
Sözlü soru önergesinin görüşülmesi erteleıınıiş-

tto< • 

25. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin6 

yurt dışına yapılan gezilere ilişkin Başbakandan söz* 
lü soru önergesi (6/382) 

BAŞKAN — 25 inci sırada, Manisa Milletvekili 
Abdullah Çakirefe'nin Barbakandan sözlü soru öner
gesi bulunmaktadır.! 

Sayın Çakırefe?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Balkan?.. Yok. 
Sözlü soru ÖnerigesinÜn görüşülmesi ertidenmişjtir. 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMtSYONLADAN GELEN DİĞER İŞLER 

i. _ 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) 

IBIAŞKAN — Gündemlin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonllardan Gelen Diğer İşler» kısmına 
geçiyoruz. 

Müzakeresini yapmakta oliduğumuz Polis Vazife 
ve Selahiiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi vte Bü Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Halk-
(kında Kanun Tasarısının müzakeresine devam etmek 
üzere komisyon ve hükümetli yerlerine davet ediyo
rum, 

(1) 343 S, Sayılı Basmayazı 11 . 6 . 1985 tarihli 
111 inci Birleşim Tutanağına eklidir 

5 inci madde üzerinde verimüş önergelerin bir 
kısmını okutmuş ve bir ikisimı hakkında da burada 
bir usul tartışması yapmış ve muayyen bir karara 
varmıştık. Bu konuda, tasarının 5 inci maddesini» 
ikinci fıkrasındaki, polisin 15 gün müddetle tutuklu 
veya sanığı savcı vteya hâlkjim kararıyla alabileceği 
müididtetle ilgili 250 önerge verilmişti. İBu önergeleri 
aynı mahiyette gördüğümüzden ve bir fıkra hakkında 
4 t̂en fazla önerge verilemeyeceği görüşüyle usul mü
zakeresi açmış ve Yüksek Meclisilmliz bir fıkra hak
kında 41ten fazla önerge verHemeyeceği görüşünü 
benimsemişti^ Bu itibarla dkultmuş olduğumuz öner
geler içerisinde bu klonuda 4 önerge daha önce okun
muş olduğundan bundan sonraki önergeler aynı ma-
niyette olduğu için ve alınan karar gereğince okuta
mıyoruz. 

Şümldi bir diğer önerge kaldı, onu dia okutup oy
larımıza sunacağım. Ayrıca, evvelce lökutmuş oldu
ğumuz önergeleri geliş sırasına »ve aykırılık derecesine 
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ıgöre taisniif edip oylarınıza sunacağım. Yalnız kâtip 
üyelerin devamlı olarak kürsüde bulunmaları siebebiy-
le yorulduklarını kJabul Edeceğinizi ümit ederek, öner
geleri .oturdukları yenden okumalarını yüksek tasvip
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Btaıeyenler... 
Kialbul edütoiştir. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanalkkale) — 
Sayın ıBaşkan, bir soru soıtoıak Myorum: Bakîye 
önergeler ne olacak? 

BAŞKAN — Buyurun, önergeleri okuyalım efen
dim. 

Türttcîye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Göriüşütaıeklte dan 2559 Sayılı Polis Vazife ve 

Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştkiıme-
si Hakkında Kanun Tasarısının 5 inci maddesinin 
sonuna aşağıdaki ilavemin yapıHmasını saygılarımızla 
'arz ve teklif ederiz. 

İsmet Oktay Ahmet Şevket Gedik 
Eskişehir Adana 

Süleyman Yağcıoğlu Saffet Sakarya 
Samsun Çankırı 

özdemir Pehlivanoğlu Eyüp Aşık 
İzmir Trabzon 

Tekl'if edilen ; 
Hükümlü veya tutuklu, ceza veya tutulkevJerinden 

alındıklarında sıhhî durumlarım dlokltiar raporu ile 
tespitini talep edebilirler. 

Gerekçe: 
Hükümlü veya tutuklunun işkence görüp gör

mediğinin bir kontrol ile tespit edilmesinin mümkün 
olması nedenliyle, madde üzerindeki tereddütler de 
gdierilmiş olmaktadır, 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayıh 'Başkan, usul konusunda fetir açıklığı tespit et
mek gerekir: Dün (bizim katılmadığımız Ibir anlayış, 
zatı â'liınizce Sayın Genel Kurulun oyuna sunuldu. 
Genel Kurulun kararına iktiran eden usul noktasında, 
açıklık kazanması gereken hususlar var. Zatî âliniz 
Başkanlık Divanı olarak, dün oylanıp takarür eden 
bu hususu, bir madde üzerinde mıilletveklilleri tara
fımdan verilen önergelerin toplamının 4 ile sınırlan
ması olarak mı telakki ediyorsunuz? 

. OSMAN IŞIK (Ankara) — O konu dün hal
ledildi. 

BAŞKAN — Efendim., İçtüzüpn 88 inci mad
desi, milletvekilerdnin tasarı veya teklif maddelerinin 
hler fıkrası için dörtten fazla önerge veremeyecek
lerine amirdir. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Her milletvekili 'için; bunu oyladınız, 

BAŞKAN — Hayır «mille'fivekiileri» diyor içtüzük. 
Bu itibarla, oylamayı bu istikamette yaptik efendim. 

Şimdi önergeleri aykırılık derecesine göre okutup... 
İSA VARJDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, ol

maz Iböyle şey.-

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Olmaz Sayın IBaşkan; bu usulî noksanlığı düzeltme
miz tazım. Vahita Ibir Anayasa ihlali var.. Konuyu 
açıklığa kavuşturalım. Bir müphemiyet kalmasın. 

IBAŞKAN — Efendim, dün bu konuda yüksek 
Mecliste usul üzerine münakaşa açıldı ve hatta misal
ler verilmek suretiyle bu konu açıklığa kavuşturuldu. 
Üzerinde 250 adet önerge verilen, polisin hükümlü 
veya tutukluyu cezaevinden 15 günlük süre ile al
masıyla ilgili fıkra için, miillötvelkillerinin 4'ten fazla 
önergelerinin işleme konulamayacağı sarahatla ve çok 
açık bir şekillide karara bağlandı. 

ONURAL ŞEREF IBOZKURT (Çanakkale) — 
Bu vahim bir Anayasa ve Ibir İçtüzük ihlalidir Sayın 
Başkan, 

BAŞKAN — Efendim, şimdi ben yüksek Meclisin 
aldığı kararı tatbik etmek mevlkiindeyim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanalkkale) — 
Alınan Meclis kararı öyle değil. Usul hakkında mü
zakere açma durumu vardır. 

IBAŞKAN — iMüsaade buyurun efendim. 
Şayet bir Anayasa ihlali varsa, (bir İçtüzük ihlali 

varsa, tabiatıyla, Başkanlığımızın ve Meclwn aldığı 
bu İhlalleri tetkik edecek merciler vardır. Bir hata ya
pılmışsa, o merciler tabiatıyla düzeltir. (HP sıraların
dan gürültüler) 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK '(İstanbul) — Ha
ta yapmak değil, yapmamak önemlidir; ikaz ediyoruz. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayuı Başkan, zatî âlinizin, dünkü kararı bu şekilde 
yorumlaması, partiler arasında teessüs etmesi ihtiya
cına hepimizin işaret ettiği diyalogla kabili telif bir 
davranış değildir bu bir; Başkanlık Divanının dünkü 
kararı o şekilde oylaması mümkün değildir, iki. 
Dünkü karar, başka bir amaçla, başka bir amacı is
tihsal etmek için verilmiştir. 

O nedenle, bu konuda bir usul tartışması açmanız 
gerekmektedir. 

BAŞKAN — Açtık efendim. 
ONURAL ŞEREfi IBOZKURT (Çanakkale) — 

Olay şöyledir efendim: 
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Sayın Başkan, izin verir misiniz oradan arz edeyim, 
usule (mütealliktir. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
PAŞA SARİOĞLU (Ağrı) — Sayın Balkan, mü

zakere açıtınız ben de söz. istiyorum efendim. 
BAŞKAN — (Efendim, bu (konuda bir kişiye söz 

verilir, Sayın Bozkurt'a söz verdim. 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın Baş

kan, tekriri müzakere yapma kararı mı aldık? 
PAŞA SARİOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkam, ko

nuya açıklık ıgötirilmesi bakımımdan. (Gürültüler) 
, BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. (Gü

rültüler) Müsaade buyurun, Başkanlığın... (ANAP 
sıralarından «Tekriri müzakere mi yapıyoruz?» ses
leri) ©en müzakere açmıyorum efendim, müsaade 
buyurun. 

PAŞA SARİOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, mü
saade öder müsiniz? 

ALTAN KAVAK (İstanbul) — Arkadaşınız kür
süde, siz orada ayakta duruyorsunuz, Başkana saygılı 
olun. 

PAŞA SARİOĞLU (Ağrı) — Ben Başkanlığa 
saygılıyım. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, Sayın Sarıoğlu, Sa
yın Sarıoğlu lütfen buraya balkın efendim, efendim 
milletvekilleriyle konuşamazısınız, Başkanlıkla konu
şursunuz, daha hatip kürsüdeyken ayakta ine gezi
yorsunuz, hatip kürsüde efendim, buyurun oturun, 
oturun efendim. (Gürültüler) 

ALTAN KAVAK (İstanbul) — Otur yerine, otur 
yerine, arkadaşınız orada siz orada duruyorsunuz, 
Başkanlığa saygılıı olun. 

'BAŞKAN — Sayın arkadaşım, sayın arkadaşım, 
üyeyi yerine oturtacak zatı aliliniz değilsiniz, Sayın 
Kavak, Sayın Kavak üyeyi oturtacak zatı âliniz de
ğilsiniz, herkes vazifesini bilisin lütfen, zatı 
âliniz mi oturtacaksınız hatibi? 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Tekriri 
müzakere mi açacağız şimdi? 

IBAŞKAN — Sayın Aşçıoğlu, ben bir usul mü
zakeresi açmıyorum; Başkanlığın tutum ve davranış
ları hakkında söz istedi, arkadaşıma söz veriyorum. 
Sayın Aşçıoğlu, Başkanlık, kime, nasıl söz verileceği
ni, niçin söz verileceğini' bilir. Bu itibarla Başkanlığın 
bu tasarruflarına müdahale etmemenizi, özellikle rica 
ediyorum. 

Buyurun Sayın ıBozkurt, Başkanlığın tutum ve 
davranışlarında ne 'gibi noksanlıklar varsa arz edin. 

ONUR AL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkanım, Türkiye Büyük Mîllet Meclisinin 
saygıdeğer üyeleri; dün akşam yüce Meclisin akdet
tiği Genel Kurul toplantısında 5 inci maddenin gö
rüşülmesiyle ilgili fazıla sayıda önergenin, değişiklik 
önergesinin yüce Başkanlığa takdiminden sonra bizim 
'tasvip etmediğimiz, o anlamda dahi olsa - biraz sonra 
o auılamı arz edeceğim - o anlamda dahi ollsa mil
letvekillerinin yasa teklif etmek, değişiklik önerigesıi 
vermek halklkıyla bağdaştıramadığımız bir biçimde ve 
Meclis Genel Kuruluna riyaset buyuran Sayın Baş-
kanvekilinin tasvip etmediğimiz bir takdiriyle yüce 
Genel Kurulun oyuna sunulup usul Iha'kkında bir ka
rara varıldı. O kararda deniyordu ki, İçtüzüğün 88 
inci maddesinde ifade edildiği üzere, «milletvekilleri, 
görüşülmekte olan kanun tasarı veya teklifinin bir 
fıkrası üzerinde dörtten fazla önerge veremezler.» 
O dahi bizim Sayın Başkanvekilimizin, oturuma baş
kanlık eden Sayın Başkanımızın anladığı biçimde dahi 
olsa, kabule şayan görmediğimiz bir karardı ve o ka
rarın öngördüğü pratik durum da şuydu: 

Yalnız, pratik durumu arz etmeden evvel, sanı
yorum İçtüzüğün 88 inci maddesinin Genel Kurula 
arzında konunun daha da vazulh kazanması açısından 
zorunluluk vardır. 

İçtüzüğün 818 inci maddesi diyor ki, «Kanunlarda 
veya İçtüzükte aksine hüküm yoksa, kanun tasarı 
veya teklifinde bir maddenin reddi, komisyona iadesi, 
değiştirilmesi veya metne madde eklenmesi hakkında, 
milletvekilleri, komisyon ve hükümet değişiklik önerge
leri verebilirler. Bu esaslar dairesinde milletvekiılleri 
tarafından tasarı veya teklif maddelerimin her fıkrası 
için dörtten fazla önerge verilemez.» 

Genel Kurulun almış olduğu karar ve o kararın 
pratikteki anlamı; madderiin bir fıkrası üzerinde bir 
milletvekilinin 5'er kişilik gruplar halinde, malumu 
âliniz 5'er imzayı gerektirmektedir, ancak 4 önergeye 
imza koyabileceğidir. 

Sayın* Başkanlık, almış olduğu bu kararı, bugün 
daiha geniş kapsamlı olarak yorumlama yoluna git
mektedir ve demektedir ki, uygulamaktadır ki, hanjgi 
kesimden verilirse verilsin, kaç sayıda milletvekili 
tarafından imzalanmış olursa ölsün ve kaç adet olur
sa olsun, bir maddenin bir fıkrasında Türkiye Büyük 
Millet Meclisini teşkil eden milletvekillerinia vereceği 
toplam önerge adedi 4 olur. Bu son derece yanlış 
bir -uygulamadir. Bu yanlış uygulama, aynı zamanda 

. biraz evvel işaret ettiğim, dün Genel Kurulda alınan 
kararın da anlamı değildir. Genel Kurulda verilen 
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kararın anlamı, 'beher milletvekilinin ancak 4 önerge 
verebileceği merkezindedir, (ANAP sıralarından gü
rültüler, «Hayır» sesleri) 

Maddede yer alan fıkralar üzerinde... 
AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Sayın 

Başkan, bu ne müsamaha? Başka hiçbir yerde yok
tur bu. 

BAŞKAN — Müsaade 'buyurunuz. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — De

ğerli arkadaşlarım işaret ettiğim, Ibir fıkrayı... (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

Sayın Başkanım,.. 
iBAŞKAN — Müsaade buyurun arkadaşlar. Ar

kadaşımız konuşmasını bitirmek üzeredir. Sayın 
Bozkurt... 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Sayın Başka
nım... 

.BAŞKAN — Efendim, lütfen dinleyelim, lütfen. 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Bir m'iletveki-

linin bir fıkra hakkında 'bir fikri vardır. 
'BAŞKAN — Efendim, sizi 'ilgilendirmez, size 

söz vermedim. 
• H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 4 değişik fikir 

sahibi nasıl olur? 
IBAŞKAN — Sayın Alpaslan, size söz vermedim. 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Bu kadar man

tıksızlık... 
IBAŞKAN — İhtar ediyorum. Size söz vermedim. 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Bu kadar man

tıksızlık olur mu? 
'BAŞKAN — Sayın Alpaslan, Sayın Alpaslan, Sa

yın Alpaslan... 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Bu kadar man

tıksızlık olur mu; mantık var. 

VIII. — DİSİPLtN CEZALARI 

1. — Ağrı Milletvekili H. Fecri Alpaslan'a uyarma 
cezası verilmesi. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, hatibin 
kes'Ciğiniz için size ihtar cezası veriyorum. 

sozunu 

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

1. — 4.7.1934 Tarihli ve 2559 Sayılı Polis Vazife 
ve Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyon
ları raporları (1/692) (S. Sayısı : 343) (Devam) 

BAŞKAN — Devanı edin ve konuşmanızı topar
layınız elfendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — To
parlayacağım. 

'Efenıdfim, karşıt görüş olarak bir mıillbtve'kilıinin 
aynı fıkra üzeninde, biraz evtvel yapıldığı gibi, müte
addit 'önerge verömıeiyeöeği ileri sürülmektedir. Yine 
geçen hafta içerisinde yüce Gienel Kurulda görüşül
mekte olan bir kanun tasarısı nedeni ile bir anıyı taze
lemek suretiyle bunun da yanlış bir yaklaşım olduğu
nu arz etmek istiybruim. Böyle bir soru, yine 1 mil-
lötjveklilinini aynı fıkraya taalluk eden müteaddit öner
gemi bulunması nedeniyle Anavatan Grubundan bir 
aıikadajşımüzın Sayın Başkanlığa yönelttiği bir soru 
üzerine, yine bulgun Genel Kurulla Riyaset buyuran 
Sayın Baışkanvekilimizin riyaset buyurduğu esnaday
dı, Sayın BaşkanveikiMmiz buyurdular ki, «Talbiaitıyla 
verebilir, ehveni şer kabilinden verebilir.» hatta za

bıtlarda mevcuttur, bendeniz «Bizden şer sadır olmaz» 
diye de oradan müdahale etmiştim. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Şer mî bu? 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Bi

naenaleyh, Meçisin uygulaması budur. Bir milletve-
'kiti müteaddit sayıda önerge veröbilir. Sadece siz bir 
mıiÜe'bvekiliinin 4'lten fazla önerge veremeyeceği husu
sunu dün buradta oyladınız. MeclMn tümünden, Ge
nel Kurulu oluşturan sayın milletvekillerinin tümün
den münferiden veya toplu halde gelecek öneırigelerin 
toplamının 4 ile sınırlandırılması vahim bir olaydır, 
bir Anayasa ihlalidir, bir İçtüzük ihlalidir ve müsaade 
dderseniz, bunu burada vurgulamayı tarihî bir vazife 
addediyorum. Olaya antidemokratik bir yaklaşımla 
bakmaktır. 

Saygılar sunarım. (HP sıralarından alkışlar, ANAP 
sıralarından «Hayır» sesleri.) 

'BAŞKAN — Efendim bu ktonuda,.. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, efen
dini açıklık getirmek için başka konularda örnekler 
Vereceğim. Efendim, başka parlamentolardan örnek
ler vereceğim. (ANAP sıralarından «Açıklama yeter» 
sesleri) 

Başka konular da var, onları arz edeceğini. 
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BAŞKAN — Bir dakika efendim, lütfen efendim, 
niçin Başkanlığın müzakeresini... 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başklan, açık
lığa kavuşturacağım, Arkadaşlar bu heptilmizi ilgilen
diriri 

'BALKAN — Efendim, müısaadle buyurun. 
Sayın Sarıoğlu, benimle konuşacaksınız, milletve

kili arkadaşınızla niçin konuşuyorsunuz? 
(PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Tamam efendim. 

Arkadaşlar itiraz ediyorlar. Açıklık g^ireceğkn. 
BAŞKAN — Bir dakika dfcu'rün da konuşayım 

efendini. 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başka

nım, müsaade eder milsiniz? 
BAŞKAN — Sayın Sarulhan, ne işitiyorsunuz efen

dim? 
1SMAİİL SARUBAN (Ankara) — Sayın Başka

nım, ben de Usul hakkında konuşacağım. 
BAŞKAN — Efendim, usul hakkında söz veremi

yorum. Bir kişiye veridim, lülifen oturun efendim, lüt
fen. 

Sayın Sarıoğlü, Başkanlığın tutum ve davranışları 
hakkında eğer 20 - 30 kişiye söz verdbilkısem müza-
kereDerin nasıl yapılacağını... 

PASA SARIOĞLU (Ağrı) — 20 değil Sayın Baş-
Ikanım, )ben rica ediyorum. Ben saygılı bir milletveki
liyim-! 

Değerli arkadaşlarım, bu tonu açıklığa kavuşma
mıştır. (ANAP sıralarından gültöşırneler.) Müsaade 
öderdeniz açıklayayım. 

BAŞKAN — Sayın Sarıioğlu, benimle konuşacak
sınız., 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sizinle konuşuyo
rum. 

(BAŞKAN — Miillelivelküer'i ile konuşmayın, be
nimle kornişim. Muhatabınız bendenizkn. 

Bu konu açıklığa kavuşmuştur. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Efendim, kavuş

madı. 
BAŞKAN — Dünkü karar açıktır. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — Sa
yın Başkanım, bir sorum var zatı âlinize efendim. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurunuz efen
dim. Başkana, soru sorulmaz efendim. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Zatı 
âlinizden bir sorum var. Konuyu açıklığa kavuştura
cak bir sorum var. Lütfediniz sorayım efendim. 

Sayın Başkan, bir fıkra hakkında iktidar millet
vekilleri 4 tane önerge verdiler ve ondan sonra hiç

bir önerge kabul buyurmuyorsunuz. O zaman bu fık
ranın yanlışlığını kim nerede ve nasıl tespit edece
ğiz, lütfen açıklar mısınız? 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Veya nasıl gidereceksiniz bu sakıncayı? 

BAŞKAN — Oturun efendim, oturun arz ede
yim. 
• Sayın milletvekilleri, daha önce 88 inci madde

nin bu fıkrasının uygulaması hakkında bazı millet
vekili arkadaşlarımız benden söz istediler. Onlara, 
zabıtlarda bulunan gerekçeler gereği, bu maddenin 
katı ve dondurucu bir mahiyette tatbikinin imkânı 
olmadığını ve bugüne kadar tatbikatta nasıl cere
yan etmişse, o şekilde cereyan edeceğini arz etmiştim. 
Bazı misaller verdiler. Mesela «Tasarı metninden çı
karılması» demiş milletvekili. Ayrıca, bundan son
raki maddesi hakkında başka bir önerge verilmiş..Bu 
itibarla, bunları aykırılık derecesine göre tefrik etme
mize imkân bulunmadığından ve bu maddenin bu 
şekilde katı olarak tatbikinin mahzurlar doğurabile
ceğini beyan etmiş ve o sebeple görüşlerimizi bildir
miş ve söz vermemiştik. 

Şimdi, burada 88 inci-maddenin bininci fıkrasının 
son bendinin çok açık, seçik tatbik edileceği bir yer 
olarak, verilen 250 önergeyi delil olarak yüksek hu
zurlarınıza getirdim. Bir madde veya bir fıkra hak
kında 4'ten fazla verilmiş olan bu önergeler hakkın 
suiistimali mahiyetinde olduğundan, Meclis çalışma
larını ve Mecliste müzakerelerin yapılmasını engelle
yici mahiyette bulunduğundan; Meclisin esasen va
zifesinin Meclis müzakerelerini temin etmek bulundu
ğunu ve içtüzüğün de Meclis müzakerelerinin devamı
na ve kanunların yapılmasına engel teşkil edici bir hü
küm getiremeyeceğini ve esasen 88 inci maddenin de 
bu türlü engelleri aşmak için getirildiğini beyan ettim 
ve 88 inci maddenin son fıkrasındaki bu görüşü müza
kere konusu yaptım; yüksek heyet bu konuda karar 
verdi. Ben bu kararı tatbik ederek bu 250 önergeyi 
okutamıyorum. 

Şimdi önergeleri okutuyorum efendim. 
önergeleri okumaya devam ediniz efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkan karar o şekilde değil. 

BAŞKAN — Dünkü okuttuğumuz 60 önergeyi 
okutup, oylarınıza sunacağım. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, olmaz böyle şey. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Lütfen okuyun efendim. 
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Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Bozkurt ve 
arkadaşlarının önergesi : 

«Görüşülmekte olan 343 sayılı Kanun Tasarısı
nın 5 inci maddesiyle 2559 sayılı Kanunun 15 inci 
maddesine eklenmiş olan fıkranın madde metninden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.» 

BAŞKAN — önergeye Hükümet ve Komisyon 
katılıyorlar mı? (HP sıralarından gürültüler ve sıra 
kapaklarına vurmalar) 

Okuyunuz efendim. -

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim söz veremeyeceğim. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, baskı rejimi kuruyorsunuz. Polise yap
tıramadığınızı Mecliste yapmaya kalkıyorsunuz. Yan
lış yoldasınız. Olmaz böyle şey antidemokratiktir, böy
le yürütemezsiniz. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan böyle 
bir uygulama yanlıştır, misallerini vereceğim. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
«15 inci maddenin, madde metninden çıkarılma

sını arz ve teklif ederiz» 
Çanakkale Milletvekili Onura! Şeref Bozkurt ve 

arkadaşları 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın Başkan böyle bir yorumlama olamaz, bu yan
lıştır. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
«5 linçi maddesinin tasarı metninden çıkarılma

sını arz ve teklif ederiz.» 
Konya Milletvekili! Sajim Erel ve arkadaşları 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Yaptığınız Anaya
saya aykırıdır. Misalleri var, onu arz edeceğim. Sayın 
Başkan bu anlayışınız antidemokratiktir. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. (HP sıraların
dan gürültüler) 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Polis Vazife ve 

Sefehliyetleri Yasasının... (HP sıralarından gürültüler) 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Misaller vereceğim 

Sayın Başkan. 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — Sa

yın Başkan, ne yapmak istiyorsunuz? 
BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. 
«5 inci maddesinin yajsa tasarısının metninden çı

karılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz.» 
ISA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, bu 

şekilde Meclisi yönetemezsiniz. 
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ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Biz burada bütün 
vatandaşlarımız için konuşuyoruz, anayasal hakkımı
zı gaslediyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve arkadaşları 
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Millî iradeyi engel

liyorsunuz. 
BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı... (HP sırala

rından gürültüler) 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Demokrasiyi engel
liyorsunuz. 

«4.7.1934 tarihli, 2559 sayılı Polis Vazife ve Se-
lahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si... (HP sıralarından gürültüler) 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Diktatorya kuruyor
sunuz Sayın Başkan. 

«ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısının...» 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Halkın hakkını gas-
bediyorsunuz. 

«5 inci maddesiyle 15 inci maddesine eklenen fık* 
ranın madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz.» 

Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu 
ve arkadaşları 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Buna hakkınız yok
tur. (HP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
Lütfen oturun efendim, oturun efendim. 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
2559 sayılı Kanunun 15 inci maddesine 1 fıkra 

eklenmesine dair 5 inci maddenin (HP sıralarından 
gürültüler) metinden çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz» 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve arkadaşları 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — 10 tane parlamen

tonun içtüzüğü var, misal vereceğim. 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Meclisi kapat

tınız. 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Yasanın 5 inci 

maddesinin metinden çıkarılmasını saygılarımızla arz 
ederiz.» 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Başbakanın bü
tün ülkeyi yönetecek şekle getiriniz. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Meclisi katlettiniz. (HP sıralarından gürültüler) 
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«Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve ar
kadaşları» 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Meciis Başkanlığı 
diktatoryası kurdunuz. 

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

2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun Bazı 
Maddelerinin... (HP sıralarından gürültüler ve sıra 
kapaklarına vurmalar) Değiştirilmesine ve Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı
nın 5 inci maddesi ile 15 inci maddesine eklenen fık
ranın madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz.» 

Erzincan Milletvekili Veysel Varol ve arkadaşları 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — Sa

yın Başkan, yanlış yapıyorsunuz. 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, anlayamıyoruz. 

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

Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin...» 

. MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
Meclise lüzum kalmadı. 

«Değiştirilmesi ve Kanuna Bazı Maddeler Eklen
mesi Hakkında Kanun Tasarısının 5 inci maddesi
nin...» 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Bize kanun gö
rüşme imkânı bırakmıyorsunuz. 

«metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.» 
Kırklareli Milletvekili Şükrü Babacan ve arka

daşları 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Yüce Meclisi ka
pattınız. Bu Meclisi çalışamaz duruma getirdiniz. 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı kanun tasarısı
nın 5 inci maddesiyle 2559 sayılı Kanunun 15 inci 
maddesine eklenen fıkranın madde metninden çıka
rılmasını arz ve teklif ederiz.» 

Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve ar
kadaşları (HP sıralarından sıra kapaklarına vurma
lar) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Çok yanlış bir uygulama yapıyorsunuz. 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 343 sıra sayılı Yasanın 

5 inci maddesinin kanun metninden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. (HP sıralarından gürültüler) 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu ve arka
daşları 

BAŞKAN — Bu 11 önerge de aynı mahiyette bu
lunduğundan (HP sıralarından sıra kapaklarına vur
malar) Komisyona soruyorum : önergelere katılıyor
lar mı efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN— 11 önergeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul- edenler... Kabul etmeyenler... 11 önerge red
dedilmiştir. (HP sıralarından sıra kapaklarına vur
malar, gürültüler; ANAP sıralarından alkışlar) 

Diğer önergeleri okutuyorum : 
«15 günlük süre tutuklular hakkında mükerrer 

uygulanabileceğinden komisyona geri gönderilmesini 
saygılarımızla arz ederiz.» (HP sıralarından gürültü
ler ve sıra kapaklarına vurmalar) 

Hajtay Milletvekili İhsan Gürbüz ve arkadaşları 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Soyın Başkan, 

Meclisi kapattınız, hiçbir fonksiyonunu bırakmadınız. 

Vffl. — DİSİPLİN CEZALARI 

2. — Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Boz-
kurt ile Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'e uyarma 
cezası verilmesi 

BAŞKAN 
yurun. 

Sayın milletvekilleri, müsaade bu-

Sayın Şeref Bozkurt ve Sayın Münir Sevinç sü
kûneti bozmuş bulunduğundan, uyarma cezası veri
yorum. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Hepimizi cezalan
dırın. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Başbakan is
tifa. 

REŞİT ÜLKER ^İstanbul) — Başkan istifa. (HP 
sıralarından sıra kapaklarına vurmalar ve tempo ha
linde «Başkan istifa» sesleri) 

HÜSEYİN A V N I GÜLER (İstanbul) — Size gü
venmiyoruz. '(HP sıralarından gürültüler) 

3. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'ya kı
nama cezası verilmesi 
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BAŞKAN — Sayın Günseli özkaya'ya kınama 
cezası veriyorum. (HP sıralarından sıra kapaklarına 
vurmalar ve «istifa istifa» sesleri) Tekrarladığınız tak

dirde, 2 defa, oylayacağım. (HP sıralarından sıra ka
paklarına vurmalar, «istifa istifa» sesleri) • 

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

/. — 4.7.1934 Tarihli ve 2559 Sayılı Polis Vazife 
ve Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyon
ları raporları (1/692) (S. Sayısı : 343) (Devam) 

BAŞKAN — önergeyi okuyun efendim. 
«5 inci maddenin ilke ve esaslarının ve tanım

larının yeniden belirlenmesi için komisyona iadesi» 
Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve arkadaşları 

(HP sıralarından gürültüler) 

VIII. — DİSİPLİN CEZALARI 

4. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç) Çanak-. 
kale Milletvekili Onural Şeref Bozkurt ve İstanbul 
Milletvekili Günseyi Özkaya'ya kınama cezası veril
mesi 

BAŞKAN — Sayın Münir Sevinç, Sayın Onural 
Şeref Bozkurt ve Sayın Günseli özikaya'ya 3 üncü 
defa kınama cezası veriyorum. <ANAP sıralarından 
alkışlar; H!P sıralarından gürültüler) 

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

1. — 4.7.1934 Tarihli ve 2559 Sayılı Polis Vazife 
ve Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyon
ları raporları (1/692) (S. Sayısı : 343) (Devam) 

BAŞKAN — Önergeleri okumaya devam edin 
(HP sıralarından, sıra kapaklarına vurmalar) 

«Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının (343 sıra sa

yılı) 5 inci maddesinin komisyona iadesini arz ve 
teklif ederiz.» 

İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer 
ve arkadaşları 

(HP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vur
malar) 

«Yüksek Başkanlığa 
343 sıra sayılı kanun tasarının 5 inci maddesinin 

komisyona iadesini arz ve teklif ederiz.» 
Kars Milletvekili Ömer Kuşhan ve arkadaşları 
'MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Hiçbir konunun 

görüşülmesine olanak tanımıyorsunuz. 
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Size güvenmiyoruz 

Başkan. 
BAŞKAN — 4'ü de aynı ma'hiyette olduğu için 

Komisyona soruyorum; Komisyon iştirak ediyor mu? 
(HP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Böyle Başkanlık ol
maz. 

İÇİŞLERİ KOMİSYJONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN ı("Muş) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet? 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULüT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon katılıyor, Hü
kümet katılmıyor, önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul1 edilmemiştir 
(HP şıralarından gürültüler) 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Neye hizmet edi
yorsun? Bu Meclisi kapatmak mı istiyorsun? İstifa 
etmelisin Başkan. 

M. TURAN B A YEZİT '(Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, söz istirham ediyorum, lütfen söz verin 
bana efendim. Şu arayı düzeltelim, lütfen. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

5 inci maddeyle kanunun 15 inci maddesine ek
lenmesi paragrafının metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz.» 

Trabzon 'Milletvekili 
Osman Bahadır ve 

Arkadaşları 

RUŞAN IŞIN '(Sivas) — 'Böyle uygulama ile ka
nun geçiremezsiniz. 

SALİM EREL (Konya) — Satılmış adam!.. 
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M. TURAN BAYEZfT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, usul 'hakkında söz istiyorum, lütfen efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Günseli özkaya, Sayın Mü
nir 'Sevinç, Sayın Onura! Şeref Bozkurt'a. 

14 . fi . 1985 O: 1 

M. TURAN BA YEZİT {Kahramanmaraş) — Usul 
hakkında söz istemiştim, lütfen efendim. (HP sıra
larından sıra kapaklarına vurmalar) 

IÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Bunun için mi Baş
kanlığa çıktınız, kanunu zorla mı geçireceksiniz? 
(HP sıralarından gürültüler) 

VIII. — DİSİPLİN CEZALARI 

5. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç, Ça
nakkale Milletvekili Onur al Şeref Bozkurt ve İstan
bul Milletvekili Günseli Özkaya'ya birer birleşim 
Meclisten geçici çıkarma cezası verilmesi 

BAŞKAN — Şimdi, sayın Münir Sevinç, Sayın 
Onural Şeref Bozkurt, Sayın Günseli özkaya'nın 1 
birleşim oturumlara katılmamasını oylarınıza suna
cağım. '(HP sıralarından «istifa, istifa» sesleri. Sıra 
kapaklarına vurmalar) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Savunma talep ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun. (HP 
sıralarından alkışlar) 

3 defa zatı âlinize kınama cezası verdim. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Bana mı? 
BAŞKAN — Vereceğim efendim. (ANAP sırala

rından alkışlar) 
GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Şeref duya

rım böyle bir kanunda ceza almaktan. Hayatımın en 
büyük şerefi olur bu. 

BAŞKAN — Lütfen oturun efendim, lütfen otu
run. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul). — Sen üzülsen 
Bu demokrasiyi 'böyle yürütemezsin Sayın Başbakan, 
yazık oluyor. Biz inanç doluyuz, bize kimse bir şey 
yapamaz, sen düşün; ama çok düşün; sonunda bize 
muhtaç olacaksın. 

BAŞKAN — Lütfen oturun efendim, oturun lüt
fen. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Oturmuyo
rum, salonu terk ediyorum. (ANAP sıralarından 
«Yuh» sesleri, HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, zatı âlinize 2 defa 
uyarıda bulundum ve bu uyan üzerine sükûneti ih
lal ettiğiniz, sıra kapaklarına vurmak suretiyle kür
süye yürüdüğünüz için, Meclis müzakerelerini sekte
ye uğrattığınız için bir 3 üncü uyarı cezası verdim. 
3 uyarı cezasında da sükûneti muhafazada kendinizi 

serbest kabul ettiğiniz için, Meclis çalışmalarını sek
teye uğrattığınız için bu cezayı oylayacağım. 

Buyurun. 
MÜNİR SEVİNÇ '(Eskişehir) — İşte devleti de 

böyle idare etmek istiyorsunuz, ceza vererek bütün 
vatandaşları konuşamaz, söz söyleyemez hale geti
receksiniz; bu kanuna bunun için karşıyız. 

ARİF TOPRAK (Niğde) — 113 kişiye .ceza ver
men gerekir Başkan. 

TEVFİK BİLÂL (Hatay) — Meclis çalışmalarını 
asıl siz sekteye uğratıyorsunuz Sayın Başkan. 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Olayları çıkaran siz
siniz. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — 2 gündür bu Mec
liste hiçbir şey olmuyordu, siz çıktınız olaylar baş
ladı Sayın Başkan. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Yüce 'Meclisin muhterem üyeleri. 

BAŞKAN — Sayın Şahinkaya!.. Rezan Hanım 
lütfen efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Yü
ce Meclisin saygıdeğer üyeleri... 

Bu sözü duydunuz değil imi Başkanıım? 
BAŞKAN — Hayır (HP sıralarından gürültüler) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — 
Oradan «Terbiyesiz» kelimesi geldi. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Sayın Başkan güve
nimiz vardı, artık size güvenmiyoruz. 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — İstifa etmen la
zım, Sayın Başkan edeceksiniz. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, şayet Öyle bir söz 
zapta geçtiyse, kim olursa olsun onun gereğini de 
yerine getiririm. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Demokrasiye hiz
met olacak sizin istifanız. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Yüce Meclisi 
sekteye uğratıyorsunuz. 

BAŞKAN — Hiç önemli değil. 
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Bugüne kadar güve

nimiz vardı, artık size güvenemiyoruz. 
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BAŞKAN— İstifa önemli bir müessese değildir, 
önemli olan burada Millet Meclisi Başkanlık vazife
sini yapmaktır. Ben 'bu vazifeyi şerefle, doğrulukla, 
dürüstlükle, içtüzüğü tatbik etmek suretiyle yaptığı
ma kaniim. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Buyurun Sayın Bozkurt. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — 
Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri, Polis Vazife ve Se-
.lahiyet Yasası üzerinde değişiklik yapan tasarı ile 
yüce Meclis sanıyorum çok önemli bir noktaya ulaş
mıştır. Bir iktidar düşününüz, bir polis devleti kurma 
sevdasındadır. (HP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Bir iktidar düşününüz, sevdasını gerçe'kleştirmek 
için gereğinde tek parti hegemonyası yaratacak dav
ranışlara girmekte tereddüt göstermemektedir. Bir 
iktidar düşününüz, 'bir tek şahsın gözüne kaşına mah
kûmdur. 

Ben şerefiyle, haysiyetiyle, bu memlekete hizmet 
vermiş, can vermiş, kan vermiş 'bir ailenin çocuğu
yum, bir Atatürk milliyetçisiyim... (ANAP sıraların
dan «Bravo» seslen, alkışlar) 

Bir Atatürk milliyetçisiyim ve bir sosyal demok
ratım, demokrasi aşığıyım, antidemokratik uygulama
lara karşı isyan etmek beni buraya gönderen oyların 
'bana tahmil ettiği görevdir. Sayın Başkan, antidemok
ratik davranıyorsunuz, demokrasiyi hiçe sayıyorsu-, 
nuz, demokrasiyi tek partinin emrine; ama muhale
fetin sözünün kısılması pahasına maalesef kötü bir is
tikamete sevk ediyorsunuz. Size karşı çıkmayı şeref 
addediyor, vazife addediyor, değil ceza almak, ca
nım pahasına demokrasi uğrunda, Türkiye Cumhu
riyeti uğrunda kendimi fedaya hazır olduğumu yüce 
kürsüden arz ediyorum. (ANAP ve HP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bana verdiğiniz ceza inanıyorum ki, tarihte siz
leri mahkûm edecektir. (HP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Münir Sevinç, buyurun. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramannıaraı) — En-
gisizyon mahkemesi kurdunuz Sayın Başkan, polis 
kanunu yönetimine bu yakıştı. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (HP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; bu alınmış olan kararla bu-
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gün toplantıyı yöneten bu Başkanvekilinin uygulama
larıyla... (ANAP sıralarından «Bu diyemezsin» ses
leri) 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLI (Te
kirdağ) — Sen Başkanvekiline «Bu» diyemezsin. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Ayıp ayıp... 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Uygulamalarıy
la... (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Oturun efendim, lütfen oturun, sa
yın bakanlar da otursun lütfen. , 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Sayın Başkan
vekilinin, affedersiniz geri aldım efendim, pardon. 
(HP sıralarından alkışlar) 

Sayın Meclis Başkan vekilinin bu uygulaması ta
mamen bu Meclisi çalışamaz duruma, sanki Anava
tan Grubunun idaresi nasıl Sayın özal'da ise, bütün 
Meclisin idaresini de bir tdk Sayın özal'a vermekten, 
ona hizmet etmekten, bu duruma getirmekten başka 
hiçbir şey değildir. (HP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Bu Meclisi demokrasiye inanan insanlar, demok
rasiye inanan, demokrasinin ülkeye yerleşmesini sağ
layan Atatürk bunun için mi kurdu? O zaman pa
dişahlıktan ne diye ayrıldık, ne diye demokrasiyi kur
duk? Bir tek özal, Anavatan Grubuna hâkimiyet 
kurabilir, bütün Meclise hâkimiyeti nasıl kuracak? Bu 
uygulamayla kuruyoruz değerli arkadaşlarım. 

Bu Meclise ne kadar kanun teklifi gelirse gelsin, 
her fıkrasına, her birine Anavatanlı milletvekilleri de
ğişiklik önergesi verecek ve hiçbirinizin önergesi ka
bul edilmeyecek, hiçbirinizin bu kürsüden konuşması 
mümkün değildir. (ANAP sıralarından «Şimdi nasıl 
konuşuyorsun peki» sesleri) En son konuşmamdır. 
Bundan sonra bu kürsüden hiçbir muhalefet millet
vekilinin konuşması ve fikir beyan etmesi mümkün 
değildir. 'Kanunların müza'keresinde ve gündem dışı 
söz istendiğinde, başkanvekili sözü nasıl kendi arka
daşlarına veriyorsa, nasıl bu Meclis çalışamaz duru
ma getiriyorsa; bundan sonra muhalefet partileri ve 
bağımsız milletvekilleri sadece (eğer fırsatını bula-
bilirierse) gündem dışı konuşma yapabilecek. Onun 
dışı tamamen Anavatan Grubunun; Anavatan Gru
bu da tamamen özal'ın emrindedir. Bu Başkan, Tür
kiye'de bu padişahlık durumunu, özal padişahlığı du
rumunu getirdi. (HP sıralarından alkışlar) 

•Değerli arkadaşlarım, biz Polis Yasasına niçin 
karşıyız? Biz Polis Yasasının.. 

BAŞKAN — Sayın Sevinç... 
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M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Kendini savunuyor, savunmasına bari müdahale et
meyin. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Kendini savunması
na bari müsaade edin, savunmayı kısıtlamayın. 

BAŞKAN — Sayın Sevinç, şahıslara mütecaviz 
kelimeler kullanmayın. Biz zatı âlinizin, ayakta kür
sü önüne ıkadar gelmeniz ve muhtelif defalar tempo 
tutmanız ve Meclis müzakerelerini aksatmanız sebe
biyle uyarma cezası, 'kınama cezası verdik. Bu ceza
lar İçtüzük hükümlerine göre tekrarlandı. Bu itibarla, 
zatı âliniz bu kınama cezası üzerine konuşacaksınız. • 
Verilen uyarma ve en sonunda da Meclisten muay
yen bir süre çıkarılma konusundaki müdafaanızı ya
pacaksınız. Zatı âliniz sıra kapaklarına vurmadınız 
mı? Zatı âliniz kürsü önüne kadar gelerek Başkan
lık Divanının hitaplarını hiçe sayarak müzakereleri 
selb etmediniz mi? Bunun üzerinde durun efendim. 

Buyurun. 
MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Değerli arka

daşlarım, gerçekten biraz evvel Sayın Günseli Özka-
ya'nın dediği gibi, bugün bu saatte Sayın Bşakanve-
kilinden ceza almak gerçekten şeref, 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — O şerefi 
kullan da çık. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, Polis Yasasına neden karşı olduğumuzun 
şimdi Mecliste ilk tatbikatını görüyorsunuz. Millet
vekillerini cezalandıracaksınız, milletvekillerini ko
nuşturmayacaksınız; muhalafete oy veren yüzde 55, 
yüzde 57 civarındaki vatandaşın savunmasını yapa
cak bu milletvekillerine şimdi söz vermiyorsunuz. 
Bu kanunu çıkardığınız zaman o yüzde 55 değil, ina
nınız yüzde 100'ünüzün herbirisi için polisin her an 
takibi, her an onun cezalandırılması ve hiç günahı 

/. — 4.7.1934 Tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife 
ve Salahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri ko
misyonları raporları (1 [692) (S. Sayısı : 343) (Devam) 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Komisyon (HP sıra
larından gürültüler) Sayın Komisyon... (HP sıraların
dan gürültüler) 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Buyurun Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Osman Bahadır ve arkadaşla
rının okunan önergesine katılıyor musunuz? 

14 , 6 s 1985 O: 1 

olmayan vatandaşların korku içerisinde, yaşamasını 
meydana getireceği için biz kanuna karşı çıktık. 

Değerli arkadaşlarım, göreceksiniz namuslu va
tandaşlar da her seferinde size gelecekler, bu kanunu 
değiştirmek için ilk önergeyi de sizler, ilk kanun tek
lifini de sizler getireceksiniz. Bunu yaşayacağız, ya
şayan görecek. 

BAŞKAN — Toparlayınız efendim. 
MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Bu ceza verilme 

konusunda ben burada konuşamıyorsam, ben Türkiye 
Büyük Millet Meclisi kürsüsünde de konuşamıyor
sam zaten konuşamıyorum, zaten benim sesimi kesti 
Sayın özal. Bütün muhalefetin sesini kesti. Ben Mec
lis içinde otursam da konuşamıyorum, dışında olsam 
da zaten konuşmayacağım; (ANAP sıralarından «işte 
konuşuyorsun ya» sesleri) ama sinei millete dönece
ğim, biz sinei millete döneceğiz. (ANAP sıralarından 
alkışlar) Bu milleti Özal ıstırabından, bu milleti özal 
zulmünden kurtarmak için ne gerekiyorsa, SODEP 
gelsin sizden iyidir, askeriye gelsin sizden iyidir. (HP 
sıralarından «Asker gelsin» sesleri) Kim gelirse gel
sin özal zulmünden daha iyidir. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

Bu duygularla bu Mecliste sanıyorum en son ko
nuşan muhalefet milletvekili olarak hepinize saygılar 
sunarım.. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Münir Sevinç, Sayın Şeref Bozkurt ve Sa

yın Günseli özkaya'nın 1 birleşim Meclisten çıkarıl
ması hususundaki teklifimi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Edilmiştir. (HP sırala
rından sıra kapaklarına vurmalar ve gürültüler) 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Yüz karası, yüz 
karası. 

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 : 
Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek ve ar

kadaşlarının önergesi : 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DtĞER İŞLER (Devam) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Kanun Tasarı

sının 5 inci maddesinin birinci cümlesinde yer alan «ve 
Genel Güvenliği» ibaresinin metinden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — önergeye hükümet ve komisyon 
katılıyor mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyorum efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. (HP sıralarından «Hangi önerge» sesleri) 

Diğer önergeyi okutuyorum... 
KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — 

Sayın Başkan, toptan oylayın Halkçı Partisi önerge
lerinin hepsini. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk ve ar

kadaşlarının önergesi : 

Yüksek Başkanlığa 
343 sıra sayılı rapora ekli tasarının 5 inci madde

sinin sonuna : 
«Hâkimin kararı ile sanığın ruhsal ve bedensel 

sağlığı emniyet teşkilatına görevli olmayan bir tabibin 
sorumluluğuna tevdi edilir. 

Tabip süresinin sonunda hâkime rapor verir.» 
BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu 

efendim? 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, neyi oylatıyorsunuz? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılmıyor. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. (HP sıralarından gürültüler) 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Aynı filmler oyna
nıyor ama, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
istanbul Milletvekili ibrahim Ural ve arkadaşla

rının önergesi : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
2559 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin eklenen 

fıkranın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Soruşturma için gerekli görülüp tevkif edilenler 
tevfiki müteakip 15 günü geçmemek üzere polise 

teslim edilebilir. İstenen kişi hükümlü ise cezaevi sav
cısının nezaretinde her zaman sorguya çekilebilir. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim, 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA . 
SIN (Muş) — Katılmıyor Sayın Başkanım. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. (HP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

VECIHt ATAKLI (Urfa) — Tek parti gibi idare 
ediyorsunuz. Söz istiyorum, tek parti değil burası. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Erzincan Milletvekili Veysel Varol ve arkadaşları

nın önergesi: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Kanun Tasa

rısının 5 inci maddesi ile 2559 sayılı Kanunun 15 inci 
maddesine eklenen fıkranın aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

VECIHt ATAKLI (Urfa) — Biraz da bize bak
sanıza. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
niye söz vermiyorsunuz? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılmıyor Sayın Başkan. (HP sıra
larından gürültüler) 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. (HP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... (HP sıralarından sıra kapaklarına 
vurmalar, gürültüler) Etmeyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. (HP sıralarından sıra kapaklarına vur
malar da «söz hakkı doğdu Sayın Başkan» sesleri) 

M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Katılmıyoruz 
diyor, söz hakkı doğuyor, niçin söz vermiyorsunuz? 

RUŞAN IŞIN (Sivas) — Sayın Başkan, komis-. 
yon katılmıyoruz diyor. Sayın Başkan, söz hakkımızı 
gasp ediyorsunuz. Komisyon katılmadıklarını ifade 
ettiler. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Tutumunuz, bu 
davranışınız hakkında söz istiyorum. 
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VECİHİ ATAKLI (Urfa) — Sayın Başkan, ben Erzincan Milletvekili Veysel Varol ve arkadaşla-
de söz istiyorum. (HP sıralarından «Biz de söz isti- r ı n ı n önergesi 
yoruz Sayın Başkan» sesleri) ™ k | V e , B u ^ k M » Malisi Bakanlığına 

Görüşülmekte olan., (HP sıralarından' gürültüler.) 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : BAŞJKAN — B'ir dakika, bir dakika. 

IX. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

1. — Meydana gelen olaylarda Başkanlığın tutu
mu ve İçtüzüğün 88 inci maddesi hakkında 

BAŞKAN — Sayın Ege, Sayın Ege, Sayın Ege, 
zatı âliniz söz istemişsiniz. Hangi konudla söz ,'isti
yorsunuz efendin? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Tutumu
nuz hakkında. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Tutumunuz hak
kında efendim. 

VEClHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Ben de istiyo
rum Sayım Başkan, ben de istiyorum. 

BAŞKAN,— Sayın Okltay, ben zatı âlinize söz 
vermedim, Sayın Ege'ye söz verdim efendim. 

M, SEYFİ OKTAY (Ankara) — ilk sözü ben is
temiştim Sayın Baışjkan, İk defa sözü ben istemiştim. 

BAŞKAN — Sayın Ege'ye verdim efendim, Sa
yın Ege... (HP sıralarından gürültüler.) 

M, SEYFİ OKTAY (Anikara) — İlik sözü ben is-
te/d'ilm Sayın Başkan, ilk defa ben isltedim... 

BAŞKAN — Buyurun efendini, buyurun efendim... 
(HP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurma
lar.) 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — İlk defa sözü 
ben istemiştim, ilik defa ben istedim... 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun efen
dim... (Gürültüler) 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — İlk defa sözü 
ben istedim. Bu kadar keyfî davranma olmaz ki. 
İlk sözü ben istedim efendim..s. 

BAŞKAN — Siz bağırmadan başka hiçbir şey 
yapmadınız. 

(M. SEYFt OKTAY (Ankara) — İlk sözü ben is
tedim efendim.. 

BAŞKAN — Siz bağırmadan başka hiçbir şey 
yapmadınız...! 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — İlk sözü ben is
tedim Sayın Başkanım. 

<BAŞKAN — Efendim, oturun, kürsü... 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — İlk defa ben is

tedim, en önce ben istedlim, ondan1 sonra... (Gürültü

ler; Ankara Milletvekili M^ Seyfi Oktay'ın kürsüye 
çıkması)! 

'BAŞKAN — Kürsü, kürsü... (Gürültüler) 
!M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 

değerli milMvekilieri... (ANAP sıralarından gürültü
ler, sıra kapaklarına vurmalar) 

iBAŞKAN — Efendim... (ANAP ve HP sıraların
dan gürıüMiiler, sıra kapaklarına vurmalar. 

İBuyurun Sayın Ege, buyurun Sayın Ejge..2 

VEOlHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, 
'ben de söz istemiştim 

BAŞKAN — Efendim, o bizim takdirimize bağla 
bir konu. 

Buyurun..» (HP sıralarından gürültülbr.) 
RUŞAN IŞIN (Sivas) — Belli oluyor, takdiriniz 

belli oluyior. Polis Yasasını şimdiden Parilamentoda 
'Uygulamaya başladınız. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, değerli mile t̂ivekillleri... 

BAŞKAN — Sayını E|ge, konuşmadan evvel bir 
(huisusu söyleyeyim. 

Kürsü tecavüzü Mecliste ilk defa vaki olmakta
dır. (HP sıralarından «Seniin sayende senin!» sesleri, 
gürültüler) Başkan söz vermeden hiçbir milletvekili 
bu kürsüye çıkamaz ve klonuşamıaz. 

Buyurun Sayın E|ge5 

İSKENDER. CENAP EGE (Devamla) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; bu hareketlerle bir ye
re varmamıza imkân yok... 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 
sıöz istiyorum, müsaade eder mliisiniz?.. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Lütfen 
sinirlerimize hâkim olalım; lütfen neyii nasıl, ne ya
pacağımızı düşünelim.; Görülen manzara hiç de iç açı
cı değil. Burada karşılıklı vaitan, memleket, millet nut
ku atimakla bir yere varamayız. Ne yapacağımızı Ana
yasa, Içfbüzük tadat etmiş. Eğer burada gücümüzü, 
fizik gücü haline çevirerek bir şey yapmaya kalkar
sak, bu Meclisi kendi elimizle yıkmış oluruz. (ANAP, 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
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KAlDlR NARİN (Diyarbakır) — Yıkalım. 
JÜSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Kendi 

elimizüe yıkmış oluruz. Lütfediniz, lüıtfediiniz, lütfedi
niz ki, bu Meclis ne sizimle bi'teödkltir, ne de bitmiş
tir, sizden sonra gelecekler de vardır. Bir gün gelir, 
diz iktidar olursunuz, aynı şekli karşı tarafta gördü
ğünüz an şaşırırsınız. Lütfen bunu yapmayalım, lüt
fen. Yani simidi biz maalesef bir hissin içine kapıl-
(dİk muhterem arkadaşlar. O Ms şu1: Efendim, Tür
kiye Büyük Mitöt Meclisinde muhalefet yok, Sayın 
özal ne isterse o oluyor, «Muhalefet de kendimizden» 
dddi filan, değil mü? Biz zaten millet olarak maalesef 
(ifratla teîfrik arasında olan insanlarız. Bütün şahsî 
hayatımızda da, tiopluım hayatımızda da, haltta Par-
lalmentjo bayatlımızda da, bunu böyle kullanmış gelmiş 
bir .milletiz. Çok hazinidir, çok yanlış taraf imizdir bu., 
Lütfen neyi, naisıl, nereye kadar yaparız; insaflı ola
lım. Simidi konuşuyoruz, konuştuğumuz zaman eğer 
tkonuştulklanmız solldakilerin işine gelirse oradan alkış 
geliyor; sağidalkilerin hoşuna gilimezise oradan «yuh» 
geliyor; o tarafın hoşuma giderse allkış... 

Lütfediniz ımuhltlereim arkadaşlar, ben şahsen hiç
bir arkadaşıma, hiçbir partiye, hiçbir gruba karşı en 
ufak saygının dişında bir şey beslemeyen adamım. 
Hepinizle de tidker teker dostluğum var, arkadaşlığım 
var, saygım var; lütfediniz, hem de diyorsunuz ki, 
zaman zaman gel'iyoırsunuz, sizler tecrübe gördünüz, 
acı günler yaşadınız, yani bunun ollmaıması için na
sıl! hareket etmemiz lazım... Lütfediniz, şu hareket 
tarzı, doğru tok hareket tarzı değil. Sabahleyin Sayın 
Onura! Boızkurt buraya çıktı, konuştu ve o konuşma 
baştan aşağı iktidarın yanlışını, iktidarın hatasını or
taya koyldu ve kusura bakmayın, iktidardan çıt çık
madı, çıt çıkmadı dinlediler, sonuna kadar dinledi
ler. 

Muhalefetin vazifesi nedir arkadaşlar? Muhalefe-
ıtin vazifesi, Anayasa ve İçitlüzük içinde hareket etmek
tir. Kürsüye hücum etmenin, kürsüye hakaret etme
nin veyahut da 'birbiriyle kavga eder hale gelmenin 
ne Anayasada, ne de içtüzükte yeri yoktur. 

M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Söz vermiyor. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Burada, 
yalvaş yavaş başlayan bu durum, daha" sonra dışarıya 
çıkar ve yine yavaş yavaş memleketi anarşiye götürür. 
Peki ben bu kanuna müspet oy mu vereceğim? Ben 
de Vicdanî kanaatlimle göre oyumu kullanacağım. Mu
halefet şu kanun tasarısına, hiçbir dönemide görmedi

ğim kadar şiddetle karşı koymuştur, görevini bihakkın 
fazlasıyla yapmıştır, diyorum. 

Şimdi, «ıBaşJkanın tutumu» deniliyor. Diyelim ki 
Başkanın tutumu, Anayasaya da, İçtüzüğe de aykırı
dır; ama ne yapacağız? Döverek mi, yoksa birbiri
mizle boğuşarak mı halledeceğiz bu işi? 

Bunların da yollan vardır muhterem arkadaşlariim; 
Cumhurbaşkanlığı müessesesi yandır, Anayasa Mah
kemesi vardır.; Yani bu memlekiette kimseyi başıboş 
bırakmazlar, kimse keyfî hareket edemez. Elbette ik-
tildaridıir, parmak çoğunluğu vardır, buradan haklı 
haksız kanun çıkarabilir. O zaman siz de, biz de va
zifemizi - aşağı yukarı bu taraftakiler tamamen mu
halefet sayılıyor - yaparız. Ne yaparsınız? Çıkan di
ğer kanunlarda yaptığınız gibi, Anayasa Mahkemesi
ne giderisiniz, basına giderdiniz ve nihayet yapılacak 
hiçbir şey olmazsa, seçimlerde presifcijini kırmak su
retiyle onların oylarını kendi tarafınıza aktarabilirsi
niz. Başka ne yapabilirisiniz? Dövüşelim mi burada? 
Şu hareket tarzıyla nereye varırız? İşte şurada da 
muhterem arkadaşlar var, onlar da bir parti, kendi
leriyle görüşüyorum; arkadaşlar ıstırap içerisinde. 
Lütfen yapmayalım. 

Ben bu yasanın geri alınmasını başından beri tek
lif ettim, iktidar almadı. (HP sıralarından alkışlar) 
Özel olarak söyledim, almadı, ısrar dtitls 

ÖZER GÜRIBÜZ (SÜflop) — Hâlâ alabilir. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Hâlâ alabilir. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Ama 
dikkat buyurunuz arkadaşlar, iktidar bu meselede 
muhalefetin sayesinde ve onun tutarlı politikasıyla 
büyük yara almıştır; ama şimdi yaptığınız muhalefete 
kendiniz gölge düşürmeye başlıyorsunuız. 

Bir milktivekiii buraya çıkıyor, «Bu yönetimden, 
falan yönetim daha iyi olabilir» diyebiliyor arkadaş
lar. Çök nca ederim, nerede konuşuyorsunuz? Sonra 
başka arkadaş çıJkıyior, «ıBen demokrasi için canımı 
dahi vermeye hazırım» diyor. Bu tezatlar ne? Bu te
zatlarla nereye varabiliriz? Siz vazifenizi fazlasıyla 
yaptınız, sabahlara kadar mücadele ettiniz, ama gü
cünüz bir noktaya kadar; o noktadan sonra dövecek 
misiniz, sövecek misiniz, nereye varacaksınız? Kendi 
arkadaşlarınızın içinde, (konuşuyorum kusura bakma
yın arkadaşlar) bumdan şikâyetçi olan arkadaşlar var, 
yapmayalım efendim, tultturamadık, 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — İçtü
zük böyte mi uygulanır? 
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İSKENDER CENAP EGE (Davamla) Muhterem 
arkadaşlar müsaade edMz, burada hata şudur; ken-
di içtüzüğümüzü bir an önce getirtmemenin sıkıntısı
nı çekiyoruz biz, hâlâ komisyondadır tüzük tadülatı. 

AYDIN GÜVEN GÜRIKAN (Antalya) — İçtü
zük böyle uygulanmaz. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Tamam, 
tamam. Bir dakika, o 88 incL2 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Siz na
sıl uyguladınız? 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, 88 inci maldidenin o Merası tefsire 
muhtaçtır., 

Siz onu bana sormayın Küfemi. 
Muhterem aırifcadaşlar, farz edelim ben de o ma

kamdayım ve ben de kabul ettim. Lütfediniz efendim, 
nihayet "bunların da yolan< vardır. Yani mutlaka Baş
kanlık Divanını yıpratlmakk bir yere varamayız. 

Bakınız biraz önce bir seçim yapıldı. Şimdiye ka
dar İçtüzükte görülmemiş bir şey oldu, toptan secini 
yapıldı. Şimdi bu bir örnek oldu, bundan sonra ya
pılacak Başkanlık Divanı seçimlerimde başka türlü 
davranıMığında, «İBir zamanlar böyle yapılmıştı» di-
yecekl'erdir. Peki bu niye yapıldı? Taviz vermek için 
yapıldı.; İktidar bunu, muhalefete taviz vermek için 
yapıtı; bu açik, bunu herkes görüyor. 

[Burada İktidara şu son celselerde en ağır, en ha-
fcareitamiz şeyler söylenmiştir. Daha ne yapacaksınız 
arkadaşlar, yani nıe yapacağız, Meclisi birbirimizin 
başına mı yıkacağız? Başkan böyle kabul etmiş, o 
88 inci maddeyi böyle uyguluyor. Zaten flu bir mad
de, karışık bir madde. 

PAŞA SARİOĞLU (Ağrı) — Orada da, komis
yonda da bir uygulama var, orası da başka türlü uy-
guluiyor.i 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Böyle 
(kabul etmiş ve bu karar dün alınmış, 

PAŞA SARİOĞLU (Ağrı) — Orada da bir uygu
lama var efendini, orada da bir uygulama var. Bu tor 
uygulama Tüzükte yazılı değil. Birisi «Evet» diyor, 
birisi «Hayır» diyor,; Ona da bir yorum getirin o za
man. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, ben iktidara, iktidarın tutumuna, 
Başkanın tutumuna, onun savunmasına gitmiyorum, 
lütfediniz. Ben diyorum ki, mücadele bu şekle girerse, 
bunun içinden çıkamayız diyorum. Muhterem arka
daşlar, bunun içinden çıkamazsınız. 

! PAŞA SARİOĞLU (Ağrı) — Akşam tüzük deği-
I sikliği yapıldı. Meclis içtüzüğü değişti, böyle zorla

maya da bir yorum getirin. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla).— Yani 

bu inatlaşmayla, bugün söylemiyorum, bir iki gün 
önce de söyledim ve bunun için antipatik oluyoruz. 
Sizin hoşunuza gitmezse ötenin, ötenin hoşuna git
mezse sizin diye bir şey konuşmuyorum. Size misal
lerini veriyorum. 

PAŞA SARİOĞLU (Ağn) — Zorlama ile yorum 
getirilmesine karşı çıkıyoruz. Çünkü bu açık değil. 
Ben misal vermek istedim. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Şimdi 
muhterem arkadaşlarım, çok istirham ederim, dün 
bunun müzakeresi yapılmış; bugün yine defaten söz 
verildi. 

PAŞA SARİOĞLU (Ağrı) — Sayın arkadaşım 
biliyorsunuz, tüzük yoruma muhtaç ise, getirir bura
da konuşursunuz. O zaman her başkan kendisine gö
re yorum yapar. 

BAŞKAN — Efendim, usul müzakeresi yapıldı, 
zatı âliniz burada yoktunuz. Usul müzakeresi yapıldı. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, çok rica ediyorum; zaten bu kanun 
sakat çıkacaştır, sakat çıkıyor. Usule, Anayasaya, Tü
züğe aykırı yönleri var; yönetiminde de müzakerele
rin tarzında da var; ama bu, bizim burada birbirimi
ze küfür etmemize, hatta birbirimizle dövüşmemizi 
icap ettirmez. Onu ifade etmek istiyorum, lütfen. 
Eğer bu böyle devam ederse, bu Meclisçe bir noktaya 
varamazsınız ve böyle müzakerelerin sonunda - dü
şünüldüğünde - hatalı olunduğu anlaşılır. Ne yapa
caksınız başka türlü? Hem hukuk, hem Anayasa, hem 
tüzük diysrsunuz; Tüzüğün, Anayasanın ve hukukun 
size verdiği hakkı, yani bir fizik gücü ile götüremez
siniz. 

PAŞA SARİOĞLU (Ağrı) — Fizik gücü yok. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — İktidar 
yapıyor. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — İkti
dar da yapıyorsa, iktidarı da fazlasıyla, hiçbirimizin 
değil, yalnız muhalefetin değil... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sayın 
Ege, siz hiç '88 inci maddenin böyle uygulandığını 
hayatınızda gördünüz mü? 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Şimdi 
muhterem arkadaşlarım, bu 88 inci maddenin uygu
lanması uygun değildir, öyle değil mi? Tamam. Ne 
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yapacağız? Şimdi ben onu söylüyorum. Bunu siz 
söylüyorsunuz, burada anlatıyorsunuz, zabıtlara geçi
riyorsunuz; ondan sonra iktidar ve Başkan 88 inci 
maddeyi böyle kabul ediyor ve böyle uyguluyor. On
dan sonra sizin başvuracağınız yerler var. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — öbür taraftaki uy
gulamayı söyleyin. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Hangi 
uygulama? 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — «Evet, Hayır» ifa
deleri nerede görülmüştür? 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Bakı
nız ben şuraya gelmek istiyorum, müsaade eder misi
niz? Eğer sükûnet içinde olsak oranın ne dediğini du
yarız, duyulmuyor ki... 

M. TURAN BEYAZİT (Kahramanmaraş)' — Her 
zaman söylüyorum, nasıl duyulmuyor. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Müsaa
de ediniz sükûnetle takip edelim; hatası, sevabı, or
taya çıksın. Ben bunu istirham ediyorum, bunu arz 
ediyorum. Yoksa burada falanın padişahlığı, filanın 
sultanlığı meselesi yok. Burası Türkiye Büyük Millet 
Meclisidir, her şeye bu yüksek heyet sahiptir, onun 
üstünde hiçbir güç, hiçbir kuvvet yoktur. (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Onu niçin başka 
siyanete lüzum yok. Efendim, bu böyle gitmezse fa
lana sığınalım, filana sığınalım diye kendi kendimize, 
kendi gücümüzü kendimiz küçültmeyelim. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
M. TURAN BEYAZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, ben söz istemiştim. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
Sayın Mustafa Çelebi, buyurunuz efendim. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — önce ben söz is

temiştim. 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başkan, 

önergelerin oylanması konusunda bir açıklamada bu
lunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Bu konu aydınlanmıştır efendim. 
Sayın Çelebi, yerinizden bir konuyu açıklatmak 

istiyorum. 
Zatı âliniz «Komisyon muhalefetin önergesine ka

tılmıyor» diye beyanda bulunmuşsunuz. Ben bu gü
rültü içerisinde herhangi bir önergeyi o şekilde an
lamış olabilirim. Hangi önerge ise, zabıtları getirte
yim, tetkik edeyim bu önergeyi yeniden oylatayım. 

MUSTAFA ÇELEBİ (Hatay) — Lütfen hem bu
gün, hem dünkü için parmak kaldırıp, komisyon'ka
tılmıyorum dedi, söz verilmeden önerge oylandı. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, bana söz vermeyecek misiniz, tutumu
nuz hakkında yarım saat önce söz istemiştim? 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, tutumum hakkında 
bir şey söyleyeceğim. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
Kullanmamanız gereken iki kelime kullandınız; mü
saade buyurun sizin beklediğiniz üslup içerisinde arz 
edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, takdir buyurursunuz 
ki, usul hakkında, yani benim tutumum hakkında 6 -
7 kişi söz istiyor. Bunların hepsine, 20, 30, 40 olur
sa söz verme imkânı olur mu efendim? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Ege'yi 20 dakika konuşturdunuz, usul değildi. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, zatı âlinize söz 
veriyorum.. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Ben, başından be
ri söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, sadece Bayezit'e söz ve
riyorum. Sizin söz istediğiniz konu halledilmiştir 
efendim. Halledilen konuları yeniden müzakere ko
nusu yapmam. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Söz vermemekle bir 
şey kazanamazsınız. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit'e söz Vermemin se
bebi, benim kullandığım kelimelerin bazılarını yan
lış tefsir etmektedirler ve bunu tenkit etmektedirler, 
Başkanlığın tutumu ve davranışıyla bağdaştırmamak-
tadırlar, o vesile ile Sayın Bayezit'e söz veriyorum. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Te
şekkür ederim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; olaylar, «olay» 
derken fiilî olayı kastetmiyorum, münakaşalarda baş
langıç tamamen, ya oturumu yöneten sayın başkan
ların veya komisyondaki iktidar temsilcilerinin tu
tumundan kaynaklanıyor ve sonu da arzu etmediği
miz noktalara geliyor. 

Burada bir noktada, maksada dayanmasa bile, 
gizli bir tahrik var. Bir inatlaşmanın, bir zıtlaşma
nın burada tezahürünü görüyoruz. Bu zıtlaşma, bu 
matlaşma iktidardadır. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Muha
lefette bir şey yok. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Bir inat 
tatbikatı, Sayın Başkanın, zaman zaman istemeyerek, 
ama genelde bilerek ve isteyerek, İçtüzüğü ihlal et
mesine yol açıyor. 
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İktidardan rica ediyorum; Sayın Başkan sizlerdnn [ 
önce hepimizin başkanıdır, Meclisin Başkanıdır, onu 
lütfen İçtüzüğü ihlal edecek durumlara düşürmeyiniz 
arkadaşlar. 

Sayın Başkan konuşmalarında ısrarla iki deyimin 
üzerinde duruyor; hakkın suiistimali ve engelleme. 
«Hakkın suiistimali» deyimi, bilmiyorum iktidar par
tisi milletvekilli arkadaşlarımızı rahatsız ediyor mu, 
ama bizi rahatsız ediyor arkadaşlar. 

Lütfen, Başkandan rica ediyorum bu deyimi bir 
daha kullanmasın; ama «engelleme» deyimini kul
lansın. Engelleme muhalefetin hakkıdır. Biz, engel
lemeyi bilerek yapıyoruz. Demokrasinin bize tanıdı
ğı bir hak olarak değerlendiriyoruz. Deomkrasiyi sin
direbilen kafalar bu hakkı da sindirmelidirler. Eğer 
bu hakkı kabul etmiyorsanız demokrasiyi içinize, ru
hunuza ve kafanıza sindirmemişsiniz demektir. 

Sayın Başkanın kullandığı iki kelime için söz al
dım, birincisini lütfen kullanmasın, rahatsız oluyoruz. 
İkincisini kullansın, ama kabul etsin ki, engelleme 
bizim hakkımızdır; sonuna kadar yapacağız. Hepimi
ze ceza da verse, hepimizi şu salondan çıkaracak ce
zayı da verse biz, engellemeyi siyasî ahlak içerisin
de, yüklendiğimiz sorumluluk içerisinde yapacağız. 
Bunu böyle kabul edin. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

BERATİ ERDOĞAN (Samsun) — Kavgayla mı? 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Baş

kan, usul hakkında konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Bahadır, lütfen hangi usul 

hakkında söz istiyorsunuz? 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Oylamayı gü

rültü içinde yaptınız. Kimse önerge metninin ne ol
duğunu duymadan derhal oyladınız, önergenin ma
hiyeti milletvekilleri tarafından duyulmadan oyladı
nız. 

BAŞKAN — Sayın Bahadır, Sayın Bahadır... 
OSMAN BAHADIR (ITrabzon) — Evvela sükûne

te davet edin, önergelerin sükûnet içinde okunması, 
işitilmesi, dikkatlerine arz edilmesi1 ve ondan sonra 
oylama yapmanız lazımdı. Bunun için söz istedlim 
vermediniz. 

(BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
Ben, Sayın Mustafa Çelebi'ye beyanda bulundum. 

Şimdi zabıtları tetkik edip, gereğini yapacağım, 
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Yalnız, Sayın Bayezit'e bir hususu hatırlatmak is
terim: Bendeniz dünden beri İçtüzüğün 88 inci mad
desinin birinci fıkrasının son bendindeki hükmün es
babı mucibesini, neden getirilldiğini; Meclisteki mü
zakerelerin usulüne uygun olarak yapılması zarure
tin© istinaden getirildiğim Ibeyan ettim ve bütün ko
nuşmalarımda, beyanlarımda, «ıBu .tür engellemeleri] 
önlemek için getirtmiş bir fıkradır; bunu böyle an
lıyorum ve müzâkere konusu yapıyorum ve vereceği
niz karara göre de hareket edeceğim» dediım. 

'Burada Ibenim hiçbir iktidardan, hiçibir bakandan, 
hiçbir Başvekilden talimat alma ihtiyacım yoktur. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ben 
öyle bir kelimle kullanmadım, öyle bir şey söyleme
dim. 

»BAŞKAN — Ben, Sayın Başbakanla büyük kong
rede sadece karşı karşıya gelmek suretiyle birbirimizi 
selamladık ve Sayın Başbakanla bu tür selamlaşma
dan başka da hiçibir temasım, aşağı yukarı 7 - 8 aydan 
Iberi yoktur. Keza, hiçbir grup başkanvekili ile temasta 
değilim. Ben, Vicdanımın sesini ve tüzük anlayışımı 
ta'Cbik ediyorum. Bunu taitbik ederken de boşuna, ez
bere yapmıyorum. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Uygulamalar var 
Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — içtüzüğün esbabı mucilbetlerini tetkik 
ettim bu madde ile ilgili, tatbikatlarını tetkik ettim. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — (Biz de başka misal
ler, örnekler vermek istiyoruz size. 

IBAŞKAN — Özellikle, bu içtüzüğü yapan, değerli 
hizmetler vermiş Meclis başkanlarından sordum, Mec
lis başkanvekiUerinden sordum, nasıl tatbik edildiğini, 
neler yapılması lazım geldiğini ve özellikle bu son 
tatbikat hakkında da yine bu Tüzüğü hazırlayan ve 
Ibu Tüzüğün banisi olan zata sordum ve görüşleri
min isabetli olduğu konusunda da kanaat edindim. 
Bu itibarla, bunları söylemekteki sebep şu: Ben, hiç
bir yerden, hiçbir şekilde bir emrivaki ile, bir telkin
le karşılaşmıyorum, aslında yapılacak telkinlere de 
papuç bırakacak seviyede değilim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başakn, ben zatı âlinize, Sayın Başbakandan tali
mat alıyorsunuz demedim, ima dahi etmedim; bu 
müdafaayı niçin yapıyorsunuz? 
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VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

/ , _ 4.7.1934 Tarihli (ve 2559 Sayılı [Polis Vazife 
ve Sefkthtyel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ive İçişleri komisyon
ları raporları (1/692) (&, Sayısı : 343) (Devam) 

BAŞKAN — Efendim, sön iki önergeyi, yani Sa
yın Çelebi #e Sayın Osman Bahadırın önergelerini 
yeniden okutuyorum efendim. 

Sayın komisyon lütfen yerine otursun. 
ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Sayın 

Sayın Başkan, lütfen... 

BAŞKAN — Konu aydınlanmıştır el endim, lütfen. 
Simidi, İtiraz konusu olan Sayın Osman Bahadır 

ve Sayın Çelebinin önergelerini yeniden okutuyorum: 
Trabzon Milletvekili Osman Bahadır ve arkadaş

larının önergesiı 

Türkiye Büyük Millet IMeeM Sayın Başkanlığına 
Görüşjüknekite olan 343 sıra sayılı Polis Vazife 

ve Selalhiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş-
tiriılmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısının 5 inoi maddesiyle kanu
nun 15 inci maddesine eklenen, «Hâkim kararıyla hü
kümlü ve tutukluların ceza ve tevkif evlerinden çı
karılıp polise1 teslim ediebüeceği» yolundaki paragra
fın metinden çıkarılmasını arz ve teklif öderiz.» 

BAŞKAN — Evet, Sayın Osman Bahladır'ın iti
razları ve Komisyonun talebinin yanlış anlaşıldığı 
'itirazı üzerine önergeyi yeniden okuttum. 

Sayın komisyon, önergeye katılıyor musunuz efen
dim? 

ÜÇtŞLERl KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUıT (Er
zincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Ben anlayamıyorum, katılıyor mu
sunuz? -

tÇÎŞLERlî KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —' Katıllmıyorsunuz. 
önengeye komisyon ve hükümet katılmıyorlar. 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başkan, 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Balkıdır, !b'ir hususu ifade et

mek isterimi, zaptı ayrıca tetkik edeceğim; ama de-

KOMtSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

min o gürültü içerisinde komisyonun cevabını «Ka
tılıyoruz» anlamında aldım ve önergeyi o vesile ile 
oyladım. 

Şimdi görüşmeyi tekrarlıyoruz ve bu vesile ile zatı 
âlinize 5 dakikayı geçmemek üzere söz veriyorum. 

Buyurun. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başkan, 
yüce Meclisin değerli üyeleri; önergem, tasarının 5 
inci maddesiyle 15 inci maddesine eklenen fıkra hak
kındadır, Bu fıkra, Meclise yanlış takdim edilmiştir. 
Bu fıkrada, «başka suç» tabiri yoktur, kesinlikle söy
lüyorum. 

Fıkra aynen şöyledir: «Devletin bütünlüğü, ana
yasal düzeni ve genel güvenliği ile kaçakçılık ve uyuş
turucu maddelere ilişkin (suçların önemi ve gizliliği 
bakımından gereken hükümlü ve tutuklular, en çok 
onbeş güı süre ile üst amirlere bilgi vermek şartıyla 
suç sorutturmasını yürütmekle sorumlu polis amiri
nin teklifi üzerine, yetkili savcının talebi ve hâkimin 
kararı ile ceza ve tutukevlerinden alınabilir. Bu süre 
tutukluluk ve 'hükümlülükte geçmiş sayıtor.» 

IBu metin bu şekilde kaldığı takdirde, aynı suçtan 
15 gün sorgulaması yapılan ferdî suçlu, tek suçlu ve 
toplu suçlunuı, hâkim vasıta edilmek suretiyle, Ana
yasaya aykırı olarak, (ki, Anayasanın Hilali ve bir 
maddesinin iptali mahiyetindedir) hâkim kararıyla tu
tukluluk süresi tekrar 15 gün daha uzatılacaktır; yani 
ferdî suçlu da 15 gün alınabilecek, toplu suçlu da ,15 
gün alınabilecektir. Böyle bir ayrım bu metinde yok
tur. Ancak, bir ölçüde bu mştin 'kabul edilebilirdi; 
eğer tutuklu ve hükümlü tutuklanmadan evvel, sorgu 
safhasında ayım suçtan 15 gün veya 48 saat cezaevinde 
kalmışsa, «bunlar alınamaz» mahiyetinde düzenlenir; 
«Bundan başka suçlu alınabilir» şeklinde olabilirdi; 
o da ferdî ve toplu suçu ayırmak suretiyle. 

Şunu da izah etmek istiyorum ki, bu şekilde ce
zaevlerinden alm'ak hususu bugünkü mevzuatımızla 
da mümkündür. Bugün cumhuriyet savcısı tarafından; 
mahkeme kararlarıyla, istinabe suretiyle, soruşturma 
suretiyle, hazırlık tahkikatı yapılması suretiyle suç
luların cezaevlerinden alınarak, her zaman ifadeleri
nin alınması mümkündür. IBu yeni bir şey değildir; 
fakat maddenin yazılışı iki ihtimale ide yer verir mahi
yettedir ve bunun düzeltilmesi lazımdır. Bu, burada 
açık değildir. Kanun tümüyle yanlış takdim edilmiş
tir. Esasen münakaşalar da buradan; kaynaklanıyor. 
Kanunda yeni getirilen hususların nereden getirildiği, 
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ne sebeple getirildiği iyi bir şekilde takdim edilseydi, 
hu münakaşa ve bu sürtüşmelere meydan verilmezdi. 
Ben onun için bunun, ayrımını iyi yapan bir önergeyle 
düzeltilmesini istiyorum. Bizim burada söylediğimiz 
metinde acıktır, bunu başka şekilde yorumlamak, baş
ka şekilde takdim etmek mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Bahadır, toparlayınız efen
dim. 

OSMAN BABADIR (Devamla) — Yine bunla
rın ifadeleri savcı gözetiminde alınabilir, haltta savcı 
gözetimlinde jandarma ile polise getirilip, orada da 
ifadeleri alınabilir, tekrar cezaevine konur. Bu, bugün 
de mümkündür; fakat bu şekilde savcı nezaretimden-, 
Ihâkim nezaretinden tamamen uzakta, polise bırakılma
sı mümkün değildir. Bunu düzenlemek lazımdır. Böy^ 
le ilgisiz bir şekilde hâkim teminatından, yangı temi
natından, mahkemelere güvenden uzak bir şekilde bı
rakılması mümkün değildir. Ben Ibunu açıklamak isti
yorum. 

'Eğer uyuşturucu madde, kaçakçılık ve diğer dev
let aleyhine suçları işleyenleri poliste ifadelerini al
dırmak işitiyorlarsa bunun da yollan vardır, kanunla 
düzenlenmesi mümkündür. 

»BAŞKAN — Sayın Banadır, lütfen toparlayınız 
süreniz doldu efendim, 

OSMAN BAHADIR. (Devamla) Bir dakikanızı 
istirham ediyorum. Yine bunların tutuklu ye hüküm
lü sayılması da mıümkün ıdeğildir, Ibugünkü mevzuatı
mıza göre, jandarma nizamnamesine göre. Hükümlü 
ve tutukluların dış muhafazalarından jandarma sorum
ludur, Polis bunları aldıktan sonra jandarma ile na
sıl işbirliği yapacaktır, bu da şüphelidir, sürtüşme 
olacaktır. 

ıBAŞKAN — Sayın Bahadır, bunları tümü üzerin
de zaten izah ettiniz, şimdi lütfen önergenizi izah sa
dedinde beyanda bulunun. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Ben bunun 
2 kere 2, 4 eder gibi Anayasaya aykırı olduğunu iddia 
ediyorum. (HP sıralarından alkışlar) 

(BAŞKAN — Evet teşekkür^ ederim efendim, 
•OSMAN BAHADIR (Devamla) — Hukukta da 

iböyle matematik kurallar vardır. 
Saygılar sunuyorum. • 
BAŞKAN — Önergeye 'hükümet ve komisyon ka

tılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul' edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
HÜSEYİN AYDEMİR (îzmir) — Sayın Başka

nım, benim de önergem okundu, konuşma hakkımı 

kullanmak istiyorum, gürültü arasında söz vermedi
niz 

BAŞKAN — Bakalım efendim. 
HÜSEYİN AYDEMİR '(îzmir) — ilk okunan 

önergedir. 
BAŞKAN — Hangisi efendim? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

SIN (Muş) — Sayın Başkanım, ona 'komisyon katıl
mıştı. 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Satılmadı efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim zabıtları getirtiyoruz, 1.1 
tane teklifin maddeden çıkartılması mahiyetinde idi, 
onlara komisyon katıldı ve oyladık. Ondan sonraki
lerin, bu gürültü esnasındakilerin zabıtları üzerinde 
duruyoruz. 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — İlk okunan 
önergedir. Sayın Başkanım, madde metninden çıkar-
ıtılma'sı halkında. 

BAŞKAN — Getirtip bakacağız efendim. 
Şimdi önergeyi okutuyorum efendim; 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve arkadaşları

nın önergesi: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Yasa tasarı
sının 5 inici maddesindeki «genel güvenliği» deyiminin 
çıkartılmasını talep ederiz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

SIN (Muş) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKIBULUT (Er
zincan) — (Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Aynı mahiyette bir önerge daha var, 
okutuyorum: 

Adıyaman Milletvekili Ahmet. Sırrı Özbek ve ar
kadaşlarının önergesi: 

«ve genel güvenliği» deyiminin çıkartılmasını 
öneririz. 

Saygılarımızla. 
BAŞKAN — Her ik'i önerge de aynıı mahiyette

dir. 
Komisyon katılıyor mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
ISIN '(Muş) — Katılıyor Sayın Başkanım. 

IBAŞKAN — Katılıyor. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum.,. 

— 516 — 



T. B. M. M. B: 114 14 , 6 ,1985 O: 1 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Oyluyoruz efendim. (HP sıraların
dan gürültüler) 

Önergeyi kalbul edenler... 
CAOtT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, oy

lama usulü ile ilgili söz istiyorum. 

IBAŞKAN —' Buyurun oturun; oturun (bir kere 
efendim; oylayayım bunu, 

Kalbul etmeyenler... Önerge kalbul' edilmemiştir. 
Hangi oylama usulü hakkında söz istiyorsunuz 

efendim? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, bu 
içtüzüğün 89 uncu maddesinde «Metnin veya mad
denin, geri istenmesi» diye bir hüküm var. Bir de 
'bir önceki 88 'inci maddede «Değişiklik önergeleri» 
bölümünde «komisyona, 'katılıp katılmadığını sorar» 
deniyor. «Katılıyoruz» dedikleri zaman, 89 uncu 
maddedeki geri alma işlemi anlamındadır o ve o 
maddenin veya fıkranın iade edilmesi lazımdır; o 
şekilde yorumlamak gerekir diye düşünüyorum. 

BAŞKAN — Efendim şayet (komisyon, (bir önerge 
kabul edilmiş ise, bu önergeyle (birlikte madıdeyi is
tiyorsa Genel Kurula maiedilen bir önerge olması 
sebebiyle oylarız, Genel Kurulun kalbul veya reddine 
'göre muamele yaparız. Şayet Genel Kurul ısrar eder
se önergeyi madde olarak oylatırız. Genel Kurul bu 
önergeyle .(birlikte maddenin geri verilmesini kabul et
tiği takdirde, komisyona geri veririz. Keza şayet bir 
önergeyle, bu şekilde değil de sadece maddeyi istiyor
sa, oylamasız maddeyi geri veririz. 'Burada bununla 
irtibat ve münasebeti yoktur. Burada sadece önerge 
konusu vardır ve bugüne 'kadar tatbikat da bu şekilde 
cereyan etmiştir ve bendeniz bu 88 inci maddenin 
tatbikatını tutanak dergilerinden tetkik ederken, bu 
konuda hiçbir itirazın vaki olmadığını, hiçbir mü
nakaşanın mevcut olmadığını da gördüm. Maalesef 
burada biz komisyonun katılıp katılmadığını soru
yoruz, komisyon katıldığı takdirde söz vermemek gibi 
bir duruma düşüyoruz,, katılmadığı] takdirde de söz 
veriyoruz. Tabiatıyla bu konu bir İçtüzük noksanı 
mıdır, değil midir; İçtüzükte bir düzenleme getirilmesi 
gerekli mildir, değil midir; bu münakaşa konusudur 
ve ben şahsî görüşümü şu anda burada açıklamak 
durumumda değilim. Ama ben içtüzüğün bu açık ve 
seçik maddesini ve bugüne kadar tatbik edilen aynı 
maddeyi, keza kürsüde en çok hizmet veren bir hatip 
sıfatıyla zatı âlinizin birçok önergelerinde olduğu 
veçMe, tatbik edegeldik. Bu tatbikimiz İçtüzüğün 

gayesine de matlabına da uygun; ama bir haksızlığa 
meydan veriyor mu vermıiyor mu? İçtüzüğün madde-! 
«inin bu fıkrasının değiştirilmesi icap eder mi etmez 
mi İçtüzük müzkareleriade tabiatıyla- bu nazarı itiba
ra alınacak. 

Dün Sayın Karal'a da söyledim, bu konuda da 
cevap lütfetmediler; ama bilmiyorum, ben sonradan 
işittim vaki oldu mu olmadı mı, bu konuda Sayın 
Karal'ın başkanlığı sırasında bir müzakere geçtiğini 
ve benim beyanım istikametinde bir beyanda bulun
duğunu işittim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
komisyoriun, «Katılıyorum» dedikten sonra Genel 
Kurulun izhar ettiği iradesi ne anlama geliyor? Hayır 
katılamazsınız demek midir? «Katılıyorum, ver bana» 
demektir o. 

BAŞKAN — Efendim bunun anlamı şu oluyor; 
Komisyonun katılıp katılmadığı konusunda bir bilgi 
sahibi oluyor ve komisyon katıldığı takdirde, komis
yonun bir ihtisas komisyonu bulunduğunu, bir bilgi
si bulunduğunu ve bu sebeple bu önergenin oylan
masının zaruretinin kabulünü beyan ediyor. Genel 
Kurula bir mesaj veriyor. Bu anlamda anlıyoruz efen
dim. 

Şimdi diğer önergeyi okutuyorum : 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Yanlış tefsir edi

yorsunuz. 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başkan, 
bizim konuşma hakkımız ne oldu? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, biz vazifemizi bili
yoruz efendim. 

Sayın Aydemir, sizin talebinizi de tetkik edece
ğiz; zabıtları getirtiyoruz, tetkik edeceğiz ve zatı âli
nizin dileğini yerine getireceğiz. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Erzincan Miletvekili Veysel Varol ve arkadaşları

nın önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Mecisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı kanun tasarı

sının 5 inci maddesiyle 2559 sayılı Kanun 15 inci 
maddesine ̂ eklenen fıkranın aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Devletin bütünlüğü, anayasal düzeni ve kaçakçı
lık ve uyuşturucu maddelere ilişkin suçların önemi 
ve gizliliği bakımından gereken hükümlü veya tutuk
lular, en çok 15 gün süre ile üst amirlere bilgi ver
mek şartıyla, suç soruşturmasını yürütmekle sorumlu 
polis amirinin teklifi üzerine, yetkili savcının talebi 
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ve hâkimin kararı ile ceza veya tutukevlerinden alt- [ 
nabilir. Bu süre tutukluluk ve hükümlülükte geçmiş 
sayılır.» 

BAŞKAN — Bir önerge daha vardır ve aynı dak
tilo makinesinde kopya ile çıkarılmıştır. Bu itibar
la ikisini birden işleme koyuyorum, ikinci önerge, 
Niğde Milletvekili Arif Toprak ve arkadaşlarına 
aittir. 

Sayın komisyon her iki önergeye katılıyor mu 
efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN .— Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer bir önergeyi okutuyorum. 
Erzincan Milletvekili Veysel Varol ve arkadaş

larının önergesi: 

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

nın 5 inci maddesiyle 2559 sayılı Kanunun 15 inci 
maddesine eklenen fıkranın aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Devletin bütünlüğü, anayasal düzeni ile kaçak
çılık ve uyuşturucu maddelere ilişkin suçların önemi 
ve gizliliği bakımından gereken hükümlü ve tutuklu
lar, en çok 15 gün süre ile üst amirlere bilgi vermek 
şartıyla suç soruşturmasını yürütmekle sorumlu po
lis amirinin teklifi üzerine, yetkili savcının talebi ve 
hâkimin gerekçeli kararı ile ceza veya tutukevlerinden 
alınabilir. Bu süre tutukluluk ve hükümlülükte geç
miş sayılır. Tutuklu veya hükümlü ceza veya tutuk- i 

BAŞKAN — 10 sayın milletvekili yoklama tale
binde bulunmuşlardır, önerge ile. Zanamımız az kal
mıştır, belki bu yoklama işlemi bitinceye kadar çalış
ma süremiz dolacaktır. Bu itibarla.... 

BURHAN KARA (Giresun) — Sayın Başkan, 
zaten şeye gideceğiz. 

BAŞKAN — Eğer arkadaşlarım ısrar ediyorlar
sa yoklama yapalım efendim. («Evet» sesleri) 

Peki efendim. 
Sayın Oktay?.. Burada. 

I evinden alınmadan evvel resmî doktor tarafından her 
türlü sağlık muayenesi yapılır. Tutuklu veya hükümlü 
cezaevine iade edildiği zaman tekrar resmî doktor 
tarafından her türlü muayenesi yapılan her iki rapor, 
ceza veya tutukevindeki evrakına iliştirilir.» 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

SIN (Muş) — Katılıyor Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 

Bir diğer önergeyi okutuyorum. 
İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer ve arkadaş

larının önergesi: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tasarının 5 inci maddesinin değiştirilerek, aşağı
da açıklanan biçimde, yeniden düzenlenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

«Devletin bütünlüğü, anayasal düzeni ve genel 
güvenliği ile kaçakçılık ve uyuşturucu maddelere 
ilişkin suçların önemi ve gizliliği bakımından gere
ken hükümlü veya tutuklular, en çok 15 gün süre 
ile üst amirlere bilgi vermek şartıyla, suç soruşturma
sı yürütmekle sorumlu polis amirinin teklifi üzerine 
mahkeme kararı ile ceza veya tutukevinden alınabilir. 
Bu süre tutukluluk ve hükümlülükte geçmiş sayılır.» 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATILLA 
SIN (Muş) — Katılıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

| (Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

Sayın Erel?.. Burada. 
Sayın Vecihi Ataklı?.. 
Sayın ibrahim Şahin?. 

Burada. 
Burada. 

Sayın Aydın Güven Gürkan?.. Burada. 
Sayın Nuri Korkmaz?. 
Sayın Demir?.. Burada 
Saym Paşa Sarıoğlu?.. 

. Burada. 

Burada. 
Sayın Isa Vardal?.. Burada. 
Sayın Ömer Kuşhan?.. Yok. 
HÜSEYİN AYDEMİR (izmir) — Be 

ediyorum. 

III. — YOKLAMA 
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BAŞKAN — Sayın Aydemir tekabbül ediyorlar BAŞKAN — Takdir bize ait efendim, belki mad-
efendim. Şimdi ad okunmak suretiyle yoklama yapa- de bitinceye kadar uzatma kararı alırız. 
cağız. Buyurun. 

BURHAN KARA (Giresun) — Sayın Başkan şe- (Yoklama yapıldı) 
ye gideceğiz. j BAŞKAN — Yeterli çoğunluğumuz vardır. 

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

3. — 4.7.1934 Tarihli ve 2559 Sayılı Polis Vazife 
ve Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komis
yonları raporları (1/692) (S. Sayısı : 343) (Devam) 

BAŞKAN — Önergeleri okutmaya devam edi
yoruz. 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 
bugün cuma lütfediniz, namaza gidelim. 

BAŞKAN — Bugün de kazaya bırakırsınız efen
dim. 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Sayın Başkan, cu
manın kazası yok. 

BAŞKAN — Lütfen komisyon yerini alsın efen
dim. 

Buyurun okuyun efendim. 
İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer ve arkadaş

larının önergesi: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

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 Tasarısının 5 inci maddesinin değiştiri
lerek aşağıda açıklanan biçimde, yeniden düzenlen
mesini arz ve talep ederiz. 

«Devletin bütünlüğü, anayasal düzeni ve genel 
güvenliği ile kaçakçılık ve uyuşturucu maddelere iliş
kin suçların önemi ve gizliliği bakımından gereken 
hükümlü ve tutuklular, en çok 15 gün süre ile üst 
amirlere bilgi vermek şartıyla, suç soruşturmasını yü

rütmekle sorumlu polis amirinin teklifi üzerine mah
keme kararı ile ceza veya tutukevinden alınabilir. Bu 
süre tutukluluk ve hükümlülükte geçmiş sayılır.» 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 
ISA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, lüt

fen, komisyonda çoğunluk yok. 
BAŞKAN — 5 kişi var efendim orada. 
ISA VARDAL (Zonguldak) — Nasıl katılabilir 

Sayın Başkan, komisyonun çoğunluğu yok? Lütfen 
dikkat edin efendim. 

BAŞKAN — Sayın efendim, orada kaç kişi var? 

İSA VARDAL (Zonguldak) — 4 arkadaşımız var 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon yeter sayısını tamamla
sın. 

Komisyon yetersayısını tamamlayamadığından... 
NİHAT AKPAK (Sakarya) — Çağırıyoruz Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim çağırmakla olmaz bu. Biz, 

çağıracak arkadaşların durumunda değiliz. Herkes 
vazifesini bilir, oturur. (HP sıralarından alkışlar) 

Birleşime saat 14.00'e kadar ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 12.50 
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tKtNCt OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdülhalim Araş 

KÂTİP ÜYE : Muzaffer Yıldırım (Kayseri) 

BAŞKAN — 114 üncü Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLtFLERtYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DtĞER İŞLER (Devam) 

1. — 4.7.1934 Tarihli ve 2559 Sayılı Polis Vazife 
ve Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyon
ları raporları (1/692) (S. Sayısı : 343) (Devam) 

BAŞKAN — Kanun tasarısının müzakeresine kal
dığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini alsınlar. 
Önergeleri okutmaya devam ediyorum. 
VEYSEL VAROL (Erzincan) — Divan teşekfcül 

etmedi Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Evet, çok özür dilerim. 
Kâtip Üye Sayın Süleyman Yağcıoğlu yok mu 

efendim? Yok. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Süleyman Yağcıoğlu' 

nun yerine Kâtip Üye Sayın Cemal özbilen, Sayın 
Yağcıoğlu gelinceye kadar Divanda görev yapacak
lardır. 

Bu şekilde Divan teşekkül etmiş oldu. 
önergeyi okutuyorum... 
ÖMER NECATİ CENGİZ (İstanbul) — Komis

yonda çoğunluk yok efendim. 
BAŞKAN — Ben beyanımı söylüyorum efendim. 
Komisyonun ekseriyeti olmadığı için, önergeye 

katılmamış gibi işleme koyuyorum, önerge sahibi söz 
isteyebilir. 

önergeyi okutuyorum : 
izmir Milletvekili Durcan Emirbayer ve arkadaş

larının önergesi : 
Tasarının 5 inci maddesinin değiştirilerek aşağı

da açıklanan biçimde yeniden düzenlenmesini arz ve 
talep ederiz. 

Devletin bütünlüğü, Anayasal düzeni ve genel gü
venliği ile kaçakçılık ve uyuşturucu maddelere ilişkin 
suçların önemi ve gizliliği bakımından gereken hü
kümlü ve tutuklular en çok 15 gün süreyle üst amir
lere bilgi vermek şartıyla, suç soruşturmasını yürüt
mekle sorumlu polis amirinin teklifi üzerine mahke-

mo kararıyla ceza ve tutukevinden alınabilir. Bu sü
re tutukluluk ve hükümlülükte geçmiş sayılır. 

BAŞKAN — Komisyonun şu anda ekseriyeti bu
lunmadığı için «katılıyoruz» görüşünü kabul etmedik. 
Bu vesileyle, komisyon katılmamış muamelesi yapı
yoruz. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum efendim : 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkanım, 

imzaların okunması lazım, ona göre... 
BAŞKAN — «Ve arkadaşları» dedik. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Arkadaşlarının is

mi var. 
BAŞKAN — Bu önergenin sahipleri, kendileri 

bilmeleri lazım. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Bilmeleri lazım de

ğil. 
BAŞKAN — Çünkü daha önce okuttuk, Mecli

sin ıttılaına arz edildi. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Divan Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Polis Yasa Ta.-

sarısının 5 inci maddesinin düzeltilmesi; «Devletin 
bütünlüğü, Anayasal düzeni ve genel güvenliği ile ka
çakçılık suçların önemi ve gizliliği bakımından tu
tuklular en çok 15 gün süreyle üst amirlere bilgi ver
mek şartıyla suç soruşturmasını yürütmekle sorum
lu polis amirinin teklifi üzerine yetkili savcının talebi 
ve hâkimin kararıyla ceza veya tutukevlerinden alı
nabilir. Bu süre tutukluluk ve hükümlülükte geçmiş 
sayılabilir. 

Fikret Ertan Durcan Emirbayer 
İzmir İzmir 

İsmet Turhahgil Ali Aşkın Toktaş 
Maıılisa izmir 

Şeyhmus Bahçeci 
Diyarbakır 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
(HP sıralarından «Komisyon yok» sesleri) 

Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

III. — YOKLAMA 

: NURİ KORKMAZ (Adana) — Yoklama istiyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — 10 kişi ayağa kalkmadı. Bu iti
barla. 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Kalktı efendim. 
(10 milletvekili ayağa kalktı) 
BAŞKAN — Tespit edin efendim. 
(HP sıralarından «Nereye bakıyorsunuz?» sesleri) 
Efendim bakıp bakmadığımı merak ediyorsanız, 

benim burada elemanlarım vardır, Kanunlar Müdür
lüğünün elemanları vardır, Kâtip üyeler vardır. De
vamlı zatı âlinizin gözünün içine mi bakayım? (Gü
rültüler) 

Yoklama isteyenleri tespit ediyoruz. 
Zatı âliniz bugüne kadar devamsız üyelerden bi

risiydiniz. Yeni devam ettiğiniz için bu işlemleri de 
yeni öğreniyorsunuz zannediyorum. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Kimin için söy
lüyorsunuz? 

BAŞKAN — Biliyorum efendim kimin için söy
lediğimi. 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Benim için söy
lüyorsanız söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Cengiz, Sayın Şahin, Sayın 
Korkmaz, Sayın Ataklı, Sayın Gürkan, Sayın Ko-
yuncugil, Sayın Özbek,. Sayın Bayezit, Sayın Emir-
bayer, Sayın önen. 

Burada 10 (kişi vardır, yoklama yaptırıyoruz. 
©uyurun. 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Zatı âlinize matuf bir söz değildir 

oturun efendim. 
l(Yök!lama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı içlin yeter sayımız vardır. 

IX. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER (Devam) 

2. — Birleşimlerde yapılan yoklamalarla Anaya
sanın 84 üncü maddesi hakkında 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) •— Sayın 
ıBaşIkan," mıüsaade ©der miısiiıniz? Yoklama üzeninde 
iiki cilt sözüim olacak. 

BAŞKAN — Sayın Ege, sıizim söylemek listediğimiz 
konu üzerinde 'Başkanlık duTimaktoadır. ISık sık her 
Önergede... 

töSKONDER CENAP EGE (Aydın) — Hayır, bu 
değıiıl. Müsaade edin de izah edeyim efendim. 

ıBAŞKAN — Biılımıiyoruım ne konuda konuşmak 
istediğinizi? 

'M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sık 
sık Başkanlığı takviye ettiğiniz için,, b'illilyoır efendim, 

BAŞKAN — Yanlış anlamış olabilirim, ne ko
nusunda konuşmak istiyorsunuz Sayın Ege? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efendim, 
birleşimle oturum meselesi var. Bu meselenin halle
dilmesi lazım. Çünkü sık sık yoklama yapılıyor. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ege. 
fSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarını; peşin hükümlü ar

kadaşlar belli oluyor, beni de peşin hükümlü sayı
yorlar, saysınlar. Zamanla birbirimizi öğreniriz. 

BAŞKAN — Efendim, 'bendeniz sık sık yoklama 
yapıldığı konusunda 'itirazınız var zannıyla, bu ko
nuda mı konuşuyorisunuz demek istedim. 

İSKENÜER CENAP EGE (Aydın) — Sağolunuz 
efendim. Yok, zatı âlinize değil sözüm zaten. 

Şİmdi efendim, biliyorsunuz Anayasamızın 84 
üncü maddesinde yoklamayla ilgili bir husus var. 
Fevkalade toplantılar için alınan kararla toplantıya 
sabah saat 10.00'da başlıyoruz, bazan ertesi güne 
de sarkıyor ve bu arada sık sık yoklama yapılıyor. 
84 üncü maddede «iBeş bideşim» diye bir ifade var
dır. Şimdi, buradaki yoklamaların her birinin bir
leşimin başında yapılan yoklama gibi kabulüne im-
Ikan yok, birleşim olarak ne kabul edilmesi la
zım? Bertim anlayışıma göre sabahleyin yapılan ilk 
yoklama birleşim yoklamasıdır. Ondan sonra yapı
lan yoklamalar arızî yoklamalardır. Yani, esas var 
iveya yok meselesine benim anlayışıma göre ilk 
yoklamanın esas alınması lazım,,, birleşim olduğu 
için. 
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O Ibafcımdan, ibazı arkadaşlar tereddüt içinde bir
birlerine soruyorlar, Sayın Başkanlığın bu hususu lüt
fen aydınlığa çıkarmasını rica edeceğim. Yani, dört 
- beş gündür toplanıyoruz ve sık sık yoklama yapı-
lıyo*. Bu yoklamalarda varolmak, olmamak me-
selesinlin 84 üncü maddeye inlikâs edeni hangisidir? 
Benim anlayışıma göre saibah yapılan ilk yoklama
dır. 

VII. 

3. — 4J.1934 Tarihli ve 2559 Sayılı Polis Vazife 
ve Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyon
ları raporları (1/692) (S. Sayısı : 343) (Devam) 

BAŞKAN — önerige daha önce okunmuştu. 
Komisyon kaltııhyor ımıu efendim? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATILLA 

SIN ı(Muş) — Katılıyor Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer h'ir önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
. Görüşülmekte olan 343 sayılı, 4.7.1934 tarihli 

ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 
5 inci maddesinin son bölümündeki «yetkili savcı
nın talelbi ve hâkimin kararıyla ceza ve 'tutukevlerin
den alınalbilir» ibaresi yerine, «Ceza ve tutukevlerin
de soruşturması yürütülebilir» şeklinde değiştiril-
mösini arz ve teklif ederiz. 

Diyaribakır Milletvekili 
Şeythmus Bahçeci 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komliisyon katılıyor mu efendim? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATILLA 

SIN (Muş) — Katılmıyor Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Hükümet?... 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Öner

genin lehinde konuşmak İstiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Zatı âlinizin imzası var mı efendim 

Önergede? 

Bu hususu rica edeceğim Başkanlıktan. 

BAŞKAN — Efendim, biz de öyle telakki edi
yoruz; ama oturum yeni açıldığı için, bu tered
düdü gidermek kastıyla yoklama, talebine iştirak et
tim. Sık sık yapılan, gözle görülür anahliyetteki yok
lama taleplerini, talbiatıyla yeri gelir höyle 'bir talep
te bulunulursa ona göre takdir ederiz. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Ha
yır efendim. • 

BAŞKAN — Hayır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Edilmemiştir. 

ÖMER NECATİ CENGİZ (İstanbul) — Sayın 
Başkan, imzalar okunsun lütfen. 

BAŞKAN — Efendim, imzalar daha önce okun
du, Meclisin ıttılaına arz edi'Udi. 

Evet, devam edin efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz 343 sıra sayılı yasa tek
lifinin madde 5 file eklenmek istenen fıkranın met
ninde belirgin olmayan «üslt amirler» ibaresi nede
niyle bu ibare ile başlayan cümlenin metne aşağı
daki şekilde monte edilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Mahallin en yüksek mülkî amirine bilgi vermek 
şartıyla suç soruşturmasını yürütmekle sorumlu polis 
amirinin istemi ve mülkî amirin teklifi üzerine, yet
kili savcının talebi ve hâkim kararıyla ceza veya 
tutukevlerinden alınalbilir. Bu süre tutukluluk ve hü
kümlülük sürelerine sayılır.» 

Erzurum Milletvekili 
Hilmli NaDbantoğlu 

/ve arkadaşları 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Komisyon katılıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.., 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınız sunuyorum: Ka-
ibul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

— KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte atan' 4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı 

Pois Vazife ve Selahiyet Kanununun Bazı Mad
delerinim 'Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Mad
delerin Eklenmesi Hakkındaki Kanun ̂ Taasnsmın 5 
inci maddesiyle 2559 sayılı Kanunun 15 inci mad
desine eklenen fıkranın, «tutuklular» kelimesinden 
sonra, «Toplu suçlarda» kelimelerinin eklenmesini 
öneririz. 

Saygılarımızla. 
İstanbul Milletvekili 

Reşit Ülker 
ve arkadaşları 

ÖMER NECATİ CENGİZ (istanbul) — Efen
dim, önergedeki arkadaşların isimlerinin okunma
sını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, daha önce okundu. Her
kes, önerge sahipleri, önergeye iımza koyanlar öner
geleri takip etmek mevkiindedirler. Müzakereleri 
içtenlikle takip eden arkadaşlar bunu yaparlar 
efendim: «Benim önergem vardır, önergem de filan
la birliktedir, dana evvel de okundu» der, çünkü 
bugüne kadarki tatbikatımız böyle. 

ÖMER NECATİ CENGİZ (İstanbul) — Bugüne 
kadar okunuyordu Sayın Başkan, «Reşit Ülker ve 
arkadaşları» deniyor efendini. 

BAŞKAN — Efendim okundu. Önergeyle bera
ber bütün isimleri okuyoruz. İkinci okunuşta böyle 
yapıyoruz efendim. 

Sayın komisyon katılıyor mu efendlim? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATILLA 

SIN (Muş) — Katılmıyor Sayın Başkan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeye katılmıyorlar. 
M. TURAN BAYEZrr (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan, önergeyi tekalbfbül ediyorum efendlim. 
'BAŞKAN — Önergeyi tekalbibül olabilir mi efen

dlim? 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

olur efen'dim. 
BAŞKAN — Olmaz efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Önergeye imza veriyorum. 

BAŞKAN — Efendim, önergedeki imzalar eksik 
değil ki, o zaman eksik otursa, ben önergeyi iade 

ederim, önergeyi işleme koymam, imzalar tamam 
efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) •— 
önergeye imza koyuyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, önergede imzanız yoksa, 
kçnuşma imkânınız yok. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Efendim, önerge eksik değil, imza koyuyorum efen^ 
dim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sayılı ve 2559 sayılı Polis 

Vazife Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Bir
leştirilmesine ilişkin 5 inci maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini teklif ederiz. 

MADDE 5. — 2559 sayılı Kanunun 15 inci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Devletin bütünlüğü, anayasal düzeni ve genel gü
venliği ile kaçakçılık, katiller ve uyuşturucu maddelere 
ilişkin suçların önemi ve gizliliği bakımından gereken 
hükümlü veya tutuklular en çok on beş gün süre ile 
üst amirlere bilgi vermek şartıyla suç soruşturma
sını yürütmekle sorumlu en yüksek amirinin teklifi 
üzerine yetkili1 savcının talebi ve hâkimin kararı ile 
ceza veya tutukevlerinden alınabilir. Bu süre tutuk
luluk ve hükümlülükte geçmiş sayılır.» 

Kadir Narin Ömer Kuşhan 
Diyarbakır Kars 

Tevfik Bilal Muhittin Yıldırım 
Hatay Edirne 

Salim Erel 
Konya 

BAŞKAN — Sayın komisyon ve sayın hükümet 
önergeye katılıyorlar mı? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) .-r- Katılmıyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Katılmıyoruz. 

ÖMER NECATI CENGİZ (İstanbul) — Sayın 
Başkan, 3 imza okundu. 

BAŞKAN — Daha önce 2 imza sahibi de okun
dular. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 343 sayılı Yasanın 5 inci mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Ömer Kuşhan Ruşan Işın 
Kars Sivas 

H. Yılmaz Önen Paşa Sarıoğlu 
izmir Ağrı 

Cüneyt Canver 
Adana 

Öneri : «Devletin bütünlüğünü, anayasal düzeni ve 
genel güvenliği, kaçakçılık ve uyuşturucu madde kul
lanma, imal etme ve pazarlama suçlarına ilişkin suç
ların önemi ve gizliliği bakımından gerek görülen 
hallerde, hükümlü ve tutuklular, en çok yedi gün sü
re ile bağlı bulunulan üst amirlere bilgi vermek ve ge
rekli müsaade almak şartı ile suç soruşturmasını yü
rütmekle sorumlu polis amirinin teklifi üzerine yet
kili savcının talebi ve yetkili hâkimin konu ile ilgili 
kararıyla ceza veya tutukevlerinden alınabilirler. Alı
nılan bu süre tutukluluk ve hükümlülükte geçmiş sa
yılır.» 

BAŞKAN — Saym komisyon ve sayın hükümet 
önergeye katılıyorlar mı efendıim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Katılmıyoruz efendim. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Saym Başkan, öner
ge hakkında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, önergede imzanız 
var mı? 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, takip etti de çıktı efendim. 
BAŞKAN — Efendim, benim sormak vazifem 

değil mi? 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; her maddesinde gerçekten bizleri 
üzüntü içinde bırakan, vicdanen yaralayan bazı de
yimler, bazı tutumlar ve ileride bazı keyfî tasarruf
lara neden olacak hususlar bu maddelerin hepsine te
ker teker yerleştirilmiştir. Şimdi, daha önce biliyor
sunuz basında da geçti, üzerinde büyük tartışma olan 
ve dışarıya yansıyan ve bunun üzerine de Saym Baş
bakanın «48 saatlik gözaltına alma süresi 24 saate . 
inecektir» derken ve bu yolda kamuoyuna angaje 
olurken, şimdi dün bir hukukçu arkadaşımızın izah 

ettiği gibi, 15 günlük süreyi tekrar etmek suretiyle, 
anayasal dayanağı olmadan, Anayasamızın herhangi 
bir maddesine dayanmadan, onun genel esprisine da
yanmadan 15 gün içeriye alacaksınız, hüküm giymiş
tir, başka suçtan dahi olsa (Sayın Bakanı dün dinle
dim) ondan sonra deliller toplanıp geldi. Şimdi, ne 
yapacaktır? Yeniden sorgulamaya çekilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, çağımız modern çağdır, elek
tronik çağdır, uzaya gidiyorlar, biz hâlâ eski yön
temlerle ne yapıyoruz; sorgulama yapıyoruz. Arkadaş
larım, eğer sorgulamanın özünde bugünkü imkânları
mızla ve olması lazım gelen imkânlarla polis delilleri 
toplamışsa, 24 saatte de bunu yapabilir, 12 saatte de 
yapabilir, 5 günde de yapabilir, 3 günde de yapabilir, 
1 ayda da yapılabilir arkadaşlarım, bu niyete bağlıdır. 

Şimdi, suçlu dahi olsa suçlunun da kendi huku
kunu koruyacağına, koruması lazım geldiğine ve Tür
kiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu sürece de buna 
hakkı olduğuna inanıyoruz. Binaenaleyh" böyle olun
ca ne yapılması lazımdır; keyfî tasarruftan herke
sin kaçınması lazımdır. Biz polise verilen yetkilerin, 
polisin veya birtakım amirlerin sübjektif değerlendir
meleriyle, vatandaşın Anayasada saklı olan, Anayasa 
hukukumuza geçen hak ve özgürlüklerinin hiçbir şe
kilde zedelenmesini istemiyoruz. 

Şimdi, dünya kamuoyu önünde ve üyesi olduğu
muz Avrupa'nın kurumlarında altına imza koyaca
ğız; İnsan Hakları Beyannamesi, Helsinki Beyanna
mesi, Avrupa Konseyi ve diğer bütün kurumlarda 
üye olacaksınız ve en azından; asgarî şartlara riayet 
edeceğim diyeceksiniz, imza koyacaksınız, ondan son
ra uygulamaları birtakım sübjektif ve bir partinin 
görüşüne göre buraya getireceksiniz ve bunların sa
vunmasını yaptıracaksınız. Arkadaşlarım, bu herkesi 
yaralamıştır. Bugün sokaktaki vatandaş tedirgin ol
muştur. Bir insan yürürken eğer gölgesinden korkarsa, 
ayağını atarsa... 

BAŞKAN — Saym Sarıoğlu... 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Söylüyorum Sa
yın Başkanım. 

Ne yapacaktır? Endişe edecektir. 
BAŞKAN — önergeniz üzerinde konuşunuz. 
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Madde ile ilgi

lidir tabiî. Çünkü maddenin bir esprisi var. 
BAŞKAN — Madde ile ilgili ve önerge üzerin

de konuşun efendim, önergenizde ne söylediyseniz, 
onu konuşun efendim. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Oraya geliyo
rum efendim. 
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YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Konuşturmayın o 
zaman. 

BAŞKAN — Efendim, neler söylenecek, neler 
söylenmeyecek biz biliriz. Sayın Demir, biz hiç kim
senin konuşmasını kesmedik; ama önerge üzerinde 
konuşmaya davet Başkanın vazifesidir efendim. Sa
yın Sarıoğlu daha önergelerine gelmediler. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Geliyorum efen
dim, müsaade edin de geleyim. 

BAŞKAN — Valktiniz doldu efendim. 
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Kullanıyorum 

efendim, lafıma müdahale etmeyin. 
BAŞKAN — Toparlayın efendim. 
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Toparlayalım. 
Değerli arkadaşlarım, dün ANAP Grubu adına 

sayın hocamız burada - üzülerek söylüyorum - bir 
tarif yaptılar. Muhalefetin tarifini yaptılar. Ne dedi
ler? Ekalliyet. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATILLA 
SIN (Muş) — Ne alakası var Sayın Başkan? 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Akşam Mey
dan Larousse'a baktım, ne diyor? Küçük bir azınlık, 
zümre. Arkadaşlar bir müessesedir bu, parlamento 
bir müessesedir; muhalefeti vardır, iktidarı vardır; 
ama siz ona zümre diyemezsiniz. Zümre demek, 1985' 
lere 1950'lerin gözüyle bakmak demektir. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Konuşulan önergeyle ne alakası var 
bunun? 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — 1985'lere 1950 
gözüyle 'bakarsanız, bu tasarı'gelir işte o zaman önü
nüze. 

BAŞKAN — Sayın Paşa Sarıoğlu, önergenin dün
kü konuşmalarla ne alakası var? 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Var efendim. 
BAŞKAN — önergeyle ne alakası var? önerge

niz üzerinde konuşun ve bitirin. 
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Efendim bun

lar... 
BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, konuşmanız 5 da

kikayı, geçmiştir, 10 dakikayı tamamlamak üzeredir. 
Toparlayınız ve kürsüden ininiz. Rica ediyorum. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Şimdi değerli 
arkadaşlarım, biz parlamentoda kendi hukukumuz 
kadar, arkadaşlarımızın hukukuna da riayet ediyo
ruz, Saygıyla diyorum, olanlardan gerçekten mütees
siriz; ama düşününüz ki, 2 yıla yakın bir zamandır 
komisyonlar... Mesela bu tasarı komisyonlarda pekâlâ 
iyileştirilebilirdi. Arkadaşlarımız ekip kurdular gitti
ler, hiçbir tanesi dikkate alınmadı. Şimdi bunun... 

BAŞKAN — Sayın hatip... 
KADİR NARİN (Diyarbakır) — Sözünü kesiyor

sunuz Sayın Başkan. 
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Bunun baskısı 

liçinde siz ne yapacaksınız? Muhalefetinizi, burada 
sürdürmeye devam edeceksiniz. 

BAŞKAN — Sayın hatip, konuşma süreniz dol
muştur efendim. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Şimdi, sayın 
arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Şimdisi yok efendim, konuşma süre
niz dolmuştur. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Bitiriyorum Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — İkincisini tamamlıyorsunuz efendim. 
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Saym Başkanım, 

bitiriyorum efendim. 

BAŞKAN — İkincisini tamamlıyorsunuz, 10 da
kika oldu. Rica ederim efendim. Ben 10 dakika de
ğil, 5 dakika olmak üzere İçtüzüğün, hükmünü tanıya
rak size söz verdim, zatı âliniz 10 dakika konuştu
lar. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Geliyorum, biti
riyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim, lütfen efendim. 
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Saym Başkan, 

sayın arkadaşlarım; benim dediğim şudur. Ben, daha 
önce de söyledim. 

BAŞKAN — Sözünüzü kesiyorum efendim. 
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Bitiriyorum 

efendim. 
BAŞKAN — Sözünüzü kesmiş bulunuyorum, bu

yurun efendim; söyledikleriniz şu andan itibaren 
zapta geçmez Sayın Sarıoğlu. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Mümkün değil efendim. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Saygıyla arz edeyim, 

bitiriyorum efendim, müsaade edin. 
BAŞKAN — Teşekkür etmeniz için söz veriyo

rum. 
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Bitiriyorum 

efendim. 
Değerli arkadaşlarım, bizim dediğimiz şudur : 

Türkiye yalnız kendi kamuoyu içerisinde bunları tar
tışmıyor. Siz isteyin veya istemeyin bunlar dışarıda 
da tartışılıyor. Binaenaleyh, ben ne dedim; biz Avru
pa'nın kurumlarına üye olduk, asgarî şartları getir
mek içıin imza ettik, meclislerden çıktı. Bu meclisler 
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bunun aksini yapamaz arkadaşlar. Onun için bunla
rın asgarî düzeyde tutulması lazım. 

BAŞKAN — Evet, tamamlanmıştır Sayın Sarı-
oğlu, lütfen efendim. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Binaenaleyh, 
bunu 7 gün olarak teklif ediyoruz. 

Teşekkür ederim.- (HP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 343 sayılı Yasanın 5 inci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygıla
rımızla arz ve teklif ederiz. 

H. Yılmaz Önen Muhittin Yıldırım 
izmir Edirne 

Tevfik Bilal Sururi Baykal 
Hatay Ankara 

Ömer Kuşhan 
Kars 

«Devletin ulusu ve ülkesiyle bütünlüğü, anayasal 
düzenli ve genel güvenliği ile kaçakçılık ve uyuşturucu 
maddelere ilişkin suçların önemi ve gizliliği bakımın
dan gereken hükümlü veya tutuklular en çok onbeş 
gün süre ile üst amirlere bilgi vermek şartıyla suç sp-
ruştürmasını yürütmekle sorumlu polis amirinin tek
lifli üzerine yetkili savcının talebi ve hâkimin kararıy
la ceza veya tutukevlerinden alınabilir. Bu süre tutuk
luluk ve hükümlülükte geçmiş sayılır.» 

BAŞKAN— önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kalbul etmeyenler... önerge Jcaibul edil
memiştir,: 

Öiğer önergeyi okultuyorum. 

Türkiye Büyük MMet iMıeclisi Başkanlığına 
Görüşülmelkite olan 343 sıra sayılı Yasa tasarısının 

5 inci maddesinin «Pöis amirinin teklifi üzerine» 
oümllesinlden sonra viırgüflün kaMtnkoamm saygıları
mızla arz ve teMiff ederiz. 

Durcan Emirfbayer: îslmıet Turnangil 
İzmir Manisa 

Ayhan Fırait . Süleyman Koyucuigil 
Malatya Gaziantep 

BAŞKAN.— Sayın Kâltlip Üye, siz sadece «arka-
fdaışâarı» diye okuyacaksınız. (HP sıralarından «Niye 
müldâhale ediyorsunuz, acelen mi var Sayın Başkan?» 
sesleri) 

VEGÎHÎ ATAKLI (Şanlıurfa) — Zorunuz ne? 
BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka

tılıyor mu efendini? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyoruz efendim, 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Kaltılimıyoıruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul ddenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum... 
VEOHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, 

isimlerin tepsi okunsun. 
BAŞKAN — Efendim, şimdiye kadar aşağı yuka

rı 50 ila 60'a yakın kanun tasarısı ve teklifini müza-
ifcere öttük ve bunlar üizerinlde aşağı yukarı belki lOOO'e, 
2000'e, 3000'ıe yakın önerge müzakere edildi. O öner
gelerde hanıgi yöntemi taitlbik ettiysek burada da aynı 
yöntemi tatbik ediyoruz. Çünkü... 

VECİHİt ATAKLI (Şanlıurfa) — Niye daha evvel 
aynı yöntemi taltbik eltlmediinüz? 

BAŞKAN — Çünkü dalha evvel okuttuk. Her 
önergede aşağı yukarı 20 tane aricadaşın ismi var. 
Bunların hepsini okuttuk. Simidi biz aykırılık derece
sine göre okutuyor ve kime ait olduğunu başJtalki im
za ile de belirtiyoruz. Dalha evvelki taitlbikatlarıınız 
da bu yoldadır. O zaman niçin itiraz vaki olmadı? 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — 200 
önergeyi nasıl takip edbîim Sayın Başkan, ökuyunuz-
ki söz al'alım. 

BAŞKAN — Sayın Aydın Güven Gürkan, zatı âli
niz hangi önergeye, kimin önergesine birlikte imza 
attığınızı bilemiyorsanız biz nıe bilelim? (ANAP sı
ralarımdan alkışlar) 

Okuyun efendim. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Anltalya) - - Hak

kımızı gaslediyorsunuz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Devam edin efendim, devam edin^ 

Türikiye Bülyülk Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Yasa tasarısı

nın 5 inci maddesinin son cümlesin©, «Ve cezadan 
düşülür» ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

İzmir Milletvekili 
iDurcan Emiribayer ve Afkadaşları 
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AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Gas
lediyorsunuz, gaslediyorsunuz, gaspediyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Aydın Güven Gürkan, 2 se
neden beri tatbik edilen bir sistemde niye kimse 
Başkana «Bu hakkı gaspediyorsunuz» diye söyleme
diler dle zâtı âliniz söylüyorsunuz? 2 yıldan beri zatı 
âliniz bu Mecliste vazife yapıyorsunuz, 2 yıldan beri 
t>u taitlbiitoat devaim ederken iıiçin itirazda bulunmadı
nız? (HP sıralarından gürültüler) 

'NURJt KORKMAZ (Adana) — Yanlı davranı
yorsunuz, yandı. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu 
efenldilm? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Katıllmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeye komÜısyıon katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza ısunuyoruım. Kalbul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kalbul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
343 sıra sayılı görüşülmekte olan Yasa tasarısı

nın 5 inci maddesinde 'belirtilen 2559 Sayılı Kanu
nun 15 inci maddesinin aşağıdaki sekilide düzelltlme-
sini arz ve talep ediyoruz. 

«DevMün bütünlüğü, anayasal düzeni ve genel gü
venliğiyle kaçakçılık ve uyuşituırucu maddelere ilişkin 
suçların önemi ve gizliliği bakımın(dan gereken hü-
Ikıümilü ve tutuklular; en çdk onlbeş gün1 süre ile üst 
amirlere bilgi vermek koşuluyla suç soruşturmasını 
yürütmekle sorumlu pois amirinin önerisiyle yetkili 
savcının talebi ve hakimlin kararıyla ceza veya tutuk
evlerinde ayrı bir yere alınarak burada gerekli sorgu
lama yapılır. 

Ağrı Milletvekili 
İbrahim Taşdemir 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — KattıuyoruiZi 

ÎSMET TURHANGİL (Manisa) — Sayın Baş
kan, benim ismim var ımı acalba efendim? 

'BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor efen
dim, bu itibarla herhanıgli bir miUetvekilİne söz ver
me imkânı olmadığına göre önergeyi oylarınıza sunu

yorum. Kalbul edenler... Etmeyenler... Önerge kalbul 
edilmemiştir. 

ÖMER NECATI CENGİZ (İstanbul) — O zaman 
imzaları hiç dkuitmayıın efendim. 

'BAŞKAN — Diğer önergeyi olkutuyorum. 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkan, 

usüll hakkında Söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, usulün hangi noktasında 
söz isltiyorisunuız?' 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Başkanlık Diva
nının oturumu yöneltlmeideki davranışları hakkında. 

iBAŞKAN — Efendim, Başkanlık DİVanının otu
rumu yöneltmede herhanlği jbir kusuru yoktur. (HP sı
ralarından, «Var efendim, var» sesleri.) 

Önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte dllduğumuz 343 sıra sayılı yasa ta

sarısının madde 5'i gereğince 2559 sayılı Yasanın 
15 inci maddesine eklenmek istenen fıkrada, «Üst 
amirlere bilgi vermek şartıyla suç soruşturmasını yü-
rütimekile sorumllu polis amirinin teklifi üzerine» iba
resinin keyfî taleplere neden olacağı dolaylısıyla sakın
calı bulduğumuzdan... 

iBAŞKAN — Esbalbı mucibelerini okumayın efen
dim, sadece değiştirge kısmını okuyun. 

VECİHI ATAKLI (Şanlıurfa) — Onu okuyor 
efendim, onu okuyor^ 

'BAŞKAN — Okumaya devam edin ©fendim. 
«. . , Üst amlirlere bülgi vermek şartıyla suç soruş

turmasını yürütmekle sorumlu polis amirinin istemi 
ve mülkî amirin teklifi üzerine» şeklinde değiştiril
mesi. 

Erzurum Milletvekilli 
Hilmi Nalbanltoğlu 

ve Arkadaşları 

BAŞKAN — Komliisyon önergeye katılıyor mu 
efendilm?' 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AltLLA 
SIN (Muş) — Katıâıyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — KaMmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge kalbul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okultuyorunı. 
Divan Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Poliis Yasa ta
sarısının 5 inci maddesinin gerekçede gösterildiği gibi 
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«hıük'iümllü» kelimesinin k'alfdırılmiaısını arz ve teklif 
ederiz. 

İzmir Mİlletlvelkili 
Fikret Ertan 

ve Arkadaşları 

BAŞKAN — önergeye komisyon Ve hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

(İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, Başkanlık anlama
dı, katılıyor musunuz? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

VEGİH1 ATAKLI (Şanlıurfa) — Komisyon ka
tılıyor efendilm. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Evet, katılıyorum. Bir daha tekrarla
yayım mı sayın miileltivekıii? 

BAŞKAN — önergeyi oyliarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler.,. önerge kabul edilmemiş
tir.! 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ko
misyon Sözcüsünün ciddiyetine niye müdahale etmi
yorsunuz Sayın Başkan? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Süzin gibi gayri ciddî değilim beyim. 

'BAŞKAN — Sayın komisyon, sayın komisyon... 
Diğer önergeyi okutuyorum^ 

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

nın 5 inci maddesinin birinci cümlesindeki «gereken» 
kelimesinin çıtoarıtlmasını saygılarımızla arz ve teklif 
ederiz. 

Ağrı Milletvekili 
Paşa Sarıoğlu ve arkadaşları 

BALKAN — Komisyon kaîtılıyıor mu efendim? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

SIN (Muş) — Evet, katılıyor. 
'BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ HAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Katılmıyoruz efendim, 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler,.. Etmeyenler... Önerge kabul edimemiş-
«İ!f. 
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Diğer önergeyi okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Yasa Tasarısı
nın 5 inci maddesinden «Yetkili savcının talebi» iba
resinin çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

İzmir Miletivekili 
Fikret Ertan ve arkadaşları 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon kaltıliıyör mu 
efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
'SIN (Muş) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er-

züncan) — Kaltılmıyoruz efendüma 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiş-
ıtir., 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

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

li ve 2559 Sayılı Polis VaZiıfe ve Selabiyet Kanunu
nun 5 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değişıtiriilme-
sini arz ve teklif ederiz^ 

Mıaddte 5. — 2559 Sayılı Kanunun 15 inci mad
desine aşağıdaki fıkra ekDenmliştir. 

Devletin bütünlüğü, anayasal dıüzenü ve genel gü
venliği ile' kaçakçılık ve uyuşturucu maddelere iliş
kin suçların önemi ve gizliliği bakımından gereken 
hükümlü Veya tutuklular en çdk onlbeş gün süre ile 
üst amirlere bilgi vermek şartıyla suç soruşlburması-
nı yürütmekle sorumlu «En yüksek mülkiye amirin» 
teklifi üzerine, yetkili savcının talebi ve hâkimin ka
rarı 'ile ceza veya ıtutulkeMler'inden almalbiilir. Bu süre 
tutukluluk ve hükümlülükte geçmiş sayılır. 

Edirne Milletvdtiii 
MuMin Yıldırım 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın komüsyon önergeye katılıyor 
mu efendim?, 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — KaJtalıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın hükümet?,. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — KMimıyoruz efendlim^ 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 
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Diğer önergeyi okutuyorum : 
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. 

Ağrı Milletvekili 
Paşa Sarıoğlu 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın hükümet?.. 
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 Başkanlığına 
MADDE 5. — 2559 sayılı Kanunun 15 inci mad

desine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve talep 
ederiz. 

Devletin bütünlüğü, anayasal düzeni ve kamu dü
zeninin ilavesini arz ve talep ederiz. 

İzmir Milletvekili 
Durcan Emirbayer 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

SIN (Muş) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Mecisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 2559 sayılı Kanunun 15 inci 

maddesine eklenen fıkranın aşağıdaki şekilde düzel
tilmesini 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 onbeş gün 
süre ile üst amirlere bilgi vermek şartıyla suç soruş-
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turmasını yürütmekle^sorumlu polis, amirinin teklifi 
üzerine, yetkili savcının talebi ve hâkimin kararı ile 
ceza veya tutukevlerinden alınabilir. Bu süre tutuk
luluk ve tükümlülükte geçmiş sayılır. 

İzmir Milletvekili 
Durcan Emirbayer 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılmıyor 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 : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Yasa Tasarısı

nın 5 inci maddesinin birinci cümlesindeki «ve» keli
mesinin çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

İzmir Milletvekili 
Fikret Ertan 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATILLA 

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 : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına , 
Görüşülmekle olan 343 sıra sayılı yasa tasarısı

nın 5 inci maddesindeki birinci cümledeki «ve» keli
mesinin çıkarılmasını saygılarımızla arz ve teklif ede
riz-. 

Edirne Milletvekili 
Muhittin Yıldırım 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

SIN (Muş) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
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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 Başkanlığına 
Madde 5. — 2559 sayılı Kanunun 15 inci madde

sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve talep 
ederim. 

«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 süreyle 
üst amire bilgi vermek şartıyla suç soruşturmasını yü
rütmekle sorumlu polis amirinin teklifi üzerine yet
kili savcının talebi ve hâkimin kararı ile polise tes
limden önce ve polisten tekrar geri dönerken hüküm
lü veya tutuklunun sağlık durumu resmî doktor ra
poru ile tespit edilerek ceza veya tutukevlerinden alı
nabilir. Bu süre tutukluluk ve hükümlülükte geçmiş 
sayılır.» 

Adana Milletvekili 
Metin Üstünel 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılmıyoruz 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 : 

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

nın 5 inci maddesine herhangi bir fıkra eklenilme-
mesi arz ve teklif olunur. 

Gaziantep Milletvekili 
Süleyman Koyuncugil 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılmıyor efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
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İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, 
önergenin altındaki imzaların okunmasını istiyoruz. 
Arkadaşlar, imzasının olup olmadığını hatırlamıyor
lar, lütfen söz hakkını kapatmayın. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... (HP sıralarından sıra ka
paklarına vurmalar, gürültüler) Etmeyenler... önerge 
kabul edilmemiştir. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Söz 
istiyorum, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya)— öner

gede imzam var efendim. 
BAŞKAN — önergede imzanız yok efendim1. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Nereden 
biliyorsun olup olmadığını? Ayıp ayıp... 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Benim imzam 
var efendim. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Benim 
imzam var efendim. 

BAŞKAN — Yok efendim. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Behim imzam 

var Sayın Başkan. (Gürültüler) 

YUSUF DEMİR (Bilecik) — İsimleri okumak 
mecburiyetindesiniz. 

BAŞKAN — Efendim, söz istenirse verilir; oy
lanmıştır efendim, oylama işlemi tamamlanmıştır. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 4.7.1934 tarihli ve 343 sıra 
sayılı ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkındaki Kanun 
Tasarısının 5 inci maddesinin aşağıdaki şekilde kabu
lünü arz ederiz. 

«Madde 5. — 2559 sayılı Kanunun 15 inci mad
desine aşağıdaki şekilde fıkra eklenmiştir. 

Devletin bütünlüğü, anayasal düzeni ye genel gü
venliği ile kaçakçılık ve uyuşturucu maddelere iliş
kin suçların önemi ve gizliliği bakımından gereken 
hükümlü veya tutuklulara en çok onbeş gün süre 
ile üst amirlere, bilgi vermek şartıyla suç soruşturma
sını yürütmekle sorumlu polis amirinin teklifi, üze
rine, yetkili savcının talebi ve hâkimin kararı ile ce-
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za veya tutukevlerinden alınabilir. Bu süre tutukluluk 
ve hükümlülükte geçmiş sayılır.» 

izmir Milletvekii 
Fikret Ertan 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Önergeye komisyon 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 okutuyormu efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Bakanlığına 
Görüşülmekte olan ve 2559 sayılı Kanunun 15 

inci maddesine fıkra eklenmesine dair 5 inci madde
de yer alan «15 gün» ibaresinin «3 saat» olarak değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Tokat Milletvekili 
Cemal özdemir 
ve arkadaşları 

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 efendim: 

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

ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 
5 inci maddesinin, en çok 15 gün süre ile üst amirlere 
bilgi vermek şartıyla suç soruşturmasını yürütmekle 
sorumlu polis amirinin teklifi üzerine, en çok 15 gün
lük süre yerine, en çok 3 gün süre ile üst amirlere 
bilgi vermek, şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Manisa Milletvekili 
İsmet Turhangil 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon önergeye 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 : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Yasa Tasarısı

nın 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Gereğini talep ederiz. 

Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver 
ve arkadaşları 

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 ve tutuklular, en çok üç gün süre ile ve üst 
amirlere bilgi vermek şatrı ile yetkili savcının talebi 
ve hâkimin kararı ile ceza veya tutukevlerinden alı
nabilirler. Bu süre tutuklulukta veya hükümlülükte 
geçmiş sayılır.» 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim. 

İÇİŞLERİ • KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyor. * 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Bu 
ne iştir? Meclis çalışıyor öyle mi? Çin işkencesi... 

SALIM EREL (Konya) — Sayın Başkan, bu uy
gulamaya kepazelik denir. 

BAŞKAN — Salim Erel, sözünüzü geri almak 
mevkiindesiniz. 

SALİM EREL (Konya) — Başkanlığa söylemiyo
rum efendim; uygulamaya söyledim. 

BAŞKAN — Sözünüzü geri almak mevkiindesi
niz. Bu sözü geri almak mevkiindesiniz; lütfen efen
dim, 

SALİM EREL (Konya) — Tavzih ediyorum efen
dim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. . 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
2559 sayılı Kanunun 15 inci maddesine bir fıkra 

eklenmesine dair 5 inci maddesindeki «15 gün» iba
resinin «12 saat» olarak değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Edirne Milletvekili 
Muhittin Yıldırım 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyor. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

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 maddesi
nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi öngörülmektedir. 
Teklifimizi saygı ile arz ederiz. 

% MADDE 5. — 2559 sayılı Kanunun 15 inci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Devletin bütünlüğü, anayasal düzeni ve genel gü
venliği ile kaçakçılık ve uyuşturucu maddelere ilişkin 
suçların önemi ve gizliliği bakımından gereken hü
kümlü veya tutuklular, en çok 15 gün süreyle üst 
amirlere bilgi vermek şartıyla suç soruşturmasını yü
rütmekle sorumlu polis amirinin teklifi üzerine, yet
kili savcının talebi ve hâkimin kararıyla ceza veya 
tutukevlerinden alınabilir. Bu süre tutukluluk ve hü
kümlülükte geçmiş sayılır. Ancak bu süre 96 saati 
geçemez.» 

Erzincan Milletvekili 
Veysel Varol 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyor efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
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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 Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 343 sıra sayılı Yasa Tek

lifinin madde 5'de eklenmek istenen fıkranın; 
«Gereken hükümlü veya tutuklular, en çok 15 

gün süre ile» cümlesindeki sürenin, «en çok 1 hafta 
süre» olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Erzurum Miletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Şimdi iki önerge vardır; Sayın Mus>-
tafa Uğur Ener ve arkadaşlarının vermiş olduğu bir 
önerge, Sayın Eyüp Aşık ve arkadaşlarının verdiği 
diğer bir önerge... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Okunan önergenin 
işlemi yarım kaldı Sayın Başkan. Okunan önergeyi 
oylayın ondan sonra. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim; müsaa
de buyurun. 

Hükümetin vermiş olduğu bir önergeyle aynı ma
hiyettedir. Ben, hükümetin vermiş olduğu önergeyi 
okutacağım. Şayet, sayın milletvekileri bu önergeye 
katılırlar ve önergelerini geri alırlarsa hükümetin 
önergesini oylatacağım. Şayet geri almazlarsa bu 
önergeleri de okutacağım. 

Biraz evvel okumuş olduğumuz önergeye komis
yon katılıyor mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATILLA 
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. 

Şimdi hükümetin önergesini okutuyorum efen
dim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Kanun Tasa

rısının 5 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini Hükümet adına arz ve teklif ederim. 

Yıldırım Akbulut 
içişleri Bakanı 
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«Devletin bütünlüğü, anayasal düzeni ve genel 
. güvenliği ile kaçakçılık ve uyuşturucu maddelere 
ilişkin suçların önemi ve gizliliği bakımından, ifadele
rine başvurulması gereken, başka suçlardan hükümlü 
veya tutuklu bulunanlar, münferit hadiselerde yirmi-
dört saat, toplu hadiselerde en çok onbeş gün süre 
ile üst amire bilgi vermek şartıyla suç soruşturması
nı yürütmekle görevli polis amirinin teklifi üzerine 
yetkili savcının talebi ve hâkimin kararı ile ceza veya 
tutukevinden alınabilirler. Bu süre tutukluluk ve hü
kümlülükte geçmiş sayılır. Hükümlü veya tutuklular, 
ceza veya tutukevinden alındıklarında, sıhhî durum
larının doktor raporu ile tespitini talep edebilirler» 

BAŞKAN — Diğer önerge sahipleri olan İsmet 
Oktay ve arkadaşları, Mustafa Uğur Ener ve arkadaş
ları bu önerge karşısında önergelerini geri almadık
ları takdirde oylayacağız efendim. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Geri alıyoruz efen
dim. 

MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Geri alı
yoruz. 

BAŞKAN — Geri alıyorlar. 
Hükümet teklifine katılıyor musunuz sayın ko

misyon? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

SIN (Muş) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Söz istiyorum 

Sayın Başkan. 
NURİ KORKMAZ (Adana) — önerge yeni şek

liyle gelmiştir efendim. (HP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş

tir. 
Efendim önergeyi 88 inci maddeye göre hükü

met de verebilir, milletvekilleri de verebilir, komis
yon da verebelir. Bu itibarla önergedir; önerge üze
rinde ne muamele yapılırsa o yapılır. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, hü
kümetin verdiği Önerge üzerinde görüşme açmanız 
gerekir. 

BAŞKAN — Şimdi, 5 inci madde üzerindeki öner
geler oylanmış ve 5 inci madde üzerindeki müzake
reler tamamlanmıştır. 

5 inci maddeyi, kabul edilen önergeyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 5 inci madde ka'bul edilmiştir. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — 2559 sayılı Kanuna aşağıdaki mad

deler 'eklenmiştir. 
EK MADDE 1. — Umumî veya umuma açık 

yerler ile umuma açık yer niteliğindeki ulaşım araçla
rında, gerçek kişi veya topluluklar mahallin en bü
yük mülkî amirine en az 48 saat önceden müracaat 
suretiyle oyun ve temsil verebilir veya çeşitli şekil
lerde gösteri düzenleyebilir. 

Bunlardan, genel ahlaka, Devletin ülkesi ve mil
letiyle bölünmez bütünlüğüne veya Anayasa düzeni
ne aykırı olduğu tespit edilenler, mahallin en büyük 
mülkî amiri emriyle polis tarafından menedilir ve 
ilgililer derhal adlî mercilere sevk edilir. 

Dilekçe ile yapılacak müracaatta oyun, temsil 
veya gösteriye katılan yönetici ve diğer kişilerin kim
lik, ikametgâh ve tabiyetleri belirtilir. 

BAŞKAN — Halkçı Parti Grubu adına Sayın 
Sırrı özibek; buyurun efendim. 

IHP GRUBU ADINA AHMET SIRRI ÖZBEK 
(Adıyaman) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
sözlerime Benjamin Constant'ın şu sözleriyle başla
mak istiyorum : «Ne olursa olsun, adil hareket edi-. 
niz. Zira hukuk yardımıyla hükümran olamadığınız 
yerde, haksızlıkla hiç de muvaffak olamazsınız.» 

İşte sayın 'milletvekilleri; hukuk devleti, hukukun 
üstünlüğü, insan hak ve hürriyetlerine idare edenle
rin ne kadar itibar etmeleri gerektiğinin en güzel ifa
delerinden birisi budur. Halkı 'baskı altında tutmak 
çözüm değildir. Sıkıyönetimi kaldıracağız diye iman 
hak ve hürriyetlerini baskı altına almaya hakkınız 
yoktur. 'Militarist devlet şekline yönelerek, demok
ratik hukuk devletine zarar vermeye ise bu halkın 
tahammül göstereceğini sanmayınız. Eğer, halkı 'bas
kı altında tutmak iktidarların devamını sağlar, diye 
düşünüyorsanız; lütfen totaliter rejimlerin, Şah'ın 
SAVAK'lı İran'ını, Duçe'nin İtalya'sını unutmayınız. 
Baskı rejimleri geçmişte nasıl rağbet görmediyse, 
bundan sonra da görmeyecektir. 

Her vatandaşın cebine, evinin en mahrem yerle
rine, mektubunun içine, telefonunun ahizesine 1 po
lis koymakla ANAP'ın otoriter çizgisinin kalınlaşa-
ca|ına ve devamlılık kazanacağına inanıyorsanız, ya
nılıyorsunuz demektir. (HP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Hepimizin tüm vasıflarıyla tanıdığı polisimize aşı
rı sorumsuzluk ve bu ölçüde de aşırı yetki verirseniz, 
sonucunu varın siz düşünün. Bu maddenin ek 1 inci 
maddesiyle kültür ve sanat hayatımız felce uğratıl-
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maktadır. Sanat ve sanatçı kendisini hiç anlamayacak 
olan polisle yüz yüze kalacak ve sonunda eski tabir
le «Terk-i sanat» etmek zorunda kalacaktır. Sonun
da ise bir tek devletin sanat kurumları yaşayacak; 
liberal Sayın Özal sayesinde oyun, temsil ve gösteri 
gibi sanat dallarında özel teşebbüs ortadan kalka
caktır. 

Ek 2 nci madde, her türlü istismara açıktır. Ceza 
Muhakemeleri Usulü Yasamızda son yapılan deği
şiklik ile gözaltı süresini 24 saate indirdik. Buradaki 
48 saate ısrar etmenin anlamı ve gerekçesi nedir? 

Ceza ve usul yasalarımız toplu suçu izah etmiş
lerdir. Hangi tür suçların toplu suç ve toplu suç için 
ise kaç kişinin gerekli olduğu belirtilmiştir. Bu ya
sada böyle bir ayırım yapılmamış olması dahi bu 
yasanın, insan hak ve özgürlüklerinin neleri kapsa
dığını bilmeden ve hukuk bilgisinden ne kadar yok
sun olarak hazırlandığını göstermektedir. 

Şimdi bu maddeye göre 2 kişinin susturucusu ol
mayan bir motosiklete bindiklerini düşünelim. Bir ki
şi bindiği zaman .24 saatte ne hale geldiğini gazete
lerden öğrenmiş olduk. Bu madde toplu suçlarda 
•gözaltı süresini 15 güne çıkardığına göre, bu 2 kişi
nin 15 günde çekeceğini doğru orantı yoluyla he
saplayabilirsiniz. 

Değerli arkadaşlar, hukuk devletinde böyle yasa 
olmaz. Bu yasanın'ek 3 üncü maddesinde sözü geçen 
genel güvenlik kavramının içerisine her türlü tak
sirli suçlar, kusur ve kabahatlar da girer. Bu majdde 
kasta dayalı suç ve cürümleri zaten saymıştır. Ayrı
ca, kusur ve kabahatlar ı da kapsayan genel güven
lik kavramına gerek yoktur. Bu terim, polisi suiisti
maller ile karşı karşıya bırakacak sınırsız bir alan 
açmaktadır. 

Bu maddeye göre, kasta dayalı olmayan kusurlu 
bir harekette bulunan kişiler bile süre sınırlaması-
bulunmadığı için, süresiz olarak evinde veyahut da 
işyerlerinde göz hapsinde tutulmaktadırlar. 

Kaldıki, bu maddede, «ifadesine başvurulacak 
olanlar» diye bir ifade vardır. Bu şekildeki bir ifa
denin içerisine tanık ve bilirkişiler de girerler. Her 
tanık ve bilirkişiyi polis zoruyla göreve götürmeye 
çalışır ve yine polisin canı istedi diye süresiz olarak 
evine veya işyerine hapsederseniz, bundan böyle ta
nık ve bilirkişi zor bulursunuz. Evde ve işyerinde 
gözaltı şekliyle hürriyet kısıtlamasını dahi yargıdan 
alıp idareye vermeyi, bükük devletine, insan hak ve 
'hürriyetlerine vurulmuş en büyük darbe olarak ad
dediyorum. 

Ek 4 üncü maddede, yer ve zaman sının koy
madan, hiçbir amir ve üst makam ile yargı kararına 
gerek olmadan polisi görevli kabul edip her türlü 
sınırsız yetkiyi veriyorsunuz; hem de hiçbir yargı 
denetimine gerek duymadan. Bu aşırı keyfîlik içinde 
neler olacaktır neler. 

Şu anda; yani bu yasa çıkmadan bir üst görevli 
lütfen bir kamyona binip E-5 karayolunda 100 kilo
metre gidip gelsin. Yalnız trafik polisleriyle karşıla
şacaklarından dolayı, lütfen gelip Meclise bilgi ver
sinler. O zaman, polisi ve polisin yapısını daha iyi 
anlarız inancındayım. 

Ek madde 6'da ise totaliter rejimlerde uygulanan 
tehlikeli hal kavramının değişik bir şekli ifade edil
mektedir. Bizim hukuk sistemimizde tehlikeli hal 
kavramı yoktur. Buna rağmen, madde kapsamındaki 
alt ve üst sınırlarıyla kimlerin emriyle, ne şekilde ha
reket edeceği yönünde açık kavramlar bulunmadı
ğından, bu madde- ile polise toplu gösterilerde, kat
liamlara neden olma ve 'kurunun yanında yaşı da 
yakma yetkisi verilmektedir. 

Polis ve vali gibi savcılar da hükümetin emrin-
dedirler. Dolayısıyla iktidar partisinin yerel yöneti
cilerinin de etki sindedirler. Maalesef realite budur. 
Yani, savcı da emir kuludur. Savcı bulunan her yer
de yargıç da bulunacağından, ek 7 nci maddedeki 
«Savcının yazılı izni» ibaresine gerek bulunmadığı 
inancındayız. 

Anayasamız, hiçbir şahsa ayrıcalık ve imtiyaz ta
nınmayacağını ihükme bağlamıştır. Her cezaevinde 
suç işleyen polis ve bekçileri barındıracak koğuşlar 
mevcuttur. Bu nedenle polisler için ayrı cezaevlerine 
gerek yoktur. Suç işleyen diğer kamu görevlileri için 
böyle bir ayrıcalık tanınmadığı halde, Anayasanın 
eşitlik ilkesine aykırı olarak polise tanınan bu ayrı
calık hukuka uygun değildir. 

ANAP iktidarı halka güvenmemekte, bu nedenle 
yargı güvencesinden halkımızı yoksun bırakmaya ça
lışırken, ek 11 inci maddeyle polise güvence vermek
tedir. Diğer kamu görevlilerine, köylüye, işçi ve es
nafa hiçbir güvence verilmezken, bunlar sendikal faa
liyet, dernek faaliyetleri, grev ve siyasal örgütlenme 
gibi yasal güvencelerden yoksun iken, polislere bu 
kadar ayrıcalık ve güvence verilmesi, muhalefetin, 
polis devleti kurmaya yöneldiğiniz ve militarist dev
let ödemi duyduğunuz şeklindeki iddialarını doğru
lamaktadır. 

Polisi suça teşvik edici boyutlara varan imkân ve 
imtiyazlar ile sınıfsız ve sorumsuz yetkiler verilmesi 
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ve bir de üzerine emniyet sigortası gibi güvence ve
rilmesi fevkalade mahzurludur. Bu tedbirlerle ülke 
huzur ve refaha kavuşacaktır diyorsunuz, hayâl ül
kesinde yaşıyorsunuz demektir. 

Ek 12 nci madde, Anayasamızın herkesin kanun 
önünde eşit olduğunu emreden 10 uncu maddesine 
aykırıdır. Yargılanan polise yargı önünde ayrıcalık 
tanınması çok sakıncalı olup, ANAP iktidarının yar
gıyı giderek idarenin gerisine itme hareketlerinin yeni 
bir parçasıdır. 

ANAP'taki hukukçu arkadaşlarımın dikkatini çe
kerim; hukuk devleti kademe kademe geriye gidiyor. 
Kaldıki, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasamız kimle
rin hangi şartlarda ve ne şekilde duruşmalardan va
reste tutulacağına mahkemelerin karar vereceğini 226 
nci maddesiyle 7 'bent şeklinde izah etmiştir. Bu yasa 
ile polisin duruşmalardan vareste tutulmasını düzen
lemek, idarenin bağımsız yargıya müdahalesi olup, 
Anayasanın 9 ve 138 inci maddelerinin açıkça ihlâli
dir. 

Ayrıca tasarının bu maddesinde, suç işleyen po
lisin avukatlık ücretinin devletçe ödeneceği belirtil
mektedir. Yukarıda izah ettiğimiz gibi, polisin, suç 
işlemesi için her imkânı vereceksin, ondan sonra da 
onun savunmasını üstleneceksin. Bu ne 'biçim hukuk 
anlayışıdır arkadaşlar? Hiçbir kamu görevlisine ta
nınmayan bu ayrıcalığın, Anayasanın eşitlik ilkesine 
aykırı olmasına rağmen, polise tanınmış olması, po
lis devletine doğru gidişin yegâne kanıtıdır. Yargısal 
denetimden uzak olan, polis dahil, hiç kimseyi kont-
rol etmek mümkün değildir. Padişahlar dahi şehza
delerine hu kadar -yetiki, serbesti imtiyaz ve güvence 
tanımamışlardır. 

Yasayı bilmemenin mazeret olmadığını hepimiz 
kabul ediyoruz. Ancak, ek 13 üncü madde gereğince 
mülkî amirin veya polisin bulundukları mahalde koy
dukları herhangi bir yasağı o yere henüz gelen birisi 
bilmeyecektir; kasıtsız olarak o yasağı ihlâl ettiğiniz 
zaman, onu polisin elinden kim kurtaracaktır Allah 
bilir. Derdini ânlaüncaya kadar «Yaşar, ne yaşar, ne 
de yaşamaz» olacaktır. 

Sonuç olarak : Hâlâ yaramaz çocuklarını «Polis 
geliyor» diye korkutan analar mevcut iken, sevilmesi 
ve saygı duyulması gereken polisimizi giderek kor
kulan ve kaçılan insan haline getiren bu yasa, hal
kımızı hürriyetsizlikten nefes alamaz hale getirecek
tir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (HP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekür ederim. 
Şahsı adına söz alan arkadaşları okuyorum : Sa

yın İsmail Saruhan, Sayın Nuri Korkmaz, Sayın Ha
lil İbrahim Şahin, Sayın Cüneyt Canver, Sayın Ab
dullah Çakırefe. 

Sayın Halil İbrahim Şahin, buradar mı? 
Bendenize bir tezkere göndermişsiniz : Zatı âliniz 

Meclise devam eden ve benim tanıdığım hir üye ol
duğunuza göre, zatı âlinizi hedef alan bir söz yoktur. 
Şu anda ismini hatırlayamadığum ve şu anda da Mec
liste bulunmayan bir arkadaşım Başkanlığa karşı bir 
hitapta bulundu, ben de o anda o hitabı kendisine 
cevapladım. Bu itibarla şahsınızla ilgili bir konu de
ğildir efendim. 

Teşekkür ederim. 

HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Denizli) — Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Sayın İsmail Sarühan'a söz veriyo
rum; 'buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; bir milleti devlet yapan bazı 
unsurlar vardır ve onların başında anayasa gelir. 
198'2 Anayasasıda Türk Milletinin hem bünyesine 
uygundur ve hem de bunu oyu ile gönülden tasvip 
etmiştir. Bu büyük yasa devletin organlarını tayin 
ederken; asayişin nasıl ve kimler eliyle sağlanacağını 
da hükme bağlamıştır. İşte görüşmekte olduğumuz 
yasa tasarısının 7 nci maddesi ve diğer maddeleri hu 
görevin polis teşkilâtı vasıtasıyla sağlanacağından iba
rettir. 

(Düşmanlar yeni metotlar geliştirmişler ve gençleri 
uyuşturucu alışkanlığı ile mahvederek milletleri yık
maya çalışmaktadırlar. Bu yasa tasarısını, polis dev
leti kurmayı amaçlayan bir yasa tasarı olarak göster
meyi talihsizlik olarak görüyorum. Aksi hâlde, geç
mişte günahsız insanları boğazlayan ve bu devleti ne 
hale düşürmek istediklerini gördüğümüz, insanları 
primlendirmiş oluruz ki, bu da sanıyorum Türk Ana
yasasının getirmiş, olduğu ilkelere aykırı olur. 

Biz yüce Mecliste İnsan Hakları Evrensel Beyan
namesinden, hukuktan, Anayasadan bahsederken, iş
te 'bu yüce Meclis Anayasaya, hukuka ve kürsüye 
olan saygınlığıyla bir 'bütün olmaya mecburdur. Bu
nun için, bu tasarının bu maddesinin bu anlayışla 
kaleme alınmış olduğunu görüyor ve yararına da 
inanıyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Korkmaz, buyurun. (HP sı

ralarından 'alkışlar) 
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NURİ KORKMAZ (Adana) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Dördüncü gündür görüşmele
rine devam ettiğimiz 343 sıra sayılı Yasa tasarısının 
en 'önemli maddelerinden birini görüşmekteyiz. Bu 
yasa tasarısı Türk insanı gerçeğine uymayan, Ana
yasayla insan hak ve özgürlükleriyle bağdaşmayan en 
çarpıcı örneklerini de bu 7 nci maddede sergilemiş 
bulunuyor. 

Eğer bir iktidar kendisine güven duymuyorsa, o 
iktidar toplumuna güven duymuyorsa, getireceği ya
sanın bundan farklı olacağını sanmıyorum. Nitekim 
bu iktidar, 'bu hükümet buraya öyle 'bir yasa tasarısı 
getirmiştir ki, içinden değerli bir parlamenter arka
daşım burada «Sırr-ı devlet» gerekçesi açıklamıştır; 
bu hükümet burada maddeleriyle çelişen gerekçeler 
açıklamıştır. 

Biz, Anayasanın 6 ncı maddesinde ifade edildiği 
gibi; bu yüce çatıdan üstün bir makam tanırcııyoruz. 
öyle karanlık odaklarda, Meclis kulislerinde «Bunu, 
üst makamlardan "geldiği için çıkaracağız» yok «silah
lı kuvvetler böyle istiyor diye çıkaracağız» korkuları
nı salmak, içeride de sırr-ı devlet numaralarını söy
lemek, bu parlamentoya düşürülmüş en büyük göl
gedir. (ANAP sıralarından «Yblk öyle şey» sesleri) 

Değerli milletvekilleri, eğer hukukun üstünlüğüne 
yemin etmiş insanlarsanız, onun savunuculuğunu ya
pıyorsanız, bu yasanın bu maddelerine ve tümüne 
«Evet» deme imkânını bulmamanız gerekir. 

Bir devlet hukuk kaidelerine riayet etmiyor, hatta 
'bunu parlamentoda bite yapamıyorsa, bunu dışarıda 
nasıl yapacaksınız? 1934 yılında çıkan bu kanun, 1958 
yılında polis devleti biçiminde uygulandı ve arkasın
dan ihtilali getirdi. Siz bu maddeleri, çağın gelişmiş
liğini de bertaraf ederek, bugünkü insana sanki ola
ğanüstü dönemden daha ağır yetkiler tanıyan ve Türk 
insanının ekonomik hayatta mahrum ettiğiniz duru
munu özgürlükte de mahrum eder hale getirmiş du
rumdasınız. Bu nasıl bir hukuk devleti anlayışıdır. 

Değerli milletvekilleri, eğer bağımsız mahkeme
leri, yargı denetimini, hukuk devleti anlayışından ve 
onun denetiminden çıkarırsanız, hele hele bir iktida
ra bağlı polis marifetiyle 'bunları yaparsanız, bunla
rın kullanmasını denetleyemezsiniz. Bunları Türk in
sanına reva görme hakkını kendinizde bulmamanız 
gerekir. 

Kaldıki sayın hükümet başkanı programında bu
nu sergilemiş; demokrasiyi ve huzuru Türkiye'de in
san hak ve özgürlükleri pahasına getirmek değil, on
ları gerçekten hayatiyete geçirmek istediklerini feelirt-

] mislerdi. Biz de gerçekten o görüşlerine saygı duyu-
I yorduk; ama ekonomide olduğu gibi, bugün de bu 

konuları yerine getirmediğini görüyoruz. Türk insa
nının bu kadar demokratik deneyimden sonra yatak 
odasına gireceksiniz, telefonunu dinleyeceksiniz, ha
pisteki insana, halâ mahkûm ettiğiniz insana ancak 
mezar da mı rahatlık vereceksiniz değerli arkadaşla
rım? Bu nasıl bir hukuk anlayışıdır? Alıyorsunuz, 
götürüyorsunuz... (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — 
Anayasaya karşı mısınız? 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) - - Türk in
sanının yatak odasına hiç kimse giremez. Bunu söy
leyen ahlaksızdır. 

BAŞKAN — Lütfen Artukars'lan, size söz verdim 
mi? Vermedim. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Sayın Başka
nım, «Ahlak yok» dediler; sözünü geri alsınlar. En 
az onun kadar ahlaklı bir arkadaşınızım. 

BAŞKAN — Tabiî. Sayın Artukarslan. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Türk in
sanının yatak odasına hiç kimse giremez. ('Gürültü
ler) 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Maddeleri oku 
I maddeleri, maddeleri oku; maddeleri okuyacaksın. 

BAŞKAN — Sayın Korkmaz, Sayın Korkmaz; 
bir dakikanızı rica ediyorum. 

Sayın Artukarslan lütfen, lütfen efendim kalkın; 
sözünüzü geri almanızı rica ediyorum. 

-HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Söyledi
ğim sözler, Türk insanının yatak odasına kimse gi
remez. 

I BAŞKAN — Efendim, sözünüzü geri almanızı 
istiyorum. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Sözlerini geri 
alsınlar efendim. 

HAKKI ARTUKARSLAN '(Bingöl) — Dedim 
bunu, söyleyen adam ahlaksızdır, dedim. 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, geri almanızı 
rica ediyorum sözünüzü. (ANAP sıralarından «Aldı, 
aldı» sesleri) 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Aldım 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun efendim. 
NURİ KORKMAZ (Devamla) — Sayın millet-

I vekilleri, deeğrli Başbakanımız ben konuşurken bu-
I radan laf atıyorlar. Diyorlar ki, siz;. 
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BAŞKAN — Sayın Korkmaz, Sayın Korkmaz. 
NURİ KORKMAZ (Devamla) — Müsaade bu

yurun lütfen, Sayın Başkanım müsaade buyurun lüt
fen. (HP sıralarından gürültüler «Müsaade ©din ko
nuşsun» sesleri) 

BAŞKAN — Ne diyeceğimi biliyor musunuz efen
dim? 

Sayın Korkmaz, vaktiniz dolmak üzeredir. 
NUR t KORKMAZ (Devamla) — Sayın Başka 

nım, benim sürem 10 dakikadır. 
BAŞKAN — Hayır efendim, 5 dakikadır. 
TEVFİK BİLÂL (Hatay) — Yarısını da siz al

dınız Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Onu katacağız "hesaba efendim. 
NURİ KORKMAZ (Adana) — Anlıyorum efen

dim. 
BAŞKAN — Şimdi madde üzerine geçin. Bura

daki madde. 
TEVFÜC BİLÂL (Hatay) — Ama niçin Sayın 

Başkan? 
BAŞKAN — Efendim, süre sonsuz mudur, sa

baha kadar konuşabilir misiniz? (HP sıralarından gü
rültüler) 

TEVFİK BİLÂL (Hatay) — Hep siz konuşu
yorsunuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Niçin İçtüzüğü tatbik için yardım 
etmiyorsunuz süre 5 dakikadır. Arkadaşımız 5 da
kikayı doldurdu, ben müsamaha gösteriyorum, to
parlamasını rica ediyorum. 

Sayın Korkmaz, devam edin siz. 
NURİ KORKMAZ (Devamla) — Değerli millet

vekilleri, Sayın Başbakan bu konuları açıklarken bana 
aşağıdan şöyle laflar atıyorlar; sanıyorum zabıtlara 

da geçmiştir : «'Siz Anayasaya karşı mısınız?» Ba
kın şimdi, nerede neyi söylemek istiyor Sayın Baş
bakan? Eğer bu Anayasa bu milletin sırtına kambur-
sa karşıyım Sayın Başbakanım. Evet, kambursa kar
şıyım. (HP sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar; 
ANAP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vur
malar) Hiç merak etmeyin, ben milletimin sırtına 
kambur olan her şeye karşıyım. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Oturun, oturun efendim. 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Milletin yüzde 92 

oyu ile kabul edilen Anayasa milletin sırtına kam
bur olamaz, Türkiye'nin yüzde "92'si kabul etmiştir 
bu Anayasayı. 

BAŞKAN — Bırakalım lütfen... (Gürültüler) 
Efendim, kürsü hürriyeti vardır. Sayın milletve

kili... 
NURİ KORKMAZ (Devamla) — O sizi ilgilen

dirir, bu benim görüşüm. 
BAŞKAN — Sayın İlhan Aşkın, Sayın İlhan Aş-

ikın. '(Gürültüler) 
NURİ KORKMAZ (Devamla) — Bakın sözle

rimi bir kere daha tekrar ediyorum : Eğer bu Ana
yasa milletin sırtına kambursa karşıyım tabiî. 

BERATİ ERDOĞAN (Samsun) — Milletin yüz
de 92'si ikabul etmiştir bu Anayasayı. Millete kam
bur değil sana kambur sana. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Korkmaz, Sayın Korkmaz. 
(Gürültüler) 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Bağırma otur 
yerine, otur yerine. Siz bağırmayın, siz oturun yeri
nize. 

BAŞKAN — Sayın Korkmaz, Sayın Korkmaz, 
bir dakikanızı rica edeyim. 

6. — Samsun Milletvekili Beratı Erdoğan ile Bur
sa Milletvekili İlhan Aşkın'a kınama cezası verilmesi 

(BAŞKAN — Sayın IBerati Erdoğan, size müzake-
lerin heyecanını! artırdığınız için kınama cezası veri
yorum. 

VIII. — DİSİPLİN CEZALARI 

IKeza Sayın İlhan Aşkın, hatibin sözünü kestiğiniz 
için zati âlinize de aynı cezayı veriyorum. (HP sı
ralarından «(Bravo» sesleri, alkışlar) 

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

de 'konuşabilir, lehinde de konuşabilir, lütfen di» 1. — 4.7.1934 Tarihli ve 2559 Sayılı Polis Vazife 
ve Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı \Maddder Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyon
ları \raporlan (1/692) {S. Sayısı •; 343) (Devam) 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Hatip, bir dakika: Bu
rada kürsü hürriyeti vardır. Anayasanın aleyhinde 

deyelim efendim. (HP sıralarından «jBravo» sesleri) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Gidin Cumhur
başkanına şikâyet edin, gammazlayın. Sizin ıgöreviniz 
bu. 
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MJRİ KORKMAZ (Devamla) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; bu iktidar iki güvensizlik ko
nusunu açık ve seçik olarak ispat etmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Korkmaz, toparlayınız efen
dim. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Toparlıyorum 
Sayın Başkanım. 

Birinci güvensizliği ekonomi konusunda olmuş
tur; resmettiği programların hiçbirisi gerçekleşme
miştir. İkinci konusu, polis devleti anlayışını-, hatta 
onun da ötesinde baskı kanunları anlayışını bu ülkeye 
getirmek suretiyle hem kendine güvenmediğini, hem 
bu topluma güvenmedeğini göstermiştir. 

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

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (istanbul) — Sa
yın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Başbakan. (ANAP 
sıralarından «Bravo,» sesleri, alkışlar) 

Lütfen efendimi, lütfen, lütfen oturun efendim, 
oturun efendim,.. 

IH. FjECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Sayın Başkan, 
alkışlamak da hata mıdır? Her şeye müdahale edi
yorsunuz... 

(BAŞKAN — Oturun efendim, oturun efendim, 
otur... 

H. FEGRİ ALPASLAN (Ağrı) — Yaranamazsın 
omlara, bu tutumunla onlara yaranamazsın... 

•BAŞKAN — Sayın Fecri Alpaslan, Sayın Fecri 
Alpaslan; senin söylediğin sözleri aynen iade ede
rim, Benim hiç kimseye yaranma ihtiyacım yoktur. 
(HP sıralarından «Bravo Başkan» sesleri, alkışlar) 

Ben buraya, büromu kapatmak suretiyle millete 
hizmet için geldim; bu hizmeti yapmak için geldim. 
'Eğer (bir ima yapıyorsanız, aynen iade ederim. Benimi 
39 yıllık bir politika hayatım vardır; hiç kimseye eğil
medim, zatı âlinize de eğilmem ve minnet borcum 
yoktur zatı âlinize. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; uzunca bir za
mandır Türkiye Büyük Millet Meclisi, Polis Vazife 
ve Selahiyetleri Halkkındabi Kanun Tasarısı üzerinde 
çalışmaktadır. Uzun saatler dedim'; burada bu konu 
alabildiğine, hatta meselelerin de dışına çıkılarak mü
zakere edilmektedir. 

Niçin hükümet bu Yasayı değiştirmeye veya ya
saya yeni maddeler koymaya lüzum görmüştür; onu 
da bir kere huzurunuzda kısaca ifade etmek istiyorum. 

(Bir kere, birçoklarınızın da bildiği gibi, bu Yasa 
1934 tarihlidir ve 11934'ten günümüze gelinceye kadar 
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yasanın bazı maddelerinin tatbikinde ihtilaflar meyda
na gelmiştir. Bunu ta'tb'ik eden, o meslekte çalışan 
gerek sizde olsun, gerek bizim tarafta olsun, birçok 
arkadaşlarımız yakından bilirler, ©ir kere bazı mad
delerin açıklığa kavuşmasında fayda mütalaa edil
miştir. 

İkincisi, hepimizin de çok iyi bildiği gibi, 1970' 
lerden bu tarafa bütün dünyada olduğu gibi Tür
kiye'de de yeni suç nevileri büyük şekilde artmaya 
başlamıştır. Bunların başında, bütün dünyayı ve mil
letleri saran terör meselesi geliyor, anarşi meselesi 
geliyor. Terörizm, şu içinde bulunduğumuz son 10 -
«15 senenin (Belki biraz daha fâzla) en önemli has
talıklarından biridir ve sadece Türkiye'yi değil, bütün 
diğer ülkeleri de alakadar etmektedir. 

Yine aynı şekilde son yılların uyuşturucu madde 
imali, nakli, satışı gibi bütün faaliyetleri çok daha 
büyük boyutlara ulaşmış ve milletlerarası ilişkilerde 
de menfî rol oynamaya başlamıştır. Türkiye bildiği
niz gibi geçtiğimiz yıllarda bu konuyla ilgili başka 
ülkelerin cesaret edemeyeceği kadar önemli tedbir
ler; yani bu işin Türkiye'de imalini, istihsalini 
• önleyecek birtakım tedbirler almıştı; ama bunlar bu 
konudaki trafiği önleyecek tedbirler değildir. 

Bütün bunların yanında geçirdiğimiz bir tecrübe
ler manzumesi vardır. Bu, 12 Eylül öncesi hepimizin 
yaşadığı meesleyi sadece Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde olan hadiseler olarak görmüyorum:; ama bütün 
memlekette, memleketimizin muhtelif şehirlerinde ne
redeyse bölünmeye, parçalanmaya giden hadiseler ola
rak gördüğümüz önemli meselelerle karşı karşı kal
dık. (Türk Silahlı Kuvvetleri müdahale etti ve gene bu 
konularla ilgili olarak Anayasamızda birtakım (Belki 
bazı arkadaşlarımızın beğenmeyebileceği; ama mem
leketin yüzde 92'sinin tasvip ettiği) kısıtlamalar eski 
Anayasaya göre getirilmiş ve bütün milletin tasvibine 
mazhar olmuştur, 

Bu yeni suçlar dolayısıyla, yeni Anayasamız mu
vacehesinde de bu Polis Vazife ve Selahiyet Kanu
nunda bazı değişiklikler yapılması ihtiyaç haline gel
miştir. Bir taraftan, hepimizin de arzu ettiği gibi, sı
kıyönetimin kaldırılması, diğer taraftan polisin daha 
yetenekli hale 'getirilmesi için hükümetiniz devamlı 
olarak birtakım tedbirleri beraberinde getirmektedir. 
Şu kanundan evvel, gene hatırlayacaksınız, Polis Aka
demisi Kanunu bu Meclisin önüne gelmiş, polisimizin 
daha iyi seviyeye getirilmesi için hakikaten iyi bir 
kanun buradan çıkmıştır. 

Polis kolejlerine büyük önem vermekteyiz. Polisin 
geçim derdinin üzerine eğilinmiştir; ayrıca lojman 
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meseleleri üzerine, teçhizat meseleleri üzerine de; belki 
eski devirlerle kıyas edilmeyecek kadar önem veril
miştir. 

iMühterem arkadaşlarım, «Polis vazife ve selahi-
yetleri» deyince, birçok arkadaşımızda şu anlayış 
maalesef hâlkim .olmaya çalışıyor; Bir polis devleti, 
polis sanki masum vatandaşlara eziyet edecek, suçlu
ları yakalamayacak, başkalarına eziyet edecek, manası 
getiriliyor. 

Şimdi bakınız, bu Kanunun esası olan 2559 sayılı 
Kanunun; yani 1934 yılında kabul edilmiş Kanunun 
1 inci maddesini okuyorum; lütfen dinleyiniz: 

«Polis; asayişi, amme, şahıs, tasarruf emniyetini 
ve mesken masuniyetini korur, Halkın ırz, can ve 
malını muhafaza ve ammenin istiralhatini temin eder. 

Yandım isteyenlerle, yardıma muhtaç olan çocuk, 
alil ve âcizlere muavenet eder. Kanun ve nizamname-
İerinin kendisine verdiği vazifeleri yapar.» 

Polisi tarif eden esas madde Ibu maddedir. Nitekim, 
birçok zaman basınımızda da görüldüğü gibi, cami 
•köşelerine bırakılan çocukların mühim bir kısmı polis 
karakollarında büyütülmüştür; işte bu maddeden do
layı. 

Şimdi bütün bunlar ortadayken, Türkiye'de polisin 
sadece, her cemiyette olduğu gilbi, 3 - 5 yanlışının 
veya 3 - 5 yanlış yapan polisi bütün polis teşkilatına 
teşmil ederek; masum vatandaşa eziyet, edecek, masu
mu korumayacak, suçluyu koruyacak manasında dü
şünmek mümkün değildir. 'Biz eğer polise gerekli im
kânı 'vermediğimiz takdirde, olacak hadise, 12 Ey
lülden evvel olduğu gibi, masum vatandaşlar sıkıntıya 
düşeceklerdir, suçlular daha iyi bir emniyet havası 
içerisine gireceklerdir. 

Bu konuda Anayasaya aykırı hiçbir şey yoktur. 
Hatta haltta bu görüştüğümüz 7 nci madde üzerinde 
biz arkadaşlarımızla Anayasanın bize verdiği bazı 
yetkileri buraya koymamaya karar verdik. İşte ek 7 nci 
maddesi; bu maddenin kaldırılmasını hükümet teklif 
edecektir. 

Gene şikâyet konusu olan ek 13 üncü maddesinin 
de kaldırılmasını teklif ediyoruz. 

Gene ek 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının da 
kaldırılmasını teklif ediyoruz. Burnun gibi bir - iki 
ufak değişiklik daha vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, burada tabiatıyla üzücü 
hadiseler olmuştur. Ben muhalefetin herhangi bir, 
yasalara uyarak, Meclisin İçtüzüğüne uyarak engel
leme yapabilmesi hakkına karşı değilim. Bunu açık 
söylüyorum; ama gene öğrendiğimize göre, gazete

lerin yazdığına göre, bu engellemenin milletin haki
katen dikkat edeceği, yani dikkatli bir şekilde yapd-
masında fayda vardır. Eğer bir kanundaki «İBu Ka
nunu Bakanlar Kurulu yürütür» hükmünü, bir gaze
temizin yazdığı gibi, bir önerge vererek, «Bu Kanunu 
Sıklar İdaresi yürütür» diye teklif ederseniz, bu fev
kalade gayri ciddî olur ve millet nazarında siz iyi 
puan almazsınız. 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Öyle bir teklif 
yok. 

(BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Bu 
şekildeki teklifleri gazetelerde okuyoruz da onun için. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Gazetelere inanmı
yordunuz. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Ga
zetelerdeki eleştirilere niye önem vermiyorsunuz? (HP 
sıralarından «öyle bir teklif yok» sesleri) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — İn
şallah vermemişsinizdir. Ben gazetede okuduğumu 
söyledim. (Gürültüler) 

'BAŞKAN •— Buyurun Sayın Başbakan, devam 
edin efendim. Müsaade buyurun efendim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Mü
saade ederseniz bir noktayı daha tavzih etmem lazım. 

Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile ilgili olarak 
gene bazı muhalefete mensup arkadaşlarımız, (İsimle
rini söylemek istemiyorum) şahsımda grubumuza kar
şı oldukça ağır, hakaret kelimesini kullanmak istemi
yorum; ama ona varacak kelimeler de kullandılar. 
Bunlar hoş şeyler değildir. 

'Bizim grubumuzun benim emrimle hareket et
tiğini ifade ettiler. Huzurunuzda açıkça ifade edi
yorum: Şu Kanun hakkında biz grup kararı dahi 
aknamışızdır; evet, grup kararı dahi almamışızdır. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Arkadaşlarım kendi iradelerinde hür ve serbest
tirler. 'Buraya gelip sizinle rey veren de vardır. Hiç 
kimseye, reyini niye bu tarafa verdiniz, diye de şo-' 
rulmamıştır. 

Yalnız bir şey daha söyleyeyim': Bizim bu bir
liğimiz* beraberliğimiz sizi kıskandırmasın. İnşallah 
size de verir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Çok teşekkür ediyorum. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Saym Halil İbrahim Şahin, buyurun. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Hü

kümetten sonra grup adına söz istiyoruz. 
BAŞKAN — Grup adına Sayın Sırrı Özbek ko«* 

nuştular efendim. 
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AVDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Madde 
ile ilgili olarak değil, Başbakanın konuşmaları üze
nine. 

«AŞIKAN — Grup adına Sırrı Özbek'e söz ver
dik, «Son söz milietivekMinindir» hükmüne göre Sa
yın Halil İbrahim Şahin'e söz veriyorum; buyurun. 

M. SEYFÎ OKTAY (Ankara) — Başbakanın ko
nuşmasından sonra efendim. 

BAŞKAN — Grubun son söz hakkı olmaz efen
dim. 

IBuyurun Sayın Sathin. 
CAHİT TUİTUM (Balıkesir) — Bir açıklama ya

pın, acalba yanılıyor muyuz? Lütfen yanılıyorsak söy
leyin. ' 

BAŞKAN — Grup adına som söz olmaz efen
dim. İçtüzük «Son söz milletvekilinindir» diyor, gru
bun» demiyor. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Hükümetin ko
nuşmasından sonra grup adına söz hakkımız doğmuş 
ise bu hakkı kullanmak istiyoruz. 

(BAŞKAN — Doğmaz efendim, «Son söz mil-
defcvekilinirndir» diyor. O vesile ile Sayın Halil İb
rahim Şahin'e söz veriyorum. 

^Buyurun Sayın Şahin. 
HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Denizli) — Söz hak

kımı Aydın Güven Gürkan'a veriyorum. 
BAŞKAN — Sayın Gürkan, buyurun. 
Efendimi, sadece milletvekilli olarak zatı âlinize 

söz veriyorum. ı(HP sıralarından «Zaten milletvekili» 
sesleri) Yani grup adına söz vermedim demek is
tedim. Her sözü bilerek konuştuğumuzu ifade etmek 
istiyorum. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sayın 
Başkan, sayım, milletvekilleri; önce* dün yaşadığımız 
olay konusunda ufak bir açıklama yapmak istiyorum. • 

Hiç kimse, parlamentonun açılışının henüz daha 
ikinci yılı dolmadan, milletvekillerinin birbirlerine kar
şı kırıcı ve Meclis adabına yakışmaz bir biçimde dav
ranmalarını dilemez; bunda hiç kuşku yok. 

MAHMUT KARABULUT (Sivas) — Sen tezgâh
ladın onu. (HP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Mahmut Karabulut, bu sözü
nüzü geri almanızı rica ediyorum. 

MAHMUT KARABULUT (Swas) — Geri aldım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — An

cak, uzunca bir süredir, parlamentonun açıldığı gün
den bu yana Anavatan Partisi iktidarı, Anavatan Par

tisi Grubu, hükümetinin doğrultusunda bugüne kadar 
varolan tüm Meclis geleneklerini ve hatta zaman 
zaman İçtüzüğü çiğneyerek, muhalefetin haklarına 
saygı göstermedi ve görevlerini yerine getirmesini 
engelledi. 

Meclis ilk defa açıldığı zaman, Başkanlık Divanı
nın bütünüyle tüm Meclis geleneklerine aykırı bir 
biçimde, İçtüzüğe ve Anayasaya aykırı bir biçimde 
Anavatan Partisine mensup arkadaşlarımız tarafından 
işgali ile başlayan bu süreç dünkü olaylara kadar 
geldi. 

Sayın milletvekilleri; gerçekten engelleme yapıi-> 
mıştır. Engelleme demokratik hakkımızdır; ancak biz 
engellemeye zoflanmışızdır. Olayları birlikte yaşadık. 
Bu Kanunun müzakeresinin birinci gününde hiçbir 
engelleme yapmadık. Maddelerle ilgili önergeler 
verdik ve önergelerimizi siyasal içerikli olarak 
savunduk. Fakat bizim gerçekten bu konuyu çok 
önemsediğimiz, çok ciddî demokratik direnç göstere
ceğimiz 'anlaşıldığımda, sayın hükümet^ zaman zaman 
Riyaset Divanını ve zaman zaman oy çokluğunu ar
kasına alarak, hükümet ile komisyon arasında bi
zim söz hakkımızı ortadan kaldırıcı bir oyuna baş
ladı. Bunu bugüne kadar hiç yaşamamıştık. Düşü-
nünüzki, verdiğimüz önergeler üzerinde komisyon ve 
hükümet ayrı ayrı düşünce serdederek, bizim verdi
ğimiz önergeler konusunda, bu çok önemli kanun
da konuşmamızı engellemeye kalktı. Büyük oy ço
ğunluğuna sahip olmasına rağmen, çoğu zaman 
Başkanlık Divanının takdirleri lehine olmasına rağ
men hükümet, bu ek mizansene de ihtiyaç duydu. 
Doğrusunu isterseniz, bu hükümetlin, bu yasadan 
duyduğu zaafın en güzel belirtisidir. Biz burada ne 
yapabilirdik? 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Sayın Başkan, 
madde üzerinde (konuşmuyor. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — En 
fazla önergelerimiz hakkında konuşabilirdik. Onun 
için, tüm kamuoyunun önünde açıklıyorum ki, 
'bu konuda duyduğu zaaf nedeniyle ve sırf bizim 
konuşmalarımızdan ürken endişe duyan ve buna kar
şı haklı gerekçelere sahip olımayan hükümet, bilinçli 
olarak komisyon ve hükümet arasındaki bu oyunu 
başlatarak bu zıtlaşmayı ortaya çıkartmış ve bizim 
ciddî olarak öne sürmek istediğimiz düşüncelerin siz
ler tarafından duyulmasını engellemiştir. Komisyon 
ve hükümet arasında başlayan bu oyundan sonra 
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biz, hiç değilse düşüncelerim'izi önergelerimizle ortaya 
koyabilmek için, önerge sayısını artırmak zorunda 
kaldık. 

Son olarak yasa konusunda şunu söylemek isti
yorum: 12 Eylül ti kimse istisımar etmesin. Bu ülkede 
sürekli anarşi ve terör korkusu yayarak demokratik 
hak ve özgürlükleri elimizden almaya kimse teşeb
büs etmesin. Bu yasa 1934 tarihlidir; 1960 yılında 
değiştMtaıiştir, 1970 yılında değiştirilmiştir, 1981 yı-
İırida değiştirilmiştir. 1934ten hu yana hiç değiştirilme
miş bir yasa değildir; 3 kez değiştirilerek 3 kez 
1934 tarihinde var olan yetkilere ek olarak polise 
yetkiler verilmiştir, en sonunda 1981 tarihinde değiş
miştir; ihtiyaçlara uygun olarak. Bugün, üstünden 4 
yıl geçiyor, yeniden ve olağanüstü bir biçimde polise 
yertM veriyorsunuz. 

Tekrar altını çizerek söylüyorum; bir askerî hü
kümetin dahi giderken çıkartmak ihtiyacını duyma
dığı bir , yasayı, siz, Türk halkına bu koşullarda 
armağan etmek içlin özel çaba sarf ediyorsunuz. Bu, 
hüzün verici. 

'Bir kere bu yasanın anarşi ve terörle mücadele 
kısmı, son derece önemsiz kısmıdır. Bu yasıa ile bir
likte, «Genel ahlaka aykırılık» adı altında ve bu
güne kadar şikâyete bağlı suçlar ortadan kaldırıla
rak, polis doğrudan doğruya ve re'sen genel ahlakın 
izleyicisi, koruyucusu, hatta bunun belirleylidisi ola
rak günlük yaşamamıza girmiş olacaktır. Sayın Ar-
tukarslan, ne kadar öfkeleriirse öfkelensin, ibu yasa, 
polise gerçekten yaltak odamıza kadar girmek hak
kını vermektedir. Bu yasa, ayrıca sansür getirmekte
dir. Bu yasa, ayrıca şu büyük sakıncayı da berabe
rinde getirmektedir: 1934 tarihinde var olan ya
sanın belli bazı yetkileri zaman içinde ölmüş, kâğıt 
üstünde yaşar hale gelmişken, bu gün bu yetkiler yeni
den, biraz sonra vereceğiniz oylarla polise armağan 
edilmek, hatırlatıilmak suretiyle 1934ten sonra ölü 
hale gelen pek çok yetkS de yenliden polise verilmiş
tir. 

Gerçekten polisin, birçok yeri kapatma yetkisi 
vardı; tiyatroları, sinemaları, oyun salonlarını, gös
teri yerlerini kapatma yetkisi vardı; ama demokratik
leşme süreci içinde polis artık bunları kullanamaz 
olmuştu; 1934 tarihli yasaya rağmen. Biraz sonra çı
kartacağınız bu yasa ile bu yetkileri polisimize âdeta 
yeniden hatırlatıyor ve bu yetkileri kullanması ko
nusunda uyarıda bulunuyorsunuz. 1934 tarihinin ge
risine düşüyoruz. 
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Anayasaya aykırılık konusunda çok ustaca (ve 
çok .hüzünle söylüyorum) Türk halkına çok zarar 
verici bir oyun yapılmıştır. Evet, Anayasamız, belli 
bazı koşullarda tutuklamanın ve yakalamanın hâkim 
kararına bağlı olmaksızın yapılabilmesini öngörmüş
tür. Buraya kadar anayasaya aykırılık söz konusu 
değildir, biz de bunu iddia etmiyoruz. Ama bakınız, 
19 uncu madde; «Bu tutuklamanın şartlarını kanun 
gösterir» diyor. Yani, «Gecikmesinde sakınca gözü
ken haller» demeniz yetmez, bunu zaten Anayasa di
yor. Bunun kötüye kullanılmamasını, polislkı takdirine 
bırakılmaması, adamakıllı tanımlanması gerekir. 
Onun için Anayasanın 19 uncu maddesi bu tutuk
lamanın ve yakalamanın koşullarının ayrıntılı ola
rak (belirlenmesini ve bu yetkinin bu polise, bu be
lirleme içinde verilmesini öngörmüştür. Oysa siz, 
Anayasada son derece kötüye kullanılabilir, son de
rece takdire açık bir yetkiyli olduğu gftbi kanuna al
mak suretiyle, Anayasanın öngördüğü açık seçik 
tanımlamayı yapmış olmuyorsunuz. Evet, hâkim ka
ran olmaksızın tutuklanabilir; Anayasaya uygun
dur; ama tanımlayınız; hangi hallerde, hangi ko
şullarda? «Gecikmesinde sakınca bulunan haller» 
demek, insaf edinliz, yeteri midir ve yeterli ise niçin 
«Bunun şartlarını kanun gösterir' demiş Anayasa ve 
nerede sevk ettiğiniz bu kanunda bu şartlar? Aynen, 
«gecikmesinde sakınca bulunan haller...» Çok sorduk; 
elbette, tekrar altını çizerek söylüyorum, değişen ko
şullar nedeniyle polfee bazı yetkilerin verilmesi ge
rekli olabilirdi: özel timler kurulması gibi, video 
oyunlarının denetlenmesi gibi, ama bu kanun özü iti
bariyle sakat ve dengesiz bir kanundur. Çünkü, sa
dece polisin ihtiyaçları göz önünde tutulmuş, halkın 
ihtiyaçları hiç dikkate ahnmamıştır. Beyler, 10 yıl
lardır Türk halkının emniyetimizin çalışmasından 
ciddî şikayetleri vardır. Türk polisinin ciddî eğitim 
açığı vardır. Türk polisi, gerçekten «fazla mesai» adı 
altında olağanüstü çalışma koşullarında 'görevini 
yapmaya zorlanmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Gürkan toparlamanızı rica 
ediyorum. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Biti
riyorum efendim. 

Şu yasayı, hem vatandaşımızın, hem polisimizin, 
hem toplumumuzun ihtiyaçlarına uygun, dengeli bir 
yasa haline getirebilirdik. Vatandaşın da ihtiyacı var 
hak ve özgürlüklerinin korunmasına, polisimizin 
de bazı konularda yetkilendirilmesine ihtiyacı var. 
Polisimizin de eğitimden maddî koşulara kadar bir-
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CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Lütfen, yaptığı
nız açıklamalarda ithama varmayın. Size yöneltilen 
bir şeye cevap verebilirsiniz, ama lütfen itham etme
yiniz. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi Başkanlık Diva-
nınıdaki bendenizti herhangi bir yerin kapıkulu ola-
ralk ilan ederse, zannediyorum buna başkan olarak, 
hu zapta geçecek bir ifade kullanmak mecburiyetin
deyim efendim. 

çok konuda açığı var ve nihayet ibu Türkiye'de, in
kâr etmeyiniz, bir işkence olayı var. 6,5 aydır işkence 
ile ilgili çok basit bir önleyici maddeyi komisyonlar
da süreleyip duruyorsunuz; bu memlekette sankü bu 
konuda hiçbir yakınma yokmuş gibi davranıyorsu
nuz ve alelacele bu yasayı getiriyorsunuz. Her gitti
ğiniz yerde halkımızın bu konuda ciddî şikâyetleri 
olduğunu biliyorsunuz. 

* Polise yetki verilsin bazı alanlarda, asla bu kap
samda değil, bazı alanlarda; ama »bununla beraber 
halkın şikâyetlerini giderici niye 3 - 5 tane tedibin 
'beraberinde getirmiyorsunuz? Hak mıdır bu, halka 
reva mıdır bu? 

Saygılarla arz ediyorum. (HP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aydın Güven Gürkan'ın biır sözünü tavzih 

etmelerini istirham edecektim; fakat bu konudaki it
hamlarını Sayın Güven, aşağıdan beyanlarıyla da 
tekrarladıkları için, bu konudaki samimî ifadelenme 
inandığım için, buna lüzum görmeyerek konuyu 
tekrar bir defa daha açıklamak; (isterim. 

«Riyaset Divanını kullandı Sayın Başbakan» dedi. 
(Bunu şiddetle iade ederim zatı âlilerine. Başkanlık 
Divanı hiç kimsenin emrinde değildir; bunu böyle 
'bileceksiniz, böyle bilmelisiniz. Aksi takdirde, zatı 
âliniz bu makama geçerse, herhalde bu ithamları 
kendinize yükletecek bir vazifeyi aynı dürüstlükle ya
pamayacağınızın bir ifadesi olarak da telakki ede
rim. 

Şimdi, maddeler üzerinde müzakereler tamamlan-
ımışfır. 

VEClHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Sayın Başka
nım, hükümete bir soru sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Efendim, şimdi «Müzakereler ta
mamlandı» dedikten sonra tabiatıyla sual soracak
sınız. 

VECÎHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Sayın Başba
kanımızın buradaki ifadeleri üzerine. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun efen
dim; ona Başbakan mı cevap verir, komisyon mu, 
hükümeti temsilen bakan mı cevap verir, kendileri 
takdir ederler. 

VECÎHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Şimdi tam ye
ri efendim. 

BAŞKAN — Siz sorarsanız ben tevcih ederim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

usuîî açıklamanızla ilgili biır soru soracağım. 
BAŞKAN — Evet. , 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Cevap verin, ama 
istikbale muzaf birtakım ithamlar yapıyorsunuz; bu
na hakkınız yok. 

BAŞKAN — Sayın Fikrli Sağlar sual sormak is
temişlerdi, 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
sorular ek 1 inci madde ile mi ilgili? 

ıBAŞKAN — Evet ek 1 inci madde ile ilgili. 
Soru kayıt işlemi tamamlanmıştır. 
ıSoru sormak isteyen milletvekillerinin isimlerini 

okuyorum: Sayın Durmuş Fikri Sağlar, Sayın Atak
lı, Sayın Cengiz, Sayın Erel, Sayın Arif Toprak, 
Sayın Seyfi Oktay, Sayın Mustafa Çelebü, Sayın 
Halil İbrahim Şahin, Sayın Durcan Emirbayer, 
Sayın Paşa Sarıoğlu, Sayın Reşit Ülker, Sayın İb
rahim Taşdemir, Sayın Ömer Kuşhan. 

iSaym Fikri Sağlar, buyurun. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Sayın Baş
kan, görüşmekte olduğumuz yasanın 7 nci maddesi
nin bağlı ek Madde l'de; «Umumî veya umuma 
açık yerler ile umuma açılk yer niteliğindeki ulaşım 
araçlarında, gerçek kişi veya topluluklar mahallin 
en büyük mülkî amirine en az 48 saat önceden mü
racaat suretiyle oyun ve temsil verebilir veya çeşitli 
şekillerde gösteri düzenleyebilir» diye devam eden 
madde. Dün, bilgisline ve hükümete yakınlığına gü
vendiğimiz saym iktidar partisinin bir milletvekili 
konuşmasında, bu yasanın bir devlet sırrı olduğunu, 
dolayısıyla çıkarılması gerektiğimi söyledi ve aka
binde hükümet yetkilileri bu sözü tekzip edici veya 
doğrulayıcı bir söz etmediler. Şimdi ben sayın baka
na soruyorum: Bu maddede devlet sırrı nedir? Var 
mıdır? Bunun açıklanması gerekir. 

'BAŞKAN — Sayın Filkri Sağlar, bendeniz zabıt
ları getirerek tetkik ettirdim. Dün de bunun hayli 
münakaşası yapıldı. Bizim tetkikimizden varmış ol
duğumuz neticeye göre, Saym Orhan Ergüder herhan
gi bir sırrı devlet bildiği iddiasında değil de, «Bunun 
arkasında devletin bir bildiği vardır; bir zaruret hiis-
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«ediliyor, bundan dolayı bu kanunu getiriyor» anla
mına kullanmıştır. Bir. 

İkincisi; hükümetten aldığı böyle (bir bilgiyi, sırrı 
da ifade etmemiştir. Bu itibarla, böyle «bir soruyu 
hükümete tevcih edemiyorum. 

Sayın Veciıhi Ataklı, buyurun. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (tçel) — Sayın 
ıBaşkan, sayın başkan... 

BAŞKAN — Efendim hükümet açıklama ihti
yacında olsaydı... 

DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (İçel) — Sayın 
Başbakan defalarca «Devlet ve millet için varız» 
diyor; biz milletin temsilcisi olarak, milletvekili ola
rak bilmeyeceğiz de kim bilecek? 

BAŞKAN — iSayın Fikri Sağlar, bir arkadaşı
mız burada «Ben Anayasanın değiştiMimesini isti
yorum; Anayasanın muayyen maddelerine karşı
yım» dedi, aşağıdan bazı arkadaşlar feveran ettiler 
«Bu kürsünün hürriyeti vardır, o görüş ve o zihniiyet-
ıfedir, onu ifade ediyor» dediler. Sayın Ergüder de 
muayyen bir konuşma tarzı içerisinde öyle söylemiş
lerdir, o kendilerine aittir, bir soru konusu olamaz. 

Sayın Ataklı, buyurunuz. 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, 
eğer müsaade ederseniz ben, hükümete ve Sayın Baş
bakanın demin yaptığı konuşma ile ilgili olarak 
sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Efendim, Sa
yın Başbakanımız biraz evvel kürsüden ifade buyur
dular İki, hükümet bazı düzenlemeler ve teklifler 
getirecek ve kanunun bazı maddelerini düzenleyecek. 
Mademki böyle bir düzenleme yapılıyordu, vaktiyle 
niçin bunu komisyona intikal ettirmediler, orada 
fo'öyle bir kararı aldırmadılar ve Meclisi bu hale sok
tular? Bunu soruyorum. 

BAŞKAN — Sayın hükümet, bu konuda ne dü
şünüyorsunuz? Yani, daha evvel bu değişiklikleri 
yapacaktınız, komisyonlarda neden yapmadınız, ta
sarı gelirken bunları neden düşünme ihtiyacını duy
madınız? Bunu sormak iistöıyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın Başkan, saygı değer milletvekil
leri; bu düşünce tarzından "hareket edilmiş olsa, İçtü
züğe ıbu hükümler konulmaz efendim, içtüzükte ma
demki hükümete bu imkânlar sağlanmıştır, İçtüzük 
hükümlerine göre hükümetimiz hareket etmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Ömer Cengiz, buyurunuz. 

ÖMER NECATİ CENGİZ (İstanbul) — Sayın 
»Başkan, sorum Sayın Vecihıi Ataklı gtfbi Sayın Baş
bakanımızın, biraz evvel söylemiş oldukları 4 üncü 
maddenin ikinci fıkrası ile ek 7 nci maddenin bu 
kanun daha henüz kabul ©dilmeden bir önerge ile 
değişmesi üzerinedir. 

BAŞKAN — Efendim, oraya gelmedik ki; 4 ve 
7 nci maddelere gelmedik. Bu madde üzerlinde siz 
Söyleyin. 

ÖMER NECATİ CENGİZ (İstanbul) — Genel 
olarak Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Evet, buyurun. 

ÖMER NECATİ CENGİZ (İstanbul) — Ben şu 
soruyu soruyorum: Acaba bu kanun bu kadar çalbuk 
ve çok dar düşünceli mi çıktı da; daha kanun ka
bul edilmeden, gerekçeler verilecek, düzenlemeler 
yapılacak? Bir. 

İkincisıi; bu maddelerle ilgili birçok muhalefet 
milletvekillerimiz, daha doğrusu Halkçı Parti ve Mil
liyetçi Demokrasi Partisi' milletvekillerimiz tarafından 
verilmiş odan önergelerde, bu hususları kapsayan hü
kümler olmasına rağmen, bunlar tamamıyla reddedil
miş ve hatta gerekçeleri okunmamıştır. Acaba bu hu
suslar bilmeyerek mi yapıldı, yoksa kasten mi bu hu
suslara «Hayır» dendi? Bunun hakkında açıklamalar 
rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan bu suallere cevap 
verme arzusunu izhar ettiler, kendilerine söz veriyo
rum. 

Buyurunuz efendim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Efen
dim, kanun tasarısı Meclisimize geldikten sonra, he-
pizin de bildiği gibi, gruplar adına geneli üzerinde ko
nuşmalar yapıldı; yine biz bu konuşmaları takip et
tik. Anamuhalefet partisi lideri Sayın Calp'ın konuş
ması, hatta metin olarak da elimize geidı. Orada da 
aynen ifade edildiği gibi, bu ek 7 nci madde üzerin
de büyük şikâyet konusu yapılmıştır. Maddeyi aynı 
anlayış içerisinde bir kere daha gözden geçirdik. Gerçi 
Anayasada bu hususta kesin yetki vardır; ama biz, 
netice itibariyle bu maddenin' buradan çıkarılmasını 
ve zannediyorum bir madde daha var, ki 13 üncü 
madde olması lazım; o 2 maddenin çıkarılmasına ka
rar verdik ve buna ait önergeleri de hazırladık ve 
daha maddeler müzakereye geçmeden bunu da arka
daşlarımıza bildirdik. 

Hadise bundan ibarettir. (Alkışlar) 
ÖMER NECATİ CENGİZ (İstanbul) — Teşek

kür ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Erel, buyurunuz. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, soru

mu sayın hükümet temsilcisine tevcih ediyorum. 
Görüşülmekte olan yasa tasarısındaki 7 ne i mad

deye bağlı ek madde l'de, «Umumî veya umuma 
açık yerler ile umuma açık yer niteliğindeki ulaşım 
araçlarında, gerçek kişi veya topluluklar mahallin en 
büyük mülkî amirine en az 48 saat önceden müra
caat suretiyle oyun ve temsil verebilir veya çeşitli şe
killerde gösteri düzenleyebilir» demektedir. Ben şah
sen, bu fıkraya kemiyet bakımından iştirak etmemek
le beraber keyfiyet olarak kabul ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, sizin iştirak edip etmediği
nizi eğer ifade edecekseniz kürsüye gelmeniz gere
kirdi, sual rica ediyorum. 

SALIM EREL (Konya) — Soruya açıklık getir
mek için efendim. 

BAŞKAN — Ama soru olmadı ki. 

SALİM EREL (Konya) — Soruma başlıyorum : 
«48 saat içerisinde bu şekjlde umumî veya umuma 
açık yerler ile umuma açık yer niteliğinde yerler 
içerisinde gösteri yapacaklar, oyun ve temsil verebi
lecekler hakkında polis, genel ahlaka, devletin ülkesi 
ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne veya Anayasa dü
zenine aykırı olduğu tespit edilenler» diyor. Sayın Baş
kan, yargı müesseselerinin, yani mahkeme Yargıtayın 
büyük bir uğraşma, günler süren araştırmalarına... 

BAŞKAN — Sayın Erel, 7 dakika oldu; bu soru 
mahiyetini aştı daha soruyu soramadınız, lütfen so
ruya geliniz efendim. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, ciddî 
endişemiz var bu konuda efendim. 

BAŞKAN — Endişeniz olabilir efendim, soruyu 
soracaksınız, «Bu noktada ne düşünüyorsunuz, şu 
noktada ne düşünüyorsunuz?» diyeceksiniz. 

SALİM EREL (Konya) — 2 dakika oldu Sayın 
Başkan, sizin saatiniz ileri gidiyor. 

BAŞKAN — Ben anlarım efendim, siz soruyu so
run; ben anflarıım ne sormak istediğinizi efendim. An-
layamazsam dönüp, ne maksatla sorduğunuzu aranm. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, beni 
baskı altında tutuyorsunuz. 

BAŞKAN — Ama efendim soru olarak sorarsa
nız, sizi baskı altında neden tutayım? 

SALİM EREL (Konya) — Soruyorum efendim. Bu 
ek madde l'in ikinci fıkrasında, «Genel ahlaka, Dev
letin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne veya 
Anayasa düzenine aykırı olduğu tespit edilenler» di
yor. Bu konuda çeşitli akademik kariyeri, bilimsel 
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yetkisi olanların birdenbire açıklık kazandırması müm
kün değilken, bilgi ve mesleğinde çeşitli imkânlardan 
yoksun olduğu açıkça belli olan bir polis memuru, 
en geç 48 saat içerisinde nasıl karar verecektir? 

Saygılar sunarım. . 

BAŞKAN — Efendim, zatı âlinizin konusu, bir 
sual sormaktan ziyade, 48 saatlik müddetin isabetsiz 
olduğu yolunda bir şahsî görüş mahiyetinde bulundu
ğundan soru telakki etmiyorum. 

Sayın Arif Toprak, buyurun. 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Sayın Başkan, görüş
mekte olduğumuz Polis Vazife ve Salahiyetleri Ka
nununun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki, 
«Bunlardan, genel ahlaka» ibaresinden; 

1. Genel ahlaktan Sayın İçişleri Bakanımız ve 
polis yetkilileri ne anlamaktadırlar? 

2. Genel' ahlak sistemi doğrultusunda hareket 
edildiğinde, böyle bir toplantının; İstiklal Marşımızın 
çalındığı bir sırada, omuzunda paltosu ile duran bir 
kişinin genel ahlaka aykırı davranıp davranmadığını, 
böyle davranılıyorsa, Tunus'taki olayın, Türkiye'de 
de bu kanun çıktıktan sonra tekrarlanmayacağına, 
devam etmeyeceğine Sayın Başbakan... 

BAŞKAN — Sorunuz anlaşılmıştır efendim. Yani 
«Genel alhlak sözü umumî manada tefsire muhtaç bir 
ifadedir, bunu nasıl karşılıyor?» diyorsunuz. 

Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 
bu soru, kanun tasarısının görüşüldüğü günden beri 
tekrar edilmektedir, verdiğimiz cevaplar da malum
dur. Ben yeniden tekrar lüzumunu hissetmiyorum. 
Yalnız bu arada, bir daha sorulmaması açısından, 
kanunumuzdaki bir maddeyi de tekrar okuma lüzu
munu hissettim. Türk Ceza Kanununun halen yürür
lükte olan 576 ncı maddesi «Bir kimse edebe muhalif 
bir suretle halka görünür...» diye başlıyor Şimdi, ne
dir bu edebe muhalif; siz bana soruyorsunuz. Kanu
numuzda yer almış. Demek ki, kanunun tanzim tarzı 
bu şekilde vazedilmesine müsait. 

Saygıyla arz ediyorum efendim. 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Sayın Bakan, 2 nci 
sualime cevap alamadım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Seyfi Oktay, buyurun efen
dim. 

M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Efendim, ek 1 
inci maddede «Umumî veya umuma açık yerler ile 
umuma açık yer niteliğindeki ulaşım araçlarında» 
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denmektedir. «Ulaşım araçları» ibaresine hangi araç
lar dahildir? 

2. Biraz önce bir arkadaşımızın sorusuna verilen 
bir cevap vardı. Ben-, genel ahlakın tanımını talep 
edecektim, sayın bakan bunun tanımını kendilerine 
göre yaptılar. Ancak, şu hususları bilmek isterim : 
İçeriği 'bilinmeyen bir ibarenin yasaya konulması 
sözkonusu olmadığına göre, sayın balkan tarafından 
genel ahlakın kapsamının açtk açık belirtilmesi gerek
liydi; ama olmadı. Ben tekrarlamayacağım; ancak şöy
le bir sual sormak istiyorum : Peki, genel ahlaka ay
kırı olacak durumlar nedir? Tabiî bunları tek tek, 
olay olay saymak mümkün değil; ancak bunların 
unsurlarını ortaya koyarak bir tanımlama yapmak 
mümkündür. Aksi takdirde, hiç olmazsa genel ahla
ka aykırı unsurların ne olduğunun bilinmesi lazımdır. 

BAŞKAN — Evet, anlaşıldı efendim, bu suaiiniz 
anlaşıldı, tevcih edeceğim efendim. 

M. SEYF1 OKTAY (Ankara) — Efendim, yine 
ek 1 inci maddede «Dilekçe ile yapılacak müracaatta 
oyun, temsil veya gösteriye katılan yönetici ve diğer 
kişilerin kimlik, ikametgâh ve tabiyetleri belirtilir» 
denmiş. Diğer kişilerden- kasıt nedir efendim? Bütün 
yöneticiler bu kadroya dahil olduğuna göre, «Diğer 
kişiler»den kasıt nedir? 

BAŞKAN — Şimdi sayın bakan, Sayın Oktay; 
«Madde metninde umuma açık yer niteliğindeki ula
şım araçlarından kastınız nedir?» diye sormaktadır. 

İkinci suallerinde de, «Genel ahlakın bir tarifine 
zaruret vardı, neden bu genel ahlakın genel tarifin
den kaçınıldı?» demektedirler. 

Diğeri de yöneticilerle ilgili sualleri. Yani, madde 
metninde «Yönetici ve diğer kişiler» ibaresi kullanıl
mış, «Yönetici ibaresini anlıyorum; ama bu diğer ki
şilerden kasıtları nedir?» diyorlar. 

M. SEYF1 OKTAY (Ankara) — Efendim, suali
mi açıklamak istiyorum. Sualimde genel ahlak tanı
mından neden kaçınıldı demiyorum, şunu arz etmek 
istiyorum : 

BAŞKAN — Yani, «Buna da bir Unun getirilse 
istifadeli olurdu» diyorsunuz. 

M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Genel ahlakın 
tanımını sormuyorum efendim, «Genel ahlaka aykırı 
olacak durumların hiç olmazsa belli unsurlarının be
lirtilmesi lazımdı» diyorum. 

BAŞKAN — Efendim, benim söylediğimle zatı 
âlinizin söylediği arasında büyük bir fark yok. 

Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Efendim, madde metninde «Oyun, temsil 
verebilir veya çeşitli şekilde gösteri düzenleyebilir» de
nildiğine göre; oyun, temsil ve gösterinin düzenlenebi
leceği ulaşım araçları deniliyor. Bunu bir misalle de 
açıklayabiliriz : Farz ediniz ki, bir gemide seyahat 
ediliyor; bunun tatbikatı olduğu için söylüyorum... 

M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Buna otobüs de 
dahil midir Sayın Bakan? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Otobüste oyun ve temsil verılebilirse dahil
dir efendim. 

«Dilekçe ile yapılacak müracaatta oyun, temsil ve
ya gösteriye katılan yönetici ve diğer kişiler» deni
yor. Oyun ve temsili verecek yöneticilerin kadrosu tes
pit edilmekle beraber, bunun yanında görevli olabile
cek kimselerin de ikametgâh ve tabiyetlerinin tespi
tinde fayda mülahaza ediliyor? Mesela bunlar ora
da çalışacak işçiler olabilir. 

Saygıyla arz ederim efendim. 
M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Genel ahlaka 

aykırı durumun unsurları nelerdir Sayın Bakan? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Efendim, ben onu defaatle söyledim. 

M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Ahlaka aykırı 
olacak durumun unsurları nelerdir; anlaşılması lazım 

1 efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Aynı şey efendim, aynı şey. 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Sayın Başkan, 
soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sururi Baykal, ben soru so
racakları tespit ettim ve teker teker okudum. Bu iti
barla soru işlemi bittiği için, zatı âlinizden de «Ben 
kaydı duymadım» diye bir itiraz da gelmediği için 
bu işlemi kapattım. 

Buyurun Sayın Çelebi. 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Başkan, 
ben de sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, zatı âliniz buradaydılar 
Sayın Batumlu. Soru soracak arkadaşların isimlerini 
okudum, isminizin bulunmadığını ifade etmediniz ve 
«kapatıyorum» dedim. 

Buyurun Sayın Çelebi. 
MUSTAFA ÇELEBİ (Hatay) — Efendim bu 7 

nci maddeye bağlı ek maddenin birinci fıkrasında, po
lisin suç sayması gereken hususları saymıştır. Polis 
burada bu durumda umumîdir. Bu cümlenin içinde-
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kilerin bir kısmı şahsî şikâyete bağlı suçlardır, bir kıs
mı da re'sen takibi gereken suçlardır. 

Bizim polisimiz bilgisiz olduğundan, bunları ayı
racak kudrette olmadığından, şahsî şikâyete bağlı bir 
suçun zaptını hatırlayıp adliyeye teslim ettiği zaman 
ne olacak; sayın bakan ne buyurur? 

BAŞKAN — Efendim, zatı âliniz zannediyorum 
şüphesiz hukukçusunuz, çok iyi tanıdığım bir şahsi
yetsiniz. 

MUSTAFA ÇELEBİ (Hatay) — Ben onu biliyo
rum; ama uygulama ne olacak? 

BAŞKAN — Efendim uygulama, gayet tabiî sav
cıya gittiği zaman, şahsî şikâyete bağlı bir suç ol
duğu için, takipsizlik kararı verecek. Bunu sormaya 
ne gerek var? 

MUSTAFA ÇELEBİ (Hatay) — Efendim, ben o 
zaman tekrar soracağım. 

BAŞKAN — Evet, o zaman sualinizi sorun. 

MUSTAFA ÇELEBİ (H^tay) — Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununda hangi suçların şahsî şjikâ-
yeite bağlı olduğu yazılıdır. Şalhsî şikâyete bağlı suçlar 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda yer almış iken, 
neden Ibu Polis Vazife ve Selahiyet Kanununa koy
mak lüzumunu görmüşlerdir? 

BAŞKAN — Evet, şimdi bu suali sorun. 
Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKiBULUT (Er
zincan) — Efenidüm, bu madde oyun, temsil ve çeşitti 
gösteriyi yapanlardan bahsediyor; şahısların şalhsî 
suçlarından bahsetmiyor. Eğer, bu oyun ve temsil ve
renler genel ahlaka ve devlettin ülkesi ve milleti ile 
bölünmez bütünlüğüne ve Anıayaısa düzenine aykırı 
davranışlarda bulunurlarsa, ekser ahvalde bunlar şah
sî şikâyete bağlı değil, re'sen takip edi'lehilecek suç
lardır. efendlim. 

MUSTAFA ÇELEBİ (Hatay) — Bir kısmı bağlı. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKİBULUT (De
vamla) — Kaldıki bu madde, nı'ahallî mülkî amirinin 
emri ile oluyor efendim. Eğer mahallî mülkî amirin 
'de şalhsî şikâyete bağlı suçlarla, re'sen talkip edilecek 
suçlaıı ayırt edemiyor düşüncesinden hareket edersek, 
yanlış bir sonuca varırız efendim. 

MUSTAFA ÇELEBİ (Haitay) — Evet, ondan ha
reket ediyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKİBULUT (De
vamla) — Yani «Bir vali ve kaymakam da edemez» 
diıyorsunuz?1 

MUSTAFA ÇELEBİ (Hatay) — Kafiyen, 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKJBULUT (De
vamla) — Efendim polisiıriiz ayırt ediyor, merak et-
mıeiyin. 

MUSTAFA ÇELEBİ (Hatay) — Hatta Bakan da
hi ödemez; hukukçu djeğiise. 

ÖMBR KUJŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, ko-
mlilsyon yok., 

!BA)ŞKAN — Sayın Kuşhan, komisyon yerinde
dir ve komisyona herhangi bir konuda sual soruldu
ğu zaman, komisyonda yetersayı var mildir, yok mu
dur; araştırılma durulmunda komisyonun adedimi sa-
yarıız.( 

Mesela, komisyonla soruyoruz katılıp katılmadı
ğını; «katılıyorum» diyorsa, dksedyeti var mı dîye 
bakarız. 

Şu anda komisyon yerindedir. 
Sayın Halil İbrahim Şahin, buyurun. 

HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Denfeli) — Sayın 
Başkan, elk madde il de konu sanat ve sanatçılar hak-

• kındadır; ancak, tekniğin gelişmesi karşısında mahal
lin en büyük mülkî amirine en az 48 saat önceden 
müracaat eder, diyor; müracaatı haiber verme şeklin
de anlıyoruz; bu süre 24 siaait olarak değerlendirile
mez mıi? 

2 nci paragraf metni, «Genel ahlaka, Devletin 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne veya Ana
yasa düzenine aykırı olduğu tespit edÜlenler» .dernek
tedir. Şiilmldi, oyun ve temsillerin tespiti işi ihtisas ko
nusu olduğundan, mülkî amîirller de ihtisas erbabı ol
madıklarından, mahkemelerde bilirkişilerin dinlenme
si mümkün olduğundan, aoalba bu «tespit edilenler» 
yetkisi mahkemeye verilmek suretiyle olursa, daha dü
zenli olamaz mı? Bu sorularımın cevaplandırılmasını 

. istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKÖULUT (Er
zincan) — Sayın Başkan, saygıdeğer mıilletlvekılleri; bu 
suallerin ikisi de tercihe, görüşe dayanan konulardır. 
Mösel'a diyorsunuz ki; «Neden 24 saat değil de 48 sa
at oluyor, neden 1Î2 saat olmuyor?» Bunlar bir ter
cih meselesidir. Hükümet, bu şekilde bir tercihte 
(bulunmuş; bunlar komisyonlardan geçmiş, şimdi Yü
ce Heyetin huzurundadır. 

2 nd sual de aynı mahiyettedir; o da bir tercih 
meselesidir. Bunun bir cevabı olamaz ki. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Soru cevapliandinlmıştır. 
Buyurun Sayın Durcah Ehıirlbayer. 
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DUİRCAN EMİRBATOR (İzmir) — Sayın Ba
lkan, sorum, ek 1 inci maddenin birinci paragralıyla 
ilgiMür. 

Verilecek bir oyun veya 'temsilin geneli ahlaka uy
gun olup olmadığını nasıl anlayacaktır? Herhangi bir 
oyun hakkında hanıgi objektif. verilere dayanılarak 
değerlendirme yapılacaktır? 

Açıklamanızı rica ekliyorum, 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er-
ziıncan)— Elendim blen, bu suale çok cevap verdim; 
aynı sual tekrar ediliyor. 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Paşa Sarıioğlu. 

PAŞA SARIOÖLU (Ağrı) — Sayın Balkanını, 
şlilmdi diyeaSilm kü gezici bir eklip müsaade aldı, bir ye
re giltti, mesela bir sinema kiraladı; 48 saat önce de 
buradaki prosedüre göre gerekenleri yerine getirdii, 
ftielmsil yapıyor; onldlan sonra bir polis yetkilisi gitti bu 
oyunu Söyrtdttii, kendi takdirine göre bu oyunu - mad
dede yazılan ifaldbferle - Devletin güvenliğine, genel 
ahlaka veya kamu düzenine aykırı buldu ve buna dair 
rapor verdi. Şimdi burada mahallin en büyük mül
kî amiri takdirini kulainıyor; verilen rapora göre, 
maddede «Derhal kapatıhr» ibaresi de var, gereğini 
yapıyor. Mahallin en büyük mülkî amiri bu oyunu 
görmediğine göre, bir bilirkişi de oltmadığına göre, 
verilen karar sübjektif olmuyor mu? Bir̂  

ÜkÜnciisi; olay mahkemeye intikal etti, mahkeme 
Iblell bir müddet devam, etti; tabiî bu arada yapılan 
birtakım masraflılar var; Sonuçta da diyelim ki beraat 
etiti. Bu durumda bu işle uğraşanların tazminatı nasıl 
ödbnıecektir? îkiiı.; 

Üçüncüsü; üzülerek söyleyeyim geçtmişjtie de teker
rür etti; bu gibi temsillerde biraz hiciv ölür, biraz va
tandaşın hbsuna giden birtakım espriler olur; şimdi 
bir bilirkişi olmadan orada nasıl değerlendirecek, öl
çüsü ne olacak? Karar mahkemeye intikal edebilir, 
fakat buradaki kararın son derece sübjektif olduğun
dan endişe duymaktayım. Acaba oyunu bilirkişi de 
görmediğine göre veya mülkî amlk de görmediğine 
göre.; bu sübjektiflik nasıl önlenecektir? Bu hususu 
sayın komisyondan ve Hükümetten sioruyorum. 

BAŞKAN — Evet, burada takdirini naSıl kulla
nacak? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKİBULUT (Er
zincan) — Efendim, Valinin hemen evrak üzerinde 
karar vereceğine veyahut emir vereceğine dair bir hü
küm yok. Vali, getirilen gerekçeleri kâfi görmüyorsa, 
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gider, kendisi temsili seyreder. Görmüyorsa, anlaya
cağına inandığı Mımselere veyahut vali muavinlerinle 
seyrelttirir. Kaldıki, buna rağmen hatalı bir karar ve
rilmişse, derhal mahkemeye sevk edilecektir. Mahke
me neticede yanlış bir kapatma kararı verniişse, el-
bietJbeki vatandaşın tazminat hakkı doğacaktır. 

BAŞKAN — Soru oevaplandıntaııştır efendim. 
Sayın Reşit Ülker.' 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, bu 
maddede, «Genel ahlaka, Devletin ülkesi ve mille
tiyle bölünmez bütünlüğüne (dendikten sonra) ma-
hall'in en büyük mülkî amiri emriyle polis tarafın
dan menddilir» denilyor. Simidi, bu madldbdefci temsil 
ve gösteri, Anayasamızın 26 ncı maddesindeki düşün
ceyi açıklamak ve yaymak hürriyeti ile ilgilidir. Bu 
maddede, heliklesin düşüncesini açıkça yayacağı ifade 
'edildikten sionra, ikinci fıkrada, suçların önlenmesi 
için amaçlarını sayıyor ve «sınırlanabilir» diyor. An
cak, üçüncü fıkraida, bir örnek vaziyeti var; bu da, 
hâkim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bu
lunan halierdiir. Böylelikle, düşünceyi açıklama gibi 
çok önemli bir Anayasa özgürlüğünün sınırlaması 
oluyor ve üçüncü fıkraida da, bunun hâkim kararı ile 
olacağı yazılı. Zaten, bizim Polis Vazife ve Selatıi-
yet Kanunumuz Anayasamızla bir bütünlük içerisin
dedir. Anayasamızda hâkimler, savcılar var ve bun
ların teminatı var; polis için temel yasa olan Ceza 
Muhakemeleri Uisulü Kanununda, Anayasada temi
natı olan savaların durumu da btellirtilmiş. Bu mad
de ile bugüne kadar Anayasada ve yasalarda-mevcut 
olan sistem değiştiriliyor mu? Buraya hâlklm kontro
lü getirilmesi de Anayasaya uygun olmaz mı? 

Yine gecikmesinde sakınca olan hal de yok.; Çün
kü idareye 48 saat evvel halber veriliyor. İdare habe
rini alıyor ve gidip, görüyor, 

BAŞKAN — Evet, soru anlaşılmıştır elendim. 
Buyurun efenıdlim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan)- — Efendim, bu soru, maddenin Anayasaya 
aykırı ölüp, olmadığı şeklimde özetlenir. Biz, bu mad
delerin Anayasaya aykırı olmadığım savunuyoruz; 
fakat birbirimizi ikna etmemiz şu ana kadar müm
kün olmadı. Elbette bunların, biraz evvel konuşma
cıların da ifade ettikleri gibi, tespit ediileceği makam
lar vardır. Şimdi, böyle bir konuda ben «Anayasa
ya uygundur» dilyorum, Sayın konuşmacı ve konuş
macılar «Anayasaya aykırıdır» diyor. Biz de her fikre 
hürmet ediyoruz; fakat bunun bir çözüm noktası ola-
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caSdtır. Bunun çözüm nolkltası; birbirimizi ikna edeme-
diğümıize göre, arftılk şu soruyla da ikna ötmemiz müm
kün değil efendim. 

REŞİT ÜLKER (tisltanibul) — Madıde tasrih ede
rek, diyalog olSun dliye söylüyorum ve burada müllî 
iraldeyi; iktidarıyla, muhalefetiyle tecelli ettirmek is
liyoruz 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Efenıdıim, simidi djüşiünlünüz ki, kanunumuz-
<da, rejimimizin de korunması için, Anayasamızın da 
yasaklamış olduğu suçlar var; bu suçlar bir temsilde 
oynandığı ahvalde, Anayasamız bunun oynanmasına 
müsaade edecek miilr efenldim? Etmeyecektir. Biz de 
"bunu götMıyoruz ve derhal de hâkilm huzuruna veri
yoruz. Simidi birlbiiriimlizi iknia edemiyoruz. 

(BAŞKAN — Hvet, efenkfen,: 
Sayın İbrahim Taşdemir. 

İBRAHİM TAŞjDEMİR (Ağrı) — Sayın Başkan, 
1934 tarihli yasakla ve ayrıca Türk Ceza Yasasında 
eldbp dışı faaliyete suç olarak talvsif edilmiştir. Hal 
•böyle ilken, yeni geltirilbn tasarıda da, genel aMafca 
aykırı olup polis tarafımdan tespiti yıapılaibillen yenli 
bir tanımlama göfciriflmdkltiödir. Adalba 1934 yılından 
bugüne kadar toplumumuzun ahlak yapoısınıda veya
hut" da ahlak değerlerinde değişiklik var mıdır; neden 
ihtiyaç duyulmuştur? Bunun cevaplandırılmasını isti
yorum. 

Tesdk'kür öderim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Balkan, 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Efendim, ben bu soruyu madlde ile ilgili 
görmüyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Bakan. 
Soru cevaplaindınlmışltır. 
Sayın Ömer Kuşhan soru sorma halkkını Sururi 

Baykal'a devretmiş bulunduğundan, Sayın Sururî Bay-
'kalldan sorularına tevcih etmesini rica öduıyorum. 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Sağolun Sayın 
Başkan. 

Sayın Başkan, ek 1 inci maddede gösteri, temsil, 
oyun ile ilgili olarak «tespit edilenler» deniyor. Bu 
tespitle polise genel ahlaka aykırılığın tespiti görevi 
veriliyor mu? Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bütünlüğüne aykırılğm tespiti görev ve yetkisi verili
yor mu? Anayasa düzenine aykırılğı tespit yetkisi 
veriliyor mu? 

Hâkim kararıyla temsil, gösteri ve oyunun men 
edilmesi hakkını hangi ölçülere göre polise veiryorsu- { 

nuz? Bu durumda polis hâkimin görevini yüklendi
ğine göre, hâkime gerek kalıyor mu? Yeni bir mües
sese mi-doğuyor; hâkim - polis müessesesi mi getirili
yor; yani hâkimlik görevi yapan bir yeni polis mü
essesesi mi getiriliyor? 

Üçüncü sorum Sayın Başkanım; son fıkradaki 
«diğer kişiler» kimlerdir? 

BAŞKAN — Onu cevaplandırdı efendim. 
SURURÎ BAYKAL (Ankara) — Örneğin perde

ci, çaycı, şoför, suflör bu tabirin kapsamı içinde mi
dir? 

Son sorumu arz ediyorum Sayın Başkanım, Sa
yın Başbakanımız yasanın 1934 tarihi bulunduğunu ha
tırlattıktan sonra, neden polise yeni yetkiler veril
mesi gerektiğini sayın Genel Kurulun bilgisine sunar
larken, 1970'lerden bu tarafa yeni suç nevilerinin 
doğduğunu gerekçe olarak buyurdular. Benim so
rum şu efendim : Peki çağın gerektirdiği çağdaş yeni 
özgürlüklere gerek duyulmuş mudur, gerek duyul
makta mıdır; 1934'lerden bu yana? 

Saygı ile arz ederim. 
BAŞKAN —' Efendim, bunlara, cevap verilmesi 

imkân dahilinde olanlara cevap veriniz. Çünkü, bir
çokları şahsî görüş ve ifade tarzından ibarettir. So
ru telakki ettiğiniz hususlara lütfen cevap veriniz 
efendim. 

İÇİŞLER t BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Bunların kati tespit yetkisi polisin de
ğildir. Bilahara maddeden de anlaşıldığı üzere, mah
keme tespit edecektir bunu. 

SURURİ BAYKAL (Ankara— Genel ahlaka ay
kırılık, Anayasaya aykırılık?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Evet, mahkeme tespit edecektir. Madde 
bu şekilde tanzim edilmiş; fakat hem mülkî amirin 
emrini kullanacak, (devreye o giriyor, sadece polis 
değil) hem de netice itibariyle hâkim karar verecek
tir. 

BAŞKAN — Diğer suallere geçin efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — «Diğer kişilerden maksat nedir?» diye 
bir sual var, ona cevap verdim. 

öbür sual; efendim, yeni bir Polis Vazife ve Se-
lahiyet Kanununun gözden geçirilmesi gereği, sadece 
bizim hükümetimiz icraatı sırasında ve zamanında 
gündeme getirilmiş bir konu değildir. Bu konu daha 
evvellere dayanıyor ve zamanın Başbakanı Sayın Bü
lent Ulusu tarafından 27 Eylül 1980 günü Millî Gü-
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venlik Konseyinde okunan hükümet programında yer 
alıyor. İlgili paragrafını müsaade ederseniz okuya
yım; «Devlete ve j-ejime, kamu düzenine, can ve mal 
güvenliğine yönelen tehlikelere karşı koruyucu ve 
caydırıcı başlıca gücü oluşturan güvenlik kuvvetleri
mizin hizmet icaplarına uygun bir niteliğe ve nice
liğe kavuşturulmasına, günün şartları içinde yeni hü
viyet kazanan suç ve suçlulara karşı sürdürdüğü mü
cadelede etkinlik sağlayacak şekilde teşkilatlanmasına 
önem verilecektir. Bunun için jandarma ve emniyet 
teşkilatı kanunları .yeniden hazırlanacak ve ilgili mev
zuatta gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Polis Vazi
fe ve Selahiyet Kanunu yeniden gözden geçirilecek
tir» denilmektedir. 

, O halde, bizim şu anda ihtiyaç duyduğumuz bir 
şey değildir bu. 

Saygıyla arz ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Fahrettin Kurt?.. 
FAHRETTİN KURT (Trabzon') — Vazgeçtim 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SURURt BAYKAL (Ankara) — Sorularımın 

hepsi cevaplandırılmadı. «Diğer kişiler» tabiri vardı. 
Hâkim - polis müessesesi meselesi var, «Yeni bir mü
essese mi getiriyoruz?» demiştim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKJBULUT (Er
zincan) — Efendim, demin onu söyledim 

BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır. 

VIII. — DİSİPLİN CEZALARI 

7. j — \Bursa Milletvekili İlhan Askmra verilen 
kınama cezasının kaldırılması. i 

Sayın İlhan Aşkın Başkanlığımıza (göndermiş ol
duğu bir yazıda, hatibin sözünü kesme kastının bu
lunmadığını, sadece yüzde 92 oyla kalbul edilen Ana

yasa hakkında, Anayasaya karşı bulunmaları sebebiy
le fevri bir davranışta bulunduğunu beyan etmiş ve 
cezasının kaldırılmasını talep etmiş bulunduğundan, bu 
cezasını kaldırıyorum. 

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

1. — 4.7.1934 Tarihli »ve \2559 Sayılı Polis (Vazife 
ve iSeîahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna 'Bazı Maddeler Eklenmesi {Hak
kında Kanun Tasarısı ve [Adalet ve içişleri komisyon
ları raporları (1/692) (S. Sayısı >: 343) {Devam). 

BAŞKAN — Verilmiş olan önergeleri okutu
yorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 21559 sayılı Polis Vazife ve 

Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısının 7 nci maddesinin metinden 
(Ek. M. 1) çıkarılmasını arz ederiz. 

'İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

Veysel Varol 
Erzincan 

İM. 'Besim Göçer 
Çorum 

Şükrü Babacan 
Kırklareli 

Hilmi Nalbantöğlu 
Erzurum 

Abdullah Çakırefe 
Manisa 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Gerekçesi yok 
mu? 

IBAŞfKAN —Yok efendim. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

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 Tasarısımn 7 nci maddesi metninden 
Ek Madde l'in çıkarılmasını arz ederiz. 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

Veysel Varol 
Erzincan 

M. Besim Göçer 
Çorum 

ıMetin Üstüne! 
Adana 

Şükrü İBabacan 
Kırklareli 

Hilmi Nalbantöğlu 
Erzurum 

Abdullah Çakırefe 
Manisa 

Vehbi Batuman 
Adana 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı 2559 sayılı 
Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bâzı Maddeler 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının 7 nci mad
desiyle 2559 sayılı Kanuna eklenen Ek 1 inci mad-
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«fesinin kanun tasarısından tamamen çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

ıRuşan Işın 
'Sivas 

tdris Gürpınar 
Muğla 

Salih Alean 
(Tekirdağ 

Cemal Özdemir 
Tokat 

Hayrullah Olca 
izmir 

Sururi Baykal 
Ankara 

Gerekçe : 
2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununda 

madde metniyle ilgili hükümler mevcuttur. Bu hü
kümlerden dolayı emniyetin bu husustaki yeni bir ek 
madde ile «Umumî veya umuma açık yerler ile umu
ma açık yer niteliiğnde'ki ulaşım araçlarında, gerçek 
kişi veya topluluklar mahallin en büyük mülkî amiri
ne en az 48 saat önceden müracaat suretiyle oyun ve 
temsil verebilir veya çeşitli şekillerde gösteri düzen
leyebilir. Bunlardan genel ahlaka, devletin ülkesi ve 
milletiyle bölünmez bütünlüğüne veya Anayasa dü
zenine aykırı olduğu tespit edilenler, mahallin en bü
yük mülkî amiri emriyle polis tarafından menedilir 
ve ilgililer deHhal adlî mercilere sevk edilir.» şeklin
de yeni bir yetki istemenin anlam ve mahiyeti an
laşılamamıştır. Acaba eskiden, yani 21559 sayılı Ya
sanın yürürlüğü içerisinde • genel ahlak kurallarına 
aykırı oyun düzenleyenler polis tarafından menedile-
miyor muydu? Bunlar hakkında yasal kanunî işlem
ler yapılamıyor muydu ki, yeniden böyle bir yetki is
temenin lüzumu doğmuştur? Yine devletin ülkesi 
ve milletiyle' bölünmez bütünlüğüne veya Anayasa 
düzenine aykırı olduğu tespit edilen oyun ve temsil
ler yasaklanamıyor muydu? 

2559 sayılı Yasada düğün, eğlence, temsil için ma
hallin mülkî amiri kanalıyla bağlı bulunduğu emniyet 
karakoluna dilekçeyle müracaat yapılıyordu. Eğer 
yapılalı toplantı temsil ve oyunlarda Anayasaya aykırı, 
milletin bütünlüğünü bozucu veya genel ahlak ku
rallarına aykırı işlemlerde 2559 sayılı Yasa hüküm
lerinde, haklarında adlî takibat açılması sağlanabili
yor, yasanın verdiği yetki kullanılamıyor ise bu ek 
maddenin getirilmesiyle halkın demokratik hak ve öz
gürlüklerinin daha fazla kısıtlanması da toplumda 
tedavisi mümkün olamayacak olayların doğmasına 
sebep olabileceği gibi, devletin ve milletin güvenliği
ni sağlaması gereken bir teşkilat ile halk karşı karşıya 
gelebilecektir. 

Bu nedenle maddenin kanun tasarısından tamamen 
çıkartılması uygun olacaktır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
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 Kanunun 7 nci Maddesindeki Ek 1 inci Mad
denin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Gerekçemiz eklidir. 
Yılmaz İhsan Hastürk Mehmet Kafkaslıgil 

İstanbul İstanbul 
Feridun Şalkir Öğünç Tülay Öney 

İstanbul İstanbul 
Günseli Özkaya Fikret Ertan 

İstanbul İzmir 
Gerekçe : 
Görüşülen 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet 

Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısının 7 nci Maddesinde, yer alan Ek 1 inci 
Maddesi Anayasa ve onun getirdiği espriye tamamen 
aykırıdır. 

«Sanatın ve sanatçının -korunması» (başlığını taşıyan 
Anayasamızın 64 üncü maddesine göre devlet sanat 
faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve 
sanatçının korunması, değerlendirilmesi!, desteklenmesi 
ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri 
alır. Devlet sanat ve sanatçıyı, bu Kanun tasarısında 
yer aldığı şekilde izin sistemi getirerek, sansür uy
gulayarak hizmetli dahil yönetici ve oyuncuların isim
lerini- fişleyerek koruyamaz. Sanatçının korunmadığı 
bir ortamda güçlü sanat eserleri yeşeremez. Sanat 
denen nazlı çiçek ihtimam, güven, himaye ve sevgi 
ister. Bu madde ile sanat sevgisi neşıvü nema bulmaz. 
Bu nedenle Ek 1 inci madde metinden çıkarılmalı
dır* 

Türkiye (Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Kanun tasarısı

nın 7 nci maddesiyle eklenen ek 1 inci maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Salih Akam Vecihi Ataklı 
Tekirdağ Şanlıurfa 

Kadir Narin İbrahim Ural 
Diyarbakır İstanbul 

Mehmet Kara 
Trabzon 

'BAŞKAN — Esbabı mucibe güvenlik mahkeme
leriyle ilgili, 

Maddenin değiştirilmesini demiş, bir metin ekle
miş. Bu metin güvenlik mahkemeleriyle ilgili bir 
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kitaptan alınmış; 10 sayfayı muhtevi bir yazıdır. Bu 
metnin 1 inci madde ile hiçbir alaka ve münasebeti 
bulunmadığı için önergeyi işleme koyamıyorum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Gerekçeniz nedir? 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Gerekçeyi oku

madan mı bunu anlıyorsunuz Sayın Başikan? 
(BAŞKAN — Efendim gerekçe değil, metin olarak 

ilave etmişler. 
«1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederiz» diyorlar. Nasıl değiştirile
ceğine dair ıbir şey yazılmamış, sadece 7 - 8 sayfalık 
bu metin eklenmiş. Bu itibarla işleme koyamıyorum. 

Diğer önergeyi okutuyorum efendim: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Kanun Tasarı

sının 7 nci maddesiyle eklenen ek 1 inci maddesi
nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Cemal Özdemir Muhittin Yıldırım 
Tokat Edirne 

Mustafa Çelebi Ahmet Sırrı Özbek 
Hatay Adıyaman 

Enver Özcan 
Tokat * 

BAŞKAN — Bunda da değişiklik şekli gösteril
memiş. 40 sayfaya yakın Anayasa maddelerini ekle
mek suretiyle bir metin haline getirmiş. Bu itibarla 
önerge mahiyetinde göremediğimiz için işleme koya
mıyoruz, 

ÖMER NECATİ CENGİZ (İstanbul) — İmza 
sahipleri neden böyle hareket etmişler, bu konuda on
lara söz vermiyor musunuz? 

BAŞKAN — Efendim imza sahiplerine karşı 
böyle bir yetki kullanmamıza imkân yok. Kendi tak
dirlerine bağlı bir konudur. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Ek Madde 1. — Bu kanunda gösterilen yetkile

ri ehliyet ve liyakatla kullanabilmesi için polisler 
hakkında meslek içi kurslar açılır. Bu kurslar, yö
netmelikle düzenlenir. 

Gerekçe : Halen görüşülmekte olan 343 sıra sa
yılı 4.7.1934 tarihli Polis Vazife ve Selahiyet Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı polise çok büyük yetkiler tanımaktadır. Bu 
yetkilerin başında, polisin, devletin ülkesi ve mille
tiyle bölünmez bütünlüğüne ve anayasal düzenine 
aykırılık gibi durumları takdir etmesi ve ahlak gibi 

zor tanımlanır bir kavramı doğru anlayarak buna 
aykırılıkları saptaması gelmektedir. 

Polisimize böyle büyük takdir hakkı tanıyan bu 
yasa, polisin yetiştirilmesi ve eğitilmesi konusunda 
hiçbir önlem getirmemiştir. Bu ek madde ile bu ek
siklik giderilmeye çalışılmıştır. 

Ali Rıdvan Yıldırım Musa Ateş 
Tunceli Tunceli 

Vecihi Ataklı Yusuf Demir 
Şanlıurfa Uşak 

Selahattin Taflıoğlu 
Yozgat 

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

nın madde 7'ye ekli ek madde l'in birinci fıkrasının 
metinden çıkarılmasını saygılarımızla arz ve teklif 
ederiz. 

Gerekçe : İlgili fıkra, anayasal bir hak olan fikir 
ve sanat özgürlüğü ve bunları yayma özgürlüğü ile 
çelişmektedir. Bu itibarla yasa hükmünün metinden 
çıkarılması teklif olunur. 

Selahattin Taflıoğlu Arif Toprak 
Yozgat . Niğde 

Salim Erel Kâzım İpek 
Konya Amasya 

Cemal özdemir 
Tokat 

BAŞKAN — Bir diğer önergeyi okutuyorum : 

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 Kanunun 7 nci maddesinde yer alan ek 1 inci 
maddenin birinci fıkrasının metinden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Gerekçemiz eklidir. 
Yılmaz İhsan Hastürk Mehmet Kafkaslıgil 

İstanbul İstanbul 
Feridun Şakir öğümç Tülay öney 

İstanbul İstanbul 
Günseli özkaya İbrahim Ural 

İstanbul İstanbul 

Gerekçe : Görüşmekte olduğumuz 2559 sayılı Po
lis Vazife ve Selahiyet Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının 7 nci mad
desinde yer alan ek 1 inci maddede «Mahallin en 
büyük mülkî amirine oyun veya temsil için 48 saat 
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önce yapılacak başvuruda oyun, temsil veya gösteri- I 
ye katılan yönetici ve diğer kişilerin kimlik, ikamet- I 
gâh ve tabiyetleri belirtilir» hükmü yer almaktadır. I 

Temsil ve oyunun önceden bir sansür ve izin sis- I 
temine bağlı tutulması doğru olmadığı gibi, oyun, I 
temsil veya gösteriye katılaniların ve yöneticilerin ve I 
diğer kişilerin kimliklerinin istenmesi oyunun içerik I 
ve niteliğine göre değil, şahıslara göre muamele yü- I 
rütüleceği ve uygulama yapılacağı izlenimini vermek- I 
tedir. Bu yanlış ve vahimdir. Cesarete en çok sanatçı- I 
nın ihtiyacı vardır ve onun için güvenli bir ortam I 
yaratmak gerekir. Ayrıca, «Diğer kişiler» tabiri, oda- I 
cı, şoför gibi kişilerin bile sorumlu tutulacakları iz
lenimini vermektedir. Bu nedenle, metinden çıkarılma
lıdır. 

BAŞKAN — Bir diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük .Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı kanun tasarısı
nın 7 nci maddesinde yer alan ek 1 inci maddenin bi
rinci fıkrasının metinden çıkarılmasını saygıyla talep 
ederiz. I 

Ahmet Sırrı Özbek Kenan Nuri Nehrozoğlu 
Adıyaman Mardin I 

Halil İbrahim Şahin Nuri Korkmaz I 
Denizli • . Adana 

Vecibi Ataklı I 
Şanlıurfa 

Gerekçe : Maddenin ilke ve esaslarının ve tanımı
nın tam ve kesin olarak saptanması ve gerekçe ile 
uygunluğunun sağlanması, aynı zamanda çeşitli yo
rumlara sebep olmaması bakımından komisyona iade
si gerekir. 

Arz ederiz. 

BAŞKAN — Bir diğer önergeyi okutuyorum efen
dim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı 2559 sayılı Po
lis Vazife ve Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklen
mesi Hakkında Kanun Tasarısının 7 nci maddesi ile 
2559 sayılı Kanuna eklenen ek 1 inci maddesinin 
«Umumî veya umuma açık yenler ile umuma açık 
yer niteliğindeki ulaşım araçlarında gerçek kişi veya 
topluluklar en büyük mülkî amirine en az 48 saat 
önceden müracaat suretiyle oyun ve temsil verebilir ] 
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veya çeşitli şekillerde gösteri^ düzenleyebilir» fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ruşan Işın Cemal özdemir 
Sivas Tokat 

tdris Gürpınar Hayrullâh Olca 
Muğla İzmir 

Salih Alcan Sururi Baykal 
Tekirdağ Ankara 

Ek Madde 1. — Umumî veya umuma açık yer
ler ile umuma açık yer niteliğindeki ulaşım araçların
da gerçek kişi veya topluluklar mahallin en büyük 
mülkî amirine en az 24 saat önceden müracaat su
retiyle oyun ve temsil verebilir veya çeşitli şekillerde 
gösteri düzenleyebilir. 

Gerekçe : 
Demokrasilerde hürriyetler, toplumun yapısına gö

re keyfî yasalarla sınırlandırılamaz. Kişinin hak ve 
özgürlükleri, hiçbir şekilde ipotek altına alınamaz. 
Türk toplumunun yapısında oyun ve temsillere karşı 
yakın bir sempati ve duyarlılık vardır. Bu nedenle, 
temsil veren bir topluluk bir yöreden geçerken, yöre 
halkı bu topluluğu o gün orada izlemeyi arzu edebi
lir ve topluluğun dT o gün için durumu müsait ise, 
işte 48 saatlik bir süre ile hem topluluğun ve hem 
de yöre halkının bu arzu ve istekleri hiç de haklı ol
mayan bir şartlandırma ile engellenmek istenmekte
dir. Bu doğfu bir davranış değildir. 

Temsil verecek topluluk yörenin mülkî amirine ve
receği temsili, yeri ve saatini bildirsin. Ancak, sürenin 
uzatılması, topluluğun ve halkın duygularına engel 
teşkil edeceğinden, demokratik hak ve özgürlüklerin 
dar bir çerçeve içerisinde kullanılarak, bir hakkın sü
kûta uğratılması demokrasi ile bağdaşmayacağından, 
sürenin asgarî 24 saate indirilmesinde fayda mülaha
za etmekteyiz. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 343 sıra sayılı Yasa Ta

sarısındaki ek madde 1'in ilk paragrafındaki ilk vir
gülden sonraki, «Gerçek kişi veya topluluklar, ma
hallin en büyük mülkî amirine» şeklinde devam et
mektedir. 

Bu tümcede «gerçek» kelimesi gereksizdir; «Kişi 
veya topluluklar» şeklinde olmalıdır. Ayrıca, «Mahal
lin en büyük mülkî amiri» değil, «Mahallin en yük
sek mülkî amiri» şeklinde olmalıdır. 
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Bu nedenle, «gerçek» kelimesinin metinden çıkar
tılmasını ve «büyük» yerine, «yüksek» kelimesi kon
masını arz ve teklif ederiz. 

Hilmi Nalbantoğlu Ali Rıdvan Yıldırım 
Erzurum Tunceli 

Mustafa Kani Bürke Mehmet Kemal Gökçora 
Denizli Bursa 

Mustafa Çelebi Hüseyin Avni Güler 
Hatay istanbul 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 343 sıra sayılı Yasa Ta

sarısındaki madde 7'de yer alan ek madde l'de ilk 
paragraf, umumî veya umuma açık yerler ile umuma 
açık yer gibi, üç kere «Umumî, umuma» gibi keli
meler hiçbir konuşma şeklinde olmayan şekilde ter
tip olunmuştur ki, bu bozukluğu ve acayipliği düzelt
mek için paragrafın başlangıcında olan, (umumî veya) 
şeklindeki fazla ve gereksiz. iki kelimenin kaldırılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Hilmi Nalbantoğlu Ali Rıdvan Yıldırım 
Erzurum Tunceli 

Mustafa Kani Bürke .Mustafa Çelebi 
Denizli Hatay 

Mehmet Kemal Gökçora 
Bursa 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Kanun Tasarısı

nın 7 nci maddesi ile 2559 sayılı Kanuna eklenen ek 
madde l'in birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Sırrı Özbek Kenan Nuri Nehrozoğlu 
Adıyaman Mardin 

Vecihi Ataklı Halil İbrahim Şahin 
Şanlıurfa Denizli 

Cüneyt Canver Nuri Korkmaz 
Adana Adana 

«Umumî veya umuma açık yerler ile umuma açık 
yer niteliğindeki ulaşım araçlarında gerçek kişi veya 
topluluklar mahallin en büyük mülkî amirine en az 
24 saat önceden haber vermek suretiyle oyun ve tem
sil verebilir veya çeşitli şekillerde gösteri düzenleye
bilir.» 

Gerekçe : Oyun ve temsil kültür ve folklor mirası-
mızdır. Bu kültür mirasının halka iletimini sağlamak 
devletin en Önemli vazifelerindendir. Sanat ve sanatçı
ya kolaylık sağlamak, sanat ve sanatçıyı teşvik etmek, 

aynı zamanda yeni sanatçılar yetişmesine olanak sağ
lamak için devletin tüm imkânlarını seferber etmesi 
gerekir. 

Bu her iki imkânı sağlamak ancak sanatçıların, 
sanat eserlerini kolaylıkla halkın temaşasına sunma
ları ile mümkün olacaktır. 

Mülkî amirlerden, çok uzun bir süre önceden lizin 
yerine, kısa süre önceden (24 saat önceden) haber 
vermeleri yeterli olacaktır. 

Bu nedenle, adıgeçen fıkranın isteğimiz doğrultu
sunda değişikliğini dileriz. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Kanun Tasarı

sının 7 nci maddesinde yer alan ek 1 inci maddenin 
birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Cüneyt Canver Vecihi Ataklı 
Adana Şanlıurfa 

Halil İbrahim Şahin Ahmet Sırrı Özbek 
Denizli Adıyaman 

«Halka açık yerler ile bu nitelikteki ulaşım araç
larında gerçek kişi veya topluluklar illerde valilere, 
ilçelerde kaymakamlara en az 8 saat önceden müra
caat suretiyle oyun ve temsil verebilir.» 

Gerekçe : Seyir sanatının ülkenin her köşesinde
ki geniş halk katmanlarına ulaşabilmesi için sanat gös
terileni düzenleyenlerce turneler tertip edilmektedir. 
Gezici olan ve ü il, kasaba kasaba dolaşan bu sanat 
elçilerine işlerlik ve zaman kazandırmak aynı zaman
da daha geniş halk kitlelerkıin istifadelerini sağlamak 
için mülkî amirlere müracaat süresinin 8 saat olarak 
kısa tutulmasında yarar vardır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Kanun Tasarısın

da yer alan ek% 1 inci maddenin birinci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştMlımesıini arz ve teklif ederiz. 

Hail İbrahim Şahin Vecihi Ataklı 
Denizli Şanlıurfa 

Kenan Nuri Nehrozoğlu Ahmet Sırrı Özbek 
Mardin Adıyaman 

Nuri Korkmaz 
Adana 

«Genel veya halka açık yerler ile halka açık yer 
niteliğindeki- ulaşım araçlarında gerçek kişi ve top
luluklar mahallin en büyük mülkî amirine en az 12 sa
at önceden müracaat suretiyle oyun ve temsil vere-
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bük veya çeşitli şekillerde sanat gösterileri düzenle
yebilir.» 

Gerekçe : Ulu önder Atatürk, «Herkes milletve
killi, bakan, 'başbakan, hatta reisicumhur olabilir, an
cak sanatkâr olamaz» buyurmuşlardır. Ayrıca «Sa-
natsız kalan bir milletin hayat damarlarından birisi 
kopmuş demektir» deyişlerinden anlaşılacağı üzere, 
devlet ve onun tüm temsilcileri sanat ve sanatçıya de
ğer vermek, onları korumakla görevlidirler. Sanatçı
ya her türlü çalışmasında ve gösterisinde kolaylık 
tanımak gerekir. Bu nedenle, temsil ve gösteri önce
sinde idare amirlerine müracaat süresini kısa tutmak 
yararlı olacaktır. 

Arz ederiz. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Kanun Tasa
rısının 7 nci maddesinde yer alan ek 1 inci madde
nin, birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederiz. 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

Mardin 
Ahmet Sırrı Özbek 

Adıyaman 
Cüneyt Canver 

Adana 

Halil ibrahim Şahin 
Denizli 

Nuri Korkmaz 
Adana 

Vecihıi Ataklı 
Şanlıurfa 

Gerçek kişi veya topluluklar mahallin en büyük 
mülkî amirine en az 12 saat önceden haber vermek 
suretiyle umuma açık yer ve bu nitelikteki ulaşım 
araçlarında oyun, temsil ve konser verebilir, gösteri 
düzenleyebilirler. 

Gerekçe : Müzik, hislerin seslerle ölçülü hir şekil
de ifadesidir, insanilik tarihinin ilk başlangıcından bu
güne değin en büyük dinlenme, eğlenme, eğitim ve 
kültür kaynağıdır. Müzikle özdeş olan temsil, oyun 
ve gösteriler folklorumuzu zenginleştirirler. Bu neden
le, müzikle uğraş veren sanatçılarımıza da sahip çık
mak devletin görevlerindendir. 

Konser vermek için talepte bulunan ses sanatçısı 
ve müzik topluluklarına da yer ve zaman bakımından, 
aynı zamanda haber konusunda gerekli kolaylıkların 
sağlanması yasa koyucunun vazifesidir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 7 nci mad
desinde yer alan ek madde l'deki ikinci paragrafın 
metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Abdullah Çakırefe Sabri Irmak 
Halil İbrahim Şahin Enver özcan 
Ali Rıdvan Yıldırım H. Yılmaz önen 

ŞEYHMUS BAHÇECİ (Diyarbakır) — Nerenin 
milletvekili olduğunu niye okumuyorsunuz? 

KÂTİP ÜYE SÜLEYMAN YAĞCIOĞLU 
(Samsun) Peki, okurum. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Kanunda değişiklik yapan tasarının 7 nci madde

sindeki ek madde l'in ikinci fıkrasının tasarı met
ninden çıkarılması arz ve teklif olunur. 

Gerekçe : Anayasamız düşünceyi yayma ve açık
lama hürriyetini 26 ncı maddesinde; bilim ve sanat 
hürriyetini 27 nci maddesinde güvence altına almış
tır. İkinci fıkrada olduğu gibi, sübjektif yoruma mü
sait genel deyimlerle hâkim kararı olmadan idarece 
oyun veya temsilin meni bu hakkın özünü zedele
mektedir ve bilim ve sanatın gelişmesi ve sanatçının 
yetişmesi yönünden çok tehlikeli bulunmuştur. Bu 
fıkra olmasa da, zabıta, suç işlendiğinde gerekli so
ruşturmayı yapacaktır. 

Bu nedenle fıkranın tasarıdan çıkartılması uygun 
görülmüştür ve önerilmiştir. 

Özer Gürbüz 
Sinop 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Amasya 

M. Besim Göçer 
Çorum 

Kâzım İpek 
Amasya 

Salim Erel 
Konya 

Cüneyt Canver 
Adana 

Günseli Özkaya 
İstanbul 

Mustafa Çelebi 
. Hatay 

Cemal özdemir 
Tokat 

Mehmet Üner 
Kayseri 

'M. 'Seyfi Oktay 
Ankara 

Rıza Tekin 
Siirt 

Yılmaz İhsan Hastürk 
İstanbul 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
«Ağrı Milletvekili» desin, bu kadar da olmaz. 

BAŞKAN — Efendim, orada ne yazıyorsa, arka
daşımız onu okuyor. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Yazıyor efen
dim. 

BAŞKAN — Ne yazıyorsa onu okuyor efendim. 
Aynen okumak mecburiyetinde zaten. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — «Milletvekili» 
diye yazmıyor mu Sayın Başkan? 
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ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) -^ O za
man «Ankara Mv.» diye oku. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okuyun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bu kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak

kında 7 nci maddedeki ek 1 inci maddenin ikinci fık
rasının kanun metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Gerekçemiz eklidir. 
Yılmaz İhsan Hastürk Mehmet Kafkaslıgil 

İstanbul Mv. İstanbul Mv. 
Feridun Şakir Öğünç 

İstanbul Mv. 

M. SEYF1 OKTAY (Ankara) — Ne demek «Mv.» 
efendim, ciddiyetten uzak oluyor. «Milletvekili» de
ğil midir? 

BAŞKAN — Efendim, siz oradan, milletvekili 
anlamına geldiği için usul olarak «milletvekili» diye
cektiniz. 

Buyurun 
Tülay öney Günseli Özkaya 

İstanbul Milletvekili İstanbul Milletvekili 
Cahit Tutum 

Balıkesir Milletvekili 

G*erekçe : Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Ba
zı Maddeler Eklenmesi Hakkında Yasa Tasarısının 
7 nci maddesi ek madde l'in metinden çıkarılmasını. 

Sanat ve kültür bir ülkenin yükselmesi demektir. 
Buna kısıtlama ve saat tahdidi koymak sanat ve kül
türümüze indirilen bir darbedir. 

Devletimizin kurucusu Büyük Ata'mız, sanata ver
diği önemi açıkça ve çok anlamlı olarak belirtmiş
tir : «İnsan her şey olabilir hatta reisicumhur bile; 
fakat sanatçı olamaz» deyimiyle verdiği önemi dile 
getirmiştir. 

Bu nedenle bu maddenin çıkarılmasını arz ede
riz. 

BAŞKAN — Buyurun. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yaşa tasarısının 7 nci maddesinin ek 1 inci mad

de ikinci fıkrasının metinden çıkarımasını talep ede
riz. 

Gerekçe : 
Mezkûr fıkra, genel ahlâkı, devletin ülkesi ve mil

letiyle bölünmez bütünlüğü ve Anayasa düzenine ay
kırı olduğu oyun ve temsil ve gösteriyi ilgilendirdiğin
den maddenin ilke, esas ve tanımına ihtiyaç hâsıl 
olmuştur. 

Bu nedenle komisyona iade edilerek yukarıda ya
zılı olan geniş anlamlan kapsayan tabirlerin sınırla
rının tespit ve tevsiki ile tanımlanmasının yapılarak 
ayrıca tespit gibi hususların ihtisas dallarını gerektir
diği, aynı zamanda bilirkişilik müessesesini gündeme 
getirmesi nedeniyle, gerektiğinde mülkî idare tarafın
dan tespitlerin mahkemeye intikali, mahkemenin sü
ratle gerektiğinde ihtiyatî tedbir yoluyla karar veril
mesi hususlarını kapsayan gerek mülkî idare amiri, 
mahkeme ve polis müesseselerinin değerlendirici ve 
görevlendirici tanımlamaların yapılması için komis
yonda değerlendirilmesi gerekir, kesin kanaatıyla ko
misyona iadesini arz ve teklif ederiz. 

Halil İbrahim Şahin 
Denizli 

H. Yılmaz Önen 
İzmir 

Hüseyin Avni Güler 
İstanbul 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Rıza Tekn 
Siirt 

Mecls Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının madde 7'nin 
ek madde l'in ikinci paragarfında metin içindeki 
«En büyük mülki amiri» deyiminin «En yüksek mül
ki amiri» şeklinde değiştirilmesini ve bu suretle pa
ragraf metninin daha uygun hale getirilmesine müsaa
delerinizi arz ve teklif ederiz. 

Hilmi Nalbantoğlu Kâzım İpek 
Erzurum Amasya 

Rıza Tekin Salim Erel 
Siirt Konya 

Rıza önen Çakar Hasan Altay 
Zonguldak Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun taasrısının 7 nci mad
desinin ek madde 1 in ikinci bendinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 7, 
Ek madde 1, 
Maddenin ikinci bendi: 
Bunlardan, genel ahlaka, Devletin ülkesi ve mil

letiyle bölünmez bütünlüğüne veya Anayasa düzeni
ne aykırı olduğu tespit edilen, oyun, temsil ve göste
rilerin menedilmesi için mahalli mülkî amir yetkili 
adlî mercilerden talepte bulunur. 

Yetkili mahkeme bu talebî en geç 48 saat için
de'karara bağlar. 
"~~ Aydın Güven Gürkan Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

Antalya Trabzon 
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İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

Fikret Ertan 
'İzmir 

Halil İbrani'mi Şahin 
Denizli 

Vedihi Ataklı 
Şanlıurfa 

Turgut Sözer 
Sakarya 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ordu 

Tevfıifc Bilal 
Hatay 

Hüseytin Avni Güler 
istanbul 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

Süleyman Koyuncugil 
Gaziantep 

S. 

Ahmet Sırrı özlbek 
Adıyaman 

Nurfi Korkmaz 
Adana 

Teyİk Güneş 
Kırşehir 

Sururi Baykal 
Ankara 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

A. Rıza Akaydın 
Çorum 

Metin Üstüne! 
Adana 

Hüsamettin Konuksever 
Edirne 

Mehmet Kara 
Trabzon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının ek madde 
Tin ikindi bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Madde 7. — 
Ek Madde 1.— 
Maddenin ikinci bendi : 
Bunlardan, genel ahlâka, devletin ülkesi ve mil

letiyle bölünmez bütünlüğüne veya Anayasa dü
zenine aykırı olduğu tespit edilen oyun, temsil ve 
gösterilerin menedilmesi itin mahallî mülkî amir 
yetkili adlî mercilerden talepte bulunur. 

Yetkili mahkeme bu talebi en geç 48 saat içinde 
karara bağlar. 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Arif Toprak 
Niğde 

Hayrullah Olca 
İzmir 

Bilâl Şişman 
İstanbul 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

İbrahim Ural 
İstanbul 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Kâzım İpek 
Amasya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 7 nci mad
desinde yer alan ek 1 (inci maddesi ikinci fıkrasının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teMif ede
riz. 

Nuri Korkmaz 
Adana 

Kenan Nuri Nehrozoğlu 
Mardin 

Ahmet Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Vecihıi Ataklı 
Şanlıurfa 

Halil İbrahim Şahin 
Denizli 

Bunlardan, edebe, devletin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğüne veya Anayasa düzenine ay
kırı olduğu saptananlar, mahallin en büyük mülkî 
amirinin gerekçeli emriyle pol'is tarafından menedilir 
ve ilgililer derhal adlî mercilere sevk edilirler. 

GEREKÇE : 

Tasarıda genel ahlâk kavramının soyut olması, 
bölgeden bölgeye ve hatta insandan insana değişik 
yorumlara neden olması, toplumsal yargı ve değer
lendirmeye tabi olamayacağından içtihatlarla tedvin 
edilmiş, edep kelimesinin değişiklik önergemizde geç
mesi fıkraya anlam kazandıracaktır. Ayrıca, mülkî 
amirlikler ihtisas sahlibi onmadıklarından önerilerinin 
gerekçeli olması sanat ve sanatçılar için güvence ola
cağından işbu fılkra metni tarafımızdan düzenlen
miştir. *• 

Arz ederiz . 

Meclis Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 7 nci mad
desindeki ek birünci maddenin ikinci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 7. — 
Ek madde 1. — 
Fıkra 2. : 
Bunlardan; ar ve hayaya, devletin ülkesi ve mile-

ıtiyle bölünmez bütünlüğüne Veya Anayasa düzenine 
aykırı olduğu mahkemece (Mahallî Asliye Ceza Mah
kemesince) tespit edilenler, mahkemenin gerekçeli ka
ran doğrultusunda mülkî amir vasıtasıyla polis ta
rafımdan menıedilir, ilgililer adlî mercilere sevk edilir. 

Gerekçe : 

Ar ve hayaya, devletin bütünlüğüne Ve Anayasa 
düzenine aykırı fiililerin, temsil ve oyunliarın tespit 
edilmesi, ihtisası gerektirdiğinden mahkeme marife
tiyle yapılması, sanat dünyamız içlin gerek eser yö
nümden ve gerekse sanatçı yönümden güvence oldu
ğumdan tespit konusunu mülkî amirlere bırakmak taıt-
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bikatta 'büyük zorluklar yaratacağından, yukarıdaki 
değişiklik uygun görülmüştür. 

IKalbulünü Yüce Meclise saygı ile sunarız. 

Halil İbrahim Sathin 
Denizli 

H. Yılmaz Önlen 
İzmir 

Hüseyin Avni Güler 
ÎStanbui 

iMulhMiim Yıldırım 
Edirne 

Rıza Tekin 
Süetti 

Türkiye Büyük MİM Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 7 nci mad
desinde yer alan ek 1 inci maddenin ikinci fıkrasının 
•aşağıdaki sekilide değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz: 

Madde 7. ek maıdde 1, fıkra 2 
Bunlardan, devlettin ülkesi ve milletiyle bölünmez 

bütünlüğüne veya Anayasa düzenine aykırı olduğu 
mahallin en büyük mülkî amiri tarafından mahkeme
ye bildirilir. Mahkemece yapılan tespitten sonra ge
rekiyorsa karar doğrultusunda menedilir ve ilgililer 
derhal adliyeye sevk edilirler. 

Gerekçe : 
Genel ahlak kavramı çok soyut oluıp, sınırları bel

li olmayıp, kavram kargaşasına ve birtakım haksız 
uygulamalara ve dolayısıyla birçok insanımızın, yani 
sanatçımızın mağduriyetine neden olacaktır. 

(Kültürel yapıtmızdaki farklılıklar, değişik bölgeler
de değişik kişiler tarafından, değişik uygulamaları be-
raiberünde getirecektir. Ayrıca Anayasanın 27 ncı mad
desi çiğnenmiş olacaktır. 

Ceza Yasası ise ahlak ve edebe aykırı suçlardan 
bahsetmektedir. Yani, ahlak ve edebi birlikte düşün
mek gerektiğini yasallaştırtaıştır. 

Bu nedenle tasarıdaki «Genel ahlak» ibaresinin 
metinden çıkarılması gerekmektedir. 

Saygıyla arz ederiz.' 

Halil İbrahim Şalhiin 
Denizli 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Hüseyin Avni Güler 

H. Yılmaz önen 
İzmir 

Rıza Tekin 
ıSiirit 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 7 nci mad
desiyle 2559 sayılı Kanuna eklenen ek 1 inci madde

nin ikinci fıkrasının aşağıdaki biçimde değiştirilmesini 
öneriyoruz, 

Saygılarımızla, 
Reşit Ülker özer Gürbüz 
İisitanlbul Sinop 

Şövkl Taştan Ömer Necati Cengiz 
^ Sivas İsitanlbul 

M. Seyfı Oktay 
Ankara 

ilkinei fıkranın değişik biçimi : 
Bunlardan, genel ahlaka, devletin ülkesi ve mille

tiyle bölünmez bütünlüğüne veya Anayasa düzenline 
aykırı olduğu tespit edilenler, hâkim kararı üzerine 
polis tarafından menedi'lir ve ilgililer derhal adlî mer
cileresevk edilir. 

Gerekçe : 
Düşünceyi açıklama ve yayıma hürriyetinden söz 

eden Anayasanın 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası, 
bu hürriyetini kuüanıtaıiasının suçların önlenmesi gibi 
amaçlarla stnırlanamayacağını öngörmüştür. Üçüncü 
fıkrası ise sınırlamanın hâkim kararıyla olacağını ön
görmüştür. Olaydan 48 saat önce haber verme söz 
konusu olduğundan, gecikmesinde sakınca bulunan 
hal de yoktur. 

(Bu nedenler hâkim kararıyla sınırlama gerekmek
tedir. Aksi halde madde Anayasaya aykırı ölacaktırs 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanonun 7 nci maddesindeki, 

ek 1 inci maddenin üçüncü fıkrasının kanun metnin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Gerekçemiz eklidir., 

Yılmaz İhsan Hasltürk 
îötanbul 

Feridun Şalkiır öğünç 
Isltanlbul 

. Günseli özkaya 
tstantml 

Mehmet Kafkaslıgil 
İstanbul 

Tülay öney 
İstanbul 

Turgut Sözer 
Sakarya 

İbrahim Uırafll 
İstanbul 

Gerekçe: 3̂ 43 sıra sayılı Kanun Tasarısının 7 nci 
maddesinin ek 1 inci maddesinin tamamen metinden 
çıkarılması gerekmektedir. 

Madde metni tamamen yoruma açık, kesin tanım
lamalardan uzak, keyfî harekete meyilli olması nede
niyle insan hak ve özgürlüğüne saygın olmuyor. Bu 
da Anayasanın eşitlik ilkesine ters düşecektir. 

©ilgileriniz© arz ederiz^ 
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Bütylüfc Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülknelkte olan Kanun Tasarısının 7 nci m/ad-
desinlde yer alan ek 1 inoi maddenin üçüncü fıkrasının 
metinden çıkarılmasını talep ediyoruz. 

Gerekçe:' 
Mezkûr fıkrada dilekçeyle yapılacak mlüracaatlta 

oyun, temsil veya gösteriye katılan yönetici ve diğer 
kişilerin kimlik, ikametgâh ve tabiyetleri belirtilir 
demektedir. Ancak oyun, temsil gibi eserlerin yazar
larının, tercüme eser ise tercümanın ve ayrıca oyun 
ve temsil malhıiyıetlerM değerlendirmek bakımından, 
daha açık bir ifadeyle tüzüfcsel, yönetmeîiksel bir de-
ğerimdirmenin ve tanımlamanın yapılması gerekmek
te olduğundan, komisyona iadesini talep ediyoruz. 

Halil İbrahim Şahin Hüseyin Avni Güler 
Denizli Istanlbul 

Muhittin Yıldırım Rıza Telkin 
Edirne Siirt 

Musltafa Çelebi 
Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanunun madde 7 ile geti
rilen 2559 sayılı Kanuna eklenen ek madde l'in son 
paragrafında yer alan «müracaatta» kelimesinin «baş
vuruda» ve «ikametgâh» kelimesinin «oturma yeri» 
olarak değiştirilmesini, eğer bu kelimelerde bu deği
şiklik yapılmazsa metindeki Osmanlıca kelimenin 
«ikametgâh» olarak düzeltilmesini ve ayrıca yine bu 
paragraf metnindeki «•talbiyetleri» kelimesi yerine 
«uyrukları» kelimesinin konulmasını ve yine eğer bu 
'kelime değiştirllmeyecelkse, «italbiyetleri» kelimesinin 
doğru şekli olan «italbiiyetleri» şeklimde yazılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Hilmi Nalbanitoğlu Şeyhmus Bahçeci 
Erzurum Diyarbakır 

Mustafa Kani Bürke Kenan Nuri Nehrozoğlu 
Denizli Mardin 

Veysel Varol Neriman Elgin 
Erzincan Ankara 

Durmuş Fikri Sağlar 
Mı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşüllmekfte olan • Kanunun 7 nci madldesinıde-
Iki de 1 inci maddenin son paragrafında yer alan 
«Dilekçe ile yapılacak müracaatta oyun, temsil veya 
gösteriye katılan yönetici ve diğer kişilerin kimlik, 

İkametgâh ve tabiyetiieri belirtilir» cümlesinin aşağı
da belirtilen şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz, 

Ruşan Işın Cemal özdemir 
Sivas Tokat 

İdris Gürpınar Hayrullalh Olca 
Muğla İzmir 

Sürura Baykal Salih Aloan 
Ankara Tekirdağ 

Dilekçe ile yapılacak müracaatta dyun, temsil ve
ya gösteriye katılan yönetici ve sanatçıların isim liste
leri clilökçe ekinde yönetici imzasıyla sunulur. 

Gerekçe : 
İlgili maddenin son paragrafınlda kişilerin kimlik, 

ikametgâh ve talbiyet belirtmeleri yanlış tefsir edilmek 
suretiyle tasdikli belgeler istenebilir. Yabancı bir yö
redeki bir sanatçının ikametgâh belgesi düzenleyerelk 
yetkili makamlara müracaat ekinde vermesi mümkün 
olamaz. Yine polis mercileri tasdikli nüfus cüzdanı 
sureti temin edip vermeleri de mümkün değildir. Bu 
nedenle bu maddenin sarih olarak anlaşılması için 
fikranın yukarıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve tek
lif ederiz, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 7 nci mad
desiyle kanuna eklenen ek 1 inci maddesinin son pa
ragrafına aşağıdaki cümlenin ilavesini arz ve teklif 
ederiz. 

Ruşan Işın Cemal özdemir 
ISıvas • Tokat 

İdris Gürpınar Hayruiah. Olca 
Muğla İzmir 

Sururi Bayfcal Salih Alcan 
Ankara Tekirdağ 

Mesire yerleri ile düğün ve nişan törenlerinde ya
pılacak toplantılara katılan folklor ekipleri ve kişisel' 
mahareti olan sanatçılar bu madlde hükmüne tabi tu
tulamaz. 

Gerekçe : 

Türk toplumunun örf, âdet ve göreneklerinde ni
şan ve düğünlerde milî duygularımıza bağımlılığın 
simgesi haline gelmiş folklor Ekiplerimiz gösteri su
narlar. Anadolu'da hiçbir düğünde halay çekilmeden 
düğün sona erdir'ilmez. Bu düğümde Ihalay çekecek 
©kipler 48 saat fdiye daha önceden mülkî amire bildir
me mecburiyeti doğduğu takdirde halikın millî değer-
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İlerine olan inançları engellenmiş olacaktır. Bu davra-
mışı milliyetçilik ilkesiyle bağdaştırmak mümkün de
ğildir. Gecenin Ibelii bir saatinde düğünde bulunan bir 
ikisi, nazınım geçeceği 'bir folklor ekibimi düğüm mahal
line getirebilir. Böyle 'bjir İşlemde polis oıriada birtakım 
ıtutuklamıal'ara kalkışabilir. Bu da 'düğümde bulunan 
telkin 'tepkisine yol açabileceği gibi hiç ide arzu edil
meyen olaylara yol açar. Yine 'düğümde bulunan şa
hıslardan bir tanesi bir ses sanatkârını davet edip ve
ya davetliler arasımda bulunan bir ses sanatkârımın 
orada bulunan topluluğa arz ve istek üzerime şarkı 
'söylemesine yol açabilir. IBu konuda yine polisçe 
yanlış İşlemler yapılabilir. Topluluklar kendi afalla
rında eğlenirken çevrede bulunan insanların da ken
dini izlemeye (gelmeleri mümkün olabilir. Orada bir, 
göslteri yapılıyormuş ıgilbÜ polisçe yanlış değerlendirme 
mümlküln olabilir. 

Bu nedenle mıadide metninlim dom fırkasına talep 
ettiğimiz 'teklifin ilavesiyle olay dalha fazla açıklığa 
kavuşmuş olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığıma 

Görüşülmekte olan kanun 'taisarısımın ek mıaldlde 
Tin üçüncü fıkrası aişağudalki sekilide değiştörilmişitir. 
Kabulü talep olunur. 

Ek madde 1. Fıkra; 3 : 
Dilekçe ile yapılacak haber vermede oyun, temsil 

laldı, yazarın adı veya gösiferilye kaltılam yönetici ve il
gili kişi ve sanatkârın kimlik, doğum yeri, ikametgâh
ları, ıtabiiyfctleri belirtilir. 

Gerekçe: 
Yukanıda arz edildiği gibi, umumî veya umuma 

açık yerlerim umuna açık yer niteliğindeki ulaşım 
araçlarında ıgerçek kişi Veya topluluklar mahallin en 
büyük mülkî amirime önceden haiber vermek suretiyle 
oyun ve temsil verelbilmıelbri saptanmıştır. Ancak bu 
oyun ve ıtemisillerin Devletin ülkesi ve milldüiyle bö
lünmez bütünlüğüne veya Anayasa düzenine aykırı ol
duğu tespit edilenlerin durumları açıklanmıştır. 'Bir 
veya ikinci fıkranın ıışığı altında açıklık kazanması, 
öz ve mulhtevamm daha iyi değerlendirilmesi, aynı 
zamanda hukuk tekniğine uyması bakımından vaki 
değişikliğin kabulümü dileriz. 

Abdullah Çakırefe Halil İbrahim Şahin 
Manisa. Denizli 

Tevfiik Güneş Muhittin Yıldırım 
Kırşenir Edirne 

Mehmldt Üner 
Kayseri 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSİFBR ^Balıkesir) — Sayın Başkan, bir şeyi 
öğrenebilir miyim? Her fıkra 'hakkımda dört önerge 
diye bir karar aldık. Bütün arlkadaşlıarımız merak 
içinde. Bu konuda bir açıklama yapabilir misiniz 
efendim? 

IBAŞKAN — $i;mdi ibunun münakaşasını arz ede
ceğim efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan (kanun tasarısındaki ek madde 

Tin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni arz ve 'teklif ederiz. 

Madde 7. Ek madde 1. Fikra 3 : 
Yapılan başvuruda oyun, temsil veya gösteriyle 

konsere katılan yöneltiici ve diğer sanatçılarım kimlik
lerini açıklayan liste d'l'giİ mülkî amire verilir. 

Gerekçe: 
Anayasanın 26 ncı maddesi uyarımca düşünceyi 

açıklama ve yayma ıhürrîyeti sanki bir olağanüsıtü dö
nem söz konusu ive onun tedbirleri alımyormuş gibi 
burada da; yani olağan dönemde de sıkıyönetim dö
nemlerinden dalha ağır şaritlar altımda sanatçının sa
natını icrasınla zorluk çıkarılmaktadır. 

Bu husus düşünceyi yayma özgürlüğünün kısıtlan
masını, toplumun kültür varlığının korunmasını, geli-
şjilp serpilmeğimi ve hayatiyetimi engelleyecek mahiyet
tedir. Ayrıca, yalnız beyan ile kimliklerin liste halinde 
mülkî lamire. bildirilmesi, işlemleri kolaylaştıracak, 
sanatçıyı şevk ile çaılşmaya sövlk edecektir. 

Halil İbrahim Şahin Tevfik Güneş 
Denizli Kırşehir 

Abduiıalh Çakırefe Muhittim Yıldırım 
Manisa Edirne 

Saliı Alcan 
Tekkdağ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekltle olan kanun 'tasarısının 7 nci mad

desindeki ek 1 inci maddenin üçüncü fıkrasına aşağı
daki yazılı ekleme yanıltmıştır. 

Ekmadde l,Fıkıia3 : 
«Gösteriye IkaMan yönetici, yazar, • tercüman ve» 
Gerekçe : 
Üçüncü fıkrada ifadesi bulunan haiber vermeye 

ilişkin dilekçede oyun ve temsilin yazar ve varsa ter
cümanının ladlannıın ve kilmIM'eninin bilinmesinde de 
fayda vardır. Bu nedenle yukarıda yazılı ekleme ya
pılmasında fayda vardır. Sanat ve sanatçının korun-
ması, güvencesi aynı zamanda haber verilen mafoa-
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mın doğru bilgi almfasına bağlı olduğumdan bu değer
lendirmenin ve ekleme sisteminin kabulü gerekir. 

Saygıyla., 
Halil Itbralhim Şahin Abdullah Çakırefe 

Denizli Manisa 
Muhittin Yıldırımı Tevfilk Güneş 

Edirne Kırşehir 
Mehmet Üner Salih Akan 

Kayseri Tekirdağ 

Türkiye Blülyük (Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasari'sunıın 7 nci mad-

ıdesiindeki ek 1 inci (maddenin Üçüncü fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arız ve teklif ederiz. 

Madde 7, Ek madde 1, Fıkra 3. Dilekçe ile ya
pılacak müracaatta oyun, 'temısil veya gösteriye katı
lan yönetici ve diğer k'işilerin kimlikleri belirtilir. 

Gerekçe ı: 
(Sanatçıların ralhaltlılfcla işlevlerini yenine getirebil-

ımeleri ve huzurlianaııın sağllanıması için her türlü ko
laylığın gösl'terilmesi gerekmektedir. Bürokrasiyi azal
tacağım söyleyen Hükümetin sanatçıyı ve yöneticile
ri birtakımı formalitelerin içerisinde çıkmaza sokması 
yanlıştır, Bu nedenle ve alynea yine sayın Hükümetin 
birçok önemli >ve akçeli yaisaıda vatandaşların ve te
şebbüs sahiplerinin yalnızca beyanlarına itibar edi
lmesini lyasallaştırdığı ihallde, sanatçılar için her zalman 
kimlik, ikametgâh ve tabiiyet belirten (belgeleri müra-
caaMarımıa eklemeleri ve her gittikleri il ve ilçede ib
raz edip dilekçelerine eklemelerinin mahzur ve sı
kıntılar]; çok fazla olacaktır. Bu nedenle sadece öner-
gemizdeki gibi kimliklerini 'beyan etmeleri yeterli ol-
malıdıır. 

Arz ederiz., 
Halil (ibrahim Şahin Rıza Tekil 

Denizli iSilirit 
H. Yılmaz önen Hüseyin Avni Güler 

İzmir İstanbul 
(Mülhittiın Yıldırım! 

Edirne 

BAŞKAN — Şimdi 8 adet önergede daktilo yazı
sıyla muayyen maddelerin değiştirilmesi ve erbabı mu-
cibeleri yazıJmiiş ve fakait analarında aralıık bırakılma
mış ve doldurulmlamıiş. Bu önergelerin hangi mad
deyle ilgili bulunduğu, hangi maddenin değiştirilme
sini arzu eSüt'iği ve hangi gerekçeye istinat ettiği beli 
olmadığından bu 8 önergeyi işleme koymuyoruz. 

SÜLEYMAN KOYUNCUGİL (Gaziantep) — 
Sayın Başkan, örnek olarak (bir olkuyalım efendim. 

BAŞKAN — Efendim, tutanağa geçirmek üzere 
veriyoruz,,. 

TEVFtK BİLAL (Hatay) — Alalım, düzeltelim 
Sayın Başkan.. 

BAŞKAN — Bu mülmkün değil efendim. 
Diğer önergeyi okultuyorum : 

Türkiye Blülyük (Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı kanun Itasarısı-

ının majdde 7, ek l*in aşağıdaki sekide değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Umuma açık yerler ile umuma açık yer niteliğin
deki ulaşım araçliarımlda, gerçek kişi veya (topluluklar 
mahallî savcıya en az 2Q,5 ısaat önceden müracaat su
retiyle oiyum, temsil verebilir veya çeşliltlli şekilde gös
teri düzenleyeibilir. 

Bunlardan genel ahlakla, devletin Ülkesi ve mil
letiyle bölünmez 'bütünlüğüne veya Anayasaya aykırı 
olduğu tespit edilenler, mahallin en büyük mülkî ami
ri emriyle polis taraflından men edilir »ve 'ilgililer der
hal adlî mercilere sevk edilir. 

Dilekçe ile yapılacak müracaatta oyun veya tem
sile katılan yöneltM ve diğer 'kişilerin ıkılmüik, ikamet
gâh vp tabiyeleri belirtilir. 

Salim Erel 
Konya 

Cemal özdemir 
Tdfcalt 

Selahattin Taflıoğlu 
Yo2lgat 

Arif Toprak 
Niğde 

Ömer Kuışhan 
Kars 

Kâzım îpek 
Almasya 

îdris Gürpınar 
(Muğla 

Şevki Taştan 
Sivas 

Türkiye 'Büyük ıMillet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte ;oûan kanun itasiarısının 7'ye ek mad

de 1 'inin sağudaki sekilide ıdeğişltiriılimlesiini teklif ve arz 
öderiz. 

Umulma açık yerler ile açık yer niteliğindeki ula
şım araçlarında, gerçek kişi veya topluluklar mahal
lin emniyet müdürüne en az 10 saat önceden müra
caat suretiyle oyun, temsil, tiyatro; Verebilir veya çe
şitli şekillerde gösteri, sinema düzenleyebilir. 

CÜNEYT CANVER ıflAdana) — Sayın Başka
nım, okunulanlar anlaşulmııyor, kâtip üyeler yer değiş
tirsinler efendim. 

BAŞKAN — Şimdi geldi efendim, yeni geldi da
ha, yeni değiştiler. «Bunlardan genel ahlaka, devletin 
ülkesiyle bölünmez bütiMüığüne veya Anayasaya ay
kırı olduğu tespit edilenler mahallin en büyük mülkî 
amiri emriyle polis tarafından men edilir ve ilgililer 
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derhal adlî mercilere sevk edilirler. DiMdçeyle yapia-
oalk mlüracaaiflta oyun veya temsile katılan yönetici 
ve diiğer (kişilerin kimlik, iıfcameltgâih ve talbliyeltleri be
lirtilir. 

Salim Erel Ömer Kuşjhan 
Konya Kams 

Kazım İpek Cemal Özldiemir 
Amasya Tokat 

Arif Toprak Şevtki Taştan 
Niğde Swas 

lîdriis Gürpınar 
Muğla 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 'kanun tasarısının; ek madde 

Tinin aşağıdaki şekilde değişfliritaesini »teklif ve arz 
ederiz.! 

«Umuma açık -yerler ilıe açık yer niteliğindeki ula
şım araçlarında, gemide ıgerçdk kişi veya toplululklar 
mahallin valisine en az ıbeş saat önceden müracaat 
suretiyle oyun, temsil, seminer verebilir veya çeşitli 
şekillerde ıgösıteri, oyun dlüzenleyebilıir. 

'Bunlardan -genel ahlaka, Devletin ülkesiyle bölün
mez ıbfâtühiüğüne veya Anayasaya alkırı olduğu tes
pit edilenler maltoalkı en ıboiyülk miillkî amiri emriyle 
polis tarafından men edilir ve MlgliMier derhal adlî 
mercilere sevk edilirler. 

Dilekçeyle yapılacak müracaatta oyun veya tem
sile katılan yönetici ve diğer kişilerin kimlik, ikamet
gâh ve tâbiyetleri belirtilir.» 

A. Aşkın Toktaş Durcan Emirbayer 
İzmir İzmir 

İsmet Turhangil Salih Alcan 
Manisa Tekirdağ 

Muhittin, Yıldırım Mehmet Kara 
Edirne Trabzon 

Musa Ateş Selahattin Taflıoğlu 
Tunceli Yozgat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısı 7 nei madde

sindeki ek 1 inci maddenin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini teklif ve arz ederiz. 

Umuma açık yerler ile açık yer niteliğindeki ula
şım araçlarında gerçek kişi veya topluluklar mahal
lin kaymakamına en az 42,5 saat Önceden müracaat 
suretiyle oyun, temsil verebilir veya çeşitli şekiller
de gösteri düzenleyebilir. 

Bunlardan gendi ahlaka, devletin ülkesiyle bölün
mez bütünlüğüne veya Anayasaya aykırı olduğu tes

pit edilenler mahallin en büyük mülkî amiri emriyle 
polis tarafından men edilir ve ilgililer derhal adlî 
mercilere sevk edilir. 

Dilekçeyle yapılacak müracaatta oyun veya tem
sile katılan yönetici ve diğer kişilerin kimlik, ika
metgah ve tâbiyetleri belirtilir. 

Münir Sevinç 
Eskişehir 

Ömer Necati Cengiz 
İstanbul 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

S. Hüsamettin Konuksever 
Edirne 

Mustafa Kani Bürke 
Denizli 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ordu 

Arif Toprak 
Niğde 

Nuri Korkmaz 
Adana 

Selçuk Akıncı 
Tekirdağ 

Hayrullah Olca 
tzmir 

Salim Erel 
Konya 

Özer Gürbüz 
Sinop 

Neriman Elgin 
Ankara 

H. Barış Can 
Sinop 

Ali İhsan Elgin 
İçel 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 

Halil İbrahim Şahin 
Denizüi 

Cemal Özdetnir 
Tokat 

Feridun Şakir Ögünç 
İstanbul 

Ali Rıdvan Yıldırım 
Tunceli 

Halil Nüzhet Goral 
Aydın 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, şimdiye kadar 
okuttuğumuz önergeleri 113 ve 114 üncü birleşimler
de izah ettiğim gerekçelerle okuttum. Şimdi, son 
okuttuğum önergeler aynı mahiyettedir. 

Şöyle ki : Bunlar aynı daktilo veya fotokopi ma
kinesine verilmek suretiyle birinci fıkradaki «En az 
48 saat» ifadesi 151 adet olmak üzere, 5 saat 10 da
kika, 6 saat 20 dakika, 12,5 saat vesaire gibi ifade 
edilmiş. Ayrıca, «Mahallin en büyük mülkî amiri» 
yerine de, bekçiye varıncaya kadar muhtelif isimler 
151 adet yazılmıştır. 

Bu itibarla, bu 151 adet önergeden 88 inci mad
denin birinci fıkrasının son hükmüne göre 4 adedini 
okuttum ve «4 adetten aynı konuda fazla önerge 
verilemez» hükmüne göre bu geri kalan önergeleri 
okutamıyorum. 

Şimdi, önergeleri aykırılık derecesine göre sınır
lamış bulunuyoruz; bunları okutacağız efendim. 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Sayın Baş
kanım. 
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BAŞKAN — Buyurun. 
İSMET TURHANGIL (Manisa) — O önergele

rin hepsi ayrı ayrı önergelerdir. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Efendim bu konu halledildi. Lütfen, 

halledildi efendim. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 
«Aynı daktiloyla» diyorsunuz. 151 önerge için 151 
tane daktiloyu bulamazdık efendim. Mecburen aynı, 
daktilo ile yazdık. 

BAŞKAN — Efendim bizim görüşümüz, Baş
kanlığın görüşü bu istikamettedir. Yüksek Meclis de 
bu istikamette karar almıştır. Ben, yüksek 'Meclisin 
aldığı kararı tatbik ediyorum. Bu karar yanlışsa, 
Başkanlığın 'kararı yanlışsa elbette bunu tetkik ede
cek merciler vardır; gereğini yapacaktır. 

Bu itibarla, bizim görüşümüz budur, bu istika
mettedir. Önergeleri aykırılık derecesine göre oku
tuyorum. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Efendim, aynı 
daktilo ile yazmak 'bir hata mıdır acaba? Başka dak
tilo bulamadık. 

Sayın Başkan, geri kalan önergeleri okutmayacak 
mısınız? 

SALİM 'EREL i(Konya) — Geri kalan önergeler 
okunmayacak mı Sayın Başkanım, geri kalan öner
geleri okutmayacak mısınız? 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başka
nım, yetkili merci kişiden kişiye değişir. 

BAŞKAN — Önergeleri tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 2559 sayılı Polis ve Selahi-

yet .Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısının 7 nci maddesinin ek 1 inci maddesi
nin metinden çıkarılmasını arz ederiz. 

Gerekçe ektedir. 
Ağrı Milletvekili 

İbrahim Taşdemir ve 
arkadaşları 

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

Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bil Kanuna Bazı Maddeler Eklemmesi Hak- i 
kında Kanun Tasarısının 7 nci maddesi metninden ek 
1 inci maddesinin çıkarılmasını arz ederiz, 

Ağrı Milletvekili 
İbrahim Taşdemir ve 

arkadaşları 
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TEVFİK BİLAL (Hatay) — Hangi arkadaşları 
Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, biraz evvel okundu. Zatı 
âliniz de buradaydı? dinlediniz. Siz önergenizin han
gi arkadaşlara ait olduğunu bilmiyor musunuz? 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Nereden bilelim, 110 
kişi var burada. 

BAŞKAN — Bunlar zapta geçiyor. İleride herkes 
bu zabıtları okuyacak. Bu itibarla o zabıtların mahi
yetini bilerek bu beyanda 'bulunalım. 

Önergeyi okutuyorum : 
Sivas Milletvekili Ruşan Işın ve arkadaşlarının 

önergesi : 
Tasarının 7 nci maddesi «ile 2559 sayılı Kanuna 

eklenen ek 1 inci maddesinin kanun tasarısından ta-
. mamen çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk ve ar
kadaşlarının önergesi : 

Kanunun 7 nci maddesindeki 1 inci maddenin 
kanun metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — 4 adet 'önerge aynı mahiyette 'bu
lunduğundan birlikte işleme koyacağım. 

Komisyon önergelere 'katılıyor mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyor. 

BAŞKAN — 4 önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Ka'bul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 4 önerge de kabul edilmemiştir. 

SALİM EREL (Konya) — Sayılmadı Sayın Baş
kan, sayılmadı. 

BAŞKAN — Efendim, 5 arkadaşınız ayağa kal-
lar, itiraz eder; yeniden sayarım. 

(Hatay Milletvekili Tevfik Bilal, Adana 'Milletve
kili Cüneyt Canver, Konya Milletvekili Salim Erel, 
Kars Milletvekili Ömer Kuşhan, Balıkesir Milletvekili 
Cahit Tutum ayağa kalkarak oylamanın yeniden ya
pılmasını talep ettiler) 

BAŞKAN — önergeyi yeniden oya sunuyorum : 
Önergeyi kabul edenler... (HP sıralarından «Komis
yon kaldırsın elini» sesi) 

İSMAİL ÜĞJDÜL (Edirne) — Kaldırıyoruz. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Komisyon, ba

ğırmadan kaldır. 
ATİLLA SIN (Muş) — Sen de kaşınma. Sinkaf. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — «Sinkaf» dedin 

değil mi? Ne dedin sen? 
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ı(HP sıralarından ayağa kalkmalar, komisyon sı
ralarına doğru yürümeler ve gürültüler) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Ne dedin sen? 
BAŞKAN — Efendim, gerekeni yaparım. Otu

run efendim, oturun. (HP sıralarından gürültüler) 
Küfür ettiyse gereğini yaparım efendim, lütfen 

oturun. *(HP sıralarından gürültüler) 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Ana avrat kü

für etti Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — 'Sayın Atilla Sın.. (Gürültüler) 
Lütfen oturun efendim, lütfen oturun efendim. 

SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Arkadaşımıza 
açıkça küfür etti 'Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim gereğini yapacağım. De
min arkadaşlar ne dediyse, aynı şeyi yapacağım efen
dim. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Aynı küfürü ay
nen iade ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Gereğini yapacağım efendim, lüt
fen oturun. '(Gürültüler) Lütfen oturun efendim. Lüt
fen, lütfen efendim. 

M. SEYjFl OKTAY (Ankara) — Sayın Başka
nım, 'bilindiği üzere Komisyon, yüce Meclise niya-
beten iş yapan bir organınnızdır. 

BAŞKAN — Efendim, gereğini yapacağım Sa
yın Oktay. 

M. SEYFl OKTAY »(Ankara) — Doğrudan doğ
ruya hepimizin duyduğu cevabını verdi. O arkadaşı
mız küfür .etmiştir. Ayrıca bir komisyon üyesi nite
liğine hiç yakışmayacak baştan beri davranışlar içe-
risinde bulunuyorlardı. Lütfen sözlerini geri alsınlar 
efendim. 

BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. 
ALİ RIDVAN YILDIRIM ^Tunceli) — Adamın 

oturma tarzı bile bozuk. 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, bendeniz Sa

yın Atilla Sın'dan söylediği sözü geri almasını talep 
ediyorum. 

Sayın Atilla Sın, söylediğiniz sözü geri alınız. 
ATİLLA SIN <Muş) — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Geri alınız efendim. Sadece, tefsire 

mahal bırakmadan geri alınız. 
ATİLLA SIN (Muş) — Tamam efendim. 
BAŞKAN — 'özür dileyeceksiniz, efendim. 
ATİLLA SIN (Muş) özür dilerim efendim. 
BAŞKAN — Konu halledilmiştir. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Biz küfür ede

lim birbirimize, ondan sonra da sözümüzü geri ala
lım. Olur mu böyle şey Sayın Başkanım? 
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TEVFİK BİLAL (Hatay) — Sayın Başkanım, kü
für etmemin özürü olmaz. (Gürültüler) 
• NURİ KORKMAZ (Adana) — Sayın Başkan ar

kadaşımıza hakaret edilmiştir. 
BAŞKAN — Efendim, lütfen oturun. 
Şimdi, önergeyi 5 kişi ayağa kalktığı için yeniden 

oyluyorum : 
Önergeyi kabul edenler... (Gürültüler) 
Münakaşayı kesin efendim. 
Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Önerge kabul edilmemiştir efendim. 
İSMET TURHANGIL (Manisa) — Peki ceza 

ne olacak Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, ceza takdir edip etme

mek bendenize ait. Demin arkadaşınızın birisi... (Gü
rültüler) 

İSMET TURHANGIL (Manisa) — Küfür etti 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, demin 
arkadaşınız küfür etti aynı muameleyi yaptık, bura
dan küfür etti; aynı muameleyi yapıyorum. Ben, dün 
akşamdan beri Başkan olarak 300 tane hakarete mu
hatap oldum, zabıtlar burada. Ben hiçbir arkadaşa, 
«Neden böyle yapıyorsunuz?» diye ta'ânda bulunma
dım. Lütfen efendim, bu gergin havada ancak bunu 
yapabiliriz. (Gürültüler) 

Şimdi, diğer önergeleri okutuyorum : 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bir dakika Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Okuyun efendim. 
«Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Yasa Tasarı

sının madde 7'ye ekli ek madde l ln birinci fıkrası
nın metinden çıkarılmasını saygılarımızla arz ve tek--
lif öderiz.» 

Konya Milletvekili Salim Erel ve arkadaşları. 
«7 nci madde ile eklenen ek 1 inci maddenin 1 in-

ci fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

İstanbul Milletvekili Yılmaz ihsan Hastürk ve ar
kadaşları. 

«Tasarının 7 nci maddesinin ek 1 inci fıkrasının 
çıkarılmasını ve iadesini saygıyla arz ederiz.» 

Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek ve ar
kadaşları. 

BAŞKAN — Bu 3 önerge aynı mahiyette bulun
maktadır. 3 önergeyi birlikte işleme koyacağım. 

Komisyon önergelere katılıyor mu efendim? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATILLA 

SIN (Muş) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 

— Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeleri oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 'edilme
miştir. 

Diğer önergeleri okutuyorum : 
«Tasarının 7 nci maddesiyle 2559 sayılı Kanuna 

eklenen ek 1 inci maddesinin; umumi veya umuma açık 
yerler ile umuma açık yer niteliğindeki ulaşım araç
larında, gerçek kişi veya topluluklar en büyük mülkî 
amirine en az 48 saat önceden müracaat suretiyle 
oyun ve temsil verebilir veya çeşitli şekillerde gösteri 
düzenleyebilir.» 

Fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Ek Madde 1. — Umumî veya umuma açık yer
ler ile umuma açık yer niteliğindeki ulaşım araçların
da gerçek kişi veya topluluklar mahallin en büyük 
mülkî amirine en az 24 saat önceden müracaat sure
tiyle oyun ve temsil verebilir veya çeşitli şekillerde 
gösteri düzenleyebilir.» 

Sivas Milletvekili Ruşan Işın ve arkadaşları. 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu 

efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri

ze) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
«Ek Madde 1. — Bu Kanunda gösterilen yetki

leri ehliyet ve liyakatla kullanabilmesi için polisler 
hakkında meslek içi kurslar açılır. Bu kurslar, yö
netmelikle düzenlenir.» 

Tunceli Milletvekili Musa Ateş ve arkadaşları. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 

— Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 
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M. SEYF1 OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
okunduktan sonra söz verelim buyurdunuz; fakat söz 
vermediniz. 

BAŞKAN — Ne konuda efendim söz istiyorsu
nuz? 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Bu küfür konu
sunda efendim. 

BAŞKAN — Evet. 

M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Şimdi efendim, 
İçtüzüğün 136 ncı maddesinde «Kınama» başlıklı 
maddeyi arz ediyorum : Bunun üçüncü fıkrası, «Ka
ba veya yaralayıcı sözler sarf etmek veya hareketler 
yapmak» diyor; ama geri almak gibi bir durumda 
cezanın kaldırılacağı hususu belirtilmemiş. Böyle bir 
hüküm yok. Doğrudan doğruya kaba; hatta küfür 
kabadan daha ileridir, küfür edilmiştir. Kınama ce
zası verilmesi gerekir. Bu husus takdire de bağlı de
ğildir. Yani madde metninde takdire bağlı olduğu 
hususunda herhangi bir hüküm de yoktur, bir anlam 
da çıkmıyor. Bunun uygulamasının yapılmasını is
tirham ediyorum. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSİPER (Balıkesir) — Küfür etti mi, etmedi; 
zabıtlara bakmak lazım. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ge
ri aldım dedi. 

BAŞKAN — Şimdi, geriye alma müessesesi tea
mül olarak her zaman bu şekilde kullanılıyor. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSİPER (Balıkesir) — Geri aldım da demedi. 

BAŞKAN — Efendim, «Özür diliyorum» dedi, 
«Özür diliyorum» dedi. 

VECİH! ATAKLI (Şanlıurfa) — Zatı âlinize, kü
für edenler, sözümü geri aldım desinler efendim. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
«Görüşmekte olduğumuz 343 sıra sayılı yasa ta

sarısı teklifinin ek madde 1 ilk paragrafında ilk vir
gülden sonraki «Gerçek kişi veya topluluklar mahal
lin en büyük mülkî amirine...» şeklinde devam etmek
tedir. 

Bu tümcede (gerçek) kelimesi gereksizdir. «Kişi 
veya topluluklar» şeklinde olmalıdır. Ayrıca, (Ma
hallin en büyük mülkî .amiri) değil, (Mahallin en 
yüksek mülkî amiri) şeklinde olmalıdır. 

Bu nedenle «gerçek» kelimesinin metinden çıka
rılmasını ve (büyük) yerine (yüksek) kelimesinin kon
masını arz ve teklif ederiz.» 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu ve ar
kadaşları. 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
İÇtŞLERt KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

SIN (Muş) — Katılıyor. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 

— Katılmıyor. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
«Görüşmekte olduğumuz 343. sayılı yasa tasarısı 

teklifinin, madde 7'de yer alan ek madde l'de ilk pa
ragraf; umumî veya umuma açık yerler ile umuma 
açık yer» gibi 3 kere umumi umuma gibi kelimeler 
hiçbir konuşma şeklinde olmayan şekilde tertip olun
muştur ki, bu bozukluğu ve acayipliği düzeltmek için 
paragrafın başlangıcında olan «Umumî veya) fazla 
ve gereksiz 2 kelimenin kaldırılmasını arz ve teklif 
ederiz.» 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu ve arka
daşları. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyor. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Katılmıyor. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler..? Önerge kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
«Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Kanun Tasa

rısının 7 nci maddesi ile 2559 sayılı Kanuna eklenen 
Ek l'in 1 inci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Umumî veya umuma açık yerler ile umuma açık 
yer niteliğindeki ulaşım araçlarında gerçek kişi veya 
topluluklar, mahallin en büyük-mülki amirine en az 
24 saat önceden haber vermek suretiyle oyun ve tem
sil verebilir veya çeşitli şekillerde gösteri düzenleye
bilir.» 

Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek' ve ar
kadaşları. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyor. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Katılmıyor. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
«Tasarının 7 nci maddesinin ek 1 inci maddesi

nin 1 inci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiı ilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Halka açık yerler ile bu nitelikteki ulaşım araç
larında gerçek kişi veya topluluklar, illerde valilere, 
ilçelerde kaymakamlara en az 8 saat önceden mü
racaat suretiyle oyun ve temsil verebilir.» 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve arkadaşları. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLL*A 

SIN (Muş) — Katılıyor. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Katılmıyor. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
«Tasarının ek 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Genel veya halka açık yerler ile halka açık yer 

niteliğindeki ulaşım araçlarında gerçek kişi veya top
luluklar, mahallin en büyük mülkî amirine, en az 
12 saat önceden müracaat suretiyle oyun ve temsil 
verebilir veya çeşitli şekillerde sanat gösterileri dü
zenleyebilir.» 

Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin ve arka
daşları. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyor. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI A MESUT YILMAZ (Rize) 

— Katılmıyor. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum ; 
«7 nci maddenin ek 1 inci maddesi 1 inci fıkra

sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 
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Gerçek kişi veya topluluklar mahallin en büyük 
mülkî amirine en az 12 saat önceden haber vermek 

' suretiyle umuma açık yer ve bu nitelikteki ulaşım 
araçlarında oyun temsil ve konser verebilir, gösteri 
düzenleyebilirler.» 

Mardin Milletvekili Kenan Nuri Nehrozoğlu ve 
arkadaşları. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SİN (Muş) — Katılıyor, 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 

— Katılmıyor. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
«Tasarının 7 nci maddesinin ek madde l'deki 

2 nci paragrafının metinden çıkarılmasın; arz ve tek
lif ederiz.» 

Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe ve arka
daşları. 

BAŞKAN — Aynı mahiyette olduğu için diğer 
önergeleri de okutuyorum : 

«Tasarının 7 nci maddesinin ek madde 1 in ikinci 
fıkrasının tasan metninden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz.» 

Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Bozkurt ve 
arkadaşları. 

«Kanunun 7 nci maddesinin ek 1 inci maddesinin 
2 nci fıkrasının kanun metninden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz» 

İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk ve ar
kadaşları. 

«7 nci maddenin ek 1 inci madde 2 nci fıkrasının 
tasarıdan çıkarılmasını talep ederiz.» 

Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin ve arka
daşları. 

«7 nci maddenin ek 1 inci madde 2 nci paragra
fında metin içindeki (En büyük mülkî amiri) deyimi 
yerine (En yüksek mülkî amiri) şeklinde değiştiril
mesini ve bu suretle paragrafın metinde daha uygun 
hale getirilmesine müsaadelerinizi arz ve teklif ede
riz.» 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu ve arka
daşları. 

BAŞKAN — Bu 4 önerge de 2 nci fıkranın ta
sarı metninden çıkarılması mahiyetindedir. 

4 önergeye komisyon katılıyor mu efendim? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

SIN (Muş) — Katılıyor. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 

4 

DEVLET BAKANİ A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Katılmıyor. 

BAŞKAN — Önergelere komisyon katılıyor,- hü
kümet katılmıyor. 

Önergeleri kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önergeler kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
«Görüşmekte olduğumuz 343 sayılı yasa tasarısı 

teklifinin madde 7 nci, ek madde 1 inci, 2 nci parag
rafında metin içindeki (en büyük mülkî amiri) deyimi 
yerine (en yüksek mülkî amiri) şeklinde değiştirilme
sini ve bu suretle paragraf metninin daha uygun hale 
getirilmesine müsaadelerinizi arz ve teklif ederiz.» 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu ve ar
kadaşları. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyor. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 

— Katılmıyor. 

BAŞKAN — Önergeyi-oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
«Ek madde l'in 2 nci bendinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Bunlardan, genel ahlaka, Devletin ülkesi ve mil

letiyle bölünmez bütünlüğüne veya Anayasa düzeni
ne aykırı olduğu tespit edilen oyun, temsil ve göste
rilerin men edilmesi için mahallî mülkî amir, yetkili 
adlî mercilerden talepte bulunur. 

Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve ar
kadaşları. 

«Ek madde l'in 2 nci bendinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.» 

Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Bozkurt ve 
arkadaşları. 

BAŞKAN — Gerekçe biraz önce okuduğumuz 
önergede belirtilmiştir efendim. 
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Her iki önerge de aynı değişikliği talep etmekte
dir, bu itibarla 2 önergeyi birlikte oylarınıza suna
cağım. 

Komisyon her 2 önergeye de katılıyor mu efen
dim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyor. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
Katılmıyor. 

BAŞKAN — Önergeleri oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Her 2 önerge de 
kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
«Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Yasa Tasarı

sının 7 nci maddesinin ek 1 inci maddesi 2 nci fık
rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

«Bunlardan edebe, Devletin ülkesi ve milletin bö
lünmez bütünlüğüne veya Anayasa düzenine aykırı 
olduğu saptananlar mahallin en büyük mülkî ami
rinin gerekçeli emriyle, polis tarafından men edilir ve 
ilgililer derhal adlî mercilere sevk edilir.» 

Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve arkadaşları. 
BAŞKAN — Komisyon ve hükümet katılıyor mu 

efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Komisyon katılıyor. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 

Katılmıyor. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
«Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Kanunun 7 nci 

maddesinin ek 1 inci maddesi ikinci fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 7. Ek Madde 1, Fıkra 2. — Bunlardan 
ar ve hayaya, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bütünlüğüne veya Anayasa düzenine aykırı olduğu 
mahkemece (Mahallin Asliye Ceza Mahkemesince) 
tespit edilenler, mahkemenin gerekçeli kararı doğrul
tusunda mülkî amir vasıtasıyla polis tarafından men-
edilir. İlgililer adlî mercilere sevk edilir.» 

Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin ve arka
daşları. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye ka
tılıyorlar mı efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Komisyon katılıyor. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI A MESUT YILMAZ (Rize) 
— Katılmıyor. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiş
tir. 

«Görüşülmekte olan 343 sayılı Kanun Tasarısının 
7 nci maddesinin ek 1 inci maddesinin ikinci fık
rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Madde 7, Ek Madde 1, Fıkra 2. — 
Bunlardan Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 

bütünlüğüne veya Anayasa düzenine aykırı olduğu 
mahallin en büyük mülkiye amiri tarafından mah
kemeye bildirilir. Mahkemece yapılan tespitten sonra 
gerekiyorsa karar doğrultusunda mehedilir ve ilgililer 
derhal adliyeye sevk edilirler.» 

Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin ve arka
daşları. 

BAŞKAN — önergeye hükümet ve komisyon ka
tılıyor mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Komisyon katılıyor. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Katılmıyor. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... etmeyenler... önerge kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
«7 nci maddesiyle 2559 sayılı Kanuna eklenen ek 

1 inci maddenin ikinci fıkrasının aşağıdaki biçimde 
değiştirilmesini öneriyoruz. 

Saygılarımızla. 
İkinci fıkranın değişik biçimi: 
«Bunlardan genel ahlaka, Devletin ülkesi ve mil

letiyle bölünmez bütünlüğüne veya Anayasa düzeni
ne aykırı olduğu tespit edilenler, hâkim kararı üze
rine polis tarafından men edilir ve ilgililer derhal ad
lî mercilere sevk edilir.» 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve arkadaşları. 
BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka

tılıyor mu efendim? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

SIN (Muş) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 

— Katılmıyor. 
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BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler., önerge kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
«Ek Madde Tin üçüncü fıkrasının metinden çı

karılmasını arz ve teklif ederiz.» 
İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk ve ar

kadaşları. 
BAŞKAN — Aynı mahiyette bir başka önerge 

vardır, okutup birlikte işleme koyacağım. 
«7 nci maddenin ek 1 inci maddesi üçüncü fık

rasının çıkarılmasını talep ederiz.» 
Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin ve arka

daşları. 
BAŞKAN — Bu her 2 önerge aynı mahiyette ol

duğu için birlikte işleme koyacağız. Her iki önerge
ye komisyon ve hükümet katılıyor mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Aynı mahiyette olan bu 2 önerge
yi birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... önergeler kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
«Görüşmekte olduğumuz 343 sıra sayılı yasa tek

lifinin madde 7 ile getirilen 2559 sayılı Kanuna ek
lerden ek madde l'in son paragrafında yer alan (mü
racaatta) kelimesinin (başvuruda) ve (ikametgâh) ke
limesinin (oturma yeri) olarak değiştirilmesini, eğer 
bu kelimelerle değişiklik yapılmazsa metindeki Os
manlıca kelimenin doğrusunun (ikametgâh) olarak 
düzeltilmesini ve ayrıca yine bu paragraf metnindeki 
(tabiyetleri) kelimesi yerine (uyrukları) kelimesinin 
konulmasını ve yine eğer bu kelime değiştirilmeye-
cekse (tabiyetleri) kelimesinin doğru şekli olan (ta
biiyetleri) şeklinde yazılmasını arz ve teklif ederiz. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu ve arka
daşları. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATILLA 
SIN (Muş) — Katılıyor. 

DEVLET BAKANI A MESUT YILMAZ (Rize) 
— Katılmıyor. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Sivas Milletvekili Ruşan Işın ve arkadaşlarının 

önergesi : 
«Ek 1 inci maddenin; son paragrafında yer alan 

«dilekçesi ile yapılacak müracaatta oyun, temsil ve
ya gösteriye katılan yönetici ve diğer kişilerin kim
lik, ikametgâh ve tabiyetleri belirtilir» cümlesinin 
aşağıdaki belirtilen şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Dilekçe ile yapılacak müracaatta oyun, temsil 
veya gösteriye katılan yönetici ve sanatçıların isim 
listeleri dilekçe ekinde yönetici imzası ile sunulur.» 

Sivas Milletvekili Ruşan Işın ve arkadaşlarının 
önergesi : 

«7 nci maddesi ile 2559 sayılı Kanuna eklenen 
ek 1 inci maddenin; son paragrafına aşağıdaki cüm
lenin ilavesini arz ve teklif ederiz. 

Düğün ve nişan törenlerinde yapılacak toplantı
lara katılan folklor ekipleri ve kişisel mahareti olan 
sanatçılar bu madde hükmüne tabi tutulamaz.» 

BAŞKAN — Efendim, şimdi Sayın Ruşan Işın 
ve arkadaşlarının 2 önergesi birden okunmuş oldu. 
Bu itibarla Ruşan Işın ve arkadaşlarının ilk okunan 
önergesini önce oylayacağım. 

Önergeye komisyon ve hükümet katılıyor mu 
efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATILLA 
SIN (Muş) — Katılıyor. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Katılmıyor. 

BAŞKAN — Sayın Ruşan Işın ve arkadaşlarının 
ilk önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Ruşan Işın ve arkadaşlarının diğer önerge
sine komisyon ve hükümet katılıyor mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATILLA 
SIN (Muş) — Katılıyor. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Katılmıyor. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiş-

. tir. 
Diğer bir önergeyi okutuyorum : 
Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahin ve arka

daşlarının önergesi. 
«7 nci maddesinin ek madde 1 ve 3 üncü fıkrası 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

- . S6S — 
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Ek Madde 1, Fıkra 3.— 
«Dilekçe ile yapılacak haber vermede oyun, tem

sil adı, yazarının adı veya gösteriye katılan yönetici 
ve ilgili kişi ve sanatkârların kimlik, doğum yeri, 
ikametgâhları, tabiyetleri belirtilir.» 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyor. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Katılmıyor. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin ve arka

daşlarının önergesi : 
«Tasannın 7 nci maddesinin ek 1 maddesi üçün

cü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Madde 7, Ek Madde 1, Fıkra 3. — 
Yapılan başvuruda oyun, temsil veya gösteri ile 

konsere katılan yönetici ve diğer sanatçıların kim
liklerini açıklayan liste ilgili mülkî amire verilir.» 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATILLA 
SIN (Muş) — Komisyon katılıyor. 

DEVLET BAKANI A MESUT YILMAZ (Rize) 
— Katılmıyor. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Okunan önerge kabul edilmemiş
tir. 

Diğerini okutuyorum : 
DenizLi Milletvekili Halil ibrahim Şahin ve arka

daşlarının önergesi : 
Tasarının 7 nci maddesine ek 1 inci madde üçün

cü fıkrasına aşağıda yazılı ekleme yapılmıştır. 
Ek Madde 1, Fıkra 3.— 
«Gösteriye katılan yönetici, yazar, tercüman ve» 
BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka

tılıyor mu efendim? 
IÇIŞLERI KOMISYONU SÖZCÜSÜ ATILLA 

SIN (Muş) — Katılıyoruz. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 

— Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler., önerge kabul edilmemiş
tir. 
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Diğer önergeyi okutuyorum: 
Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin ve arka

daşlarının önergesi : 
«Tasarının 7 nci maddesinin ek 1 inci maddesi

nin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Madde 7, Ek Madde 1, Fıkra 3. — 
Dilekçeyle yapılacak müracaatta oyun, temsil ve

ya gösteriye katılan yönetici ve . diğer kişilerin kim
likleri belirtilir.» 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATILLA 
SIN (Muş) — Katılıyoruz. 

DEVLET BAKANI A MESUT YILMAZ (Rize) 
— Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler., önerge kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Konya Milletvekili Salim Erel ve arkadaşlarının 

önergesi : 
«Ek 1 inci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini teklif ederiz. 
Umuma, açık yerler ile açık yer niteliğindeki ula

şım araçlarında gerçek kişi veya topluluklar, mahal
lin emniyet müdürlüğüne en az 10 saat önceden mü
racaat suretiyle oyun, temsil, tiyatro verebilir veya 
çeşitli şekillerde gösteri, sinema düzenleyebilir. 

Bunlardan genel ahlaka, devletin ülkesiyle bölün
mez bütünlüğüne veya Anayasaya aykırı olduğu tes
pit edilenler mahallin en büyük mülkî amiri err 
riyle polis tarafından men edilir ve ilgililer derhal 
adli mercilere sevk edilir. 

Dilekçesiyle yapılacak müracaatta oyun veya tem-. 
sile katılan yönetici ve diğer kişilerin kimlik, ikamet
gâh ve tabiyetleri, bildirilir.» 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyor. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Katılmıyor. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum . Kabul eden
ler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğerini okutuyorum : 
İzmir Milletvekili A. Aşkın Toktaş ve arkadaş

larının önergesi : 
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«Ek madde Tin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
teklif ve arz ederiz. 

Umuma açık yerler ile açık yer niteliğindeki ula
şım araçlarında, gemide gerçek kişi veya topluluklar 
mahallin valisinden en az 5 saat önceden müracaat 
suretiyle oyun, temsil, seminer verebilir veya çeşitli 
sekilerde gösteri, oyun düzenleyebilir. 

Bunlardan genel ahlaka, devletin ülkesiyle bölün
mez bütünlüğüne veya Anayasaya aykırı olduğu tes
pit edilenler mahallin en büyük mülkî amiri emriyle 
polis tarafından menedilir ve ilgililer derhal adlî mer
cilere sevk edilir. 

Dilekçesiyle yapılacak müracaatta oyun veya tem
sile katılan yönetici ve diğer kişilerin kimlik, ikamet
gâh ve tabiyetleri belirtilir.» 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyor. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Katılmıyor. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilime-
miştir. 

Diğerini okutuyorum : 
Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç ve arkadaşla

rının önergesi : 
«Ek madde l'in aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 

teklif ve arz ederiz. 
' Umuma açık yerler ile açık yer niteliğindeki ula

şım araçlarında gerçek kişi veya topluluklar, mahal
lin kaymakamına en az 42,5 saat önceden müracaat 
suretiyle oyun, temsil verebilir veya çeşitli şekillerde 
gösteri düzenleyebilir. 

Bunlardan genel ahlaka, devletin ülkesiyle bölün
mez bütünlüğüne ve Anayasaya aykırı olduğu tespit 
edilenler, mahallin en büyük mülkî amiri emriyle 
polis tarafından menedilir ve ilgililer derhal adlî mer
cilere sevk edilir. 

Dilekçeyle yapılacak müracaatta oyun veya tem
sile katılan yönetici ve diğer kişilerin kimlik, ika
metgâh ve tabiyetleri belirtilir.» 

BAŞKAN — önergeye komisyon ye hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyor. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Katılmıyor. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum': 
«Ek 1 inci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini teklif ve arz ederiz. 
Umuma açık yerler ile açık yer niteliğindeki ula

şım araçlarında gerçek kişi veya topluluklar, mahal
lin savcılığına en az 20,5 saat önceden müracaat su
retiyle oyun, temsil verebilir veya çeşitli şekillerde 
gösteri düzenleyebilir. 

Bunlardan genel ahlaka, devletin ülkesiyle bölün
mez bütünlüğüne veya Anayasaya aykırı olduğu tes
pit edilenler, mahallin en büyük mülkî amiri emriyle 
polis tarafından menedilir ve ilgililer derhal adlî mer
cilere sevk edilir. 

Dilekçesiyle yapılacak müracaatta oyun veya tem
sile katılan yönetici ve diğer kişilerin kimlik, ikamet
gâh ve tabiyetleri belirtilir.» 

Konya 'Milletvekili Salim Erel ve arkadaşları 
BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka

tılıyor mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATILLA 
SIN (Muş) — Katılıyor. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Katılmıyor. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor, hü
kümet katılmıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Efendim önergeler üzerindeki işlemler tamamlan
mıştır. 

Yalnız, 84 üncü maddeye göre verilmiş bir öner
ge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Tasarının 7 nci maddesini oluşturan her ek mad
denin ve her ek maddenin her fıkrasının, içtüzüğümü
zün 84 üncü maddesi uyarınca ayrı ayrı oylanmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt M. Seyfi Oktay 
Çanakkale Ankara 

Yılmaz İhsan Hastürk Sefahattin Taflıoğlu 
istanbul Yozgat 

Yusuf Demir Kadir Narin 
Uşak Diyarbakır 

Bilal Şişman Kenan Nuri Nehrozoğlu 
İstanbul Mardin 

Halil ibrahim Şahin- Cüneyt Canver 
Denizi Adana 
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Süleyman Koyuncugil Tevfik Bilal 
Gaziantep Hatay 

Hayrullah Olca Salih Alcan 
izmir Tekirdağ 

Durcan Emirbayer Fikret Ertan 
İzmir İzmir 

BAŞKAN — Bu önergeyi işleme koyuyoruz. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 

— Buradalar mı Sayın Başkan? İmza sahipleri bura
dalar mı efendim? 

BAŞKAN — Evet, evet. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Hepsi burada mı Sayın Başkanım, ceza alan arka
daş var içlerinde. 

BAŞKAN — Efendim, 15 imza vardır. Bu öner
geyi daha evvel de vermiş olabilirler. Ayrı ayrı oy
layacağız. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Sayın Başkanım, ceza almış olan arkadaş da içle
rinde. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Başkanlık Divanı
nın vermiş olduğu ceza ile milletvekilliği de mi dü
şüyor Sayın Bakan? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Şu anda salonda 
değil efendim. 

BAŞKAN — Efendim, önergedeki imza adedi 15' 
den fazla olduğu için, bu önergeyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

Ek 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Ek 1 inci madde kabul edil
miştir. 

Ek madde 2'yi okutuyorum : 
EK MADDE 2. — Polis, sanık olarak yakala

dığı kişileri; mahkemeye gönderilmeleri için gerekli 
süreler hariç en geç kırksekiz saat içinde, toplu ola
rak işlenen suçlarda en geç onbeş gün içinde, soruş
turmalarını tamamlayarak adlî mercilere göndermek 
zorundadır. 

Gözaltına alınanların yeme, içme ihtiyaçlarına ve 
nakillerine ait masraflar Emniyet Genel Müdürlüğü 
bütçesine konulacak ödenekle karşılanır. 

MUSTAFA ÇELEBİ (Hatay) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak üzere 
Sayın Cahit Tutum; buyurun efendim. (HP sırala
rından alkışlar) 

HP GRUBU ADINA CAHİT TUTUM (Balı
kesir) — Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; Polis Va-
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zife ve Selahiyet Kanununun bazı maddelerini değiş
tiren ve bazı ek maddeler ekleyen kanun tasarısının 
7 nci maddesiyle kanuna eklenen ek 2 nci maddeyi 
görüşmek üzere, huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 

Aslında, hemen hemen her maddesinde ortaya çı
kan, ortak bazı kusurların bir kez daha huzurunuz
da belirtilmelinde yarar görüyorum. 

Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu Tasarısı as
lında profesyonel amaçlarla amatörce hazırlanmış bir 
taslaktır. Genel niteliğiyle mütecaviz bir yasadır. As
lında bu madde vesilesiyle belirteyıim ki, sayın ikti
darın bugüne kadar ya cebimizdeki parayı azaltma 
yahut özgürlüklerimizi kısma dışında da herhangi bir 
faaliyeti ve tedvin tasarrufuna da rastlamamakta-
yız, Bu madde fuzulî birtakım hükümlerte doludur ve 
eski hükümlere de yeni kıyafet giydirilmek suretiyle 
fiilî bazı yetkiler bu maddeyle yaratılmak istenmek
tedir. 

Saygıdeğer üyeler, ek 2 nci madde 3 ana kusurla 
maluldür. 

1. Yakalanan kişilerin 48 saat içinde adlî mer
cilere gönderilmelerini öngören hüküm, daha bir haf
ta evvel bu yüce Meclisten geçen kanunda kabul 
edilen esasa aykırıdır. Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun 128 inci maddesinde yaptığımız Ve yüce Mec
listen geçen bu kanunda sanık olarak yakalanan kişi
lerin mahkemeye gönderilmeleri için gerekli olan sü
reler hariç en geç 24 saattir. Buradaki 48 saati 24 
saate indirmek zorundasınız. Biz zaten bu fikirdeyiz; 
ama vurgulayarak sizlere hatırlatmak istiyorum. Bu
nu yapacaksınız. 

2. Toplu suç denmektedir; hemen her madde
de görülen hukuk savurganlığı burada da kendini 
göstermektedir. Çünkü toplu suç, herhangi bir kıstas 
getirilmediği sürece, askıda bir kavramdır. Eğer ka
çakçılık yasasını dikkate alırsanız 2 ve daha ziyade 
kişi akla gelir; ama onun yanında Ceza Usulünü esas 
alırsanız 3 kişi ve daha fazla kişiyi kastetmiş olur
sunuz. O halde bunu da düzelteceksiniz. Tabiî bize 
göre en azından 3 ve daha fazla kişi olması gerek
mektedir. 

Asıl önemli olan maluliyet, 2 nci maddenin birin
ci fıkrasının son cümlesidir. Burada, «Toplu olarak 
işlenen suçlarda en geç onbeş gün içinde soruşturma
larını tamamlayarak adli mercilere göndermek zorun
dadır» diyor. Burada, öylesine açık bono verilmiştir 
ki, bu haliyle bıraktığımız takdirde, özellikle toplu 
suçlarda sanık 48 saat geçtikten sonra polisin son 
derece sübjektif takdiriyle 15 güne kadar gönderme-
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yebilecektir. Oysa, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun 128 inci maddesi gayet açık bir biçimde, bu 
gibi hallerde devreye savcının ve sorgu hâkiminin 
girmesini öngörmektedir. Bu kadar açık bir tezadı 
kaleme alıp huzurunuza getirdiğine ve bunu komis
yondan da geçirdiğine göre, bunun adına hukuk sa
vurganlığı denmeyecekse, hangi kasıtlı bir ifade kul-' 
lanmak. mümkün olsun. Bu kadar tezatlarla maddeler 
sevk edilir mi? Blbetteki bu kadar geneli üzerinde 
yapılan konuşmalarla bu madde geri alınsın, özel
likle komisyonda muhalefetin ileri sürdüğü tezler dik
kate alınsın diye çırpınmamızın nedeni bu idi. Hüküme
tin, özellikle bugüne kadar bu yasa vesilesiyle görme
dikleri bir dirençle karşılaştıklarına göre, bunu baş
ka sebeplere yoracaklarına, siyasî partiler arasında 
bulunması gereken asgarî diyaloga önem verip, bu tür 
maddeleri ve hatta tasarının büyük bir kısmında gö
rülen bu kusurlarını gidermek için ortak bir arayışa 
girmesi gerekirdi. Bu da, sayın hükümetin bu konu
da iyiniyetli olduğunu göstermeyen, üzücü bir belirti
dir. 

Saygıdeğer üyeler; bize göre, yüce Meclis olarak 
yapacağımız'üçüncü düzeltme, kesinlikle 24 saat son
ra bu kişinin mahkeme huzuruna gönderilmesi açı
sından, tutukluluk halinin devam edip etmemesini ka
rarlaştırmak üzere, Cumhuriyet savcısının yazılı em
ri, acele hallerde ise, sulh hâkimine bu yetkinin ve
rilmesi gerekir. Aksi takdirde, son derece keyfî, son 
derece tehlikeli bir maddeyi diğer sakıncalı madde
ler arasına, dizisine katmış olursunuz. 

Takdirlerinize saygıyla sunuyorum. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şahsı adına Sayın Çelebi, buyurun efendim. 

MUSTAFA ÇELEBİ (Hatay) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 7 nci 
maddeye bağlı ek 2 nci madde, Emniyet Genel Mü
dürlüğünün bütçesine yeme, içme karşılığında tahsi
sat konacağını amirdir. Hükümete ve komisyona so
ruyorum, yatak için ne yapılacaktır? Bizim emniyet 
dairelerimizde yatak ydktur, gözaltına alınanlara bir 
battaniye verilecek midir? 

Tututklular normal durumda, gerek örfî idare
de, gerekse cezaevlerinde iaşelerini temin etmekte
dirler. Ancak gözaltına alınanlar beton üzerinde yat
maktadırlar. Battaniye götürdüğümüz zaman emniyet 
müdürleri bunlara vermemektedirler. Binaenaleyh, 15 
gün nezaret altında kalacak sanık vatandaşlarımızdan 

bir battaniye esirgenmemelidir ve «yatak» ibaresi' bu 
maddeye ilave edilmelidir. 

ikincisi; hasta oldukları zaman, özel doktordan 
aldıkları reçetelerle götürülen ilaçlar emniyet müdür
lüklerince kabul edilmemektedir. İlaç için bir tahsi
sat konacak mıdır? Konmalıdır. 

Kanunun tümü itibariyle bütün maddeleri Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununa muhaliftir. Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanunu özel bir kanundur, hâkim 
ve savcılar ona bağlıdır, nizamı ilgilendiren bir ka
nundur. O kanuna muhalif olan Polis Vazife ve Se-
lahiyet Kanunu sureti katiyede uygulanamaz. 

Binaenaleyh, bu kanunun birçok maddesini uy
gulama imkânı yoktur. Boşuna yapılmış, emek sarf 
edilmiş bir kanundur. Çünkü Polis Vazife ve Selahi-
yet Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununu, 
Ceza ve Tevkifevleri Kanununu ortadan kaldırma
mıştır, zaten kaldıramaz da. Nizamı, ammeyi ilgilen
dirdiği için Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, onu 
kaldırması mümkün değildir. Hükümetin çabaları 
boşunadır; bu kanun uygulanamaz. Neden uygulana
maz? Bazı maddeleri zayıftır, yeterli değil, kabul edi
yorum Türk polisi için; ama bazı maddeleri çok ağır
dır, ağır olduğu için de uygulanamaz. Çünkü buna 
mukavemet görür polis. Polisi müşkül durumda bırak
maktan kaçınalım. Bunu polis değil, vali de içişleri de 
hükümet de uygulayamaz. 

Saygılar sunarım. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelebi. 
Maddeler üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Ne konuda söz istiyorsunuz efen

dim? 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 

demin komisyon sözcüsü arkadaşımız ağza alınma
yacak galiz küfürlerde bulundu, ardından özür diledi. 

BAŞKAN — Onun cevabını verdik efendim, ver
dik cevabını. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Ancak, sormak 
istiyorum : Acaba ben de küfrettikten sonra ve ağ
za alınmayacak biçimde bu Genel Kurulda küfür et
tikten sonra, özür dilesem yeter mi acaba? Yeter ise, 
bundan sonra küfreder özür dilerim, bu bir gelenek 
olur. Hakkım var mı böyle bir şey yapmaya? Rica 
ediyorum, bütünü içerisinde, dün olan olayın son bö
lümü dahil, bu tip hiçbir davranışı ve küfürü tasvip 
etmediğimizi ilan ediyorum. Eğer bu geleneği bu şe
kilde ısürdürürseniz, küfrederim, ardından özür dile
rim. 
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BAŞKAN — Tamam efendim, tamam. (Gürültü
ler) 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan...t 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Başkan, 1 

grup adına ve 1 de şahsı adına konuşulması lazım, 2 
kişinin konuşması lazım; bu bakımdan söz istiyo
rum. , 

BAŞKAN — Tabiî, zatı âlinize söz veriyorum, Sa
yın Ülker, buyurun. 

MEHMET KOCABAŞ (İçel) — Sayın Başkan, 
burada da milletvekilleri var; hep Halkçı Partililere 
söz veriyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Ülker, Sayın Ba-
hadır'dan daha önce söz istedi. 

REŞ/tT ÜLKER (İstanbul) — Daha evvel yazı ile 
söz almıştım efendim. 

MAHMUT KOCABAŞ (İçel) — Hep Halkçı Par
tililere söz veriyorsunuz, biraz da bize söz verin efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, Bahadır benim arkadaşım
dır, başkalarından daha evvel görmem gerekir; ama 
Sayın Ülker daha, evvel beyanda bulundu. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Yazılı istedim efen
dim, yazılı alarak müracaat ettim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; evvela bu kanunun ek 2 nci mad
desini anlatmak için, kanunun hazırlanmasında güdü
len yolun yanlışlığını belirtmek istiyorum. 

Bu yasa, Türkiye'deki 5 -10 temel yasadan birisi
dir. Böyle temel yasalarda, değişiklik yapılacağı za
man, bütün Türkiye'de bu işle ilgili olan üniversitele
rin kürsülerinden ve bütün uzmanlardan görüş alın-
masi gerekirdi ve kamuoyunda, tartışma yapılması 
gerekirdi. Bu yerine getirilmediği içindir ki, bugün ik
tidar partisi sıkıntıdadır, İçişleri Bakanı arkadaşımız sı
kıntıdadır, Türk vatandaşı da hem sıkıntıda, hem en
dişededir. Şu konuşmaların gazetelerle ve diğer yayın 
araçlarıyla yayılması dolayısıyla da eminim ki Türk 
polisti de sıkıntıdadır. 
. Değerli milletvekilleri, burada getirilen hüküm de, 

«Polis, sanık olarak yakaladığı kişileri; mahkemeye 
gönderilmeleri için gerekli süreler hariç en geç kırk-
sekiz saat içinde, toplu olarak işlenen suçlarda en geç 
onbeş gün içinde, soruşturmalarını-tamamlayarak adlî 
mercilere göndermek zorundadır» deniyor, arkası da 
devam ediyor. 

Değerli milletvekilleri, biraz evvel konuşan değer
li hatip arkadaşlarımın da ifade ettikleri gibi, aynı 
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şekilde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda çok kı
sa bir süre evvel bu konu ile ilgili bu madde çıkmış
tır. Bakınız orada ne diyor : 

4 Haziran 1985 tarihli Resmî Gazetede çıkan de
ğişiklik : 

«1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
nun 128 inci maddesinin birinci ve ilkindi fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yakalanan şahıs bırakılmazsa lüzumsuz veya mu
hik olmayan bir gecikmeye meydan vermeyecek su
rette ve yakalanma yerine en yakın sulh hakimline 
gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç yirmi-
dört saat içinde bu sulh hâkimi önüne çıkarılır ve 
sorguya çekilir. 

Üç veya daha fazla kişimin, bir suçun icrasına iş
tiraki suretiyle toplu olarak işlenen suçlarda; sanık 
sayısının çokluğu veya sanıkların yahut delillerin du
rumu veya suçun niteliği sebebiyle, birinci fıkra hük
münün uygulanmaması halinde sanık, tahkikatın biti
minde ve herhalde 15 gün içinde sulh hâkimi önüne 
çıkarılır.» 

Sayın milletvekilleri, dikkatinizi çekiyorum, «An
cak. zabıta, Cumhuriyet savcısının veya tehirinde za
rar umulan hallerde sulh hâkiminin yazılı emri bu
lunmadıkça sanığı 24 saatten fazla tutamaz» denil
mektedir. Bakınız, bu metin Adalet Bakanlığından 
geçmiş, yüce Meclise gelmiş ve geçmiş. Bu yasada, 
«Polis Vazife ve Şelahiyet Kanununun 2 nci mad
desine göre işlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda» de
niliyor; yani, polisin genel emniyetle ilgili görevleri 
sayılırken Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu,- polis 
için birinci derecede önemli bir kanun. 

Bu yasa değiştiriliyor, nispeten adaletli bir şekil
de getiriliyor; yani 15 gün tutma mecburiyetini kal
dırmıyor, savcıya yetki veriyor, savcı tetkik ediyor, sa
yılar daha az olursa, önemi olmazsa, vesaire gibi hal
lerde 15 günden az tutma hakkını getiriyor; bir ta
raftan da, yüzde 100 aynı konuya ait bir madde ge
tiriliyor. 

Ben, bundan şu anlamı çıkarıyorum ve yüzde 90 
bu yasa Adalet Bakanlığından geçmemiş diye düşü
nüyorum. Geçmiş olsa, 4 Haziranda çıkan bu metin 
burada dururken, böyle bir metni Adalet Bakanlığı
nın kolay kolay kabul edeceğini düşünemiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, toparlayınız efendim. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bununla demek 

istiyorum ki, bu madde metinden çıkarılmalıdır, yeri 
burası değildir, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu-
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dur ve orada da, yeni çıkardığımız bir metin mev
cuttur; ancak hükümetin bu kanunu nasıl alelacele 
hazırladığını bu durum açık bir şekilde ortaya koy
maktadır. 

Rica ediyorum, bütün maddeleri geri alsınlar, baş
tan aşağı inceletsinler ve getirsinler. Geriye almak hü
kümete güç getirir, halka güven verir, muhalefet de 
bu noktada güven duyar; bunu bekliyorum. (Alkış
lar) 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başkan, 
söz istemiştim. 

BAŞKAN — Sayın Bahadır, maalesef 2 arkadaşı
mız şahsı adına konuşmuşlardır. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — O halde grup 
adına söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun o halde. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
Şahsı adına yapılan konuşmalardan sonra grup adı
na konuşulur mu Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Olur efendim, müzakereler devam 
ettiği müddetçe her zaman söz alınabilir. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 
Osman Bahadır; buyurun efendim. 

MDP GRUBU ADINA OSMAN BAHADIR 
(Trabzon) ~— Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli 
üyeleri; aslında bu maddede fazla bir şey söyleme
ye lüzum yoktur; yalnız biz, hükümetin öneri getir
mek suretiyle, diğer kanunlarla ahenk sağlamak mak
sadıyla 48 saati, 24 saate lindirmesini uygun buluyo
ruz. 

İkinci bir hususu da arz edeyim; «Gözaltına alı
nanların yeme, içme ihtiyaçlarına ve nakillerine ait 
masraflar Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine ko
nulacak ödeneklerle karşılanır» deniyor. Bu çok iyi ve 
isabetle getirilmiş bir maddedir, yalnız çelişki vardır. 
Bakınız izıah edeyim : 

«Gözaltına alınanların yeme, içme» deniyor; yani, 
yemek yiyecek de su içmeyecek miydi Tabiî su da 
içecek; su, sanki çok mühim bir masrafı gerektiriyor
muş gibi, yeme, içme yazılmış; ama bunun yerine 
ısınma denmemiş; «yeme ve ısınma» denmesi lazımdı. 
Düşünün kışın eksi 20-30 derecede soğukta bir ko
ğuşta yatınyorsunuz, size yemek ve su getiriyorlar; 
ama ısınmanızı düşünmüyorlar. Hiç değilse, mantıkî 
olarak bu madde şöyle olsun arzu ederdim. Gözaltına 
alman kişilere «yemek» doğru; fakat «içme» başka 
anlama da gelir, bilmiyorum su içme midir, bunun 
yerine «ısınma» kelimesinin konulması uygun olur. 

Çünkü çok mühim olan şeyler vardır. Bugün ıslah 
esastır. Bir Magosa Zindanı da hapishanedir, Amas
ya Cezaevi de hapishanedir. Gayemiz ıslah olduğuna 
göre, bir insana normal yaşamında lazım gelen, ha
va, su, ısı, ışık gibi şeylerden yoksun etmeyeceksin. 
Ama medenî ölçülerde hürriyetini kısıtlarsın, onu bir 
yerde oturmaya mecbur edersin, ama bir insanın tabiî 
ihtiyaçlarını, fazla olmamakla beraber (roman, traş 
makineleri vesaire olmamakla beraber) yaşaması için 
lazım gelen ihtiyaçlardan kimseyi mahrum edemez
siniz. Bunların birinden mahrum ettiğiniz takdirde o 
da işkence olur. 

Şimdi yemek veriyorsun, yemeğin yanına su koy
mayacak mısın? Su da vereceksin. Buradaki içmenin 
anlamı herhalde budur. Hiç olmazsa önerge lile ye
me dedikten sonra ısınma denmesi lazımdı, bunu da 
ihmal ettiler ki, sayın hükümet bazı maddelerde çok 
anlayış gösterdi, takdirle karşılıyoruz. 

Saygılar sunuyorum. (HP ve MDP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Soru sormak 'İsteyenler; Sayın Abdurrahman Ka-

ra'a, Sayın özer Gürbüz, Sayın Çelebi, Sayın Salim 
Erel, Sayın Oktay. 

Buyurun Sayın Kara'a. 

ABDURRAHMAN NECATI KARA'A (Kütah
ya) — Sayın Başkan, müsaade ederseniz bu maddey
le ilgili bazı sorularım olacak, arz ediyorum : 

Acaba bu 48 saatte, 15 gün içinde hastalanır ise 
karakolda bulundurulan şahıs, doktora şevkini talep 
ederse gönderilecek midir? 

Ayrıca yine madde 3'teki suçlular diye yanlışlıkla 
yazıldığını zannettiğim kişiler bu maddeye tabi ola
caklar mıdır? Yani, deniliyor ki, «tasvip edilmeyen 
tavır ve davranışta bulunanlar ile söz, şarkı, müzik 
veya benzeri gösteri yapanları.» 

BAŞKAN — Efendim ek 2 nci madde üzerinde 
konuşuyorsunuz zannederim. 

ABDURRAHMAN NECATI KARA'A (Kütah
ya) — Evet, ona bağlıyorum. 

Sayın Başkan, buna tabi olacaklar mıdır? 
Şimdi söz yapmak, şarkı yapmak, müzik yapmak 

ne demektir? Zabıtlara geçmesi bakımından istirham 
ediyorum. 

Ayrıca, kötü alışkanlıklara ve her türlü ahlaksızlı
ğa yönelten çeşitli nedenler de giriyor. Sigara içmek 
de kötü bir alışkanlıktır, alkollü içki içmek de kötü 
bir alışkanlıktır; acaba, burada kastedilen, uyuşturu-
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cu maddeler midir? Yine bir soruda açıkladılar, bu 
3 üncü maddedeki kişilerin de ek madde 2'deki 48 
saat veya 15 gün karakolda tutulmaya tabi olup ol
mayacaklarını öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Evet Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Efendim, görüşmüş olduğumuz madde ek 
2 nci maddedir, ek madde 2 ile ilgili soruya cevap 
veriyorum. 

«Nezarette hastalandıkları takdirde hastaneye sevk 
edilecek midir?» diye sormuşlardı; evet sevk edilecek
lerdir. 

Diğer soruyu ek 3 üncü maddede görüşürüz. 
BAŞKAN — Sayın özer Gürbüz, buyurun. 

ABDURRAHMAN NECATI KARA'A (Kütah
ya) — Sayın Başkan, ek 3 üncü madde ile ilgili değil 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, sayın bakan bu konular 
ek 3 üncü maddeye taallûk ettiği için ek 3 üncü mad
dede sorulması lazım gelir, dedi. Orada soracaksı
nız. 

ABDURRAHMAN NECATI KARA'A (Kütah
ya) — Sayın Başkanım, ek madde değil efendim, 3 
üncü madde ile değiştirilen 11 inci madde, «Polis» 
başlıklı madde. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — 3 üncü maddeyi görüşmedik mi efendim? 

ABDURRAHMAN NECATI KARA'A (Kütah
ya) — O madde. 

BAŞKAN — Görüşülen maddeyi söylüyorsunuz. 
ek 3 üncü maddeye taalluk ettiği için ek 3 üncü mad-
Görüşülecek ek. 3 üncü maddeden mi? 

ABDURRAHMAN NECATİ KARA'A Kütah
ya) — Görüşülen 3 üncü madde. 

BAŞKAN — Görüşülen 3 üncü maddede bunlar 
vardı. 

Sayın Kara'a'nm söylediği konular, «Bu şeyleri iti
yat edinenler de acaba 48 saat nezarete alınacaklar 
mı, yoksa bunlar istisna mıdır? Yoksa, bunları genel 
hükümler içinde mi mütalaa ediyorsunuz? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Bu maddeyle ilgili 48 saatlik sürenin 24 
saate indiriılmesi hakkında hükümetimiz tarafından ve
rilmiş bir önerge vardır. Bunu da bu şekilde tashih 
etmeye çalışıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özer Gürbüz. 
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Daha evvel konu

şan" sözcülerin de belirttiği gibi 4 Haziran tarihli Res
mî Gazetede yayınlanan ve daha evvelce Genel Ku

rulca kabul edilen Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nunun 128 inci maddesi, Anayasanın 19 uncu madde
si, yorumlanarak, gözaltında tutulma, süresini 24 saate 
indirmişti. Zabıtaya 24 saat tutma yetkisi verilmişti. 
Toplu suçlarda, 3 ve daha fazla kişi tarafından işle
nen suçlarda 15 güne kadar tutabilme vardır; ancak 
yine 24 saat dolduğunda savcıdan ya da acele haller
de hâkimden izin almak gibi bir açık hüküm getiril
mişti. Bu kez Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 
incelemekte olduğumuz ek 2 nci maddesine aynı hük
mü yeni baştan koyarak, polise yetki vererek 24 saat 
tutma yetkisini 48 saate çıkarmıştır. Yine, toplu suç
larda 15 güne kadar gözaltında tutma yetkisi ver
mişsiniz; ancak 24 saat sonra inceleme yetkisini kal
dırmışsınız. Bu konunun tutanaklara geçmesi için tek
rar soruyorum; acaba özel bir amaç mı var? 2 mad
de birbiriyle çelişmektedir. Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununda... 

BAŞKAN — Efendim, bu konuyu Sayın Reşit 
Ülker arkadaşımız kürsüde dile getirdiler. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Sorumu şu amaçla 
soruyorum Sayın Başkan : Sayın hükümet cevap ver
miyorlar, tutanaklara geçmiyor. 

BAŞKAN— Cevap olarak arz edelim efendim. 
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Tutanaklara geçmesi 

yönünden hangi amaçla alındığını soruyorum. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Hükümet cevap vermiyor iddiasına ka
tılmıyorum efendim. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Mutat cevap veril
miyor demek istiyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Öyle düzeltelim efendim; hay hay, so
rulara cevap veriyoruz efendim. 

Sorunuzun cevabına geliyorum : 2 kanunla (bu 
tasarı da kanunlaştığı takdirde konuşuyorum bir çe-» 
lişki arz etmez mi şeklinde anladım. Hayır efendim, 
özel bir amacı yok, 2 madde arasında bir çelişki yara
tılsın diye sevk edilmiş bir madde de değildir. Eğer 
ifade bozukluğundan böyle bir sonuç çıkarılıyorsa, 
bir önerge ile düzeltelim efendim. Hükümet olarak 
görüşümüz öyledir; bir kastımız yoktur, düzelteceğiz 
efendim. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Bu konuda önerge
miz var, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Mustafa Çelebi, buyurunuz. 
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MUSTAFA ÇELEBİ (Hatay) — Sayın Başkan, 
az evvel konuştum, sayın bakan beni dinlemişlerdi. 
Bir soru soracağım. 

Gözaltına alma yerlerinde, yani emniyetteki ne
zarethanelerden, hiçbirinde yatak yoktur. Sanığın ak
rabaları battaniye götürüyor, emniyet müdürlüğü al-' 
mıyor; ilaç götürüyor, almıyor; elbise götürüyor, al
mıyor. Bir battaniye alıp tahsis edebilecek mi sayın 
bakan? 

BAŞKAN — Sayın Çelebi, bu bir temenni ve 
şimdiye kadar olan tatbikatın bir tenkidi mahiyetin
dedir. Bir temenni mahiyetinde olup, bu hususların 
yerine getirilmesi mahiyetinde zapta geçmede fayda 
mülahaza ettiğim için soru şeklinde telakki ettim. Bu 
itibarla soru olarak yöneltmiyorum. 

MUSTAFA ÇELEBİ (Hatay) — Soru olarak 
sordum. Ben önerge de verdim ve maddenin değiş
tirilmesini istedim. Değiştirilmesini istediğim bir mad
de üzerinde sorduğum elbette soru olabilir Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, battaniye verecek 
misiniz, vermeyecek misiniz? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Efendim, bu madde ile ilgili değil. 

MUSTAFA ÇELEBİ (Hatay) — Bu madde ile 
ilgilidir. Yeme, içme kısmını koyuyorsunuz, yatmayı 
da koyun. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Efendim, mademki bu şekilde ısrar 
ediliyor; eğer bir tenkide maruz kalınmış ise, eğer 
bunda bir şikâyet hali var ise, biz şartları rahat edi
lebilecek bir şekle getirmeye gayret edeceğiz efen
dim. 

MUSTAFA ÇELEBİ (Hatay) — Teşekkür ederim. 
Tatmin olmadım. Yeme içmenin yanında yatak da 
verelim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Efendim, bir tüzük çıkarıp, onu, belki 
sizin de rahat edebileceğiniz bir şekle getireceğiz efen
dim. Şimdi ben ne söyleyeyim efendim? 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Tevfik Bilal?.. Yok. 
Sayın Salim Erel, buyurunuz.. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, ek 

maddenin ikinci fıkrasında «Gözaltına alınanların 
yeme, içme ihtiyaçlarına ve nakillerine ait masraflar 
Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine konulacak öde
nekle karşılanır» denmektedir. Emniyet Genel Mü

dürlüğü bütçesinden karşılandığına göre, cezalarda 
eşitlik ilkesi olduğuna göre, ihtiyaçların karşılanma
sında da yine eşitlik ilkesi olacaktır, örneğin, aynı 
sanığa İstanbul'da olduğu gibi Hakkâri'de de aynı 
ilgi gösterilecek midir? 

BAŞKAN — Efendim bu sual değildir. 
SALİM EREL (Konya) — Sualdir efendim. 
BAŞKAN — Sual değildir. 
Sayın Oktay, buyurunuz. 
M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 

maddenin gerekçesinde, «Anayasanın 19 uncu mad
desi hükmüne uygun olarak gözaltında tutma süre
leri belirlenmiştir» denmektedir. 

Anayasanın 19 uncu maddesinin ilgili fıkrasını 
okuyorum : 

«Yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine 
en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre 
hariç en geç kırksekiz saat ve toplu olarak işlenen 
suçlarda en çok onbeş gün içinde hâkim önüne çıka
rılır» demektedir. Yani, Anayasamızın 19 uncu mad
desinde bu sürelerin tavanı tespit edilmiştir; tavanı 
tespit edildiğine göre, maddeyle daha az bir süre 
tespit edilebilirdi. Şimdi, uygulamada hangi zorunlu
luklar nedeniyle sürenin tavanı kısaltmaya alınmış
tır. Bu bir. 

İkincisi, demokrasilerde vatandaşın özgürlüğü ön
celikle* düşünülmesi gereken hususlar olduğuna göre, 
polis teşkilatında alınacak önlemlerle bu sürelerin 
daha da kısaltılmasını sağlamak mümkün değil mi
dir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Efendim, bu bir takdir meselesidir. 
Defaatle yüce Meclise arz etmeye çalıştığımız bu top
lu suçların sorgulaması arzu edilen müddetler içe
risinde veya 15 günden, 10 günden, 24 saattan evvel 
mümkün olmadığı gerekçesiyle alınmış bir müddettir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efendim? 
Verilmiş önergeleri geliş sırasına göre okutuyo

rum : 

Türkiye Büyük Millet Mecisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı kanun tasarısı

nın ek 2 nci maddesinin metinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Ahmet Sırrı Özbek Nuri Korkmaz 
Adıyaman Adana 

Kadir Narin Tevfik Güneş 
Diyarbakır Kırşehir 
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Ali Rıdvan Yıldırım 
Tunceli 

Vecihi Ataklı 
Şanlıurfa 

Mehmet Üner 
Kayseri 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

Halil İbrahim Şahin 
Denizli 

Mustafa Kani Bürke 
Denizli 

Coşkun Bayram 
Adana 

Durmuş Fikri Sağlar 
İçel 

Yılmaz İhsan Hastürk 
İstanbul 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı ve 2559 sayılı 
Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının ek 2 nci 
maddesinin; aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Ruşan Işın Hüseyin Aüdemir. 
Sivas İzmir 

Selçuk Akıncı Ali İhsan Elgin 
Tekirdağ İçel 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

MADDE 2. — Polis, sanık olarak yakaladığı 
kişileri mahkemeye göndermeleri için, sanığın yaka
landığı günün mesai saati içerisinde soruşturmasını 
tamamlayarak, eğer mesai saati bitimine yakın bir 
süre içerisinde sanık yakalanmış ise takip eden gü
nün sabahı mesai saatinin başlangıcında, Anayasaya 
aykırı davranışlar veya millet bütünlüğünü bozucu 
anarşik eylemler olarak işlenen suçlarda en geç on-
beş gün içinde soruşturmalarını tamamlayarak adlî 
mercilere göndermek zorundadır. 

Gözaltına alınanların yeme, içme ihtiyaçlarına ve 
nakillerine ait masraflar Emniyet Genel Müdürlüğü 
bütçesine konularak ödenekle karşılanır. 

Gerekçe : 
Getirilen 343 sıra sayılı ve 2559 sayılı Polis Va

zife ve Selahiyet Kanununun Bazı Madelerinin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısının ek 2 nci maddesinin 
içerisinde kişi özgürlüğünü zedeleyecek, eşitlik ilke
sini bozacak ve değişik yorumlara sebebiyet verebi
lecek toplu olarak işlenen suçlara getirilen yasada 
ve gerekçesinde açıklanmamış olması değişik yorum
lara sebebiyet vereceği gibi, değişik yorumlar nede
niyle mağdur edilecek kişilerin de Devletin güvenli

ğini sağlayan bir kuruluşa karşı birtakım tavırlar içe
risine girmesine ve gelecekte bazı olayların doğma
sına sebebiyet verecek nitelikte görülmektedir. Bu 
nedenle toplu olarak işlenen suçlar deyimi yerine, 
Anayasaya aykırı davranışlar veya millet bütünlüğünü 
'bozucu anarşik eylemler sekinde . değiştirilmesinde 
fayda mülahaza etmekteyiz. Bu deyim daha açık ve 
yanlış değerlendirmelere sebebiyet vermeyecek ölçü
ler (içerisindedir. Eğer toplu olarak işlenen suçlardan 
devlet ve millet bütünlüğü kastedilmek isteniyorsa, 
tasarı metninin de bu şekilde değiştirilmesiyle daha 
isabetli bir karar alınmış olacaktır. 

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

Selalbiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Maddelerin Eklenmesi 
Hakkında Tasarının 7 nci maddesinin ek 2 nci mad
desinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

M. Besim Göçer A. Rıza Akaydın 
Çorum Çorum 

Mustafa Kani Bürke Halil İbrahim Şahin 
Denizli Denizli 

ıŞehmus Bahçeci 
Diyarbakır 

Gerekçe :< 
Görüşülen yasa tasarısının 7 nci maddesinin ek 

2 nci maddesi metinden çıkmalıdır. 
Sanıkların tutuklanma süredi içinde ön adım olan 

gözaltına almak özde suçu sabit olmayan dolayısıy
la suçsuz olan kişinin hürriyetini kısıtladığı gibi 
tamamen de iaşe ve ibatesi.ile polisin elinde olaca
ğından Anayasal güvenlik haklarından da mahrum 
edilecekHir. 

(Bu gerekçe ile metinden çıkarılmasını talep edi
yoruz, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Kanun Tasarı

sının 7 nci maddesiyle 2559 sayılı Kanuna eklenen 
ek madde 2'nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve tekil ederiz. 

Cahit Tutum Onural Şeref Bozkurt 
'Balıkesir Çanakkale 

Arif Toprak Salim Erel 
Mğde Konya 

Hüseyin Aydemir Hayrullalh Olca 
İzmir İzmir 

Kâzım İpek Bilâl Şişman 
Ataasya İstanbul 
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«Polis, sanik olarak yakaladığı kişileri; mahkemeye 
gönderilmeleri için gerekli süreler hariç en geç 24 saat 
içinde; 

Toplu olarak işlenen suçlarda en az 10 gün için
de, soruşturmalarını tamamlayarak adlî mercilere 
göndermek zorundadır.» 

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

Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı IMaddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısının 7 nci maddesinin ek 2 
nci maddesinin madde metninden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

M. 'Besim Göçer 
Çorum 

Mustafa Kani Bürke 
Denizli 

A. Rıza Akaydın 
Çorum 

Halil İbraMm Şahin 
Denizli 

Şeyhimus Bahçeci 
Diyarbakır 

Gerekçe : 
Şu anda yüce Mecliste görüşülmekte olan Polis 

Vazife ve Selahiyet Kanununa eklenecek 343 sıra 
«ayılı yasa tasarısının 7 nci maddesinfin 2 ncii ek 
maddesi «gerekli süreler hariç» tümcesinden dolayı 
keyfî bir uygulama getireceği şüphesini taşımaktadır. 

«Gerekli süre» son derece afakidir. Kişi ve yöre
ye göre değildir. Böylece her ne kadar 48 saat zo
runluluğu getirilmişse de, açıkça bu sürenin uzaya
cağı aşikârdır. Bu hal, yasanın bu maddesinin ken
di içeriğine de ters düşmektedir. Böylece kendi ken
dini kitlemiş olacaktır. 

Bu nedenle hu maddenin metinden tamamen çı
karılması gerekir. 

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 7 nci maddesinin efc 2 nci 
maddesin/iın madde metninden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Gerekçe ektedir. 

M. Besim Göçer 
Çorum 

Halil İbrahim Şahin 
Denizli 

A. Rıza Akaydın 
Çorum 

Mustafa Kani Bürke 
'Denizli 

Şeyhmus Bahçeci 
Diyar/bakır 

Gerekçe : 
2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununa 

343 sıra sayı ile bazı maddelerin eklenmesi haikkın-
dak/i yasa tasarısının 7 nci maddesinin 2 nci ek mad
desi metinden tamamen çıkarılması gerekmektedir. 

Polin isterse bu süreyi öne sürerek sanık üzerinde 
keyfî hareket yapabilecek, Ibu hareketler sonucu be
lirecek izlerinde yok olmasına kadar da olayı sakla
ma şansına sahip olacaktır. 

Şanstan öte bir hak olacaktır. Bu nedenle, (insan
lık adına karşı çıktığımız hu maddenin metinden çı
karılması gerekmektedir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Teklifin ek 2 nci maddesindeki «mahkemeye 
gönderilmeleri için gerekli süreler hariç» ta/birinin kişi 
hürriyetleri hakımından suiistimale müsait olduğun
dan madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

İbrahim Ural 
İstanbul 

Kadir Narin 
Diyarlbakır 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

İbraMm Taşdemir 
Ağrı 

Yusuf Demir 
Uşak 

Hilmi Nalhantoğlu 
Erzurum 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı ve 2559 sayılı 
Polis Vazife ve Selahıiyet Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının ek 2 nci 
maddesinin 1 inci paragrafında yer alan, «kişileri; 
mahkemeye gönderilmeleri için gerekli süreler hariç 
en geç 48 saat içinde» deyiminin aşağıdakıi sekide 
değiştlirilimesini arz ve teklif ederiz. 

Ruşan Işın 
Sivas 

Ömer Kuşhan 
iCars 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Selçuk Akıncı 
Tekirdağ 

(Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Ek Madde 2. — Polis, sanık olarak yakaladığı 
Ikişlilerü mahkemeye göndermeleri için, sanığın yaka
landığı günün mesai saati içerisinde soruşturmasını 
tamamlayarak adlî mercilere göndermek zorundadır. 

Eğer mesai saati bitiminde yakın bir süre içeri
sinde sanık yakalanmış ise, takSp eden günün sabahı 
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mesai saatinin başlangıcında adlî mercilere gönder
mek zorundadır. 

Gerekçeler : Eğer bir insan suç işlemiş ve sanık 
hüviyetine girmiş ise polisin bu kişjiyi kanunî süreler 
için hariç 48 saat daha gözaltında tutmasının amaç
larının ne olduğu yasada belirlenmiştir. Kişi suçlu ise 
ve yakalanmış ise o günün mesaii saati (içerisinde ev
rakları hazırlanarak derhal adlî mercilere gönderil
melidir. Bu nedenle yasada belirtilmiş olan kanunî 
süreler haricinde 48 saatlik daha gözaltında tutulma
sı, vatandaşların bu teşkilata olan güvencesini sarsa
caktır. Bunun doğuracağı sakıncaları çok iyii değer
lendirmek gerekir. Bu nedenle madde metninde deği
şiklik yapılması, demokrasiye olan inanç ve bağlılığı 
daha sağlıklı işletecektir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

343 sıra sayılı Yasa Tasarlısının 7 noi madde ek 
2 nci maddesinin 2 nci fıkrasının metinden çıkarıl
ması talep olunur. 

Gerekçe : Yukarıda gözaltı, yakalanma, yeme, 
içme, Emniyet Genel Müdürlüğü, ihtiyaç ve nakil ta
birlerinin maddenin ve fıkranın sistematiği içinde ye
rini alması, ilke ve esaslarının tespiti, özellikle tamam
lamasının yapılması için eksik kalan nokta ve nok
sanların özellilkle barınma, sağlık yönünden masraf 
durumlarının hangi müesseseye ait olduğunun saptan
ması açısından tanımlamanın yapılması gerektiğin
den mezkûr maddenin tekrar görüşülmesi için ko
misyona iadesinli dilerliz. 

Halil İbrahim Şahin Hüseyin Avni Güler 
'Denizli îstanlbul 

tsmet Turhangil Mehmet Kara 
'Manisa Trabzon 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye IBüyük 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 7 nci maddesinin ek madde 
2'sinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

İbralhim Taşdemir Veysel Varol 
Ağrı Erzincan 

Hilmi Nallbantoğlu Şükrü Babacan 
Erzurum Kırklareli 

Abdullah Çakırefe M. Beşlim Göçer 
Manisa Çorum 

BAŞKAN — Diğeri önergeyi okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Polis Vazife ve Selahiyet Ka
nununda değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısının 7 nci maddesi ek 2 nci maddesinin birinci 
fıkrasının tasarı metninden çıkartılması arz ve teklif 
olunur. 

Gerekçe : Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
128 inci maddesi ile aynı konuyu düzenlemiş ve 
hüküm altına alınmıştır. Yeniden bu tasarı ile düzen
lenen yetkiler ikli ayrı uygulama doğuracak ve an
laşmazlık yaratacaktır. Bu nedenle metnin tasarıdan 
çıkartılması önerilmiştir. 

Özer Gürbüz Arif Toprak 
Sinop Niğde 

M. Seyfi Oktay Onural Şeref Bozkurt 
Ankara Çanakkale 

Günseli özkaya Yılmaz thsan Hastürk 
İstanbul istanbul 

Veysel Varol Yusuf Demir 
Erzincan Uşak 

"İbrahim Taşdemir M. Besim Göçer 
Ağrı Çorum 

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

Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesii ve Bu Ranuna Bazı Maddeler 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının ek 2 nci mad
desinin ibirinci paragrafında yer alan kanunî süreler 
hariç kelimesinin madde metninden çıkartılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Ruşan Işın Hüseyin Aydemir 
Sivas İzmir 

Muhittin Yıldırım Ömer Kuşhan 
Edİİrne Kars 

Selçuk Akıncı 
Tekirdağ 

343 sıra sayılı ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Se
lahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısının gerekçelerine baktığımızda, 
Anayasanın 19 uncu maddesdyle belirlenen hükümle
re uygun olarak (gözaltında tutma süreleri madde met
ninde tekrar yer almıştır. 

Kanunî süreler deytince Anayasada gözaltında 
tutma süreleri belirlenmiştik'. Bu sürelere ilaveten 
kanunî süreler hariç deyimi kullanılarak tekrar bir 
de getirilen yasanın bu maddesiyle kişilerde 48 saat
lik süre, toplu suçlarda ise 15 günlük süre ile gözal-
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unda tutma yetkisi getirilmiştir ki, böylece yakala
nan kişiler Anayasanın 19 uncu maddesine tamamen 
aykırı olarak toplu suçlarda 30 günlük, kişilerde ise 
96 saatlik mükerreri bir tutuklanmaya sebebiyet ve
recektir. 

Bu nedenle, mademki Anayasayla süreler belir
lenmiş, Anayasada gösterilen süreler içerisinde adlî 
mercilere göndermek zorundadır kelimesinin kullanıl
ması daha doğru iken, Anayasanın hilafına mükerrer 
işlemler yaratabilecek kanuni süreler hariç deyiminin 
kullanılması, kişilerin hak - ve özgürlüklerini gasbet-
miş olacaktır. Bu nedenle kanunî süreler hariç kelime
sinin madde metninden çıkartılması. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

343 sıra sayılı Yasa Tasarısının 7 nci maddesine 
Ek 2 nci madde birinci fıkrası aşağıdaki yazılı şekil
de gösterilmiştik*. 

Ek Madde 2. — Fıkra 1 
«Polis, sanık olarak yakaladığı kişileri, mahke

meye gönderilmeleri için gerekli süreler hariç en geç 
24 saat içinde, toplu olarak işlenen suçlarda en geç 
15 gün içinde, soruşturma ve kovuşturmalarını ta
mamlayarak adlî yargı merciine göndermek zorun
dadır.» 

Gerekçe : 

Devlet temel hak ve hürriyetleri güvence altına 
alarak kişinin mutlu yaşamasını temin etmek göre
vindedir. Sosyal devlet bu anlayışının ürünüdür. Ki
şinin gözetim altında kalması bir şüphenin olduğun
dan hürriyetinin uzun süre selbedilmesi için kişi 48 
saat yerine 24 saat içinde adlî yargıya, daha açık bir 
tabir ile hâkim huzuruna çıkarılmalıdır. Böylece 
devlete güven, korkusuz yaşam, kişi hak ve özgür
lükleri için daha iyi bir adım atılmış olur. 

Zamanımız tekniğin ilerlediği suç ve suçlunun tes
piti yönünden büyük imkânlara sahip olduğundan 
gözetim süresinin kısaltılması gerekmektedir. 

Yazılı gerekçemizin ışığı altında maddenin deği
şikliğini dileriz. 

Halil İbrahim Şahin Muhittin Yıldırım 
Denizli Edirne 

Abdullah Çakırefe Tevfik Güneş 
Manisa Kırşehir 

Mehmet Üner 
Kayseri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
343 sıra sayılı Yasa Tasarısının 7 nci madde ek 

2 nci maddesi birinci fıkrasının aşağıda yazılı şekil
de değiştirilmesini saygı ile dileriz. 

Ek Madde 2. — Fıkra 1 
«Polis zanlı olarak yakaladığı şahısları mahkeme

ye gönderilmeleri için gerekli zaman hariç en geç 
15 saat içinde, toplu olarak işlenen suçlarda savcı 
kararıyla en geç 15 gün içinde soruşturmalarını ve 
kovuşturmalarını tamamlayarak yargı merciine tevdi 
etmek zorundadır.» 

Gerekçe : Polis, zanlı olarak yakaladığı, daha 
açık bir tabirle gözetim altına aldığı şahısları adlî 
mercilere tevdi etmek için 15 saat yeterli olup, suçlarda 
ise bu sürenin en geç 15 gün olması, ancak 15 gün 
için savcının kararının bulunması kişi güvenliği açı
sından önemli ve özgürlükler yönünden ehemmiyetli 
olması nedeniyle bu gerekçenin ışığı altında yukarıda 
yazılı fıkranın değiştirilmesini talep ederiz. 

Halil İbrahim Şahin Mehmet Kara 
Denizli Trabzon 

Muhteşem Vasıf Yücel İsmet Turhangil 
Zonguldak Manisa 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
343 S. Sayılı yasa tasarısının 7 nci madde ek 2 nci 

maddesi birinci fıkrası aşağıda yazılı şekilde değişti
rilmiştir. 

Ek Madde 2. — Fıkra 1 
«Polis, sanık olarak nezaret altına aldığı kişileri, 

adliyeye gönderilmeleri çin gerekli süreler hariç en 
geç 10 saat içinde toplu olarak işlenen suçlarda en 
geç 15 gün içinde soruşturma ve kovuşturması yapı
larak gerekli işlem tamamlandıktan sonra adlî merci
lere gönderilir.» 

Gerekçe : 
Nezaret gözetim altına almaktır. En geç topluluk 

harici suçlarda sürenin 10 saat olması kişinin hür
riyetinin fazlaca selbedilmemesi bakımından gerekli
dir. Tekniğin ve kolluk kuvvetlerinin gelişimi adlî 
tıbbın gelişimi sonucu suç ve suçluların tespitinin ça
buklaştırılması yönünden, nezaret altındaki sürenin 
kısaltılması doğaldır. Kabulü talep olunur. 

Halil İbrahim Şahin Hüseyin Avni Güler 
Denizli İstanbul 

Rıza Tekin H. Yılmaz önen 
Siirt İzmir 

Şeyhmus Bahçeci Hilmi Nalbantoğlu 
Diyarbakır Erzurum 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı ve 2559 sayılı 

Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının ek 2 nci mad
desinin madde metninden tamamen çıkartılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Ruşan Işın Hüseyin Aydemir 
Sivas tzmir 

Selçuk Akıncı Ömer Kuşhan 
Tekirdağ Kars 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Polis daha önce 2559 sayılı Yasada verilen yet
kilerle suçluları tutma yetkisine sahip değil miydi? 
Neden yakalanan suçluların belli bir süre karakolda 
tutulması öngörülmektedir? Bu hususta kanun tasa
rısında yeterli açıklık yoktur. Aynı zamanda insan 
hakları ve özgürlüklerine ters düşen bir davranışla 
birtakım kısıtlayıcı tedbirlerle demokrasi zedelenmek 
istenmektedir. Hükümetin bu konuda yeterli açık
laması mevcut değildir. Kanun tasarısının gerekçe
ler bölümünde, Anayasanın 19 uncu maddesi hükmü
ne uygun olarak göz altında tutma süreleri belirle
nir, denmektedir. 

Acaba 2559 sayılı Yasada polis, yetki sınırını ve 
kendi mevzuatını göremiyor muydu? Eğer polis yü
rürlükte bulunan yasadaki yetki sınırlarını bilememiş 
ve bugünkü kadar kendi düşünce ve fikrine göre ey
lem ortaya koymuş ise, bunun da bir suç olduğunun 
unutulmaması gerekir. Bu nedenle, kendi yetki ve sı
nırları içerisinde yasasını ihlal eden bir teşkilatın, 
böyle bir yetki kullanması halinde değişik yorumlara 
sebebiyet verecek bu madde metni ile daha büyük 
anayasal suçların içerisine itilebilecektir. 

Değişik yorumlara sebebiyet verebilecek, toplu
mun demokratik hak ve özgürlüklerini kısıtlayabile
cek bu maddenin metinden çıkartılması daha doğru 
olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Mecisi Başkanlığına 

343 sıra sayılı yasa tasarının 7 nci madde ek 2 
nci maddesi birinci fıkrası aşağıda yazılı şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Ek Madde 2. — Fıkra 1 
«Polis sanık olarak gözetim altına aldığı kişileri 

mahkemeye gönderilmeleri için gerekli süreler hariç 
en geç 12 saat içinde, toplu olarak işlenen suçlarda 
mahkeme kararı olmak şartıyla en geç 15 gün içinde 

soruşturmalarını yaparak adlî mercilere göndermek 
yükümlülüğündedir.» 

Gerekçe : Gözetim şüphedir. Şüphe sanığın lehi
ne yorumlanacağından toplu olmayan suçlarda kişiyi 
12 saat içinde hâkimin (tabiî hâkimin) huzuruna çık
malıdır. Toplu suçlarda ise en geç 15 gün gözetim 
altında kalması mahkemenin iznine bağlı olmalı ve 
evrak tamamlanarak adlî mercilere tebliğ edilmelidir. 
Kişi güvencesi adlî yargı ile bütünleşmelidir. Bu ne
denle yukarıda yazılı değişikliğin kabulünü dileriz. 

Halil İbrahim Şahin Hüseyin Avni Güler 
Denizli İstanbul 

Rıza Tekin Muhittin Yıldırım 
Siirt Edime 

Mustafa Çelebi 
Hatay 

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

Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Madeler Eklenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısının 7 nci maddesinin ek madde 
2'sinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

İbrahimı Taşdemir Şükrü Babacan 
Ağrı Kırklareli 

Veysel Varol M. Besim Göçer 
Erzincan Çorum 

Abdullah Çakırefe Hilmi Nalbantoğlu 
Manisa Erzurum 

Metin Üstünel 
Adana 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
343 S. Sayılı Yasa Tasarısının 7 nci madde ek 2 

nci maddesi birinci fıkrasının metinen çıkarılması 
saygıyla arz olunur. 

Gerekçe : Maddenin ilke ve esaslarının saptan
ması aynı zamanda tanımlamanın hukuksal bir hale 
getirilmesi ve aynı zamanda 15 günlük süre yönünden 
hâkim kararı gerektiği ve böylece yeni bir değerlen
dirmenin yapılması bahse konu olduğundan, mezkûr 
fıkranın tekrar komisyonda ele alınması gerekmekte
dir. Bu nedenle komisyona iadesi arz olunur. 

Halil İbrahim Şahin Hüseyin Avfti Güler 
Denizli İstanbul 

Rıza Tekin Mustafa Çelebi 
Siirt Hatay 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 
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BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

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 7 nci maddesinin 2 nci rnad-" 
denin metinden çıkarılmasını arz ederiz. 

Halil İbrahim Şahin 
Denizli 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Lezgin önal 
Hakkâri 

Tevfik Bilal 
Hatay 

Mustafa Kani Bürke 
Denizli 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Mustafa Çelebi 
Hatay 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

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 7 nci madde ek 2 nci mad
desinin 1 timci fıkrasının madde metninden çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Sururi Baykal 
Ankara 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 

Halil Nüzhet Goral 
Aydın 

Neriman Elgin 
Ankara 

Sabri Irmak 
Konya 

Aydın Güven Gürkan 
Antalva 

Gerekçe : 

2559 sayılı Kanuna eklenen ek 2 nci maddenin 
metinden çıkarılması gereği aşağıda açıklanmıştır. 

Ülkenin kalkınmasında kültür ve sanat faaliyetleri 
ön planda gelmektedir. 

Sanat ve sanatçı toplum ufuklarının, görüş açı
larının geliştirilmesini sağladığı gi'bi, ihsanların duy
gularını ve isteklerini terbiye etmekte büyük unsur 
olmuştur. 

Sanat ve sanatçısı gelişmiş ülkenin, çağdaş me
deniyetlerde yer alacağı şüphesizdir. 

Hal böyle olunca sanat ve sanatçıyı geliştirmek, 
onu sonsuz özgür bırakma ile olacaktır. 

Ek 1 inci maddenin tamamı bu gelişmeyi, dola
yısıyla toplum gelişmesini önleyici, özgürlüğü kısıt
layıcı hale getirdiği için madde metninden çıkartıl
ması gerekmektedir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

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

Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun Bazı Madde
lerimin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesi Hakkında Kamun Tasarısının ek 2 nci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan «Toplu ola
rak işlenen suçlar» deyimi açık değildir. Bu nedenle 
madde metnimden çıkartılmasını veya toplu suçlar
dan kastın ne olduğunun açık olarak izah edilmesin
de, maddenin uygulanması açısından fayda vardır. 
Bu nedenle «Toplu suçlar» deyiminin madde metnin
den çıkartılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ruşan Işın 
Sivas 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Hüseyin Aydemir 
izmir 

Ali İhsan Elgin 
İçel 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Gerekçeler 

Tasarının ek 2 nci maddesinde «Polis, sanık ola
rak yakaladığı kişileri; mahkemeye gönderilmesi için 
gerekli süreler hariç en geç 48 saat içinde, toplu ola
rak işlenen suçlarda en geç 15 gün içinde, soruştur
malarını tamamlayarak adlî mercilere göndermek zo
rundadır.» demektedir. 

•* Toplu suçlar nedir? Kişi olursa 48 saat, birkaç 
kişi olursa toplu suç olarak değerlendirmek suretiyle 
kanunî süreler hariç 15 gün gözaltına alınmak amaç
lanmıştır. Eğer toplu olarak işlenen suçlarda 'başka 
bir amaç düşünülüyor ise «Toplu olarak işlenen suç
lar» yerine daha açık bir deyimin kulanılması gere
kir. Bu deyimle iyi niyet kuralları dışında davranmak 
mümkündür. 'Şöyleki : Birkaç kişilik grup aşırı de
recede alkol almak suretiyle bir eğlence yerinde olay 
çıkartacak olursa adi suç niteliğinde olan bu olay, 
'birkaç kişinin bir araya gelmesiyle yapıldığı için, ka
nundaki deyimi aynen kullanıyorum, «Toplu olarak 
işlenen suçlar» niteliğinde değerlendirilmek suretiyle 
polisçe gözaltına alınması ve kanunî süreler hariç 15 
gün gözaltında tutulmaları mümkün kılınabilecektir. 
Veya karşılıklı aileler arasında (ki, köylerimizde sık 
sık raslanan olaylardandır) zaman zaman çıkan kav
galar toplu olarak işlenen suçlar niteliğinde değer
lendirilmek suretiyle ailelerin 15 gün süreyle gözaltın
da bulundurulmaları mümkün olacaktır. Keza, bir 
kişi tek başına hırsızlık yapmış ise kanunî süreler ha-
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riç 48 saat gözaltında tutulacak, ama 3 kişi bir araya 
gelmek suretiyle hırsızlık yapmış ise toplu olarak iş
lenen suçlar niteliğine sokulmak suretiyle 15 gün sü
reyle gözaltında tutulacaktır. 

Anayasanın eşitlik ilkeleri, hukukun üstünlüğü ve 
ve demokratik hukuk devleti ilkeleri burada açık 
olarak kişilere göre bozulmaktadır. Bu nedenle toplu 
olarak işlenen suçlar deyimi yanlış bir ifade olup, hü
kümetçe bir açıklık da getirilmediğinden kanunu uy
gulayacak olan polis görevlisinin değerlendirmesine 
göre değişik istemler yapılacağından, «Toplu olarak 
işlenen suçlar» deyiminin madde metninden çıkartıl
ması gerekir. 

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

lahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısının 7 nci maddesinin ek 2 nin metin
den çıkarılmasını arz ederiz. 

Erol Ağagil Şükrü Babacan 
Kırklareli Kırklareli 

Salim Erel Abdullah Çakırefe 
Konya Manisa 

İsmet Turhangil Arif Toprak 
Manisa Niğde 

Hasan Altay Kenan Nuri Nehrozoğlu 
Samsun Mardin 

Ruşan Işın özer Gürbüz 
Sivas Sinop 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Polis Vazife ve Selahiyet Ka
nununda değişiklik yapan kanun tasarısının 7 nci 
maddesinin, ek 2 nci madde ikinci fıkrasının aşağı
daki biçimde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Ek madde 2. — Polis, sanık olarak yakaladığı 
kişileri, mahkemeye gönderilmeleri için gerekli sü
reler hariç, lüzumsuz veya muhik bir gecikmeye mey
dan vermeyecek surette en geç 24 saat içinde, 2 veya 
daha çok kişinin 'bir suçun işlenmesine katılması su
retiyle toplu olarak işlenilen suçlarda; sanık sayısı
nın çokluğu veya sanıkların yahut delillerin durumu 
veya suçun niteliği sebebiyle 'birinci fıkra hükmünün 
uygulanmaması halinde sanıklar tahkikatın bitiminde 
ve herhalde 15 gün içinde adlî mercilere göndermek 
zorundadır. Ancak, cumhuriyet savcısının veya ge
cikmesine zarar umulan mahallerde sulh hâkiminin 
yazılı emri bulunmadıkça sanıkları 24 saatten fazla 
tutamaz.» 

Gerekçe : 
Anayasa ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu

nun 128 inci maddesiyle uygunluk sağlanmıştır. 
Özer Gürbüz Arif Toprak 

Sinop ~ Niğde 
Yılmaz İhsan Hastürk Onuraİ Şeref Bozkurt 

İstanbul Çanakkale 
Veysel Varol M. Besim Göçer 

Erzincan Çorum 
Yusuf Demir 

Uşak 

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 7 nci maddesinin ek 2'nin 
metinden çıkarılmasını arz ederiz. 

Vehbi Batuman 
Adana 

Metin Üstüne! 
Adana 

Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Neriman Elgin 
Ankara 

Coşkun Bayram 
Adana 

Nuri Korkmaz 
Adana 

Sururi Baykal 
Ankara 

Kemal Gökçora 
Bursa 

Gerekçe : Görüşülmekte olan yasa tasarısının 7 
nci maddesinin ek 2 nci maddesi, polise, sübjektif 
yaklaşımla, istediği kimseyi sanık olarak değerlen
direrek,. evrensel hukuk ilkelerinden en önde gelen 
«Aksi kanıtlanmadıkça herkes suçsuzdur» ilkesini 
ihlal etme imkânı verebilecek, hu tür uygulamalar ise 
giderek toplumsal patlamalara yol açabilecektir. 

Bu nedenle, söz konusu maddenin tasarı metnin
den çıkarılması gereğini arz ederiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz 343 sıra sayılı yasa tek
lifinin madde 7 ile eklenen ek madde 2'nin ilk pa
ragrafının anlamının anlaşılması yönünden, parag
rafın ilk tümcesinin virgülden sonraki kısmının «top
lu olarak işlenen suçlarda en geç 15 gün içinde», şek
lindeki tümce yerine «toplu olarak işlenen suçlarda 
bulunan kişilerin de en geç 15 gün içinde,» tümce
sinin konulması gerektiğini arz ve teklif ederiz. 

Hilmi Nalbantoğkr Mustafa Kani Büılr.e 
Erzurum Denizli 

Kenan Nuri Nehrozoğlu Şeyhmus Bahçeci 
Mardin Diyarbakır 
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Ankara 

Cüneyt Canver 
Adana 
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Veysel Varol 
Erzincan 

Durmuş Fikri Sağlar 
İçel 
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Arif Toprak 
Niğde 

Özer Gürbüz 
Sinop 

Rıza Tekin 
Siirt 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 4.7.1934 Tarihli ve 2559 sa

yılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Madde
ler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının 7 nci 
maddesiyle 2559 sayılı Kanuna eklenen ek 2 nci mad
denin birinci fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiş
tir : 

«Polis, sanık olarak yakalanan kişileri, mahke
meye 'gönderilmeleri için gerekli süreler hariç en geç 
24 saat içinde, toplu olarak işlenen suçlarda en geç 
15 gün içinde, soruşturmalarını tamamlayarak adlî 
mercilere göndermek zorundadır. Ancak polis, cum
huriyet savcısının tehirinde mazarrat umulan hallerde 
sulh hâkiminin yazılı emri 'bulunmadıkça sanığı 24 
saatten fazla tutamaz.» 

Gerekçe : 
21.5.1985 gün ve 3206 sayılı 1412 sayılı Ceza 

Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanunun 25 inci maddesiyle değiştiri
len Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 128 inci 
maddesi (4 Haziran 1985 günlü Rfesmî Gazete) yu
karıdaki esasları getirmiştir. Polis Vazife ve Sela
hiyet Kanununu hazırlayanlar bu değişikliği dahi na
zara almamışlardır. Bu da yasanın nasıl alelacele tet-
kiksiz hazırlandığını ortaya koyan bir gerçektir. 

Reşit Ülker Kâzım İpek 
İstanbul Amasya 

Onural Şeref Bozkurt Ömer Kuşhan 
Çanakkale Kars 

Bilâl Şişman 
İstanbul 

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 7 nci maddesinin 2 nci ek 
maddesinin metlinden çıkarılmasını arz ederiz. 

Erol Ağagil Şükrü Babacan 
Kırklareli Kırklareli 

Tevfik Güneş Abdullah Çakırefe 
Kırşehir 'Manisa 

Günseli özkaya İsmet Turhangil 
İstanbul Istaribul 

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 7 nci maddesinin 2 nci ek 
maddesinin metinden çıkarılmasını arz ederiz. 

Vehbi Batuman Nuri Korkmaz 
Adana Adana 

Coşkun Bayram Metin Üstüne! 
Adana Adana 

Neriman Elgin Mehmet Kemal GÖkçora 
Ankara Bursa 

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 7 nci maddesinin ek 2 nci 
maddesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

M. Besim Göçer Halil İbrahim Şahin 
Çorum Denizli 

A. Rıza Akaydın Mustafa Kani Bürke 
Çorum Denizli 

Şeyhmus Bahçeci 
Diyarbakır 

Gerekçe : Polis Vazife ve Selahiyet Yasa Tasa
rısının 7 nci maddesinin 2 nci ek maddesi, polise 
olduğundan fazla yetki vermesi, kişilere keyfî ha
reket etme serbestisi ve bağımlı olma gerçeğinden 
dolayı metinden tamamen çıkarılmalıdır. 

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 ek 2 nci maddesindeki 48 
saatlik sürenin Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
na paralellik sağlamak bakımından 24 saat olarak de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu İsmet Ergül 
Zonguldak Kırşehir 

İsmail Saruhan Bülent Akarcalı 
Ankara -Istaribul 
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Altan Kavak 

İstanbul 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Gümüşhane 
Burhan Kara 

Giresun 
A. Cengiz Dağyar 

Antalya 
Kâmran Karaman 

Hatay 

İbrahim özdemir 
İstanbul 

İlhan Aşkın 
Bursa 

Ayhan Uysal 
x Çanakkale 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

Ahmet Özkan 
Çankırı 

Yüksek Başkanlığa 
343 sıra sayılı Rapora ekli tasarının ek 2 nci mad

desindeki 48 saatlik sürenin 24 saat olarak değiştiril
mesini talep ederiz. 

M, Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 
Günseli Özkaya 

İstanbul 
Ömer Kuşhan 

Kars 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

Mustafa Çelebi 
Hatay 

Ahmet Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Yılmaz İhsan Hastürk 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 Sıra Sayılı Kanun Tasa

rısının, 7 nci maddesiyle 2559 sayılı Kanuna eklenen 
ek madde 2 nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

«Madde : 7. — 
'Ek Madde 2. — 
Polis, sanık olarak yakaladığı kişileri, mahkemeye 

gönderilmeleri için, gerekli süreler hariç, en geç 24 
saat içinde; 

Coşkun Bayram 
Adana 

Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
Trabzon 

Fikret Ertan 
İzmir 

Metin Üstünel 
Adana 

Vecihi Ataklı 
Şanlıurfa 

Halil İbrahim Şahin 
Denizli 

Nuri Korkmaz 
Adana 

BAŞKAN — Birleşime 21.30'da toplanmak üze
re ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 20.00 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 21.30 

BAŞKAN : Başkanvekili \Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Yavuz Köymen (Giresun), Muzaffer Yıldırım (Kayseri) 

'BAŞKAN — 114 üncü Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN İGELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

3. — 4.7.1934 Tarihli ve 2559 Sayılı Polis Vazife 
ve Seîahiyet Kanununun Bazı {Maddelerinin [Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna fiazı Maddeler Eklenmesi İHak-
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyon
ları raporları (1/692) (S. Sayısı'; 343) (Devam) 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon yerlerini al
dılar. 

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! 7 nci madde Ek 2 nci mad
desinin ikinci fıkrasının madde metninden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Sururi Baykal Aydın Güven Gürkan 
Ankara Antalya 

Neriman Elgin M. Seyfi Oktay 
Ankara Ankara 

Sahri Irmak 
Konya 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 2559 Sayılı Polis Vazife ve 
Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril 
mesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Haikj 

kında Kanun Tasarısının ek 2 nci maddesinin ikinci 
fıkrasının madde metnimden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Sururi Baykall Aydın Güven Gürkan 
Ankara Antalya 

Neriman Bilgin M. Seyfi Oktay 
Ankara Ankara 

Safari Irmak 
(Konya 

Gerekçe : 2559 Sayılı Kanunla eklenen ek 2 nci 
maddenin metinden çıkarılmasının (gereği aşağıda açık
lanmıştır: 

Ulusumuzun yüksek menfaatian dolayısıyla halkı
mızın hizmetinıe açık yerlerin mahallin en büyük 
mülkî amirinden 48 saat önceden izimi alınması halkı
mızın hak ve hürriyetlerini, kısıtlayıcı anlam ve uy
gulama getireceğinden 48 saat kısıtlılığın kaldırılması
nı talep ederiz. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
343 sayılı tasarının 7 nci maddesinin dk 2 nci mad

desinin ikinci fıkrasında yer alan «Yeme, içme» keli
mesinden sonra «Yatma ve ilaç» ibarelerinin eklen
mek suretiyle fıkranın değiştirilmesini arz ederiz, Bu 
fıkranın diğer fıkralarla çelişkisini önlemek üzere 
maddenin komisyonca geri çekilmesini talep ederiz. 

Mustafa Çelebi Cüneyt Canver 
Hatay Adana 

Tevfik Bilal Leagin önal 
Hatay Hakkâri 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

Gerekçe : Bugünkü uygulamalarda örfî idarenin 
emriyle polis nezaretine alınan sanıklara yatak ve
rilmediği gibi, sanığın ailesi tarafından getirilen bat
taniye ve yastık dahi kabul edilmemektedir. Sanıklar 
yerde yatmaktadırlar. Sandalye üzerinde uyumaya ça
lışmaktadırlar. Bundan gaye, sanığın mukavemetini 
kırarak doğru ifade almak amacıdır. 

Polisin son derece katıl olduğunu bildiğim için 
Adana ve Hatay tileri Örfî idare Komutanı sayın 
ve çok değerli, munis, adil ve insan haklarına ion 
derece saygılı olduğunu bildiğim Mehmet Önder Paişa* 
ya gittim. Önder Paşa. Malatya'ya gittiği için gö

rüşemedim. Hatay Emniyet Müdürüne gittim. Bay 
müdür, battaniye ve çamaşırları ve reçeteye bağlı 
ilacı kabul etmedi. Çocuklardan biri saralı olduğu 
için devamlı ilaç almaktaydı. Bay müdür, sözlerine: 
ilave ederek... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 
Başkan, dilekçe mi bu? (ANAP sılalarından «Ayıp, 
ayıp» sesleri) 

BAŞKAN — Gerekçeyle ilgili olmadığı için ge
rekçe olarak kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeye geçin efendimi.. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 343 sıra sayılı Yasa tasa

rı teklifinin madde 7 ile eklenmesi öngörülen dk mad
de 2'de, «Toplu olarak işlenen suçlardaki kişiler için 
mahkemeye gönderilmesi süresinin «En geç 15 gün 
içinde» süre yerine, «En geç 5 gün içinde» şeklinde 
değiştirilmesini arz ederiz. 

Hilmi Nalbantoğlu E. Fahrettin Özdilek 
(Erzurum Konya 

Enver Özcan Şeymus Bahçeci 
Tokat Diyarbakır 

Kadir Narin Musa Ateş 
'Diyarbakır Tunceli 

Türkiye iBüyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 343 sıra sayılı Yasa tekli

finin madde 7 ile eklenen; ek madde 2*nin ikinci pa
ragrafta son satırdaki «tamulcak» kelimesinin «ko
nulacak» şeklinde değiştirilmesini bu gibi kelime ve 
yanlışların yasa metninin milletvekilleriıne dağıtılma
dan önce düzeltilmesinin usul ittihaz edilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Hilimi Nalbantoğlu M. Hayri Osmanlıoğlu 
Erzurum Gaziantep 

E. Faihrefctin Özdilek Mehmet Azizoğlu 
(Konya Bursa 

Mehmet Kemal Giökçora 
Bursa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
343 ısıra sayılı Yasa tasarısının; 7 nci madde ek 

2 nci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Polis tarafımdan gözaltına alınanların yeme, ula
şım, barınak, sağlık ihtiyaçlarına ait tüm giderler 
Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine konulacak öde
nekle karşılanır. 

Gerekçe : Yukarıda arz edildiği gibi polis tara
fından gözaltına, yasa tasarısındaki tabiriyle yaka-
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lananlar, iradesi dışında bir muameleye tabi tutul
duklarından, suçlu olup olmadıkları salbit olmadığın
dan her türlü zarurî ihtiyaç ve masraflarınım. bakan
lıkça yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti İçişleri Ba
kanlığınca, ki o bakanlığa bağlı Emniyet Genel Mü
dürlüğünce karşılanması doğal olduğundan her bütçe 
yılında Bütçe Kanununa Emniyet Genel Müdürlüğü 
bütçesine ödenek konması gerekmektedir. Maddeye 
daiha düzenli bir açıklık kazandırmak için yukarıdaki 
şekilde değerlendirilmesini ve değişikliğe uğramasını 
saygı ile talep ediyoruz. 

Halil İbrahim Şahin 
Denizli 

Hüseyin Avni Güler 
İstanbul 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Hilmi Nalhantoğlu 
Erzurum 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Sayın (Başkanlığına 

343 sıra sayılı Yasa tasarısının 7 nci madde ek 
2 nci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini talep ederiz. 

K<dEk 2. — fıikra iki : Yakalananların iaşe, ibate, 
sağlık ihtiyaçlarının, ayrıca ulaşım giderlerinin tüm 
masrafları İçişleri Bakanlığı bütçesine konulacak öde
nekle karşılanır,.. 

Gerekçe : Yakalama hukukumuzda hâkim kararı
na dayandırılmalidır. Yakalama şüphe üzerine kişinin 
suç işlediğini zannetme olduğundan, kendi iradesi dı
şında hürriyeti sellbedildiğinden, nezaret altında kal
dığı sürece yukarıda yazılı masraflarımın karşılan
ması ıgerçek ve nısfet kaidelerine uygun olup, dev
letin koruyuculuğunun açık delilidir. Bu nedenle tüm 
zarurî masrafların devletçe karşılanması gerekir. Zira 
kişinin suçluluğunu ancak ve ancak mahkeme karar 
verir. Yukarıda yazılı gerekçenin ışığı altında mezkûr 
fıkranın değiştirilmesini saygı ile dileriz. 

Halil ibrahim Şahin 
Denizli 

Rıza Tekin 
Siirt 

Bilâl Şişman 
İstanbul 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Hüseyin Avni Güler 
İstanbul 

Türkiye iBüyük Millet Meclisi Sayını Başkanlığına 

343 sıra sayılı Yasa tasarısının 7 nci madde ek 
2 nci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıda yazılı şekil
de değiştirilmesini diliyoruz. 

Ek madde 2., fıkra 2 : 
Gözaltına alınanların yeme, içme, barınak ve ula

şımlarına ait masraflar Emniyet Genel Müdürlüğü 
bütçesine konulacak ek ödenekle karşılanır. 

Gerekçe : Gözaltına eski deyimle nezaret altına 
polis veya jandarmaca alınanların yeme, içme ihtiyaç
larıyla, barınak, ulaşım ihtiyaçlarının ıgenel bütçe içe
risinde ödenmesi gerekir. Zira kişinin suçlu olup ol
madığı henüz sabit değilken hürriyetinin selibedildiği 
süre içinde genel bütçe cümlesinden olarak Emniyet 
Genel Müdürlüğü bütçesine konulacak ödenekten 
karışılanması uygun olur ve bu arada sadece yeme, 
içme değil kikinin zarurî ihtiyaçları, yeme içme dışın
da barınak ve her türlü sağlık masrafları da bu 
madde içerisinde yer alması .gerekeceğinden yukarı
daki talebimizin yerine getirilmesi saygı ile arz olunur. 

Halil İbrahim Şahin Rıza Tekin 
Denizli Siirt 

Şeyhmus Bahçeci Hüseyin Avni Güler 
Diyarbakır İstanbul 

H. Yılmaz Önen Hilmi Nalbantoğlu 
İzmir Erzurum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Kanun tasarı
sının 7 nci maddesinin ek 1 inci maddesinin ikinci 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
itekiitf ederiz. 

Madde 7. — ek madde 1, fıkra 2 : 
Bunlardan müstehcen olanlar ile Devletin ülkesi 

ve milletiyle bölünımez bütünlüğüne veya Anayasa 
düzenine aykırı olduğu mahkemece tespit edilenler, 
mahallî polisçe mahkeme kararı doğrultusunda men 
edilir. İlgililer adlî mercilere sevk edilir. 

Halil İbrahim Şahin Muhittin Yıldırım 
Denizli Edirne 

Yılmaz Önen Rıza Tekin 
İzmir Siirt 

H. Avni Güler 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığıma 

343 sıra sayılı Yasa tasarısının 7 nci madde ek 
2 nci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini teklif ederiz. 

«Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine konulacak 
ödenek ile nezaret altına alınanların, yeme, içme, ba
rınma, okuma ve ulaşımına ait masraflar karşılanır.» 

Halil İbrahim Şahin A. Rıza Akaydın 
Denizli Çorum 
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Hüseyin Avni Güler Muhittin Yıldırım 
istanbul Edirne 

Hilmi Nallbantoğlu 
'Erzurum 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Yasa tasarı
sının 7 nci maddesi içinde bulunan ek madde 2'nin 
aşağıdaki şekilde kabulünü arz ederiz. 

«Ek Madde 2. — Polis, sanık olarak yakaladığı 
kişileri; mahkemeye gönderilmeleri için gerekli sü
reler hariç en geç 24 saat içinde, toplu olarak iş
lenen suçlarda en geç 15 gün içinde, soruşturmalarımı 
tamamlayarak adlî mercilere göndermek zorundadır. 

Gözaltına alınanların yeme, içme ihtiyaçlarına ve 
nakillerine ait masraflar Emniyet Genel Müdürlüğü 
bütçesine konulacak ödenekle karşılanır.» 

ıSalim Erel 
Konya 

Süleyman Koyuncugil 
Gaziantep 

Hüseyin Avıni Güler 
istanbul 

Kenan Nuri Nehrozoğlu 
Mardin 

Ahmet Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Durmuş Fikri Sağlar 
içel 

Paşa Sarıoğlu 
Ağrı 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

Mehmet Üner 
Kayseri 

Edip özgenç 
içel 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Kanun tasarı
sının 7 nci maddesiyle 2559 Sayılı Polis Vazife ve 
Selahiyet Kanununa eklenen ek ikinci maddenin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini Hükümet adına arz 
ve teklif ederim. 

Yıldırımı Akbulut 
İçişleri Bakanı 

«Ek Madde 2. — Polis, sanık olarak yakaladığı 
kişileri; lüzumsuz veya muhik olmayan bir gecikmeye 
meydan vermeyeoek surette, yakalama yerine en yakın 
mahkemeye gönderilmeleri için gerekli süreler hariç 
en geç 24 saat içinde, 3 veya daha fazla kişinin bir 
suçun icrasına iştiraki suretiyle toplu olarak işlenen 
suçlarda ise, sanık sayısının çokluğuna, sanıkların ve
ya delillerin durumuna veya suçun niteliğine göre en 
geç 15 gün içinde, soruşturmalarını tamamılayarak 
adlî mercilere göndermek zorundadır. Ancak, polis 
cumhuriyet savcısının, savcının bulunmaması halinde 
sulh hâkiminin yazılı emri bulunmadıkça sanığı 24 
saatten fazla tutamaz. 

Gözaltına alınanların yeme, içme ihtiyaçlarına ve 
nakillerine ait masraflar Emniyet Genel Müdürlüğü 
bütçesine konulacak ödenekle karşılanır.» 

BAŞKAN — Kadir Narin ve arkadaşlarının bir 
önergesi vardır: Ek madde 2'nin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesi denmiş. Ne şekilde değiştirileceği izah 
edilmemiş. 10 sayfaya yakın bir metin var; bu metin 
bir kitaptan alınmış, konu ile ilgili olmayan sıkıyö
netim yasasıyla ilgili bir metin olduğundan önerge 
mahiyetinde kabul edilememiştir. . 

Onyedi, onsekiz adet önerge ile de 7 nci mad-> 
denin ek 2 nci maddesindeki 24 saatle ilgili tutma 
konusu, 11 saat, 12 saat vesaire şeklinde düzenlen-1 

miş. Bunlar daha evvel içtüzüğün 88 inci maddesi
nin hükümlerine göre 4'ten fazla önerge mahiyetin
de kabul edildiğinden ve daha önce bu 24 saatle ilgili 
4 önerge de okunmuş bulunduğundan, bu önergeleri 
işleme koyamıyorum. 

Şimdi önergeleri aykırılık sırasına göre okutup 
oylayacağım. 

(13 önerge de maddenin metinden çıkartılması 
mahiyetindedir. Bunlardan bir tanesini okutup, diğer
leriyle birlikte işleme koyacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Kanun tasarı-' 

sının ek 2 nci maddesinin metinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek ve ar
kadaşları 

BAŞKAN — Bu 13 önerge de aynı mahiyettedir. 
Komisyon önergelere katılıyor mu efendim? 

İÇl^lJERlt KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ Nİ
HAT AKJPAK (Sakarya) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?., 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 

(Konya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Maddenin metinden çıkarılmasını 

muhtevi 13 önergeyi birlikte oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Bu 13 önerge de kabul 
edilmemiştir. 

Maddenin komisyona iadesi hakkında bir önerge 
vardır; okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
343 sayılı tasarının 7 nci maddesinin ek 2 nci mad

desinin ikinci fıkrasında yer alan «yeme, içme» keli
melerinden sonra «yatma ve ilaç» ibareleri eklenmek 
suretiyle fıkranın değiştirilmesini arz ederiz. Bu fık
ranın diğer fıkralarla çelişkisini önlemek üzere mad
denin komisyonca geri çekilmesini talep ederiz. 
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Hatay Milletvekili Mustafa Çelebi ve arkadaşları 
IBAŞKAN — Maddenin komisyona ıgeri verilmesi

ne ilişkin önergeye komisyon katılıyor mu efendim? 
İÇİŞLERİ KOMlîSYONU BAŞKlANlVEKtll Nİ

HAT AKPAK (Sakarya) — 'Katılıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ABDUULAH TENEKECİ 

(IKonya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler.-.. Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiş
tir. 

Birinci • fıkranın metinden çıkarılmasına ilişkin 3 
önerge vardır; bunlardan bir tanesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığına 
343 sıra sayılı Yasa tasarısının1 7 nci madde ek 

2 nci maddesi birinci fıkrasının metilden çıkarılma
sını saygıyla arz ederiz. 

Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin ve ar
kadaşları 

BAŞKAN — 3 önerge de aynı mahiyettedir. 
Bu önergelere komisyon ve hükümet katılıyor mu 

efendim? 

(İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKIANVEKÜLİ Nİ
HAT AKPAK (Sakarya) — Katılıyoruz Sayın Baş
kan. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Koruya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeleri oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... 3 önerge de kabul 
edilmemiştir. 

İkinci fıkranın metinden çıkarılmasına ilişkin 3 
önerge vardır; bir tanesini dkutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
3413 sıra sayılı Yasa tasarısının 7 nci madde ek 

2 inci maddesinin ikinci fıkrasının metinden çıkarıl
masını talep ederiz. 

Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin ve ar
kadaşları 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet aynı mahiyet
te olan bu 3 önergeye katılıyor mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMlîSYONU BAŞJKANVEKIİLİ Nİ
HAT AKPAK (Sakarya) — Katılıyoruz Sayın Baş
kan. 

DEVLET BAKANI ABDUULAH TENEKECİ 
(Konya) — Kaitılmiiyoruz. 

BAŞKAN — önergeleri oylarınıza sunuyorum: 
Kalbul edenler... Etmeyenler... 3 öıerge de kabul 
edilmemiştir. 

Maddenin tamamını değiştiren hükümet önerisini 
okutup oylarınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Kanun tasarı

sının 7 nci maddesiyle 2559 sayılı Polis Vazife ve 
Selalhiyet Kanununa eklenen ek 2 nci maddenin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini hükümet adına arz ve 
teklif ederim, 

Yıldırım Akbulut 
İçişleri Bakanı 

Ek madde 2. — Polis, sanık olarak yakaladığı 
kişileri; lüzumsuz veya muhik olmayan bir gecikmeye 
meydan vermeyecek surette, yakalama yerine en yakın 
mahkemeye gönderilmeleri için gerekli süreler hariç 
en geç 24 saat içinde, üç veya daha fazla kişinin bir 
suçun icrasına iştiraki suretiyle toplu olarak işlenen 
suçlarda ise, sanık sayısının çokluğuna, sanıkların 
veya delillerin durumuna veya suçun niteliğine göre 
en geç 15 gün içinde, soruşturmalarını tamamlayarak 
adlî mercilere göndermek zorundadır. Ancak, polis, 
cumhuriyet savcısının, savcının bulunmaması halinde 
sulh hâkiminin yazılı emri bulunmadıkça sanığı 24 
saatten fazla tutamaz. 

Gözaltına alınanların yeme, içme ihtiyaçlarına ve 
nakillerine ait masraflar Emniyet Genel Müdürlüğü 
Bütçesine konulacak ödenekle karşılanır. 

BAŞKAN — Hükümetin değişiklik önergesine ko
misyon katılıyor mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKltlİ Nİ
HAT AKPAK (Sakarya) — Katılıyoruz efendim. 

IBAŞK1AN — Hükümetin değişiklik önergesini oy
larımıza sunuyorum1: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Hükümetin değişiklik önergesi kabul edilmiştir. 

Diğer önergeleri okütacağun. Yalnız diğer öner
geler içimde hükümetin tökllilf ettiği ve yüce heyeti
nizce kalbul tedıilen madde değişikliği istikametinde 
önergeler vardır. Arkadaşlarıırnız isimleri okundukla
rı zaman önergelerini geri alırlarsa müzakerelerimizi 
kol'aıylaşttınmıış olurlar. 

Konya Milletvekilli Sayın Salim Erel ve arkadaş
larının önergesi : 

Sayın Salim Erel?.. Yoklar, 
Önengelerînıi okutuyorum: 

Yülkisek Başkanlığa 
Tasarının 7 nci madldtesi içinde bulunan ek mad

de 2'nin aşağıdaki şökJde kabulünü arz ederiz. 
Ek Makide 2. — Polis, saınık olarak yakaladığı 

kişileri; mahkemeye gönderilmeleri için gerekli süreler 
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hariç en geç 24 saat içinde, ftloplu olarak işlenen suç
larda en ıgeç 15 gün içinde, soruşturmalarını tamam
layarak adi mercilere göndermek zorundadır. 

Gözaltına alınanların iyeme, içme ihtiyaçlarına ve 
makûllerine aiit masraflar Emnlîyet Genel Müdürlüğü 
bütçesine konulacak ödenekle karşılanır. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet taşı
tılıyor mu? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ Nİ
HAT. AKPAK (Sakarya) — Kafcıhyoruz efendim. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Ka)tılnııyoruz. 

BAŞKAN —. önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka-
hul edenler... Etmeyenler... önerge kalbul edilmemiştir. 

Diğer önerge, Denizi Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin ve arkadaşlarının önergesidir. 

Sayın Halil İbrahim Şahin buradalar mı?. Yok. 
önergeyi okultuıyorum: 
Tasarının 7 nci madde ek 2 nci maddesinin ikin

ci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini talep 
ederiz. 

Bk Madde 2. — Fıllera 2: «Yakalananların iaşe, 
ibate, sağlık ilMiiyaçtannın ayrıda ulaşım giderlerinin 
Hüım masraflan İçişleri Bakanlığı bütçesine konulacak 
ödenekle karşılanır.» 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka-. 
itiliyor mu? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ Nİ
HAT AKPAK (Sakarya) — Katılıyoruz Sayın Bas
ıdan. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 

iCKonya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka-
hul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önerge, Diyarfbakır Milletvekili Şeyhmus 
Bahçeci ve arkadaşlarının önergesidir. 

Sayın Şeyhmys Bahçeci?. Yoklar. 
Önergeyi okuftuytoruım: 
Tasanınım 7 nci madde, Ek 2 nci maddesinin ikin

ci fıkrasının aşağıda yazılı şekilde değişttirilrnesini di-
liyofuz. 

Ek Ma'dde 2. — Fıkra 2 : Gözaltına alınanların 
yeme, içme, barınak ve ulaşımlarına aiit masraflar 
Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine konulacak ek 
ödenekle karşılanır. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu?1 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ Nİ
HAT AKPAK (Sakarya) — Katılıyoruz efendimi 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Kaltıtouyoruz, 

İBAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum^ Ka-
oul edenler... Etimeyenller... önerge kalbul edillmemişıtir. 

Diğer önerge, Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin- ve arkadaşlarının önergesiidir. 

ıSayın Halil İbrahim Şahin buradalar mı?. Yoklar. 
önergeyi okutuyorum: 
Tasarının 7 noi madde, Ek 2 nci maddesinin ikinci 

fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştMlmesini talep edi
yoruz. 

Ek Makide 2. — F t a 2 : «Polis tarafından gözal
tına alınanların yeme, ulaşım, barınak, sağlık ihtiyaç
larına aüt tüm giderler Emniyet Genel Müdürlüğü büt
çesine konulacak ödenekle karşılanır. 

İBAIŞKAN — Aynı mahiyette olduğu için önceki 
önergeyle birlikte işleme koymamız gerekirdi. 

önergeye komisyon ve hükümet kafalıyor mu efen
dim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ Nİ
HAT AKPAK (Sakarya) — Katılıyoruz efendim. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
^Konya) — Katılmıyoruz, 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza Sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler.... Önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önerge, Sivas Milletvekili Ruşan Işın ve ar
kadaşlarının önergesidir. 

Sayın Ruşan Işın?.;; Yok. 
önergeyi okutuyorum : 
Tasarının ek 2 nci maddesinin; aşağıdaki şekilde 

. değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Polis, sanık olarak yakaladığı kişileri mahkeme
ye gönderilmeleri için, sanığın yakalandığı gülnün me
sai saatli içerisinde soruşturmasın! tamamlayarak, eğer 
mesai saati bMtmıine yakın bir süre içerisinde sanık 
yakalanmış ise takip eden günün sabahı mesai saatinin 
başlangıcında, Anayasaya aykırı davranışlar veya mil
let bütünlüğünü bozucu anarşik eylemler olarak işle
nen suçlarda en geç 15 gün içinde soruşturmalarını 
tamamlayarak adlî mercilere göndermek zorundadır. 

Gözaltına alınanların yeme, içme ihtiyaçlarına ve 
nakillerine ait masraflar Emniyet Genel Müdürlüğü 
bütçesine konulacak ödenekle karşılanır. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hukütmet ka
tılıyor mu efendim? 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ Nİ
HAT AKPAK (Sakıarya) — Katılıyoruz Sayın Baş-
Ikan. ,: 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum^ Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge kalbul edilmemiştir. 

Diğer önıenge, Erzurum Mileiüvelkli Himi Nal-
banltoğlu ve arkadaşlarının önergesliıdir. 

»ayın Hitoi NafllbanHogİju?̂  Yok. 

önergeyi okutuyorum: 
Madde 7 ile eklenmesi öngörülen ek madde 2'de 

toplu olarak işlenen suçlardaki kişiler için mahkeme
ye gönderilmesi süresinin «En geç 15 gün içinde» 
slüire yerine «En geç 5 gün içinde» şeklinde değiştiril
mesini arz ve (teklif ederiz. 

IBAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ Nİ
HAT AKPAfK (Sakarya) — Katılıyoruz. 

İDEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Kaltimıyoruz, 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum* Ka
bul edenller... Etmeyenler,., önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önerge, Balİkes'ir ıMilielJveJküli Cahit Tutum 
ve arkadaşlarının önergesidir. 

Sayın Cahit Tutum?.. Yok. 
önergeyi okutuyorum: 
Kanuna eklenen Ek madde 2'nıin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve ıtefclf ederiz. 
Polis, sanık, olarak yakaladığı kişileri, mahkemeye 

gönderilmeleri için, gerekli süreler hariç, en geç 24 
saalt içinde;i 

Toplu olarak işlenen suçlarda, en geç 10 gün için
de, soruşturmalarını tamamlayarak adlî mercilere gön
dermek zorundadır. 

BAŞKAN — Yoklama isteyenler ayağa kalksın. 
(10 milletvekili ayağa kalktı) 

BAŞKAN — Yoklama isteyen 10 kişinin isimle
rini tespit ediyoruz. 

Sayın Kadri Altay, Sayın Mehmet Seyfi Oktay, 
Sayın Ömer Kuşhan, Sayın Kadir Narin, Sayın Dur
muş Fikri Sağlar, Sayın Salih Alean, Sayın Aydın Gü-

BAŞKjAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu esfendiim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ Nİ
HAT AKPAK '(Sakarya) — Katılıyoruz Sayın Baş
kan. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
'(İKonya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenller... Etmeyenler... önerge kalbul edilmemiştir, 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, çoğun
luk yoktur, yoklama istiyoruz. 

BAŞKAN — Şimdi önergeyi okutuyorum, oylama 
sırasında yoklama yapılır efendim. 

ÖMER KOŞHAN (Kars) — Oylama sırasında 
yoklama istedik efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, o oylandı efen
dim. 

önergeyi okuıüuyorum: 
Türkiye Büyük ıMilet Meclisi. Başkanlığına 

GörüşülmekTte olan 343 sıra sayılı ve 2559 Sayılı 
Polis Vazife Ve Selahiyet Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmedi Hakkında Kanun Tasarısının ek 2 nci mad
desinin; birinci paragrafında yer alan «Kanunî süreler 
hariç» kelimesinin madde metninden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Sivas Milletvekili 
Ruşan Işın ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ Nİ
HAT AKPAK. (Sakarya) — Kaltılıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 

(Konya) — Katıilkmyloıruz. 

ven Gürkan, Sayın Paşa Sarıoğlu, Sayın Tülay öney, 
Sayın Hüseyin Aydemir. 

BAŞKAN — On üye yoklama talep etmişlerdir, 
yoklama yapıyoruz. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN —Yeterli sayımız vardır, müzakerelere 
devam ediyoruz. 

IIIj — YOKLAMA 
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VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE I 

1. — 4.7.1934 Tarihli ve 2559 Sayılı Polis Vazife 
ve Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyon
ları raporları (1/692) (S. Sayısı : 343) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın Ruşan Işın ve arkadaşlarının 
önergesinin oylanmasında kalmıştık, önergeyi oyluyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : ' . 
«Tasarının ek 2 nci maddesinin; 1 inci fıkrasında 

yer alan «Toplu olarak işlenen suçlar» deyimi açık 
değildir. Bu nedenle madde metninden çıkarılmasını 
veya toplu suçlardan kastın ne olduğunun açık ola
rak izah edilmesinde maddenin uygulanması açısın
dan fayda vardır. Bu nedenle «Toplu suçlar» deyimi
nin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz.» 

Sivas Milletvekili Ruşan Işın ve arkadaşları 
BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu 

efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt Nİ
HAT AKPAK (Sakarya) — Katılıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN ~ Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
«Tasarının 7 nci maddesinin ek 1 maddesinin 2 

noi fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ©deriz. 

Bunlardan müstehcen olanlar ile devletin ülkesi 
ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne veya Anayasa 
düzenine aykırı olduğu mahkemece tespit edilenler, 
mahallî polisçe mahkeme kararı doğrultusunda men 
edilir, ilgililer adlî mercilere sevk edilir.» 

Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahin ve ar
kadaşları 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt Nİ
HAT AKPAK (Sakarya) — Katılıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

İYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devanı) 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Tasarının ek 2 nci maddesinin; 1 inci paragrafın

da yer alan «Kişileri, mahkemeye gönderilmeleri için 
gerekli süreler hariç en geç 48 saat içinde» deyimi
nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Polis, sanık olarak yakaladığı kişileri, mahkemeye 
gönderilmeleri için, sanığın yakalandığı günün mesai 
saati içerisinde soruşturmasını tamamlayarak adlî mer
cilere göndermek zorundadır. Eğer mesai saati biti
mine yakın bir süre içerisinde sanık yakalanmış ise 
takip eden günün sabahı mesai saatinin başlangıcın
da adlî mercilere göndermek zorundadır. 

Sivas Milletvekili Ruşan Işın ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt Nİ
HAT AKPAK (Sakarya) — Katılıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
«Ek madde 2'nin 2 paragrafta son satırdaki «Ko-

nulcak» kelimesinin «Konulacak» şeklinde değiştiril
mesini, bu gibi kelime ve yanlışların yasa metinlerinin 
milletvekillerine dağıtılmasından önce düzeltilmesini 
usul ittihaz edilmesini arz ve teklif ederiz.» 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu ve arka
daşları 

BAŞKAN — Bu önerge mahiyetinde değildir 
efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Tasarının 7 nci maddesi ek 2 nci maddesi 1 inci 

fıkrasının aşağıdaki biçimde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz : 

Ek Madde 2. — Polis, sanık olarak yakaladığı ki
şileri, mahkemeye gönderilmeleri için gerekli süreleri 
hariç, lüzumsuz veya muhik bir gecikmeye meydan 
vermeyecek surette en geç 24 saat içinde, 2 veya da-
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ha çok kişinin bir suçun işlenmesine katılması sure
tiyle toplu olarak işlenilen suçlarda; sanık sayısının 
çokluğu veya sanıkların yahut delillerin durumu ve
ya, suçun niteliği sebebiyle 1 inci fıkra hükmünün uy
gulanmaması halinde sanlıklar tahkikatın bitiminde ve 
her halde 15 gün içinde adlî mercilere göndermek zo
rundadır. Ancak, Cumhuriyet savcısının veya gecik
mesinde zarar umulan hallerde sulh hâkiminin yazılı 
emri bulunmadıkça sanıkları 24 saatten fazla tuta
maz. 

Sinop Milletvekili Özer Gürbüz ve arkadaşları 
BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ Nİ
HAT AKPAK (Sakarya) — Katılıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Yasa teklifinin madde 7 ile eklenen ek madde 2'nin 

ilk paragrafının anlamının anlaşılması yönünden pa
ragrafın ilk tümcesinin virgülden sonraki kısmının 
«Toplu olarak işlenen suçlar da en geç 15 gün içinde» 
şeklindeki tümce yerine «Toplu olarak işlenen suçlarda 
bulunan kişilerin de en geç 15 gün içinde» tümcesinin 
konulması gerektiğini arz ve teklif ederiz. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu ve arka
daşları 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ Nİ
HAT AKPAK (Sakarya) — Katılıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Tasarının 7 nci maddesiyle 2559 sayılı Kanuna ek

lenen ek 2 nci maddenin 1 inci fıkrası aşağıdaki bi
çimde değiştirilmiştir: 

Polis, sanık olarak yakalanan kişileri, mahkeme
ye gönderilmeleri için gerekli süreler hariç en geç 24 
saat içinde, toplu olarak işlenen suçlarda en geç 15 
gün içinde, soruşturmalarını tamamlayarak adlî mer-
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çilere göndermek zorundadır. Ancak polis, Cumhu
riyet savcısının tehirinde mazarrat umulan hallerde 
sulh hâkiminin yazılı emri bulunmadıkça sanığı 24 
saatten fazla tutamaz. 

istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve arkadaşları 
BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu 

efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ Nİ
HAT AKPAK (Sakarya) — Katılıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştik. 

Şimdi, 3 önerge vardır, bu 3 önerge 48 saatlik 
müddeti 24 saate indirmeyi teklif etmektedir. Daha 
önce kabul edilen bir önerge vesilesiyle bu 48 saat 
24 saate indiğinden ve bu önerge de kabul edilmiş 
bulunduğundan bu 3 önergeyi işleme koymuyorum. 
Onlar da şunlardır : 

Antalya Milletvekii Aydın Güven Gürkan ve ar
kadaşları, Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir ve ar
kadaşları, Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu ve 
arkadaşlarının önergesi. 

Bu 3 önergeyi işleme koymuyorum. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 
Denizli Milletvekii Halil ibrahim Şahin ve arka

daşlarının önergesi : 
Tasarının 7 nci madde ek 2 nci madde birinci fık

rası aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir. 

EK MADDE 2. — Fıkra 1. 
«Polis sanık olarak yakaladığı kişileri mahkemeye 

gönderilmeleri için gerekli süreler hariç en geç 24 
saat içinde, toplu olarak işlenen suçlarda en geç 15 
gün içinde soruşturma ve kovuşturmalarını tamam
layarak adlî yargı merciine göndermek zorundadır.» 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ Nİ
HAT AKPAK (Sakarya) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 
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Diğer önergeyi okutuyorum : 
Denizli Milletvekii Halil İbrahim Şahin ve arka

daşlarının önergesi : 
Tasarının 7 nci madde ek 2 nci maddesi birinci 

fıkrasının aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir. 

EK MADDE 2. — Fıkra 1. 
«Polis sanık olarak nezaret altına aldığı kişileri 

adliyeye gönderilmeleri için, gerekli süreler hariç, en 
geç 10 saat içinde, toplu olarak işlenen. suçlarda en 
geç 15 gün içinde soruşturma ve kovuşturması yapı
larak gerekli tamamlandıktan sonra adlî mercilere 
gönderilir.» 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ Nİ
HAT AKPAK (Sakarya) — Katılıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
İstanbul Milletvekii İbrahim Ural ve arkadaşları

nın önergesi. 
Teklifin ek 2 nci maddesindeki «Mahkemeye gön

derilmeleri için gerekli süreler hariç» tabirinin, kişi 
hürriyetleri bakımından suiistimale müsait olduğun
dan madde metninden çıkartılmasını arz ve teklif edi
yoruz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ Nİ
HAT AKPAK (Sakarya) — Katılıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahin ve arka

daşlarının önergesi : 
Tasarının 7 nci madde ek 2 nci maddesi birinci 

fıkrası aşağıa yazılı şekilde değiştirilmiştir. 
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EK MADDE 2. — Fıkra 1. 
«Polis sanık olarak gözetim altına aldığı kişileri 

mahkemeye gönderilmeleri için, gerekli süreler hariç, 
en geç 12 saat içinde, toplu olarak işlenen suçlardan 
mahkeme kararı olmak şartıyla en geç 15 gün içinde 
soruşturmalarını yaparak adlî mercilere göndermek 
yükümlülüğündedir.»" 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ Nİ
HAT AKPAK (Sakarya) — 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. 
Manisa Milletvekili ismet Turhangil ve arkadaş

larının önergesi : 
Tasarının 7 nci madde ek 2 nci maddesii birtifioi 

fıkrasının aşağıdaki yazılı şekilde değiştirilmesinli 
saygıyla dileriz. 

EK MADDE 2. — Fıkra : 1 
«Polis zanlı olarak yakaladığı şahısları mahke

meye gönderilmeleri için, 'gerekli zaman hariç, en 
geç 15 saat içinde, toplu olarak işlenen suçlarda da 
savcı kararıyla en geç 15 gün (içinde soruşturmala
rını ve kovuşturmalarını tamamlayarak yangı mer
ciine tevdi etmek zorundadır.» 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve (hükümet 
iştirak ediyor mu ©fendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ Nİ
HAT AKPAK (Sakarya) — Katılıyoruz efendim. 

flÇDŞLBRlt BAKANI YILDIRIM AKIHULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz ©fenıdlim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kalbul edenler... Etmeyenler... önerge ka!bul edilme
miştir. 

Diğer Önergeyi okutuyorum i 
Denizli Milletvekili Halil iJbralbJim Şahin ve ar

kadaşlarının önergesi : 
Tasarının 7 nci madde ek 2 nci ımaddesiniin ikinci 

fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilımesiini talep edi
yoruz. 

Ek 2. — Fıkra : 1 
«Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesine konulacak 

ödenekle nezaret altına alınanların yeme, içme, ba
rınma, okuma ve ulaşımına ait masraf lan karşılanır.» 
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(BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet iş
tirak ediyor mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ Nİ
HAT AKPAK (Sakarya) — Katılıyoruz efendim. 

İÇİŞLER!! BAKANI YILDIRIM AKİBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerige fkalbul edilmemiş
ti*. 

Ek 2 nci madde üzerindeki müzakereler tamam
lanmıştır, 

Ek madde 2'yi kabul edilen önergeyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir, 

Ek 3 üncü maddeyi Okutuyorum : 

EK MADDE 3. — Polis; aşağıdaki hallerde ge
rekli görülen kişilerden; 

A) Devletin bütünlüğü, genel güvenliği ve Ana
yasa düzeni ile kaçakçılık ve uyuşturucu maddelerle 
ilgili olarak yaptığı suç soruşturmaları sırasında ifa
desine başvurulacak olanlara, 

B) iBu Kanunun 17 nci maddesinde 'belirtilen 
hallerde vatandaşlık durumu tayiin edilinceye kadar, 

Tespit edilmiş olan ikametgâh veya iş adreslerin
den ayrılmalarını yazılı olarak isteyebilir. 

(Bunların, bulunabilecekleri yeni adreslerini (bil
dirmeleri şartıyla o yerden ayrılmalarına, mahallin 
en büyük mülkî amirinin yazılı emriyle izin verilir. 

BA$KAN — Halkçı Parti Grubu adına Sayın 
İbrahim Ural. 

Efendim, matbaa hatası vardır, önümüzdeki me
tinde «Ayrılmamaları» şeklindedir; oylarken o şe
kilde oylayacağız. 

M. TURAN ©AYEZİT ((Kahramanmaraş) — 
Böyle önemli küçük yanlışlıklar oluyor Sayın Baş
kan, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ural. 

HP GRUBU ADINA İBRAHİM URAL (İstan
bul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; gecenin 
bu saatinde sert bir konuşma yaparak sizleri üz
mek istemiyorum. (Alkışlar), Yalnız, konuşmama 
bir çelişkiyi belirtmekle başlamak istiyorum. 

Biliyorsunuz hükümetimizin, Anavatan Partisi
nin Programında liberal ekonomi bütün unsurları 
ile kabul edilmiş İthalat serbest, ihracat serbest, tica
ret serbest; ama bu kanunla getirilmek istenen sis
tem biraz daha, liberalizmin çok öteslinde otoriter bir 
sistem, otoriter bir yönetim sistemi getirilmek isten
mekte. Bu çelişkiyi gerçekten merak ediyorum. 
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AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Bu eko
nomi değilki, madde üzerinde konuşalım. 

İBRAHİM URAL (Devamla) — Bir çelişki daha 
var. O da, bu kanunla polise yetki veriyoruz. Oysa 
Başikanımıza yeni bir kanunla yetki vermediğimiz 
halde, dün ve bugün arasında yetki bakımından bü
yük bir farklılık müşahede ediyoruz. Burada da bü
yük bir çelişki var. Eğer gerçekten bu çelişki bir 
arzunun ifadesi ise, demin söylediğim gibi, otoriter 
bir görünüm ifadesi ise, ona söylenecek bir şey yok, 
ona da bir kanunla yetki verelim, biraz daha tasar
ruflarını rahat yapabilsin; ama korkanın ki, bu ka
nunda Başkanımızın tutumu da otoriter görünümün 
başlangıcı olur diye şahsen endişe ediyorum. 

Bu kanun acaba gerçekten polise ne getirmiştir, 
imkân olarak ne getirmiştir? Çok merak edenler 
olur. Kanunu tetkik ettiğimiz zaman polise sadece 
2 imkân getirmiş. Bunlardan birisi, suçlu duruma dü
şen, sanık durumuna düşen polise vekâlet ücreti ve
rilmesini öngören bir madde; bir de, cezaevine düşen 
bir polise bir cezaevinde veyahut da cezaevinin bel
li bir bölümünde imkân verilmesini öngören bir 
madde. Koskoca bir kanun getiriyoruz, bu kadar 
gürültü patırtı çıkıyor, polisin yıpranmasına sebep 
oluyor; fakat topu topu polisin lehine olan da sadece 
bu İki maddecik. 

Gönül isterdi k'i, bu kanun maddeleri içerisinde 
gerçekten polise imkân veren maddeler *de bulunsa 
idi. Acaba polis bu kanunu çok mu istedi; kendisine 
yetki verilmesini çok mu istedi? Hayır; polis iste
diği için değil. Biliyorsunuz, eskiden beri iktidarlar, 
yalnız bu ANAP iktidarı içfim söylemiyorum, eskiden 
beri iktidarlar daima arzularını gerçekleştirmek için 
belli kanunlar* çıkarmak isterler. Bu bir arzudur; 
ama çoğu kez maalesef bu iktidarlar bu kanunları 
uygulama 'imkânı bulmadan iktidardan giderler, ye
rine gelenler de çoğu kez bunu kötü bir şekilde kul
lanır, suiistimal ederler. O zaman da bu kanunları 
çıkaranlar genellikle bu kanunların şikâyetçisi olur
lar. Korkarım ki bu iş sliızin başınıza gelmez. 

Bir diğer nokta daha var; Zannediyorum ki, bu 
kanunda kamuoyunda meydana gelen bu kadar 
tepkti dolayısıyla 3 gün sonra, 3 ay sonra hükümet 
yeni bir teklifle birçok değişik maddeler getirir. 
Çünkü ileride gelecek olan iktidarlar en az sizin ka
dar iyi niyetli olmayabilirler. Biz geçmiş dönemlerde, 
bu teşkilatın başında olduğumuz dönemlerde bu 
tatbikatı fazlasıyla gördük; mevcut Polis Vazife ve 
Seİahiyet Kanununu dahi kötüye kullanan idareler 
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gördük. Ümi/t ederim ki, bundan sonra gelecek olan 
iktidarlar inşallah hu kanunu suitiısıtimal etmezler. 

Bizim arkadaşların üzerinde durduğu bir nokta 
da, işkence iddialarıdır. Benim üzerinde duracağım 
bir husus var; Bu kanun esasında 'bazı hükümleriy
le gerçekten işkenceye meydan verecek, kanunların 
normal işleyişi dolayısıyla üşlkenceye meydan verecek 
hükümler getirmiştir. Mesela, bu anda üzerinde ko
nuştuğumuz maddeye bakıyoruz, ki hiliyorsunuz bü 
kanun sadece pofee yetki vermemektedir, jandar
maya da yetki vermektedir, hatta gece bekçisine 
yetki vermektedir; h/ir dağın başında 'bulunan Ibir 
jandarma karakolundaikli uzatmalı hir çavuşa, her
hangi bir vatandaşı yazı yazmak suretiyle belli bir 
ikametgâha raptetmek selahiyetini vermektedir. On
dan sonra yerini değiştirmek istediği zaman da," ma
hallin en büyük mülkî amirlime gitme mecburiyetini 
tahmil etmektedir. 

Hükümet teklifine bakıyoruz; hükümet teklif in
de, (Beni bağışlasınlar, okumadan sevk edildiğinin 
en bariz delilini size ifade etmlis. olmak için söy
lüyorum) bu «mahallin en büyük mülkî amirinin» ye
rine, «mahallin en büyük polis amirinin» denilmek
tedir. Teşkilat kanununa bakın, Pollis Vazife ve Se-
lahiyet Kanununa balkın, «en 'büyük polis amiri» yok
tur .Olsa hile, tahkikatı yürütmekle görevli olan 
şubenin başında bulunan bir komiserin hu yetkiyi, 
bü selahiyetini kullandığını düşünelim, aynı yerde ki/ 
bir başka şubenin başında bulunan, fakat ondan 
rütbe olarak daha (büyük olan kişinin istemediğini 
düşünelim; meydana gelen çelişkiyi ve kargaşalığı 
hiç düşünehiiyor musunuz? Bu ilki amir arasındaki 
görev ihtilafı nedeniyle birçok insanlarımız nezaret
hanede kalma durumuyla karşı karşıya kalırdı. Hü
kümet teklifinde, hizim mevzuatımızda mevcut ol
mayan, «en büyük polis amiri» ta/biri kullanılmak
tadır. Dediğim gii/bi, böyle bir tabirimiz yoktur. Allah-
tan İçişleri Komisyonu bunun yerine «en büyük mül
kî amirinin» demek suretiyle bir tasrih getirmiştir. 

Şimdi burada da bir çelişki var. 3 üncü madde 
diyor ki, «Polis; aşağıdaki hallerde gerekli görülen 
kişilerden (hepsini okumuyorum) tespit edilmiş olan 
ikametgâh veya iş adreslerinden ayrılmalarını yazılı 
olarak isteyebilir» Polis isteyebilir... 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSİPER (Balıkesir) — «Ayrılmamalarını.» 

İBRAHİM URAL (Devamla) — «Ayrılmama
larını yazılı olarak isteyebilir.» Polis isteyebilir; 
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fakat yerini değiştirmek istediği zaman, en büyük 
mülkî amirinin emriyle... İsteyebilenin yeri değişti
rildiği zaman yetkisi yok. Eğer, değiştirme yetkisi 
olan mülkî amirine yetki veriyorsak, o zaman ika
metgâha raptedilmesi konusunu da en az mülkî ami
rine vermek lazım. Bir çelişki var; biri polis memu
ru, aynı yetkinin kullanılış şeklinde (biri oranın en 
büyük mülkî amiri... Bu da büyük bir çelişki mey
dana getirmektedir. 

Kaldıki, bu maddede bir eksiklik de var. Yine 
maddeye bakıyoruz, «Bulunabilecekleri yeni adres
lerini bildirmeleri şartıyla o yerden ayrılmalarına; 
mahallin en büyük mülkî amirinin yazılı emriyle...» 
Peki, hasta lise? Demin hir arkadaşım söyledi, hasta 
olan bir adam Avrupa'ya gitmek istiyor, tedavisinin 
orada görülmesi gerekiyor. O durumda acaba mül
kî amir ne yapacaktır? Gerçekten üzerinde durul
ması gereken bir noktadır. 

Gelen kanunun hir eksikliği daha vardır. Alman
ya'da tevkif edilen bir kişi, tahkikatın selameti ba
kımından gerekli görülüyorsa, hâkimin kararıyla 15 
gün müddetle (ama tevkifi müteakip 15 gün müd
detle, başka zaman değil beyler) polise teslim edile
bilir. Hükümlü hasta. Gerektiğinde hükümlüye ne 
yapılır? Cezaevi savcısının huzurunda daima sorguya 
çekilebilir. 

Beyler, Avrupa devletlerinin kabul etmediği, ger
çekten bugüne kadar hukuk sistemimizde mevcut ol
mayan bir imkânı veriyoruz burada biz. Aldık hü
kümlü veya mevkufu; hizim hangi karakolumuzun 
yatacak yatakhanesi vardır? Nezarethanelerimiz ya
taklı değildir, betonda yatacaktır. Oysaki cezaevine 
giden bir kimsenin (bazı imkânları vardır. Burada ise 
bü imkânlardan mahrum kalacaktır. 

Peki, kim yemek verecek? Polis verecek; ama 
polisin yemekhanesi yok ki. Bir an için bunu polis 
olarak düşünmeyin, dediğim gibi, Şemdinli'nin dağ 
itfasında bulunan bir karakoluna gerektiğinde gönde
rildiğini düşünün; gerçekten ne verecektir orası ona? 
Onun için hu kanunun, biraz evvelde söylediğim gi
bi, mahzurlarla dolu olan bir kanundur. 

Esasında polise de çok büyük imkân getiren 
bir kanun değildir bu kanun. Bu sadece bugünkü şek
liyle polisle halk arasında hir çekişme sebebi olmuş
tur, 3 gün sonra bu çekişme çok daha büyük boyut
larda cereyan edecektir. 

Demin söylediğim maddede belirttiğim hususlar, 
kanundan kaynaklanan bir işkence değil midir? Ce
zaevinde bulunması gereken hir adamı dağ başındaki 
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ıbir karakolda betonun üzerinde yatırmak ve ken
disine yemek vermemek işkence değil midir? 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Maddeyle alakası yok Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Ural'ın vakti tamam
lanmıştır. iSayın Ural, toparlamanızı rica ediyorum. 

İBRAHİM URAL (Devamla) — Oldu efendim, 
toparlıyorum. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU . (Sivas) — tik defa 
muhteviyata müteallik bir konuşma dinliyoruz; teşek
kür ederiz. 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Hatibe sataşmayın 
efendim. 

İBRAHİM URAL (Devamla) — O gün de bir 
nebze söyledim; fakat gürültüler arasında zannediyo
rum ki güme giden bir konuşma oldu. Polisimizin, 
Ibir Polis Teşkilat Kanunu vardır. Bu Kanun hazır
landığı halde (bir türlü Meclise gelmemektedir. Gö
nül isterdi ki, teşkilat kanunu çıktıktan sonra polise 
yetki veren bir kanun gelsin. Oysa, ileride kurulması 
mutasavver olan bazı teşkilatlar vardır. Mesela, kır 
zabıtasından bahsediliyor; ama bunlar yok. Mevzu
bahis olan bu zabıtaya, gerçekten nasıl kurulacağı
nı bilmediğimiz bu zabıtaya şimdi buradan peşinen 
bazı yetkiler vermekteyiz. Bunun da ne gfibi ihtilaf
lar meydana getirdiğini söylemeye bilmem ihtiyaç 
var mı? 

Yine 'belli kanunlarda mevcut olan birtakım yet
kileri (Nedendir bliılmiyörum) hükümet teklifinde de 
görüyoruz. Eskli Polis Vazife ve Selahiyet Kanunun
daki maddeler buraya aktarılmış. Eski kanunda, «Ah
lak» ve âdaba mugayir hareket edenleri polis men 
eder» diyor. Yeni kanunda bu madde aynen alınmış; 
ve «Ahlak ve edebe aykırı hareketleri polis yasaklar» 
denmiş. 

Beyler, o maddeyle bu madde arasında hiçbir 
f ark yoktur. Neden buraya alınmış? Bu blir. 

İkincisi; Dernekler Kanunu ile ilgiîü maddeler, 
Olağanüstü Hal Kanunu ile ilgili maddeler, 11 İdaresi 
Kanunu ile ilgili maddeler, Toplantı ve Gösteri Yü
rüyüşleri Kanunu ile ilgüli maddelerin hepsini bu ka
nuna almışlar. Bunun, kanun tekniği bakımından 
getirdiği yükümlülükler bilmiyorum dikkatlerinizden 
acaba kaçmakta mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Ural, toparlamanızı rica edi
yorum efendim. 

İBRAHİM URAL (Devamla) — Efendim bitiri
yorum. 

Sözümü çok kısa olarak bitirmek istiyorum. Bu 
kanun şimdiden halkla polisi karşı karşıya getirmiş
tir. İnşallah gelecekte bu karşı karşıya gelmeler da
ha da keskin boyutlara varmaz ve zannediyorum ile
ride getireceğiniz tekliflerle daha iyi imkânlara ka
vuşturulur; ümidim bu. 

Hepinizi saygıyla selamlarım efendim. (HP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın ihsan Tombuş?.. Yok. 
Sayın Nuri Korkmaz?.. Yok. 
Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başkan, 

grup adına konuşmam olacak. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MDP GRUBU ADINA OSMAN BAHADIR 
(Trabzon) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; benden evvelki sayın konuşmacının da arz 
ettiği gibi, tasarının ek 3 üncü maddesiyle polis, bazı 
suçlarla ilgili, o suçlarla ya suçlu ya da şahit olması 
dolayısıyla bu suçlarla ilgili şahsı yazılı olarak bir 
yerde ikamete mecbur etmektedir. Bu mecbur etme, 
bir yerde oturtma keyfiyeti, Türk Ceza Kanununun 
28, 32, 43 ve 525 inci maddelerindeki emniyet gözetim 
cezasından tabiatıyla farklıdırı fakat Anayasanın 23 
ve 48 inci maddelerindeki seyahat hürriyeti ve çalış
ma hürriyetini kısıtlama anlamındadır. Bilhassa seya
hat hürriyetini kısıtlıyor. Çalışma hürriyetini de do
layısıyla kısıtlar; başka illerde dolaşmak suretiyle ça
lışmak durumunda olanları bir yerde oturtmaya mec
bur etmekle bir ölçüde çalışma hürriyetini de kısıt
lamaktadır. 

Ancak, olağanüstü hal olmasa dahi, Anayasanın 
23 üncü maddesi normal halde dahi bu tür kısıtla
maya imkân vermektedir. O bakımdan normal bir 
uygulama olduğu görüşündeyiz. 

Bizim burada üzerinde durduğumuz husus; Polis 
Vazife ve Selahiyet Kanununun 17 nci maddesine ek
lenmesi lazım gelen bu fıkra, ek fıkra olarak düzenlen
miştir. 17 nci maddedeki, (size okuyarak zamanınızı 
almayayım) polis emirlerine riayet edilmediği takdirde 
260 inci madde; yani polise bir nevi menfî mukavemet 
şeklinde görünüyor; fakat burada polisin yazılı em
riyle bir yerde oturmak mecburiyetinde bulunan kişi, 
yazılı emir olduğu halde oradan ayrıldığı takdirde 
bir müeyyide yoktur. Şöyleki yoktur : 

Burada yazılı emri veren polistir. Polis, yeni ge
tirilen hükümlere göre mülkî amir tarafından verilen 
emirleri yerine getirirken, bu emri yerine getirmeyen-
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ler polisin emrini yapmamaktan dolayı suçludur. Hal
buki burada mülkî amir yok. Polis doğrudan doğ
ruya yazılı emirle durduruyor. Pratikte bunun fay
dası vardır; fakat burada ikamete mecbur olanlar, 
buradan ayrıldıkları takdirde bir müeyyidesi olması 
lazımdır. 

Sonra bir yerde ikamete mecbur etmek kısıtla
yıcı bir durumdur. Halbuki, bir polis kısıtlıyor, mül
kî amir kaldırıyor; yani bir nevi hapsetmek polise 
ait, bu hapsi kaldırmak mülkî amire ait. Halbuki, 
cezanın esas tatbikinde mülkî amirin önde olması la
zım. Belki bazı imkânsızlıklarla bunu koymamış ola
bilirler. Hiç değilse, «tahkikatı yapan birimin amiri» 
şeklinde getirilse idi daha uygun olurdu. Asıl müey-
yideli olması için bu bir yerde ikamete mecbur et
me keyfiyetinin mülkî amir tarafından vaz edilmesi 
yasaya daha uygun olurdu; o zaman müeyyidesi de 
olurdu. 

Şimdi, buradan kaçanların, burayı terkedenlerin 
diğer maddelerle uygunluğu araştırıldığı takdirde, hiç
bir müeyyidesi yok. O halde, bir il makamına mü
racaat etmeden de yahut ilçe makamına müracaat 
etmeden de bu ikamete mecbur edilen, oturmaya 
mecbur edilen rahatlıkla kaçabilecek ve bir sorumlu
luğu da olmayacak. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — 526 ol
maz mı? 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Olmaz; çün
kü 526'nm uygulanması için, mülkî amirin verdiği 
emri polis yerine getirirken, polise karşı suç işlen
diği takdirde uygulama kabiliyeti var. Yoksa polis 
direkt bir emi* verdiği zaman bunun uygulanmaması 
halinde 526'nm uygulaması mümkün değildir. Polis 
direkt görev yaptığı sırada kendisine karşı işlenen 
suçlarda uygulanan şunlar olur : 260 olur, menfî mu
kavemet olur; 258 oluv, müspet mukavemet olur; 
hakaret vaki olursa Türk Ceza Kanununun 266/1, 
zabıta amiri ise 266/2 uygulanır. 

O itibarla bir müeyyide getirilmesi bakımından, 
bu maddenin, mülkî amirin emriyle bir yerde ika
met edilmesi bu kanunun sistematiği bakımından ve 
bizim ceza sistematiğimiz bakımından uygun olurdu. 

Bu vesileyle hepinize en derin saygılarımı suna
rım. Beni nezaketle dinlemek sabrını gösterdiğiniz 
için de yine hepinize en derin saygılarımı sunarım. 
Sağolun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın İhsan Tombuş?.. Yok. 

Sayın Nuri Korkmaz?.. Yok. («İhsan Tombuş 
burada» sesleri) 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Sayın 
Korkmaz'ın yerine şahsım adına konuşmak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim, zatı âlinize söz vereceğim. 
Diğer arkadaşın söz hakkı düşmüştür; onun için size 
söz vereceğim. 

Sayın ihsan Tombuş, buyurun. 
İHSAN TOMBUIŞ (Çorum) — Sayın1 Başkan, muh

terem arkadaşlarım; benüm maruzatım çok kısa ola
caktır. 

Mesele bir teknik meseledir. Ek madde 3 te 17 nci 
maddieye bir altıf vardır; maddeye baktığımız zaman, 
«vatandaşlık durumu ft'ayin edilinceye kadar» diyor. 
Halbuki 17 nci maidldelde «vatfandaşMc Surumu» tabi
ri yiofc, 

Bu bakımdan, atıf yapılan maddeye böyle bir tabir 
olmayınca, bu fıkra da muaiaklta kalır ve tatbik ka
biliyeti olmaz. 17 nci maddedeki Mimik tespitimin bu
raya konması Jaızam ki, -madde taltbifc edilebilsin. Bu 
hususta zannediyomim 'bir Önerge vardır; buna löfat 
ederseniz bu teknik mesele de düzeltilmiş olur. 

Teşekkür ederim efenıdilm. 
BAŞKAN — Teşekkür ederin^ . 
(Buyurun Sayın Özbek; süreniz 5 daMkadır. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Ahyataan) — Sayın Baş
kan, sayın miiidtivekiMleri; bir teknik konuya Saym 
Tömibuş değindiler, diğer, iki 'teknik konuya da ben 
değinmek Milyonum. 

Özellikle (A) bendinin slon satırında, «ifadeline 
'başvurulacak olanlara» denillmielktedlir. Şimdi burada 
sanık, tanık (şalhıit), bilirkişi; yani bu tüir kişilerin hep
si ifadesine başvurulacak olan . kişilerdir. Şimdi bir 
mahkemede herhangi bir olaly haJkkmida tanıklık ve
yahut da Mirkişililk yapacak olan birisimi polis ne 
hakla süresiz olarak gözaltında tutabilecektir? Çün
kü kanun evinde, yani ikametgâhında veyahut da 
işyerinde gözaltında tutma süresini belirtmemiişitir. Bu 
tür insanları polisin veyahut da güvenlik görevlisinin 
süresiz olarak evinlde, ikametgâhında veya işyerinde 
gözaltında tıuitmasma hiçbir yasa imkân 'vermemekte
dir; hişlbir kanun maddesi buna cevaz vermez inan
cındayım. 

Bu madenle komisyonun, özellikle Salyın Divana 
sunulan önergeler ışığında bu hususu değerlendirme
sini talep ediyoruz, 

Ayrıca, bu sınırlama, ile özellikle üsit sınırı beltir-
ıtjilmemiiş; yani kaç gün süre ile evinde tutacaktır? 
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Böyle bir süre kanunda belrtilmemiiştir. Bu sürenin 
(bezilmesinde, özelikte hiç olmazsa saat olaralk, gün 
olarak, icap ediyorsa ay olarak Ibu sürenin belirtil
mesinde yarar vardır. Aks'i takdirde Anayasartıızın 
halkımıza, ansanlarımıza tanımış olduğu seyahat hür
riyetimi dahi ortadan kaldırmış oluruz ki, bu fevka
lade sakıncalı bir durum meydana getirir^ 

Saygılar sunarum efendim. (KOP sıralarımdan al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Madlde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Sjmdi soru sormak isteyenleri kaydedeceğim efen-

idim; lütfen 'işaret buyursunlar... 
Sayım özer Gürbüz, Sayın Turam Bayezit, Sayın 

Seyfi Okta, SaJyın Durrnuş Fikri Sağlar ve Sayın Hil
mi Nalbanltoğlu soru soracaMardır. 

Sayın özer Gürbüz; buyurun. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Sayın Başkan, ko
nuşmacı arkadaşlarımız dile getirdiler; ancak metin 
çök açık değil, bu sebeple uygulamada güçlükler çı
kacaktır. Sayım Bakam açıklarlarsa tutamaklara geç
mesine yardımcı olacaklardır.j 

«Suç soruşturmaları esnasında ifadesine baş vuru
lacak olanlara» deyimi var. Bunlar sainıkl'ar mı, ta
nıklar mı, suçtan zanlı olanlar uru; kümler olabilecek? 
Yine hangi ihtiyaçlardan 'böyle 'bir maddenin metne 
komuflmasıma gerek göriimüştür? Çünkü malumları
nız polis ya daVzalbıtla, ifadesine başvurulacakların 
çekip ifadesini alabilirler. Aûalba neden, «Sen bu ad
resten ayrima» ya da «Ayrılacağın zaman bana bil
idir» demek ihtiyacım duymuştur? 

12. Bir alt maddede . vali liznıiyle ayımlmaktadır. 
Olay bir soruşturma oldıuğuna' göre, yetki savcı yetki
sidir. Yargının bir devamı olan soruşturma yetkisinde 
neden savcıdan izim alma ıgereğlini duymamışlar da 
validen izin alma gereğini duymuşlardır? 

Yine, doğrudan polis takdiriyle. bu yerinden ayrıl
ma denebildiğine göre ve takdir hakiki da çok genliş 
kullanıma müsait olduğuma göre, kötüye kullanılma
sı nasıl ömlenebMiecektir? Bunlara cevap bekliyorum, 

BAŞKAN — Buyurun Sayım Bakam. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Maddede, «Devletim bütünlüğü, genel gü
venliği ve Anayasa düzeni ile kaçakçılık ve uyuşturu
cu maddelerle ilgili olarak yaptığı suç soraşturmaları 
sırasında ifadesine başvurulacak olanlara» denilmek
tedir ve bunlara tanıklar dahildir. 

Bu hüklmün getirilmelimin sebebi, soruşturmanın 
bir am evvel tamamlanabilmesi içimdir., Böyle bir olay* 
da tamik loiduğu tespit edilen kişi, eğer aynı anda ifa-
desıimıe başivurulamıyorsa, adresi meçhul bir yere git
ti ise, bu soruşturma evrakı uzayıp sürmektedir. Bu 
maddeden maksat, soruşturmanın en kısa zamanda 
yapıkbilmesddir., 

Maddenin son fıkrasında ise, «Bunların, .buluna
bilecekleri yemi adreslerini ıbiMirlmeleri şartıyla o yer
den ayımflmalarıma, mahalılim en büyük mülkî amirlinin 
yazılı emriyle izlim Verilir» denilmektedir. Bu bir tak
dir meselesidir; savcı da olabilir, mülkî amir de ola
bilir, fakat idlere sürat kazandırılması bakıımından 
böyle takdir edilmiştir, herhangi bir kasta ımafcnın de
ğildir. 

Saygıyla arz ederim efendim. 
'BAŞKAN — Sayın Turan Bayezİlt; buyurun. 

M. TURAN BAYEZİT (KMıramamımaraş) — Sa- . 
yın Başkam, sorumun özümü Sayım Gürbüz arkadaşım 
sordular; ama ben şu noktadan yaklaşacağım: 

Polisim aslî görevini ifa etüiği sırada ihtiyaç hıis-
setitiği bir tedbir ve ,bu tedbirim bir ölçüde değiştiril
mesi ve rahatlatılması mahallin en büyük mülkî alrni-
rih!in izn'ine bağlanıyor; IBu husus Anayasanın kuv
vetler ayrılığı prensibime ters düşmez mi? 

lı Maddenin sonunda yer alam, «Yazdı emriyle 
izin verilir» hümümdeki «verilir» kelimesinin anlamına 
sadık kalarak; mülkî amir izim vermeye mecburdur, 
takdir hakkı yoktur mu anlıyoruz? Eğer böyle anlı
yor isek; vatandaşı, mülkî amirden izin isteme, di
lekçe verime vesair gibi ve zaman kaybından kurtar
mak için ve özellikle çök müstacel hallerde, faraza 
bir tamik geldi1; tanıklar 'genetikle suçla direkt ilgisi 
olmayan kişiler; ama gece bir ölüm haberi aldı, ce
nazeye gitmek içim ertesli günü mülkî amirden izin mi 
atacaktır? 

Acalba hüküknbt bunun yerime, verilir amir hükmü
nü kabul ediyor ise, vatandaşın emniyete telgraf Ha ye
ni adresimi bMirmesi slistiemini getirebilir mi? Bu sis
temi getirecek bir önergemiz vardır, kalbul görür mü? 

BAŞKAN — Buyurum Sayım Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YIUDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Saymı Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 
el'bettieki bu konuda türlü .türülü düşünceler ileri sürü
lebilir; fakat ibu düşüncelerim hepsi de ımıuhteremdlir. 

'Maksat, biraz evvel arz eütiğilm gibidir. Hükümet 
olarak, İçişleri Komisyonu olarak tercih bu şekilde 
yapılmıştır. Aralarında /büyük sakıncalar olacağım 
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zanne/tmiyorum. Zaten şurada vatandaşa yazılı ola
rak, «Şu ilkametlgâhlta bulunacaksın:» denmesi bir ted-
'birdir, blir zorlayıcı töaralfı da yoktur. Buna bir va
tandaşlık görevi olarak riayet edecektir ve bir müey
yidesi de ydktar efendiimı. 

M. TURAN BİAIYEZİT dRaJhramanmaraş) — Ya
ni bunun müeyyidesiz olduğunu kalbul ediyorsunuz, 
öyle mi? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Evet, ydkltur efendülmi 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — 526 ncı madde ol
maz mı efendim? 

İÇİŞLERİ BAKAM YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Zannetmiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Seyfi Oktay. 

'M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkanım, 
biîinıdiiği üzere mecburî ikıametlgâhıa talbi tutulma an
cak ıhâkiîm kararıyla mümkündür ve bir suçun karşı
lığı olarak tertiplenen bir cezadır. Burada polisin ka
ran ile Üir nevi mecburî ikamet söz konusu oümaktla-
dır; hem de hıidbir suçu (olmayan bir şjalhsın mecburî 
ikataötie tajbi tutulması söz konusudur. Suç işlemeyen 
İbir şahsa karşı bir ceza mahiyetindeki bir muamele 
yasalaştırılımş bir işkence sayılmaz mı, işkence olmaz 
mı? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Baklan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Biraz evvelki oevalbımda betliritaıieye çalış
tım. Bunun bir müeyyidesi yoktur; sadece blir vatian-
daşlık (görevinin yerine getiriilmesiinin yazılı olarak, 
belirtilmesinden öteye herhangi bir sakıncası ve yap
tırımı yoktur efendim. Onun için işkence gibi müta
laa edlilmeısli bizce kalbule şayan değildir. 

Saygıyla arz edierfflm efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Sağlar, 
DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (İçel) — Sayın Baş

kanım, birinci sorulm; Ek madde 3tıe (A) ve (B) bent
lerine göre; ikametgâh veya iş adreslerinden ayrılma
maları isitenmeklte, polis bunu isteyebilecek. Ancak 
süre beli değil. Bunun bir sınırı var mıdır? 

* İkinci soruna: Acalbâ bu madde Anayasanın 19 
ve 36 ncı maddelerine aykırı değil mli'dŞir? 

Teşekkür ederîim., 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Efendilin, sınır, ifadelerin makul bîr süre
de almalblieceği bir müddetltir. Beli ıblir «inin; 3 gıün, 
5 gün diye bir sınırı yoktur, ifadeler ne zaman alına-

(bilecekse, makul süresi ne ise o kadardır. 
Yine biraz evvelki verdiğim cevaplarla bu 2 nci 

suale de devap verilmiş oltaıakltadır; onu tekriar etmek 
lüzumunu hissdtmiyoruım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nalıbantoğlü. 

HtUMlt NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
(Başkanım, şimdi polisin yazıl! emriyle sanık ve tanık
lar ı(Kimılier ise) ikajmetöe bağlamıyor; yani yerinde hap
sediliyor demektir. Mülkî amirin yazılı amiriyle de 
fou yerden izinli sayıilalbilJiyor; yani hürriyetine kavu
şabiliyor «blir vatandaş. Bu polis hapstediiyior, örneğin 
ilçede ise kaymakam iilçeriin en büyük mülkî amiri 
olarak izinli saya'bliıliiyior. 

BAŞKAN — Sayın Nalbanlfcoğlu, bir dakikanızı 
rica edeyüm., 

Muhterem arkadaşlar, lütfen yerlerinize oturun 
e/fendim; lütfen efendim... 

CAHİT TUTUM (Balıkeslir) — Sayın Başbakanın 
önünde kimler var efendim? 

BAŞKAN — Efendim, bunu herkes için söylüyo
rum; gerek var mı bunu söylemeye? 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Ge
nel Kurul salonunda üye olmayan kişiler var efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, sadece Başbakanın önün
de duran arkadaşlara mı söylemem gerekir? Diğer 
arkadaşlara da söylüyorum, hepsine söylüyorum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 
benim ikazımı anlayamadınız. 

BAŞKAN — Buyurun Nalbantoğlu. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Polis 
yerinde ikamete mecbur ediyor; yani hapsediyor, ta
kat kaymakam serbest bırakabiliyor. Bu vaziyette 
savcı, hâkim; yani mahkeme, daha doğrusu hukukla 
ilgili kuruluşlarımız devre dışı bırakılmış olmuyor mu? 
Bu nasıl hukuk ve yasa anlayışıdır? 

2. Öyle polis olabilir ki, keyfe mayeşa bir va
tandaş için bir'yazı yazar; şu soruşturma veya suç
tan dolayı seni ikamete mecbur edeceğim diye bir 
yazı tertip eder, gösterir mesela Ahmet Beyefendiye. 

BAŞKAN — Evet, şimdi sorunuza gelin efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bu va

ziyette ondan 5 bin 10 bin alırsa kâğıdını da yırtar. 
Bu şekilde bir rüşvet kapısı doğmuş olmaz mı? 

BAŞKAN — Yani bu hak, bu selahiyet kötüye 
kullanılabilir mi; onu soruyorsunuz? 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Evet, 
kötüye kullanılmaz mı? 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil
leri; bu suallerin cevabı biraz evvel sayın milletvekil
lerine vermiş olduğum cevaplar içerisinde var efen
dim. 

Saygıyla arz ediyorum. 
HİLMt NALBANTOĞLU (Erzurum) — Yok 

efendim. 
BAŞKAN — Şimdi önergeleri geliş sırasına göre 

okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Mecisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı ve 4.7.1934 ta
rih 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısının 
7 nci maddesinin ek 3 üncü madde metninin aşağı
daki gerekçeler doğrultusunda madde metninden ta
mamen çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ruşan Işın ismet Turhangil 
Sivas Manisa 

Yılmaz İhsan Hastürk Süleyman Koyuncugil 
İstanbul Gaziantep 

Fikret Ertan 
izmir 

Gerekçeler: 
Tasarının 7 nci maddesiyle getirilen ek 3 madde

nin (A) fıkrasının son paragrafında, suç soruşturma
ları sırasında ifadesine başvurulacak olanlara, yine 
(B) fıkrasında kanunun 17 nci maddesinde ilave edi
len fıkra nedeniyle kimliği tespit edilemeyen veya nü
fusa kayıtlı olmadığı anlaşılan kişileri nüfus idarele
rine gönderilmesi gerekenlerin nüfusa kayıtlarının te
mini için tüzükte gösterilen esas ve usullere göre iş
lem yapılacak olan vatandaşların durumu tayin edi
linceye kadar mahallin en büyük mülkî amirinin ya
zılı emriyle izin alınmadan ikametgâh ve iş adresle
rinden ayrılmalarına kısıtlılık getirilmektedir. 

Hiçbir suç işlememiş, adlî sicili tertemiz bulunan 
sade bir vatandaşın bir suçluyu görmesi veya bir suç 
hakkında tesadüfen sahip olduğu bilgiler nedeniyle 
bu sicilde hiçbir sabıkası olmayan sade vatandaşın 
ikametgâhından ayrılması için mahallin mülkî ami
rinden yazılı emirle izin alması kişinin Anayasal hak 
ve özgürlüklerine kısıtlılık konması demektir. Anaya
sada kişiler hürdür. Temel hak ve görevleri açıkça 
belirtilmiştir. Eğer bir suçun soruşturulması hususun
da bu vatandaşın ifadesine gerek var ise, yetkili ma
kamlar kendisine yazı ile müracaat etmek suretiyle 

konu hakkında bilgi talep edebilirler. Kişi bu bil
gilerini yetkili makamlara elbette devletin güvenliği 
açısından verecektir. Ancak emrivaki ve kanunî mü
eyyideler ile ifade vermeye zorlanamazlar. Şayet ma
hallin mülkî amiri hiç suçu olmayan bu vatandaşın 
ikametgâh ve işyerini terketmek istemesi halinde ret 
verecek olursa doğrudan doğruya kişinin Anayasal 
hak ve özgürlüklerini kısıtlamış olur. insan Haklan 
Evrensel Beyannamesine imza koyan bir topluluk ola
rak kanun karşısında hiç suç işlememiş bu kişinin ta
biî hak ve özgürlüklerine yasalarla kısıtlama getirile
mez. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, maddenin me
tinden çıkarılması hakkında 9 önerge daha vardır. 
Sadece sayın milletvekillerinin isimlerini okuyup zap
ta geçirmekle ifade edip 9'unu birden işleme koyaca
ğım. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — Sa
yın Başkan, Genel Kurul salonunda hâlâ üye olma
yan kişiler var efendim; dikkatinizi çekerim. 

BAŞKAN — Kim olabilir efendim? 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Ba

kanlar Kurulu sıralarında. Üçüncü kezdir ikaz ediyo
ruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kim efendim? 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — Ge

nel Kurul salonunda. 
BAŞKAN — Efendim, idare Amirlerinin derhal 

vazifelerini ifa etmeleri lazım. Meclise Mecliste gö
revli dahi olsa, buraya sayın görevlilerden başka kim
se giremez. Bunu her zaman ifade ediyorum, şu anda 
da ifade ediyorum; yani Mecliste memur olsa dahi. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) Meclis 24 
saat çalışıyor, işler nasıl yürüyecek? 

BAŞKAN — Efendim buraya, bu mabede millet
vekillerinden başka kimse giremez. Bunun yüceliğini 
herkesin idrak etmesi lazım. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın hükümete söy
leyin. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, size de söylüyo
rum. 

Önerge sahiplerinin isimlerini okutuyorum : 

ibrahim Taşdemir 
Ağn 

Şükrü Babacan 
Kırklareli 

Şeyhmus Bahçeci 
Diyarbakır 

Veysel Varol 
Erzincan 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Abdullah Çakırefe 
Manisa 
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Metin Üstüne! 
Adana 

Günseli özkaya 
İstanbul 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 

Yılmaz İhsan Hastürk 
İstanbul 

Veysel Varol 
Erzincan 

Mehmet Kafkaslıgil 
İstanbul 

İbrahim Taşdemir 
Ağrt 

Mustafa Kani Bürke 
Denizli 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Veysel Varol 
Erznİcan 

Tevfilk Bilal 
Hatay 

Durmuş Fikri Sağlar 
İtçe] 

Ömer Necati Cengiz 
latanfb'ul 

Yılmaz İhsan Hastürk 
İstanbul 

Günseli özkaya 
ttstanlbul 

Hüseyin Aydemir 
İzmıİıri 

Fikret Ertan 
İzmir 

H. Yılmaz Önen 
İzmîi! 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Halis Soylu 
Kard 

Mustafa Kani Bürke 
Denizli 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Lezgin önal 
Hakkâri 

Lezgin önal 
Hakkâri 

özer Gürbüz 
Sinop 

Arif Toprak 
Niğde 

Önural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Mehmet Üner 
Kayseri 

M. Besim Göçer 
(Çoram 

Yusuf Demir 

Kâzım İpek 
Amasya 

Halil ibrahim Şahin 
Denizli 

Muhittin Yıldırım 
iBdlirne 

Lezgin önal 
Hakkâri 

Mustafa Çelebi 
Hatay 

Sabit Batumlu 
îstanlbul 

Hüseyin AVni Güler 
İstanbul 

Mehmet Kafkaslıgil 
İstanbul 

İbrahim Ura! 
İstanbul 

Durcan Bmfirbayar 
İzmitf 

Hayrulîah Olca 
İzmir 

A. Aşkın Toktaş 
İzmir 

Ömer Kuşhan • 
Kara 

Mehmet Üner 
ICayseri 

Halil İbrahim Şahin 
'Denizli 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Tevfik Bilal 
Hatay 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Şükrü Babacan 
Kırklareli 

Y. Salih Güngormez 
Kocaeli 

Salta Erel 
{Konya 

Abdullah Çakırefe 
Manisa 

Kenan Nuri Nehrozoğlu 
Mardin 

İdris Gürpınar 
Muğla 

Hüseyin AVni Sağesen 
Ordu 

Hasan Altay 
iSamsun 

Rıza Tekin 
Şiiri 

özer Gürbüz 
Sinop 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Tevfik Güneş 
Kırşehir 

Ayhan Fırat 
iMalatya 

İsmet Turhangil 
Manisa1 

İdris Gürpınar 
Muğla 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ordu 

Rıza Tekin 
Siiırl 

Ruşan Işın 
Sılvas 

Cahit Karakaş 
Zonguldak 

Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak 

Cevdet Karslı 
Giresun 

Tevfik Bilal 
Hatay 

Tevfik Güneş 
Kırşehir 

Orhan Otağ 
Kocaeli 

Ayhan Fırat 
'Malatya 

İsmet Turhangil 
Manisa 

Günseli özkaya 
ılsitanibul 

Arif Toprak 
Niğde 

(Bahriye Üçok 
Ordu 

Fahrettin Ulaç 
Samsun 

H. Barış Can 
Sinop; 

Ruşan Işın 
Sivas 

Şükrü Babacan 
Kırklareli 

Salim Erel 
Konya 

Abdullah Çakırefe 
(Manisa 

Kenan Nuri Nehrezoğlu 
/Mardin 

Arif Toprak 
Niğde 

Hasan Altay 
Samsun 

özer Gürbüz 
Sinop 

Rıza öner Çakan 
Zonguldak 
İsa Varda!) 

Zonguldak 
IHsan Gürbüz 

Hatay 
Lezgin önal 

Hakkâri} 
Mustafa Çelebi 

Hatay 
Ali İhsan Elgin 

İçel 

BAŞKAN — Birinci fıkranın metinden çıkartıl
masına ait 2 önerge vardır, okutuyorum1: 
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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 Kanunun Ek 3 üncü maddesinin birinci fıkra
sının kanun metninden çılkanlmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Cevdet Karslı 
(Giresun 

Tevfik Bilâl 
Hatayı 

Lezgin Önal 
Hakkâri 

Mustafa Çelebi 
Hatay 

Ali İhsan Elgin 
İçel 

BAŞKAN — Diğer önerge aynı mahiyette oldu
ğu için sadece miUetivekillerinin isimlerini okutuyo
rum : 

Rıza öner Çakan 
Zonguldak 

İsa Vardal 
Zonguldak} 

Cahit Karakaş 
Zonguldak 

Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak 

îhsan Gürbüz 
Haıtay 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

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
kındaki Kanun Ek 3 üncü maddesinin Mnci fıkra
sının kanun metninden çıkarılmasına arz ve teklif 
ederiz. 

Cevdet Karslı Uezgin önal 
Giresun Hakkâri 

Tevfik Bilal Mustafa Çelebi 
Hatay Hatay 

Ali İhsan Ellglin 
İçel 

BAŞKAİN — Üçüncü fıkranın çıkarılması için 
3 önerge vardır; 3'ünü bir işleme tabi tutacağım: 

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
kındaki Kanun Ek 3 üncü maddesinin üçüncü fık

rasının kanun metninden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Cevdet Karslı Lezgin Önal 
Giresun Hakkâri 

Tevfik Bilâl Mustafa Çelebi 
Hatay Hatay 

lAli îhsan Elgin 
İçel 

BAŞKAN — Diğer önergeler aynı mahiyette ol
duğu için sadece isimleri okutuyorum : 

Musa Ateş Ali Rıdvan Yıldırım 
Tunceli Tunceli 

Vecihi Ataklı Yusuf Demir 
Şanlıurfa Bilecik 

Sefahattin Tafhoğlu Musa Ateş 
Yozgat Tunceli 

Ali Rıdvan Yıldırım Vecihi Atakü 
Tunceli Şanlıurfa 

Yusuf Demir \ Salahattin Taflıoğlu 
Bilecik Yozgat 

BAŞKAN — Diğer önergeleri okutuyorum: 

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
kındaki Kanunun Ek 3 üncü maddesinin dördüncü 
fıkranın metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Hilmi Nalbanıtoğlu Münir Sevinç 
Erzurum Eskişehir 

Nuri Üzel Süleyman Koyuncugdl 
Eskişehir Gaziantep 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

Türkiye Büyük (Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Kanun Tasarı

sının 7 nci maddesiyle, 2559 sayılı Kanuna eklenen 
Ek madde 3'ün (A) fıkrasının aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmesinıi arz ve teklif ederiz. 

iMADDE 7. — 
EK MADDE 3. 
FIKRA (A) 
Devletin bütünlüğü, genel güvenliği ve Anayasa 

düzeniyle kaçakçılık ve uyuşturucu maddelerle ilgili 
olarak yaptığı suç soruşturmaları sırasında ifadesi
ne başvurulacak olanlara, gerekçeli hâkim kararıyla 
en fazla 8 gün için. 

Salim Erel Hüseyin Aydemir 
(Konya izmir 
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Arif Toprak 
Niğde 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Kâzım İpek 
Amasıya 

Hayrullaih Olca 
İzmir 

İbrahim Ural 
İstanbul 

Bilâl Şişman 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı ve 4.7.1934 ta

rih ve 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısının 7 nci maddesinin Bk 3 üncü maddesinin 
Aşağıda yazıldığı şekilde düzenlenırıesıkıi arz ve tek
lif ederiz. 

Ruşan Işın , İsmet Turhanıgil 
Sivas Manisa 

Yılmaz İhsan Hastürk Süleyman Koyuncuıgil 
İstanbul Gaziantep 

Fikret Ertan 
İzmiıt 

Ek Madde 3. — «Polis; aşağıdaki hallerde gerekli 
görülen kişilerden, 

A) Devletin bütünlüğü, genel güvenliği ve Ana
yasa düzeni kaçakçılık ve uyuşturucu maddelerle il
gili olarak yaptığı suç soruşturmaları sırasında ifa
desine başvurulacak olanlara. 

B) Bu Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen hal
lerde vatandaşlık durumu tayin edilinceye kadar. 

C) Tespit edilmiş olan ikametgâh ve iş adres
lerinden ayrılmalarını yazılı olarak isteyemez. 

Bunların bulunabilecekleri yeni adreslerini yazılı 
olarak mahallin en büyük mülkî amirine bilgi ma
hiyetinde verir. 

Gerekçeler : 
Tasarının 7 nci maddesi ile getirilen 3 üncü mad

denin (A) ve (B) fıkralarında herhangi bir suçla 
ilişkisi olmayan; ancak suçlu hakkında bilgisine baş
vurulması düşünülebilecek vatandaşların tespit edil
miş olan ikametgâh veya işyerlerinden ayrılmalarını 
polis yazılı olarak kendilerinden isteyebilmekte veya 
bu şahıslar kendiliklerinden bu adreslerden ayrılmayı 
düşünmeleri halinde de mahallin en büyük mülkî 
amirinin yazılı emri ile izin alınmadan terketmeleri 
yasaklanmış bulunmaktadır. 

Herhangi bir suçla ilişkisi bulunmayan bir vatan
daşın bulunduğu adresi terketmesinin polis hangi ko
şullar ve hangi yasalar ile istemesi selahiyetine sa
hip olabilir. Eğer polis bir vatandaşın bulunduğu ad
resini terketmesini, ikametgâhından veya işyerinden 

isteme selahiyetine sahip olduğu takdirde hiçbir su
çu olmayan bu vatandaşın Anayasa ile tespit edilmiş 
bulunan kişinin hak ve özgürlükleri ile mesken ma
suniyeti nasıl kısıtlanabilir. 

Eğer Anayasanın 21 inci maddesinde belirtilen 
konut dokunulmazlığı bu yasa ile kaldırılmak iste
niyorsa, bu bir Anayasa suçu olur. Yine Anayasanın 
23 üncü maddesinde, kişinin yerleşme ve seyahat hür
riyeti belirlenmiştir. Ancak kişinin gideceği yerde bir 
suç işleme ihtimali var ise, Anayasa bu konuda belli 
bir sınırlamayı açıklamıştır. Hiçbir suç işlememiş, gi
deceği yerde de suç işleyeceği kesinlikle olmayan bir 
vatandaşın bir taraftan ikametgâh ve iş adresinden 
ayrılması, polis marifeti ile yazılı olarak istenebile
ceği gibi, diğer taraftan kişi ikametgâh ve iş adre
sinden kendi özgürlüğü içerisinde ayrılmayı düşün
düğü takdirde de mahallin mülkî amirinin yazılı iz
nine bağlanması Anayasanın 17, 19, 21, 23, 40 inci 
maddelerine tamamen aykırıdır. 

Bu nedenle maddede değişiklik yapan teklifte, 
«Tespit edilmiş olan ikametgâh ve iş adreslerinden 
ayrılmalarını yazılı olarak isteyemez», «Yine bunla
rın bulunabilecekleri yeni adreslerini yazılı olarak 
mahallin en büyük mülkî amirine bilgi mahiyetinde 
verilir» şeklinin Anayasaya daha uygun olacağı açık
tır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
4.7.1934 tarih ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Se

lahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkındaki 
343 sıra sayılı İçişleri Komisyonu Raporunun ek 3 ün
cü maddesinin üçüncü fıkrasına «bu istem bizzat il
giliye tebliğ edilir ve tebellüğ varakası dosyasına sak
lanır» ibaresinin eklenmesini aşağıdaki gerekçeye da
yanarak arz ederim. 

Gerekçe : Polisin istemini yazılı olarak yapması 
vatandaşa tanınan bir teminat gibi görülmekte ise de, 
uygulamada vatandaşın cezaî takibata maruz kalma
sına yol açabilecektir. Polis yazılı belgesini yitirebilecek 
veya böyle bir kaydı dosyadan düşebilecektir. Bu hal
de vatandaşın bunu isabet etmesi mümkün değildir. 
Ancak maddeye tebligat belgesinin saklanması zo
runluluğu getirilirse bu takdirde vatandaş, cezaî bir 
takibe maruz kalmayacaktır. Çünkü hâkim polisten 
vatandaşın imzasını taşıyan belgeyi isteyecektir. Teb
ligat hukukumuza göre ilgiliden başkasına tebligat 
yapması da mümkündür. Türk Ceza Kanununun 526 
nci maddesine göre takibi gereken bir suç teşkil eden 
bu kabil ahvalde vatandaşın... 
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amirinin yazılı emriyle izin verilir» fıkrasının madde 
metninden çıkartılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ruşan Işın ismet Turhangil 
Sivas Manisa 

Yılmaz thsan Hastürk Süleyman Koyuncugil 
İstanbul Gaziantep 

Fikret Ertan 
izmir 

ALt RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) — Sayın 
Başkan Divanda boşalma var. 

BAŞKAN — Efendim, zannediyorum bir ihtiya
cı için kâtip üye dışarı çıkmıştır. Bir üyeyi çağırıyo
rum; ama bir dakika içerisinde de kâtip üyenin ge
leceğini zannediyorum. 

Sayın Yağcıoğlu, Divana buyurun efendim. 
Aslında Divanda kâtip üyelerin devamlı bulun

maları metin halinde doğrudur; fakat teamülde ba
zen küçük ihtiyaçlar için... (Gülüşmeler) Müsamaha 
konusu olur ve hiçbir arkadaşımız da buna itiraz et
mez, bugüne kadar da itiraz eden olmadı. 

Buyurun okumaya devam edin efendim. 
Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesine göre, 

takibi gereken bir suç teşkil eden bu kabil ahvalde 
vatandaşın hukukunu korumak önplanda düşünülme
si gereken bir husus olmalıdır. 

Süleyman Koyuncugil Oahit Tutum 
Gaziantep Balıkesir 

Enver özcan Ahmet Sırrı Özbek 
Tokat Adıyaman 

M. Besim Göçer 
Çorum 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

343 sıra sayılı Rapora ekli tasarının ek 3 üncü 
maddesinin son fıkrasının «Bunlar bulunacakları ye
ni adresleri polise yazılı olarak bildirerek adreslerin
den ayrılabilirler.» şeklinde değiştirilmesini talep ede
riz. 

M. Turan Bayezit Ahmet Sırrı Özbek 
Kahramanmaraş Adıyaman 

ibrahim Taşdemir Günseli Özkaya 
Ağrı İstanbul 

Mustafa Çelebi 
Hatay 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı ve 4.7.1934 ta

rih, 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkındaki Kanun Tasarı
sının 7 nci maddesinin, ek 3 üncü maddesinin (B) fık
rasından sonra gelen maddenin son fıkrası «Bunların 
bulunabilecekleri yeni adreslerini bildirmeleri şartıy
la o yerden ayrılmalarına mahallin en büyük mülkî 

Gerekçeler : 
Kanun Tasarısının «Gerekçeler» bölümü tetkik 

edildiğinde «Ek madde 3. — özellikle toplu suçlar
da faillerin tespiti ve olayların aydınlatılabilmesi için 
sanık, şahit veya mağdur durumundaki kişilerin göz
altında tutulması süresi içinde yeniden ifadelerine baş
vurma zarureti doğmaktadır. Zamanında alınan bir 
ifadeyle karanlıkta kalan bir durum aydınlatılmış ola
cak veya yüzleştirmek suretiyle yapılan bir teşhis, 
asıl suçluların tespitini sağlayacaktır. 

Bu bakımdan polise; ifadesine yeniden başvurul
ması gerekli görülenlerin adreslerinden ayrılmama
ları emrini verme yetkisi tanımaktadır.» 

Görülüyor ki polis hiç suçu olmayan veya bir 
konuda bilgi ve şahitliği bulunan suçsuz bir insanın 
seyahat veya naklî mekân konusunda müsaade verip 
vermemekte serbest bırakılıyor. Yani polisin müsaa
desi ve mahallin en büyük mülkî amirinin yazılı mu
vafakati suretiyle suçsuz sbir vatandaş seyahat etme 
veya, başka bir adrese nakletme serbestliğine sahip 
olabiliyor. Bu durumda Anayasanın 23 üncü mad
desi ihlal edilmiyor mu? Suçu olmayan bir kişi geç
mişte sahip olduğu bir şahitlik nedeniyle özgürlük 
hakları kısıtlanmıyor mu? Anayasamız mademki ki
şilere seyahat iznini veya başka bir adreste nakli me
kân etmeleri hususunda herhangi bir kısıtlılığı kabul 
etmemiş yasalarla böyle bir yetki getirilerek kişinin 
hak ve özgürlükleri kısıtlanamaz. Ancak, böyle bir 
ifadesi alınmış kişiden adres değişikliği halinde adre
sinin bilgi mahiyetinde polise veya mahallin mülkî 
arririne yazılı olarak bırakması talep edilebilir. Bu 
hususun dışında yapılacak »talepler tamamen Anaya
saya aykırı olacaktır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi Okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı ve 4.7.1934 ta

rih, 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna, Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısının 
7 nci maddesinin ek 3 üncü maddesinin (B) fıkrasın-
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dan sonra gelen «Tespit edilmiş olan ikametgâh ve iş 
adreslerinden ayrılmalarını yazılı olarak isteyebilir» 
fıkrasının madde metninden çıkartılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Yılmaz İhsan Hastürk ismet Turhangil 
istanbul Manisa 

Ruşan Işın Fikret Brtan 
Sivas izmir 

Süleyman Koyuncugil 
Gaziantep 

Gerekçeler : 

Anayasanın 21 inci maddesinde konut dokunul
mazlığı 44 üncü maddesinde toprak mülkiyeti 49 uncu 
maddesinde; çalışma hakkı ve ödevleri açık olarak be
lirtilmiştir. Polis bu kanunda yazılı yetkiye dayanarak 
vatandaşların ikametgâh ve iş adreslerinden ayrılma
larım talep edemez. Eğer edecek olur ise Anayasa su
çu işlemiş olacaktır. Anayasanın bu maddesine göre, 
yani konut dokunulmazlığı maddesine göre «Kimse
nin konutuna dokunulamaz. Açıkça gösterildiği haller
de, usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; 
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla 
yetkili kılınan merciin emri olmadıkça, kimsenin ko
nutuna girilemez. Arama yapılamaz ve buradaki eşya: 

larona elkonulamaz» Bu konu ile ilgili olarak kanun 
tasarısının gerekçesinde ©k madde 3'ü tetkik ettiği
mizde polisin kişilerin ikametgâh ve iş adreslerinden 
ayrılmalarım isteyebilecek bir gerekçeye de rastlamak 
mümkün değildir. Bu nedenle polisin bu yetkiyi hangi 
amaçlarda kullanmak için yetki istemesinin gerekçe
leri kanun tasarısının gerekçeler bölümünde açık ola
rak belirtilmesi gerekir. Eğer polis herhangi bir hu
sumet nedeniyle birtakım düzenlemelerle bir vatanda
şın meskeninin, yani ikametgâhını veya işyerini terk 
etmesinin yazılı olarak istediği takdirde meydana ge
lecek olayların vahametini iyi değerlendirmek gere
kir. 

Bu nedenle bu fıkranın madde metninden çıkar
tılması gerekir. Aksi takdirde Anayasanın yukarıda 
belirttiğimiz maddeleri tamamen ihlal edilmiş olacak
tır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

4.7.1934 Tarih ve 2559 Sayılı Polis Vazife ve Se-
lahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna, Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısını ihtiva eden 343 sıra sayılı içişleri 
Komisyonunun Raporundaki ek 3 üncü maddesi : 

«Tespit edilmiş olan» kelimelerinin metninden çı
kartılmasını aşağıdaki gerekçeye dayanılarak arz ede
riz. 

Gerekçe : Tespit edilmiş olan ifadesi polis tara
fından saptanmış ikametgâh veya iş adresini ifade et
mektedir. Polisin bu kanunla artırılan yoğun meş
galesi nedeniyle bu tespitin yanlış yapılabilmesi muh
temeldir. örneğin, oğlunun evinde oturmakta olan; 
fakat, iş adresi veya, ikametgâh adresi değişik bulu
nan bir babanın böyle bir isteme maruz kalabileceği 
mümkündür. Kanunlara saygılı ve Türk polisinin emir
lerine riayetkar olan Türk vatandaşı ikinci bir iş'ara 
kadar bu adresten ayrılamayacaktır. Polisin tahkikatı 
ne zaman tamamlayacağı bilinemediğinden, bu süre 
uzun da olabilecektir. 

Toplumumuzun içinde bulunduğu ekonomik çö
küntü nedeniyle uzun bir süre oğlunun evinde kal
ma mecburiyetinde olan bir babanın durumu ailede 
huzursuzluğa yol açabilir. Devletin başlıca görevi aile
nin birliğimi ve huzurunu sağlamaktır. Bu aynı za
manda Anayasamızın da bir emridir. Polisin bu işle
vi devlete Anayasa ile verilmiş olan bir görevin tah
ripkâr ve neticeye yönelik .olarak kullanılmasına yol 
açacaktır. Bu itibarla metindeki tespit edilmiş olan 
kelimelerinin çıkarılmasında zorunluluk vardır. O za
man metin (İkametgâh veya iş adreslerinden) şeklini 
alacaktır ki, bu mantığa daha uygun bir hal tarz eder. 

Muzaffer Yıldırım Enver özcan 
Kayseri Tokat 

Kadir Narin Hüseyin Avni Sağesen 
Diyarbakır Ordu 

Hüseyin Avni Güler 
istanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

4.7.1934 tarih ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Sela-
hiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bazı maddeler eklenmesi hakkındaki 343 
şıra sayılı içişleri Komisyonu raporunun ek 3 üncü 
maddesinin aşağıdaki gerekçe ile bu kişiler buluna
cakları yeni adresleri bildirerek o yerden ayrılabilir
ler şeklinde değiştirilmesini arz ve talep ederiz. 

Gerekçe : Komisyon raporundaki madde her ne 
kadar mahallî mülkî amirine bir takdir hakkı tanı
maksızın izin verme esasını getirmekte ise de, bu hal 
vatandaşın seyahat ve yerleşme hürriyetinin bir öl
çüde ve Anayasanın öngörmediği bir çerçeve içinde sı
nırlanması demektir. Üstelik vatandaşa bu izni almak 
için polise de mahallî mülkî amirine gitmek mükelle
fiyeti yüklemektedir, özellikle büyük şehirlerimizde 
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bu mükellefiyet pek çok vatandaşımızın katlanamaya-
cağı malî bir yük altına girmesi neticesini de doğu
racaktır. Halbuki, vatandaşa sadece bildirme zorun
luluğu yüklenecek olursa örneğin, telgraf çekmek su
retiyle bu mükellefiyetini'yerine getirecek ve maksat 
gerçekleşmiş olacaktır. 

Hükümet programında yer alan ve başta Sayın 
Başbakan olmak üzere bütün bakanların ve iktidar 
partisi grubuna mensup bütün değerli 'milletvekille
rinin dillerine pelesenk ettikleri kural vatandaşa iti
mat kuralıdır. Anayasamızın açık hükmü karşısında 
sanık suçlu sayılamayacağından, polisin 'bu tür bir 
tebligatını almış olan şahıs velevki sanık da olsa bu 
kuralın dışında tutulmaması gerekir. Kaldı ki, bu 
madde ile amaçlanan şahıslar genellikle tanık duru
munda olanlardır. Tanık durumunda bulunan bir va
tandaşa güven duymamak hükümetin felsefesine ters 
düşecektir. 

İsmet Turhangil Seyhmus Bahçeci 
Manisa ' Diyarbakır 

Enver özcan Mehmet Azizoğlu 
Tokat Bursa 

Davut Abacıgil 
Balıkesir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı ve 5.7.1934 ta
rihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve 'Selahiyet Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve 'İçişleri komisyonları raporla
rının görüşülmekte olan İçişleri Komisyonu metni
nin Ek 3 ündü maddesinin «karşılığında kişilerden» 
kelimesinin «şahıslardan» olarak değiştirilmesini ve 
gerekçesinin aşağıda sunulduğunu arz ederiz. 

Gerekçe : Türk hukukunda '(kişi) (ve şahıs) de
yimleri arasında büyük fark vardır. Kişi genellikle 
sadece insan diye tavsif edebileceğimiz yaratıkları de
ğil toplumun vücut verdiği sosyal varlıkları da ifade 
eder. örneğin bir anonim şirket, bir limitet şirket, 
bir kollektif şirket, herhangi bir vakıf, gayesi ve de 
ismi ne olursa herhangi dernek de Türk hukuku man
tığı içinde kişi sayılır. Polisin bunları muhatap al
ması düşünülemez. Ve zaten yüksek hükümetin bu 
tasarı ile anonim şirketlerin ve holdinglerin kişiliğini 
amaçladığını düşünmek eşyanın tabiatına ters düşer. 

Şahıs ise, polisin yakalayabileceği, götürebileceği 
ve her türlü işlem yapabileceği, her türlü muameleye 
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maruz bırakabileceği varlıktır. Bu nedenlerle madde 
başlığındaki kişi kelimesinin uygulamada hükümetçe 
arzu edilmeyen tablolara meydan bırakmasını önle
mek bakımından işbu teklif verilmiştir. 

Kadir Narin Salih Alean 
Diyarbakır Tekirdağ 

Muzaffer Yıldırım Hüseyin Avni Sağesen 
Kayseri Ordu 

Hüseyin Avni Güler 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

4.7.1934 tarih ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Se
lahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkındaki 
Kanun Tasarısını ihtiva eden 343 sıra sayılı İçişleri 
Komisyonu raporunun Ek 3 üncü maddesinin (a)-
bendindeki (İlgili olarak yaptığı suç soruşturmaları 
sırasında) ibaresinin metinden çıkarılarak, yerine «ha
zırlık tahkikatı gereği olarak» ibaresinin aşağıdaki 
gerekçeye dayanılarak konulmasını arz ve talep ede
riz. 

Gerekçe : Ek 3 üncü maddemin (A) bendinde 
sayılan suçlar devlet güvenlik mahkemelerinin görev 
alanına giren suçlardır. Yüksek malumları olduğu 
üzere bu tür suçlarda hazırlık tahkikatı bizzat Cum
huriyet savcılarınca yapılır. Polisin devletin bütün
lüğü, genel güvenliği, Anayasa düzeni, kaçakçılık ve 
uyuşturucu maddelerle ilgili olup Türk Ceza Kanunu 
veya özel kanunlarla suç saydığı fiillerde hazırlık tah
kikatı yapma yetkisi yoktur. Uygulamada bu tahki
katın yapılmakta olması ona hukukîlik kazandıra-
maz. Anayasamızın gereği olarak ve ayrıca progra
mında bir hukuk devleti olduğunu belirleyen hükü
metin, Cumhuriyet savcılarına verilmiş bir görevi po
lise de verebileceğini kabul etmesi fahiş bir hata ve 
yaklaşımdır. Yüce Meclisin yasama fonksiyonunu ye
rine getirirken İşlenmiş bu hataları da düzeltmesi ge
rekir. Bu düzeltme aynı zamanda hükümetin bun
dan sonraki uygulamalarda ona ışık tuıtması ve ona 
hukukun üstünlüğünü benimsetmesi anlamını taşıya
caktır. 

Kaldı ki, (a) bendinde «Suç soruşturması» tabiri 
kullanılmıştır. Bu deyim de Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanununun ana sistematiğine aykırıdır. Çünkü bu 
suçların muhakemesiyle görevli devlet güvenlik mah
kemesinde yapılan işlem de adlî istilah "bakımından 
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bir soruşturma ve bunun adı kanundaki ibaresiyle 
son tahkikattır. 

Muzaffer Yıldırım 
Kayseri 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Şeytaıus Bahçeci 
Diyarbakır 

FTüseyin Avni Sağesen 
Ordu 

Hüseyin Avni Güler 
İstanbul 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Kanun Tasarı
sının Ek 3 maddesinin >(A) bendindeki «Genel güven
liği» ibaresinin çıkartılmasıyla, virgülden sonraki Ikıs-
ma «Tanık ve bilirkişiler hariç» ibaresinin eklenmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Lezgin önal 
Hakkâri 

Turgut 'Sözer 
Sakarya 

Sururi Baykal 
Ankara 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Durmuş Fikri Sağlar 
İçel 

Paşa Sarıoğlu 
Ağrı 

Yılmazı İhsan Hastürk 
'İstanbul 

M. Nuri Korkmaz 
Adana 

Tevfilk Güneş 
Kırşehir 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Kanun Tasa
rısının 7 nci maddesiyle, 2559 sayılı Kanuna eklenen 
Ek madde 3 (B) bendinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif öderiz. . 

Madde 7. — 
Ek Madde : 3. — 
ı(b) bendinin 3 üncü fıkrası; 
Bunların buluna'biîeceMeri yerin adreslerini bil

dirmeleri şartıyla o yerden ayrılmalarına ma'hallî sulh 
hukuk hâkimliğinin kararıyla 15 gün izin verilir.» 
Aydın Güven Gürkan Fikret Ertan 

Antalya İzmir 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu Hüseyin Avni Sağesen 

Trabzon 
Nuri Korkmaz 

Adana 
Metin Üstünel 

Adana 
Muhittin Yıldırım 

Edirne 

Ordu 
Halil İbrahim Şahin 

Denizli 
Sururi Baykal 

Ankara 
Vecihi Ataklı 

Şanlıurfa 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

Lezgin önal 
Hakkâri 

Tevfik Güneş 
Kırşehir 

Hüseyin Avni Güler 
'İstanbul 

Mehmet Kara 
Trabzon 

Turgut Sözer 
Sakarya 

Ali Rıdvan Yıldırım 
Tunceli 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Tevfik Bilal 
İHatay 

Süleyman Koyuncugil 
Gaziantep 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

S. Hüsamettin Konuksever 
Edirne 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 
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 Ek 3 maddesinin (B) ben
dindeki «İş adreslerinden ayrılmalarını» şeklindeki 
'ibarenin «Ayrılmamalarını» şeklinde düzeltilmesini 
arz ve teklif ©deriz. 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

İsmail Saruhan 
Ankara 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

Burhan Kara 
Giresun 

A. Cengiz Dağyar 
Antalya 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

Fahir Sabuniş 
Bursa 

M. Memduh Gökçen 
Bursa 

Mustafa Ertuğrul Ünlü 
Bursa 

F. Mihriban Erden 
İsparta 

Altan Kavak 
İstanbul 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

İbrahim özdemir 
İstanbul 

İlhan Aşkın 
Bursa 

Ayhan Uysal 
Çanakkale 

Ahmet Özkan 
Çankırı 

Kâmran Karaman 
İHatay 

Kemal tğrek 
Bursa 

Oğan Soysal. 
Ankara 

Leyla Yeniay Köseoğlu 
İstanbul 

. .'M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkanım, çok ufak bir tashih için 20'den çok 
imza. 

BAŞKAN — Efendim, zatı âlinizin baş olduğu 
önergelerin bazısında da 30 imza var. Onun için si
zinle yarışmak için bunu yapmışlar zannediyorum. 
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Önergeleri okumaya devam ediyoruz. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Polis Vazife 
ve Selahiyetleri Kanununda değişiklik yapan kanu
nun Ek 3 üncü maddesinin (B) fıkrasının ikinci pa
ragrafının «Tespit edilmiş olan ikametgâh veya iş 
adreslerinden ayrılmamalarını yazılı olarak isteyebi
lir şeklinde değiş tirilımes ini arz ve teklif ederiz. 

Ayhan Fırat Kadir Narin 
Malatya 'Diyarbakır 

Bilâl Şişman Hüseyin Aydemir 
İstanbul İzmir 

Hayrulla'h Olca 
İzmir 

Gerekçe şifahen arz edilecektir. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Polis Vazife ve Selahiyet Ka

nununda değişiklik yapan Kanun Tasarısının 7 nci 
maddesinin Ek 3 üncü maddesinin aşağıdaki biçimde 
değiştirilmesi arz ve teklif olunur. 

Ek Madde 3. — Polis, aşağıdaki hallerde gerekli 
görülen kişilerden : 

A) Devletin bütünlüğü, Anayasa düzeniyle ka
çakçılık ve uyuşturucu maddelerle ilgili olarak yap
tığı suç soruşturmaları sırasında ifadesine başvura
cak olanlara, 

B) Bu kanunun 17 nci maddesinde belirtilen hal
lerde vatandaşlık durumu tayin edilinceye kadar, 

Sulh hâkiminin kararıyla tespit edilmiş olan ikâ
metgâh veya iş adreslerinden ayrılmamalarını yazılı 
olarak isteyebilir. 

Bunların, bulunabilecekleri yeni adreslerini bildir
meleri şartıyla o yerden ayrılmalarına, Cumhuriyet 
savcısının yazılı emriyle izin verilir. 

Gerekçe : 
Seyahat ve yerleşme hürriyetinde Anayasanın özü 

ve ruhuna uygun olarak, hâkim kararı getirilmiştir. 
Adres değişikliği için hazırlık soruşturması savcı adı
na yapıldığından savcı izni getirilmiştir. 

Özer Gürbüz 
Sinop 

Mustafa Çelebi 
Hatay 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Yılmaz ihsan Hastürk 
İstanbul 

tdris Gürpınar 
'Muğla 

Günseli öztkaya 
İstanbul 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

Cüneyt Canver 
Adana 

Ahmet Sırrı Özbek 
Adıyaman 
Salim Erel 

Konya 

Cemal Özdemir 
Tokat 

Rıza Tekin 
Siirt 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 

M. Besim Göçer 
Çorum 

Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Amasya 

Önural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Mehmet Üner 
Kayseri 

Kâzım İpek 
Amasya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 4.7.1934' tarihli ve"75'59 sayılı 

Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının 7 nci mad
desiyle, 2559 sayılı Kanuna eklenen Ek 3 Maddenin 
aşağıdaki biçimde değiştirilmesini öneririz. 

Saygılarımızla. 
Özer Gürbüz 

Sinop 
Reşit Ülker 

İstanbul 
Bilâl Şişman 

İstanbul 
Kâzım İpek 

Amasya 

Onural 'Şeref Bozkurt 
Çanakkale 
Salim Erel 

Konya 
Ömer Kuşhan 

Kars 

Öneriler : 
'Ek Madde 3. — Polis, aşağıdaki halerde gerekli 

görülen kişilerden; 
A) Devletin bütünlüğü, Anayasa düzeniyle ka

çakçılık ve uyuşturucu maddelerle ilgili olarak yap
tığı suç soruşturmaları sırasında ifadesine başvurula
cak sanıklara, 

B) Bu kanunun 17 nci maddesinde belirlenen 
hallerde vatandaşlık durumu tayin edilinceye kadar. 

Tespit edilmiş olan ikametgâh veya iş adreslerin
den ayrılmamalarını yazılı olarak isteyebilir. 

Bunların, bulunabilecekleri, yeni adreslerini bil
dirmeleri şartıyla o yerden ayrılmalarına o yerin Cum
huriyet savcısının yazılı emriyle izin verilir. 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 Sıra sayılı kanun tasarı

sının 7 nci maddesiyle Polis Vazife ve Selahiyetleri 
Kanununa eklenmesi öngörülen ek 3 üncü madde
nin ı(B) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
hükümet adına arz ve teklif ederim. 

Yıldırım Akbulııt 
İçişleri Bakanı 

B) Vatandaşlık durumu ile bu Kanunun 17 nci 
maddesinde belirtilen kimlik tespiti yapılıncaya ka
dar, 
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BAŞKAN — önergelerin okunması tamamlan
mıştır. 

Yalnız İ6 adet; (A) fıkrasının «uyuşturucu oıad-
deler»den sonra hırsız, uğursuz, hastalık saçanlar; 
barbutçu vesaire gibi aynı mahiyette 'önerge vardır. 
Bunları daha evvel arz"" ettiğim gerekçelerle işleme 
'koyamıyorum. 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Sayın Başkan 
usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim bu usul halledildi. 
SURURİ BAYKAL (Ankara) — Hangi gerek

çeyle lişleme koymadığınızı arz edebilir misiniz? 
BAŞKAN — Efendim ceza kanununda 'böyle bir 

suç yoktur. 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Sayın Başkan, 
bir önergenin hangi esbabı mucibe ile ayrı ayrı işle
me konulmadığının izah edilmesi lazım. 

BAŞKAN — Efendim, aynı mahiyette 4'ten faz
la önerge verilemeyeceği gerekçesiyle, daha evvelki 
2 birleşim esnasında yaptığımız uygulamayla bu öner
geleri işleme koyamıyorum. 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Sayın Başkan, 
bahis buyurduğunuz gerekçe nedir, önergelerde ne 
yazıyor efendim? 

BAŞKAN — Önergelerde mi efendim : Bahset
tim efendim; sadece «Uyuşturucu maddelerle» keli
mesinden sonra uğursuz, ruhsuz vesaire gibi burada 
zapta geçmesini uygun bulmadığım kelimeler vardır 
ve herhalde zapta geçmemesi daha uygun olur. Lüt
fen efendim. 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Ayrı ayrı öner
gelerin izah edilmesi lazım. 

BAŞKAN — Ettim efendim, ettim. Buyurun lüt
fen. 

Şimdi bir önerge daha vardır; bu önergenin, han
gi maddenin değiştirilmesiyle ilgili olduğu belli ol
madığı için bu önergeyi de işleme koyamıyorum. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Efendin o zaman niçin önergeler zamanında iade edil
medi; düzeltilmesi için? 

BAŞKAN — Efendim Sayın Vecihi Ataklı ve 
arkadaşlarının. önergesi «3 iüneü maddenin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini teklif ederiz» diyor. Han
gi 3 üncü madde olduğu belli değil. 

Şimdi metinden çıkarılmasıyla ilgili 10 tane öner
ge vardır. Bir tanesini okutup 10'unu birlikte işleme 
koyacağım. 

Buyurun : 

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 7 nci maddesindeki ek mad
de 3'ün metinden çıkarılmasını arz ederiz. 

Ağrı Milletvekili 
İbrahim Taşdemir ve 

Arkadaşları 

BAŞKAN — Ek 3 üncü maddenin metinden çı
karılmasına ilişkin önergeye komisyon iştirak ediyor 
mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — 10 önergeyi birlikte işleme koyuyo
rum. Aynı mahiyetteki bu önergeyi kabul edenler... 
Etmeyenler... Bu önergeler kabul edilmemiştir. 

Birinci fıkranın metinden çıkarılmasıyla ilgili 2 
önerge vardır, 2 sini birden işleme koyacağım, biri
sini okutuyorum : 

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
kındaki Kanunun Ek 3 maddesinin 1 inci fıkrasının 
kanun metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Giresun Milletvekili 
Cevdet Karslı ve 

Arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye 
katılıyor mu? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Her 2 önergeyi birlikte oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Her 2 
önerge kabul edilmemiştir. 

İkinci fıkranın çıkarılmasıyla ilgili bir önerge var
dır, okutuyorum ; 

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-
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kında Kanunun ek 3 maddesinin ikinci fıkrasının ka- I 
nun metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Giresun Milletvekili 
Cevdet Karalı ve 

Arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye ka
tılıyor mu? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA ! 
SIN ı(Muş) — Katılıyoruz. I 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er-
zincan) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — 'önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

'Üçüncü fıkranın çıkarılmasıyla ilgili 3 önerge var
dır, birlikte işleme koyuyorum. 

Türkiye Büyük M ilet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 2559 sayılı Polis Vazife ve 

Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hak
kındaki Kanunun Ek 3 -maddesinin üçüncü fıkrası
nın kanun metninden çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Hatay Milletvekili 
TeVfik Bilal ve 

Arkadaşları 

BAŞKAN — Bu '3 önergeye de leomisyon ve hü
kümet katılıyor mu? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyoruz. 

'İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT {Er
zincan) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — 3 önergeyi birlikte oylarınıza sunu
yorum : Ka'bul edenler... Etmeyenler... Her 3 önerge 
de kabul edilmemiştir. 

Dördüncü fıkranın çıkarılmasıyla ilgili bir öner
ge daha vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük1 Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 2559 sayılı Polis Vazife ve 

Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hak
kındaki Kanunun Ek 3 maddesinin dördüncü fıkra
sının Kanun metninden çıkartılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu ve 

Arkadaşları 
BAŞKAN — Dördüncü fıkranın çıkarılmasıyla I 

ilgili önergeye komisyon ve 'hükümet katılıyor mu? 1 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN ('Muş) — Katılıyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Bu Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

2 önerge vardır, bu önergeler l(B) fıkrasının ikinci 
bendindeki «Ayrılmalarını» şeklindeki kısmın «Ay-
nlmaımaları» şeklinde düzeltilmesini teklif etmekte
dir; Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve arkadaşları, 
Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu ve arkadaş
ları. 

Biz bu maddî hatayı metni okurken düzeltmiş 
«Ayrılmamaları» şeiklinde okumuş bulunduğumuzdan 
bu 2 önergeyi de işleme koymuyor, maddî hatayı 
Başkanlık olarak bu suretle düzeltmiş oluyoruz. 

Diğer değişiklik önergelerini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı ve 4.7.1934 ta
rih 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısının 
7 ne i maddesinin Ek 3 üncü maddesinin aşağıda ya
zıldığı şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

istanbul Milletvekili 
Yılmaz İhsan Hastürk 

ve arkadaşları 

«EK MADDE 3. — Polis aşağıdaki hallerde ge
rekli görülen kişilerden, 

A) Devletin bütünlüğü, genel güvenliği ve Ana
yasa düzeni ile kaçakçılık ve uyuşturucu maddelerle 
ilgili olarak yaptığı suç soruşturmaları sırasında ifa
desine başvurulacak olanlara, 

B) Bu kanunun 17 nci maddesinde 'belirtilen hal
lerde vatandaşlık durumu tayin edilinceye kadar, 

C) Tespit edilmiş olan ikametgâh ve iş adresle
rinden ayrılmalarını yazılı olarak isteyemez. 

Bunların bulunabilecekleri yeni adreslerini yazılı 
olarak mahallin en büyük mülkî amirine bilgi mahi
yetinde verir.» 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet 
katılıyor mu? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer 'önergeyi okutuyorum : 

. Türkiye Büyük; Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Kanun Tasarı

sının 7 nci maddesiyle 2559 sayılı Kanuna eklenen 
Ek Madde 3'ün, (A) fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

A) 'Devletin bütünlüğü, genel güvenliği ve Ana
yasa düzeni ile kaçakçılık ve uyuşturucu maddelerle 
ilgili olarak yaptığı suç soruştunmaları sırasında ifa
desine 'başvurulacak olanlara, gerekçeli hâkim 'kara
rıyla en fazla 8 gün için. 

İzmir Milletvekili 
'Hüseyin Aydemir 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — 'Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük; Millet Meclisi Başkanlığına 

4.7.1934 tarih ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Se-
lahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkındaki 
343 sıra sayılı İçişleri Komisyonu Raporunun Ek 3 
üncü maddesinin aşağıdaki gerekçe ile «Bu kişiler bu
lunacakları yeni adresleri bildirerek o yerden ayrıla
bilirler» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Manisa Milletvekili 
İsmet Turhangil 
ve arkadaşları 

ı(İçel 'Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın Divan'a 
çıkması) 

BAŞKAN — Sayın Sağlar, bu davranışınızı hiç-
(bir zaman samimiyetle bağdaştırmadım. Burada za
man zaman kâtip üyelerini değiştiriyoruz. Sayın ar
kadaşımızın' buraya gelmelerini «Taktik mi uygulu
yorsunuz» şeklinde yorumladınız; esefle karşılıyo
rum. 

DÜRMÜŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Teşekkür 
ederim. 

î BAŞKAN — Zatı âlinizle 2 yıldan beri çalışıyo
ruz. 2 yıldan beri herhangi bir taktik uygulamadığı
mı kendi vicdanınızda bilmeniz gerekir. (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri) 

Önergeye komisyon ve hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

SIN (Muş) —Katılıyoruz. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük' Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Kanun tasarı

sının 7 nci maddesiyle 2559 sayılı Kanuna eklenen 
ek madde 3'ün >(B) bendinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

(B) bendinin üçüncü fıkras : 
Bunların bulunabilecekleri yerin adreslerini bildir

meleri şartıyla o yerden ayrılmalarına mahallî sulh 
hukuk hâkimliğinin kararıyla 15 gün izin verilir. 

Antalya Milletvekili 
I Aydın Güven Gürkan 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

ÜÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN i(Muş) — Katılıyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan)'— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyüki Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Kanun Tasarı

sının 7 nci maddesiyle Polis Vazife. ve Selahiyetleri 
Kanununa eklenmesi öngörülen ek 3 üncü maddenin 
(B) 'bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini hükü
met adına arz ve teklif ederim. 

Yıldırımı Akbulut 
'İçişleri Bakanı 

B) Vatandaşlık durumu ile bu Kanunun 17 nci 
maddesinde belirtilen kimlik tespiti yapılıncaya ka
dar, 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu? 
«İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

SIN (Muş) — Katılıyoruz. 
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BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önere 'kabul edilmiştir. 

Diğer 'önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Polis Vazife ve Sölamyet Ka

nununda değişiklik yapan Kanun tasarısının 7 nci 
maddesinin Ek 3 üncü maddesinin aşağıdaki biçimde 
değiştirilmesi arz ve teklif" olunur. 

•Ek Madde 3. — Polis, aşağıdaki hallerde gerekli 
görülen kişilerden; 

A) Devletin bütünlüğü, Anayasa düzeniyle ka
çakçılık ve uyuşturucu maddelerle ilgili alarak yaptığı 
suç soruşturmaları sırasında ifadesine başvuracak 
olanlara; 

B) Bu kanunun 17 nci maddesinde belirtilen hal
lerde vatandaşlık durumu tayin edilinceye kadar sulh 
hâkiminin kararıyla tespit edilmiş olan ikametgâh 
veya iş adreslerinden ayrılmamalarını yazılı olarak 
isteyebilir. Bunların bulunabilecekleri yeni adreslerini 
bildirmeleri şartıyla o yerden ayrılmalarına cumhu
riyet savcısının yazılı emriyle izin verilir. 

İstanbul Milletvekil i 
Günseli özkaya 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet 
katılıyorlar mı efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyoruz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Ka'bul edenler... Etmeyenler... Önerge ka'bul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı ve 4.7.1934 ta

rih, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ba
zı Maddeler Eklenmesi Hakkındaki Kanun tasarısı
nın 7 nci maddesinin ek 3 üncü maddesinin (B) fık
rasından sonra gelen maddenin son fıkrası, «bunla
rın bulunabilecekleri yeni adreslerinin bildirmeleri 
şartıyla o yerden ayrılmamalarına mahallin en bü
yük mülkî amirinin yazılı emriyle izin verilir» fıkra
sının madde metninden çıkartılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

İstanbul Milletvekili 
Yılmaz ihsan Hastürk 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyorlar mı efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyoruz efendim. 

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 Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı ve 4.7.1934 ta

rih 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ba
zı Maddeler Eklenmesi Hakkındaki Kanun tasarısı
nın 7 nci maddesinin ek 3 üncü maddesinin B) fık
rasından sonar gelen «Tespit edilmiş olan ikametgâh 
ve iş adreslerinden ayrılmalarını yazılı olarak isteye
bilir» fıkrasının madde metninden çıkartılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

İstanbul. Milletvekili 
Yılmaz İhsan Hastürk 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyorlar mı efendim? 

İİÇİŞLERI KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN <Muş) — Katılıyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
((Erzincan) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge ka'bul edilmemiş
tir'. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Miller Meclisi Başkanlığına 
4.7.1934 tarih ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Se

lahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkındaki 
343 sıra sayılı içişleri Komisyonu Raporunun, ek 3 
maddesinin üçüncü fıkrasına «bu istem bizzat ilgiliye 
tebliğ edilir ve tebellüğ varakası dosyasında saklanır» 
ibaresinin eklenmesini aşağıdaki gerekçeye dayana
rak arz ederiz. 

Gaziantep Milletvekili Süleyman Koyuncugil ve 
arkadaşları. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyor efendim. 

— <>I3 — 



T. B. M. M. B : 114 İ4 , 6 , 1985 0 : 3 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
343 sıra sayılı rapora ekli tasarının ek 3 üncü 

maddesinin son fıkrasının, «Bunlar bulunacakları ye
ni adresleri polise yazılı olarak bildirerek adreslerin
den ayrılabilirler» şeklinde değiştirilmesini talep ede
riz. 

Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Bayezit 
ve arkadaşları. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATILLA 
SIN (Muş) — Katılıyor efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, bir sual sorabilir miyim? Komisyonun ve 
hükümetin beyanlarını zatı âlinizin Meclise arz et
mesi gerekmez mi? Çünkü duyulmuyor arka' sıralar
dan... (ANAP sıralarından «Duyuluyor» sesleri) 

Zatı âlinizin komisyon, katılıyor veya katılmıyor 
demeniz lazım. 

BAŞKAN — Oldu efendim, aynı zamanda yük
sek sesle beyan etmelerini söyleriz ve aynı zamanda 
da tekrarlarız efendim. 

Buyurun efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
4.7.1934 tarih ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Se-

lahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısını ihtiva eden 343 sıra sayılı içişleri 
Komisyonunun Raporundaki ek 3 üncü maddesi, 
«tespit edilmiş» olan kelimelerinin metinden çıkarıl
masını aşağıdaki gerekçeye dayanarak arz ederiz. 

Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldır;m ve arka
daşları. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyor efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

i BAŞKAN — Komisyon katılıyor, hükümet ka
tılmıyor önergeye 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
4.7.1934 tarih ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Se-

lahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkındaki 
Kanun Tasarısını ihtiva eden 343 sıra sayılı İçişleri 
Komisyonu Raporunun ek 3 üncü maddesinin (a) 
bendindeki, «ilgili olarak yaptığı suç soruşturmaları 
sırasında» ibaresinin metinden çıkarılarak yerine, «ha
zırlık tahkikatı gereği olarak» ibaresinin aşağıdaki 
gerekçeye dayanılarak konulmasını arz ve teklif ede-

ı riz. 
Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım ve arka

daşları. 
BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka

tılıyor mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyor efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor, hükü
met katılmıyor. 

Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etme
yenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı ve 4.7.1934 ta

rihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve İçişleri Komisyonu raporları
nın görüşülmekte olan İçişleri Komisyonu metninin 
ek 3 üncü maddesinin karşılığındaki «kişilerden» ke
limesinin «şahıslardan» olarak değiştirilmesini ve ge
rekçesinin aşağıda sunulduğunu arz ederiz. 

Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin ve arkadaş
ları. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mü efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyor efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor, hü-
J kümet katılmıyor. 

614 -



T. B. M. M. B: 114 14 4 û s 1985 0 : 3 

Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı kanun tasarı

sının ek 3 maddesinin (A) bendindeki «genel gü
venliği» ibaresinin çıkartılmasıyla virgülden son
raki kısma «tanık ve bilirkişiler hariç» ibaresinin ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu ve arkadaşları. 
BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka

tılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

SIN (Muş) — Katılıyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor, hü
kümet katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 4.7.1934 Tarihli ve 2559 Sa
yılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Madde
ler Eklenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısının 7 nci 
maddesiyle 2559 Sayılı Kanuna eklenen ek 3 mad
denin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini öneririz. 

Saygılarımızla. 
Sinop Milletvekili Özer Gürbüz ve arkadaşları. 
EK MADDE 3. — Polis, aşağıdaki hallerde gerek

li görülen kişilerden 
A) Devletin bütünlüğü, Anayasa düzeni ile ka

çakçılık ve uyuşturucu maddelerle ilgili olarak yap
tığı suç soruşturmaları sırasında ifadesine başvurula
cak sanıklara, 

B) Bu Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen hal
lerde vatandaşlık durumu tayin edilinceye kadar, 

Tespit edilmiş olan ikametgâh veya iş adreslerin
den ayrılmamalarını yazılı olarak isteyebilir. 

Bunların, bulunabilecekleri yeni adreslerinin bil
dirilmeleri şartıyla o yerden ayrılmalarına, o yerin 
Cumhuriyet Savcısının yazılı emri ile izin verilir. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor, hü
kümet katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, önergelerin oylanması işle
mi tamamlanmıştır. Şimdi, ek madde 3'ü kabul et
tiğiniz önerge ile birlikte oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Ek madde 3 kabul 
edilmiştir. 

Ek 9 uncu maddenin; İçtüzüğün 84 üncü madde
sinin birinci fıkrasına göre diğer maddelerden önce 
görüşülmesi konusunda önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Kanunun ek 

9 uncu maddesinin içtüzüğün 84 üncü maddesine gö
re öne alınmasının oylanmasını arz ederiz. 

Eyüp Aşık Burhan Kara 
Trabzon Giresun 

İlhan Aküzüm Fahrettin Kurt 
Kars Trabzon 

Şükrü Yürür 
Ordu 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 9'u okutuyorum : 
EK MADDE 9. — Polisin yapacağı inceleme üze

rine; 
A) Otel, gazino ve benzeri yerler veya çeşitli 

dinlenme, eğlence ve oyun yeri şeklinde sabit veya 
seyyar olarak kullanılan kara, deniz, hava ve her çe
şit taşıma araçlarında bu faaliyetlerin icrası, 

B) Her ne ad altında olursa olsun, oynayanın 
kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla bilgi ve ma
haret artırıcı veya zekâ geliştirici nitelikte çeşitli isim
deki elektronik oyun, alet ve makineleri; video oyun
ları, televizyon oyunları ve benzeri oyun aletleri sa
tış ve oyun yerlerinin açılması ve faaliyette bulun
maları, 

Mahallin en büyük mülkî amirinin iznine bağ
lıdır. 

Bu şekilde açılmasına ve faaliyette bulunmasına 
izin verilen yerler umuma açık yer sayılır. Bu madde 
hükmüne ve konulan yasaklara uymayan bu gibi yer
ler hakkında 8 inci madde hükümleri uygulanır. 

Bu suçların tekerrürü halinde mahallin en büyük 
mülkî pmiri tarafından verilmiş bulunan ruhsat iptal 
edilebilir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydemir. 

615 — 



T. B. M. M. B : 114 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başka
nım, yüce Meclisimizin pek muhterem üyeleri; 2 - 3 
günden beri bütün dikkatlerimiz genel ve özel temel 
hak ve hürriyetleri sınırlandırma konusunda yapıl
mış olan düzenlemeler, toplumumuzun bugünkü aşa
masında demokratik geleneklerini ve demokratik ya
şam şartlarına uygunluğunu geri götürmesini önle
mek, daha da güçlü bir şekilde demokratik yaşamın 
gereklerini yerine getirmek için, vatandaşın temel 
hak ve hürriyetlerini koruyabilmek için, Anayasaya 
uygunluğunu sağlamak noktasında düğümlenmekte
dir. Ancak, üzüntüyle müşahede ediyoruz ki, komis
yonla hükümet arasındaki bir muvazaaya istinaden, 
çeşitli önergelerin oylamaya sunulmasında, önergeyi 
düzenleyen milletvekilinin konuşma hakkı en geniş 
ölçüde selbedilmektedir. Bu, Anayasanın özüne ve 
rufuna geniş ölçüde aykırılık teşkil etmektedir. Her 
ne kadar yeni Anayasamızda, eski İçtüzük hükümle
rinin, yeni düzenlenen 1982 Anayasasına aykırı ol
mamak şartıyla uygulanabileceği gösterilmekte ise de, 
Anayasanın bu amir hükmüne uyulmadan, sadece 
muvazaa yoluyla milletvekilinin en tabiî bir hakkı 
olan önergesini bu kutsal kürsüden çıkıp izah etmek 
hakkı elinden alınmaktadır. Buna ne komisyonun, ne 
hükümetin ne de Başkanlık Divanının hakkı olma
ması gerekir. (HP sıralarından alkışlar) Çünkü, inan
cımız ve kanaatimiz odur ki, bir milletvekilinin en 
doğal, en tabiî hakkı, altına imzasını attığı bir öner
gesi hakkında bu kutsal kürsüye çıkıp görüşlerini 
ifade edebilmek imkânının kendisine sağlanmasıdır. 
Eğer bu imkân muvazaa ile ortadan kaldırılırsa; her 
defasında verilen önergede, önerge sahibinin konuş-
turulmadığı zabıtlara geçtiği için, yarın bu kanun ha
line de gelse, Anayasa Mahkemesinden mutlaka ge
riye dönecek ve burada 3 - 4 gündür bütün dikkat 
ve gayretle yapılan çalışmalar bir netice vermeyecek
tir. 

Bu bakımdan ben, Anayasa Mahkemesinden, bu 
Polis Vazife ve Selahiyet Kanununda 6 maddenin de
ğiştirilip, 14 maddede ilave edilen hükümlerinin bu
rada görüşülmek için tekrar geleceğine inanıyorum. 
(HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, toparlayınız efen
dim, lütfen. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri, umuma açık yerlerin kapatılmasıyla ilgili 
olarak kanun tasarısının 3 ayrı maddesinde düzenle
meler yapılmıştır. Daha evvel görüşülmüş, karara bağ
lanmış ve tasarının 2 nci maddesiyle değiştirilmiş olan 
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8 inci maddede, umuma açık yerlerin hangi şartlar 
dahilinde mülkî amirin kararıyla kapatılabileceği gös
terilmiştir; fakat orada da yine müphem bırakıl
mış, «Mülkî idare amirinin emriyle polis tarafından 
kapatılır» hükmü konmuştur. Bir diğer düzenlemede 
de, ıımnma açık yerlerin mülkî idare amirinin kara
rıyla açılabileceği izne bağlanmıştır. 

Umuma açık yerler içerisinde oyun oynanan yer
ler; özellikle önem ifade etmektedir. Umuma açık yer
lerde gösterilen piyesler, oyunlar, düşünce hürriyeti
nin açıklanması, yayılması maksadına matuftur. Bi
naenaleyh, bir taraftan oyun oynamayı, piyes göster
meyi 24 saat önceden mülkî idare amirinden izin al
maya bağlarken, diğer taraftan oyun oynanan umu
ma açık mahallin kapatılmasını öngören hükümler 
düzenlenmiştir. Bu maddede de, yine mahallin en bü
yük mülkî amirinin iznine bağlı olarak, teknolojinin 
gelişmesi; video oyunları, televizyon oyunları ve di
ğer bantların gösterilmesiyle ilgili hükümler derpiş 
edilmekte ve bu yerlerin açılıp faaliyete geçmesinin 
ve bunun yanında otel, gazino ve benzeri gibi umuma 
açık istirahat mahallerinin açılmazdan evvel mülkî 
idare amirlerinin iznine bağlı olduğu gösterilmiştir. 
Bu hükümler normaldir, eski Polis Vazife ve Selahi
yet Kanununda da aynen vardır. Benim anlayama
dığım husus, 18 maddeden ibaret olan ve 1934 yılın
da yürürlüğe girerek 50 yıldan fazla bir zaman bu 
toplumun amme nizamını, genel düzenini ve genel 
emniyetini, asayişini, selametini sağlamak için uygu
lanan ve polise her türlü yetkiyi fazlasıyla veren bir 
düzenlemenin, kifayetli görülmeyerek, bu mevcut hü
kümlere rağmen yeniden bu mevcut hükümlerin anti
demokratik kısımlarını kaldırmak ve daha demokratik 
bir şekilde düzenlemek mümkünken ve bugünkü aşa
mamızda bu lazımeyi toplum olarak idrak etmiş ve 
demokrasiye liyakatimizi Türk vatandaşı olarak, Türk 
toplumu olarak ispat etmiş olmamıza rağmen, mev
cut Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun antidemok
ratik hükümlerini düzenlemek bir yana, daha da ge
riye götürecek yeni antidemokratik hükümlerle tak
viye etmenin ihtiyacına, zorunluluğuna hiçbir suretle 
inanmıyoruz ve inanmıyorum. (HP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, zatı âlinize gündem 
dışı söz veriyoruz veya maddeler hakkında söz alı
yorsunuz, genellikle en az 5-10 dakika uzatıyorsu
nuz. Lütfen bu itiyatınızı terk etmenizi ve toparla
manızı rica ediyorum; lütfen efendim. 

616 — 



T. B. M. M. B : 114 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Şimdi Sa
yın Başkanım; gerekçeleri gördük bu maddeye kadar 
gelen yeni düzenlemelerde anlaşılıyor ki, sıkıyönetim 
kaldırıldıktan sonra, sıkıyönetim zamanında uygula
nan hükümlerin, tamamen hür ve demokratik bir re
jim ortamı içerisinde, yeniden sivil idareye geçildiği 
bir sırada dahi, Sıkıyönetim Kanunuyla sıkıyönetim 
komutanlarının uygulamakta olduğu yetkilerin bu si
vil idarede de aynen uygulanmasını temin maksadıy
la Polis Vazife ve Selahiyet Kanununa ek maddeler 
getirildiğini görüyoruz. Bunu, bundan evvel müzake
re edilen 3 - 4 maddede gördük. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, lütfen, bizi mikro
fonu kapatmak zaruretinde bırakmayın, lütfen efen
dim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, konuşmamı yüksek müsamahanıza sığınarak 
toparlıyor ve bağlıyorum. 

Şunu arz etmek istiyorum : Türk toplumu daha 
demokratik, daha hür, hukuk devletine en iyi şekil
de bağlı ve her türlü kanunun teminatı altında idare 
edilmeye layık bir toplumdur. (HP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Bunu her zaman için göstermiş
tir ve çağdaş demokratik ilkeleri benimseyerek, o il
keler doğrultusunda çok daha mutlu, çok daha hür 
ve demokratik bir rejimin, bir idarenin gereklerine 
inanmaktadır, buna layıktır ve bunu bugüne kadar 
kanuna olan saygısıyla, devlete güveniyle ve hukuk 
nizamına olan bağlılığıyla ispat etmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, lütfen toparlayınız 
ve selamınızı veriniz efendim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Bu inançla 
yüce Meclisi en derin hürmetlerimle selamlıyorum. 
(HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca söz isteyen 
yok. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Soru mu sormak istiyorsunuz? 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Soru değil efen

dim, madde üzerinde söz istemiştim. 
BAŞKAN — Söz talebiniz gelmedi; ama buyurun 

efendim. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan. 

değerli arkadaşlarım; zannediyorum ki bu ek 9 uncu 
maddenin, diğer maddelerin konuşulmasından önceye 
alınmasında büyük bir usul hatası yapılıyor. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Ehemmiye
tine binaen. 
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M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Ehemmiyetine bi
naen olduğu anlaşılıyor; ama bir... 

BAŞKAN — Sayın Üzel, o konu halledildi. Onu 
önerge esnasında belirtmek mümkündü. 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Halledilmedi efen
dim. 

BAŞKAN — Meclisin kararına iktiran etti, o ve
sileyle başladık. 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Sayın Başkan, 
halledilmedi efendim, müsaade ederseniz onu arz için 
huzurunuza geldim. 

Ek 9 uncu maddenin sondan ikinci fıkrasında 
(bu maddenin tatbikatıyla ilgili olarak), 8 inci mad
denin kabulüne dair bir atıf var. 8 inci madde görü
şülmeden 9 uncu maddenin kabulü halinde, sanki 8 
inci madde görüşülmüş, kabul edilmiş de, ondan son
ra 9 uncu madde bunu tanzim ediyor gibi bir usul 
var; bu nerede görülmüş? 8 inci madde kabul edil
meden 9 uncu maddeye geçiyorsunuz ve sanki 8 inci 
made kabul edilmiş gibi 9 uncu maddeyi mütalaa 
ediyoruz. Bu nerede görülmüş Sayın Başkan, Yani, 
bu mümkün değil. 8 inci madde üzerinde Meclisin 
bir kararı olmadan, sanki bu kabul edilmiş de, 9 un
cu madde müzakere ediliyor ve kabul ediliyor; bu 
bir emrivakidir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Üzel, burada ek 8 inci mad
de demiyor, sadece 8 inci madde diyor efendim. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSIPER (Balıkesir) — Normal 8 inci madde, 
kanunun 8 inci maddesi. 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Yanılmışım efen
dim, özür dilerim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN ^- Teşekkür ederim efendim. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Sorunuzu sormak üzere buyurun Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, sayın bakanın cevaplandırması ricasıyla 
soruyorum. Özür dilerim, belki yanlış anlamış olabili
rim, ancak yanlış anlamamın sebebini de arz edeyim. 

Bu öyle bir tasarı ki, sanki bir ecnebi metinden 
yapılmış çok yanlış bir tercüme; o bakımdan yanılmış 
olabilirim. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Belki dâhi
yane kapasite icap ettiriyor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Efendim, şimdi söy* 

lenecek söz mü bu? 
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOÖLU (Sivas) — Hakaret et
miyorum. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Bakanın söy
lediği olur mu? 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, Sayın Bayezit ile 
Sayın Bakan arasında latife var, başka bir şey yok. 

Buyurun devam edin efendim. 
M, TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın bakan bana yine mi laf attı? Sayın Bakan, insaf 
artık, her gece laf atıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, devam edin efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Efendim, müsaade ederseniz ben konuya döneyim. 
(A) fıkrasında, «hava araçlarıyla bu faaliyetlerin 

icrası» deniyor. Fıkranın tümünü bir okursak, bu 
faaliyetlerin icrasıyla üst kısımlarla irtibat kurmak 
hakikaten çor zor; ama bunu bırakıyorum. 

Hava araçlarında eğlenme, dinlenme, yatma Türk 
toplumunda nasıl gerçekleşebilecek bir olgu ve farzı
muhal gerçekleşirse, bu toplumun hangi kesimi bun
dan yararlanabilecektir? 

Sualimi biraz daha açayım. Ortadirek hava araç
larında, bilmem 5 bin fit yukarıda.bir eğlence yapa
bilecek mi? Bu, bu maksatlarla mı getirildi? Sayın 
bakanın bu konuyla ilgili açıklama yapmasını istir
ham ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
Başka soru sormak isteyen arkadaşımız var mı 

efendim? 
Sayın Erel. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Be

nim sorum cevaplanmadı efendim. 
BAŞKAN — Soracağım efendim. 
Sayın Erel. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Kayıt işlemi tamamlanmıştır. 
Sayın Bayezit'in sorusuna cevap vermek üzere bu

yurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Efendim, madde metninde, «Otel, ga
zino, benzeri yerler ve çeşitli dinlenme, eğlence ve 
oyun yeri şeklinde sabit veya seyyar olarak kullanı
lan kara, deniz, hava ve her çeşit taşıma araçlarında 
bu faaliyetlerin icrası» denilirken, bir silsile halinde 
takip edilmiş; elbetteki hava araçlarında bizim şim
dilik bu işleri yapabilecek bir düzeyde olmadığımızı 
kabul ediyorum; ama belki ileride aynı düzeye gele
biliriz. 

Saygıyla arz ediyorum efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Sağolun Sayın Bakanım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erel. 
SAUlM EREL (Konya) — Sayın Başkan, gö

rüşülmekte olan 343 sıra sayılı Yasa tasarısının, 
«Polisin yapacağı inceleme üzerine» şeklinde baş
layan ek 9 uncu maddesinin (B) fıkrasında, «Her ne 
ad altında olursa, olsun oynayanın kumar ve kazanç 
kastı olmamak şartıyla bilgi ve maharet artırıcı veya 
zekâ geliştirici nitelikte çeşitli isimdeki elektronik 
oyun, alet ve makineleri; video, oyunları, televizyon 
oyunları ve benzeri oyun aletleri satış ve oyun yerle
rinin açılması ve faaliyette bulunmaları» deniliyor. 

Sayın Başkan, burada, bu fıkrada ismi geçen alet
ler her ne kadar amatör insanlar için görülüyorsa da, 
buna alışan insanlar ileride bunu profesyonel bir 
şekilde kazanç kastıyla kullanabilirler. Bu aletlerin 
tamamen yasaklanması hususunda sayın hükümeti
miz ne düşünüyor; onu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
IBAŞKJAN — Teşekkür ederim Sayın Erel, 
Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Efendim, kumar oynama kanunlarımıza 
göre men edilmiş. 

SALİM EREL (Konya) — Her şey ufaktan baş
lar Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Eğer soru sahibinin sormak istediği bu ise, • 
«Kumar için ne gibi önlem alınıyor veyahut alına
cak», diyorsa, mevzuatımızdaki hükümler çerçevesin
de, şimdi yaptığımız mücadele o zaman da yapıla
caktır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştiT. 

CÜNEYT CANV1ER (Adana) — Sayın Başkan, 
soru sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Efendim, soru sormak isteyenlerin 
tespitini önceden yapmış olduk, maalesef söz veremi
yorum efendim. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — -Lütfederseniz, 
çok önemli efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, soru sayın bakan tarafından cevaplan

dırılmış oldu. 
SALİM BREL (Konya) — Hayır, cevabını ala

madım efendim, siz araya girdiniz, cevabını alama
dım efendim. 
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BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan, «Bu tür 
oyunlar da kumar vasfını aldığı takdirde, kumarını 
kanunlarımızda suç bulunduğunu, tabiatıyla yasak ol
duğunu» beyan ettiler. Tabiatıyla bundan daha ilerisi
ni Başkanlık olarak kendilerinden istemek hakkımız 
değildir; cevabı o şekilde layık gördüler, o şekilde 
verdiler. Bu itibarla soru cevaplandırılmıştır. 

SAUtM EREL (Konya) — Sayın Balkan, bira, 
bildiğiniz gibi basit bir alkollü içki, ama biz burada, 
yüce Mecliste buıu yasaklama kararı çıkardık. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim, anlıyorum ama 
bakam zorlamamıza ve daha fazla açıklama yap
tırmamıza Başkanlık olarak imkân sahibi değiliz efen
dim. 

Şimdi, verilmiş önergeler vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 343 sıra sayılı Yasa tekli

finin Ek Madde 9. - «Polisin yapacağı inceleme üze
rine» kısmında 0) fıkrasının üçüncü paragrafının 
son cümlesi olan «Bu madde hükmüne ve konulan 
yasaklara uymayan bu gibi yerler hakkında 8 inci 
madde hükümleri uygulanır» cümlesinin madde ve 
fıkrasıyla ilgisi anlaşılamadığından metinden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Hilmi Nalbantoğlu Ömer Kuşnan 
Erzurum Kars 

Hayrullalh Olca Şevki Taştan 
İzmir Sivas 

İbrahim Taşdemir Tevfik Bilal 
Ağrı Hatay 

Salih Alcan Yusuf Demir 
Tekirdağ Uşak 

İSelahattiö Taflıoğlu . 
Yozgat 

Türkiye Büyük İM illet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Kanun Tasarı

sının 7 nci maddesi üe Polis Vazife ve Selahiyetleri 
Kanununa eklenmesi öngörülen Ek 9 uncu maddesi
nin birinci fıkrasılnın (1B) bendinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini Hükümet adına arz ve teklif ederim. 

Yıldırım Akbulut 
İçişleri Bakanı 

«B) Her ne ad altında olursa olsun, oynayanın 
kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla bilgi ve 
maharet artırıcı veya zekâ geliştirici nitelikteki 
elektronik oyun alet ve makineleri, video oyunları, 
televizyon oyunları ve benzeri oyun yerlerinin açıl
ması ve faaliyette bulunmaları,» 

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

rihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkındaki Kanun 
Tasarısıinın 7 nci maddesine ekli ek 9 uncu maddesi-: 
nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve talep 
ederiz. 

Ek Madde 9. —Polisin, şikâyete, istinaden yapa
cağı inceleme üzerine; 

A) Otel. lokanlta, gazino, lokal ve benzeri yerler 
veya çeşjM dinlenme, eğlence ve oyun yeri sekimde 
sabit veya seyyar olarak kulandan kara* demiz, hava 
ve her çeşit taşıma araçlarından bu faaliyetlerin ic
rası, 

B) Bilgi ve maharet artırıcı veya zekâ geliştirici 
nitelikteki çeşitli düşünce, elektronik oyun, alet ve 
makineleri; video oyunları, televizyon oyunları ve 
benzeri oyun yerlerinim faaliyetlerimi kontrol eder. 

Bu glbii verilerin açimaisı ve faaliyette bulunoDa-
ları mahalim belediye başkamdan ile belediye başkanı 
bulunmayan yerlerde yani köy ve kasabalarda mahal
lî. mülkî amirin muhtarların izm'ne bağlıdır. 

Veysel Varol Şevki Taştan 
Erzincan Sivas 

Cemal Özdtemk Mustafa Çelebi 
Tokat Hatay 

Münir SeVinç 

BAŞKAN — Şimdi, 9 uncu maddenin (A) fıkra
sında, «Gazino» dan sonra, havaalanlarında, kültür 
saraylarımda, bilardo salonlarında, toplantı salonun
da, açık hava toplantı salonunda, oyun salonu, tiyat
ro sahnelerinde, kıraathane, konservatuvarlarda, an-
filerde, okul oyun salonlarında, evlenme salonu, dü
ğün salonlarında, diskotek, mldtel gibi açık pazarlar
da, resim galeri salonu, kamping, belediye salonun
da, havaalanlarında, belediye düğün salonlarında, açık 
pazarlarda, kahvehanede, turistik yerlerde, mesire 
yerlerinde vesaire gibi, 1 inci fıkra ile ilgili 9 uncu 
maddemin (A) fıkrasının değişiklik önergesi; keza ay
nı önergelerde (B) fıkrasının ikinci bendinde de, «Po
lis» kelimesinden başlamak suretiyle, daha evvelki 
önergelerde olduğu gibi, muhtelif kademeleri içerikli 
blirifciriıne benzer 39 önerge vardır. 

İSMET TURHANGIL (Manisa) — önergeleri 
okutun önce,( 

BASKJAN — Mülsaade buyurun efendim. 
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iBu öneıfgeleri İçtüzüğün 88 inci maddesinin birin
cil fıkrasının son bendine uygun olaralk 4 adedini oku
tup diğerlerini işleme koymuyorum. (HP sıralarından 
gürültüler, sıra kapakülarına vurmalar) 

(SÜLEYMAN KOYUNCUGÎlL (Gaziantep) — 
Alakası ydk Sayın Başkan. 

SURURÎ BAYKAL (Ankara) — Benzerlik yok
tur Sayın Başkan. 

(SÜLEYMAN KOYUNCUGİL (Gaziantep) — 
MiiHetvekilinin hakkını gaspediyorsunuz. Hepsi ayrı 
kişilerdir. 

SURURÎ BAYKAL (Ankara) — içtüzük hüküm
lerini ihlal ediyorsunuz Sayın Başkan. 

İBAŞKAN — Buyurun, okuyun efendimi: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı 4 3 7 . 1934 

tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Maddeler Eklenmesi Hakkımdaki Kanun Tasarısının 
7 ndi maddesinin Ek madde 9'un aşağıdaki şekilde 
düzenlenmeısıini arz ve teklif ederim., 

«Ek Madde 9. — A) Otel, gazino ve havaalan
larında benzeri yerler ve çeşitli dinlenme, eğlence, 
oyun yeri şeklinde salbit veya seyyar olarak kullanı
lan kara, deniz, halvia her çeşit araçlarında bu faali
yetlerin icrası ve her ne ad aflltmda olursa olsun oyna
yanın kumar ve kazanç kastı olmamak şartı ile bilgi 
ve maharet artırıcı veya zeka gelişHirici nitelikte çe
şitli isimdeki elelktronik oyun afet, Video oyunları, te
levizyon oyunları, aletleri saltış ve oyun yerlerinin açıl
ması ve faaliyette bulunmaları mahalin pols amiri
nin iznine bağlıdır. Bu sekide açılmasına ve faaliyet
te bulunmasına izin verilen yerler de umuma açık yer
ler sayılır. Bu madldie hükmüne ve konulan yasak
lara uyumayan bu gibi yerler hakkında 8 inoi madde 
hükümleri uygulanır. Bu suçların tekerrürü hallinde 
mahallin mülkî alm'iri tarafımdan verilmiş bulunan 
ruhsat iptal edilelblir.» 

Selçuk Akıncı 
Tekirdağ 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Lezgin Önal 
Hakkâri 

Aşjkın Tdktaş 
izmir 

Durcan Bm'irlbayer 
lîzmir 

Tevfik Bilal 
Hatay 

Selafaattin Taflıoğkı 
Yozgat 

Mehmet Kafkaslıgil 
istanbul 

(Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Nerilman Elgin 
Ankara 

Hüsametitlin Konuksever 
Edirne 

Ali İhsan Elgin 
îçel 

Mustafa Kani Bürke 
Denizli 

Hali İbran'im Şahin 
Denizfli 

Halil Nüzhet Goral 
Aydın 

Arif Toprak 
Niğde 

Cemal Özdemir 
Tdkat 

Feridun Şakir öğünç 
îsıtanbul 

Barış Can 
Sinop 

H. Avni Siağesen 
Ordu 

özer Gürbüz 
Sinop 

Seyfi Okltay 
Ankara 

Şükrü Babacan 
Kırklareli 

Yılmaz önen 
izmir 

Hayrullah Olca 
Izmiir 

Rıdvan Yıldırım 
Tunceli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı 4.7,1934 tarihli 

ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi (ve Bu Kanuna Ba
zı Maddeler Eklenmesi Hakkındaki.. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, anla
şılmıyor, biraz daha yavaş okusun. 

BAŞKAN — Yavaş okuyor, yavaş okuyor ve an
laşılıyor efendim. 

Okuyunuz 

Kanun Tasarısının 7 nci maddesinin ek madde 
9'un aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Ek Madde 9. — (A) Otel gazino ve kültür sa
raylarında Ibenzeri yerler veya çeşitli dinlenme eğ
lence, oyun yeri şeklinde sabit veya seyyar olarak 
kullanılan kara, deniz, hava her çeşit araçlarında 
bu faaliyetlerin icrası ve her ne ad altında olursa ol
sun oynayanın kumar ve kazanç kastı olmamak 
şartı ile bilgi ve maharet artırıcı veya zekâ geliştirici 
nitelikte çeşitli isimdeki elefctrinifc oyun alet, video 
oyunları, televizyon oyunları aletleri, satış ve oyun 
yerlerinin açılması ve faaliyette bulunmaları mahal
lin valisinin iznine bağlıdır. Bu şekilde açılmasına 
ve faaliyette bulunmasına izin verilen yerler de umu
ma açık yerler sayılır. Bu madde hükmüne ve konu
lan yasaklara uymayan bu gibi yerler hakkında 8 inci 
madde hükümleri uygulanır. Bu suçların tekerrürü 
halinde mahallin tarafından verilmiş bulunan ruhsat 
iptal edilebilir. 

Tevfik Bilâl Aşkın Toktaş 
Hatay İzmir 
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Kadir Narin 
Diyarbakır 
Salim Erel 

Konya 
Münir Sevinç 

Eskişehir 
Barış Can 

Sinop 
Mustafa Kani Bürke 

Denizli 
Selçuk Akıncı 

Tekirdağ 
H. Alvni Sağesen 

Ordu 
Arif Toprak 

Niğde 
Yılmaz önen 

İzmir 
Feridun Şalkir öğünç 

İstanbul 

Salih Akan 
Tekirdağ 

Nuri Korkmaz 
Adana 

Hüsamettin Konuksever 
Edirne 

Ali İhsan Elgin 
İçel 

özer Gürbüz 
Sinop 

Seyfi Oktay 
Ankara 

Şükrü Babacan 
Kırklareli 

Cemal özdemir. 
Toka* 

Rıdvan Yıldırım 
Tunceli 

Hayrullah Olca 
İzmir 

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

ve 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selafciyet Kanununun 
Bazı maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Maddeler Eklenmesi hakkında kanun tasarısının 7 
nci maddesinin ek madde 9'un aşağıdaki şekilde dü
zenlenmesini arz ve teklif ederim. 

«Ek Madde 9. — l(A) Otel gazino ve bilardo 
salonlarında benzeri yerler veya çeşitli dinlenme eğ
lence, oyun yeri şeklinde sabit veya seyyar olarak 
kullanılan kara, deniz, hava her çeşit araçlarında 
bu faaliyetlerin icrası ve her ne ad altında olursa 
olsun oynayanın kumar ve kazanç kastı olmamak 
şartı ile bilgi ve maharet artırıcı veyia zekâ gelişti
rici nitelikte çeşitli isimdeki elektronik oyun alet, 
video oyunları, televizyon oyunları aletleri satış ve 
oyun yerlerinin açılması ve faaliyette bulunmaları 
mahallin yetkili amiri iznine Ibağlıdır. Bu şekilde açıl
masına ve faaliyette bulunmasına izin verilen yer
lerde umuma açık yerler sayılır. Bu madde hükmü
ne ve konulan yasaklara uymayan bu gibi yerler 
hakkında 8 inci madde hükümleri uygulanır. Bu suç
ların tekerrürü halinde mahallin yetkili amiri tara
fından verilmiş bulunan ruhsat iptal edilebilir.» 

Tevfik Bilâl Aşkın Toktaş 
Hatay îzmir 

Durcan Emirbayer Kadir Narin 
İzmir Diyarbakır 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Neriman Elgin 
Ankara 

Hüsamettin Konuksever 
Edirne 

H. Avni Sağesen 
Ordu 

Ali İhsan Elgin 
M 

Rıdvan Yıldırım 
Tunceli 

Seyfi Oktay 
Ankara 

Arif Toprak 
Niğde 

Selçuk Akıncı 
Tekirdağ 

Feridun Şakir öğünç 
İstanbul 

Mehmet Üııer 
Kayseri 

Salim Erel 
Konya 

Barış Can 
Sinop 

Mustafa Kani Bürke 
Denizli 

özer Gürbüz 
Sinop 

Şükrü Babacan 
Kırklareli' 

Yılmaz önen 
îzmür 

Cemal özdemir 
Tokiat 

Hayrullah Olca 
İzmiB 

Halil Nüzhet Goral 
Aydın 

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

ve 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Maddeler Eklenmesi hakkında kanun tasarısının 7 
nci maddesinin ek madde 9'un aşağıdaki şekilde dü
zenlenmesini arz ve eklif ederiz. 

«Ek Madde 9. — <A) Otel gazino ve toplantı 
salonunda benzeri yerler veya çeşitl dinlenme eğ
lence, oyun yeri şeklinde sabit veya seyyar olarak 
kullanılan kara, deniz, hava her çeşit araçlarında bu 
faaliyetlerin icrası ve her ne ad altında olursa olsun 
oynayanın kumar ve kazanç kastı olmamak şartı ile 
bilgi ve maharet artırıcı veya zekâ geliştirici nitellik-
te çeşitli isimdeki elektronik oyun alet, video oyun
ları, televizyon oyunları aletleri satış ve oyun yerle
rinin açılması ve faaliyette bulunmaları mahallin 
mülkî amirinin iznine bağlıdır. Bu şekilde açılmasına 
ve faaliyette bulunmasına izin verilen yerlerde umu
ma açık yerler sayılır. Bu madde hükmüne ve konu
lan yasaklara uymayan bu gibi yerler hakkında 8 
inci madde hükümleri uygulanır. Bu suçların teker
rürü halinde mahallîn mülkî amiri tarafından ve
rilmiş bulunan ruhsat iptal edilebilir. 

Tevfik Bilâl Lezgin önal 
Hatay Hakkâri 

Kadir Narin Mehmet Kafkaslıgil 
Diyarbakır İstanbul 
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Aşkın Toktaş 
İzmir 

Salim Erel 
Konya 

Mehmet Üner 
Kayseri 

Neriman Elgin 
Ankara 

Hüsamettin Konuksever 
Edirne 

Arif Toprak 
Niğde 

Ali İhsan Elgin 
İçel 

özer Gürbüz 
Sinop 

Nuri Korkmaz 
Adana 

Halil İbrahim Şahin 
Denizli 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Durcan Emirbayer 
İzmir 

Münir Sevinç 
Eskişehir 

H. Avni Sağesen 
Ordu 

Barış Can 
Sinop 

Mustafa Kani Bürke 
Denizli 

Selçuk Akıncı 
Tekirdağ 

Seyfi Oktay 
Ankara 

Şükrü Babacan 
Kırklareli 

Rıdvan Yıldırım 
Tunceli 

Cemal özdemir 
Tokat 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Sayın 
Başkanım, usulle ilgili bir sorum var efendim. 

Az evvel «38 tane önerge geldiğini» buyurdunuz 
ve bu 38 önergenin içinden 4 tanesini tespit ettiniz. Bu 
tespiti neye göre ve hangi usulle yaptınız efendim? 

BAŞKAN — Geliş sırasına göre. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Hepsi 
toplu halde size gelmiştir efendim. 

BAŞKAN — Geliş sırasına göre baktık efendim. 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Ge

liş sırasını hangi usule, göre, neyle tespit ettiniz efen
dim? 

'BAŞKAN — Kanunlar Müdürlüğü rakam koyar. 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Neye 

göre rakam koyuyor efendim? 
'BAŞKAN — Geliş sırasına göre rakam koyar. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Efen
dim, 3'8'i de aynı anda geldi size, 

BAŞKAN — Efendim, aynı anda gelmişse... 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Böy
le bir usul yok Sayın Başkanımı. Bu usul, olsa olsa 
tombala usulü olur M, bir yasanın oluşturulmasında 
tomlbala usulü izlenemez. 

BAŞKAN — Kanunlar Müdürlüğü geliş şurasını 
tespit etmiştir. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Sa
yın Başkan, yanlış uygulama yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Şimdi, önergeleri aykırığı sırasına 
göre okutuyorum: (HP sıralarından sıra kapaklarına 
vurmalar) 

SORURİ BAYKAL (Ankara) — Sayın Başkan, 
usul hakkında söz istiyorum efendim, 

BAŞKAN — Efendim, bu konular halledildi. Bu
gün aşağı yukarı 10 arkadaşımız bu konuda söz aldı. 

SORURİ BAYKAL (Ankara) — Değerli Baş
kanım, 64 üncü maddeye göre tutumunuzu açıkla
mak istiyorum. Bu icraat yanlıştır Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Baykal, lütfen dinlemenizi 
rica edeyim. Bu tutumumuzu, bu görüşümüzü eleş
tirmek üzere 10'a yakın arkadşımız söz aldı ve bu 
konuyu müzakere edici 20'ye yakın karşılıklı söz sarf 
edildi dünden beri. Başkanlığımızın tutumu bu is
tikamettedir, böyle takdir ediyoruz. (Bizim bu uy
gulamamız hatalı ise, bizim hatalı uygulamalarımızı 
tetkik edecek, inceleyecek merciler vardır; takdirimiz 
böyledir. 

Buyurun devam «din efendim. 
SÜLEYMAN KOYÜNCUGİL (Gaziantep) — Ne

residir o makam, neresi? 

ALİ RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) — O ince
leyecek merci hangi mercidir Sayın Başkan? 

SURJURİ BAYKAL (Ankara) — Lütfen Sayın 
Başkan, kısaca arz edeceğim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — İçtüzüğün 88 inci maddesi, «Bir fık
ra hakkında 4'ten fazla önerge verilemez» diyor. 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Kısa arz edece
ğim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun. 

ALİ RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) — İnce
leyecek makamı söylemediniz Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Sayın milletvekiline arz edeyim: Ka
nunların müzakeresindeki usulsüzlüklerden dolayı 
Anayasa Mahkemesi bugüne kadar hayli kanun 
metnini iptal etti. Bu itibarla bu, tetkike tabidir. Sayını 
arkadaşımız «Buradan çıktıktan sonra ne olacak, kim 
tetkik edecek?» dediler de, onun için cevap verdim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, 19812 Anayasası bu imkânı kaldırdı efen
dim. 19812 Anayasasına gör© sadece en son oylama
daki usulsüzlük Anayasa Mahkemesine gider. Lütfen 
bu durumu dikkate alarak değerlendiriniz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SURURİ BAYKAL (Ankara) — Sayın Başkan, 

, muhterem milletvekilleri; hangi... 
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zaten Sayın Divan Başkanı isabetle, «Bunlar aynı 
önergeleridir» demediler, zabıtların tetkikinden de an
laşılacağı üzere çok değerli Divan Başkanımız, «Ben
zer önemelerdir» dediler. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Te
minatımız sizsiniz Sayın Başkan, Anayasa Mahkemesi 
değil. 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı makamı var. 
SURURt BAYKAL (Devamla) — Devam edebilir 

miyim Sayın Başkan? 
iBAŞKAN — Tabiî, tabiî, buyurun, 
SURURt BAYKAL (Devamla) — Hangi önerge

lerin içeriğimin ne olduğunun, tek tek hanigi nedenle 
Sayın Dirvan Başkanımızca kabule şayan görülmedi
ğinin ayrı ayrı izah edilmesi gerekirdi, itirazlarımıza 
rağmen, Sayın Divan Başkanımız günlerdir anlaya
madığımız birtakım sebeplerle bu kaimeye riayet 
etmemektedir. 

Bunları özetlemeden tabirleriyle aynı olduğu ka
naatine varamaz Sayın Divanı Başkanımız ve bun
ları ayiamıamazlık edemez Sayın Divan Başkanımız. 
Demin Sayın Divan Başkanımızın sıraladığı önerge
ler aynı değildir. Kaldıki, hanigi nedenle aynı olup 
olmadığının özetlenmesi gerekirdi, özetlenmedi. 

(Kaldıki, Sayın Divan Başkanımız kendileri de... 
(ANAP sıralarından «Divan Başkanı değil, Meclis 
Başkanı» sesleri) 

SURURt SAYKAL (Devamla) — Sayın Divan 
Başkanımızın tutumu hakkında söz aldığım için efen
dim, size hitap ederek... 

BAŞKAN — Sayın Baykal, zatı âliniz aşağıdaki 
bazı sözlere fazla kulak veriyorsunuz; onun için de
vam edin. 

SURURt BAYKAL (Devamla) — Kulaklarım 
hassastır Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sizi rahatsız edecek fazla bir mü
dahalenin olduğu kanaatinde değilim; devam edin 
efendim. 

SURURt BAYKAL (Devamla) — Efendim, mü
dahalelerin fazla olup olmadığı sübjektif bir değer
lendirme ide ilgilidir; beni çok fazla rahatsız etmek
tedir, çünkü ben yerimden kimseyi rahatsız etme 
alışkanlığını kazanmış bir milletvekili dePim efen
dim, 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, arkadaşımızın 
'hassasiyeti anlaşıldı; ama buna rağmen aşağıdan, ufak 
dahi olsa işaretler geliyor, bu itibarla sükunetle din
lenmesini, hiç ses çıkarılmamasını çok rica ediyorum. 

Buyurun efendim. 
SURURt BAYKAL (Devamla) — Sayın Divan 

Başkanımızın sıraladığı önergeler, ne mahiyet itiba
riyle, ne gerekçe itibariyle aynı değildir; imzaları da 
sayın milletvekilinin belirttiği gibi farklıdır. Kaldıki, 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Evet, orada 
da suç işlediler. 

SURURt BAYKAL (Devamla) — Aynı önerge
ler ile benzer önergelerin bir olmadığını hatırlatmak 
isterim. Aynı demek, takdir buyuracağımız gibi, tıpa 
tıp demektir, eş demektir. Benzerlik aynılık demek 
değildir. Bu nedenle, aynılık kefesine konularak tar-
tılamaz ve oyknmamazlık edilemez diyorum. 

Seçilen 4 önerge hanigi ölçülere göre ve harigi 
'objektif kriterlere göre seçilmiştir; bunu Sayın Divan 
Başkanımız açıklamalıdır, özetlemelid'ir. Neden di
ğerleri seçilmedi' de bunlar? Bunu açıklamaya Sayın 
Divan Başkanımız mecburdur; çünkü bu organmüze-
rinde organ yoktur ve bu organ ve bu değerli mıil-
le^ek'iHeri* her şeyi bilmeye mezundur, yetkilidir ve 
bunlara hakkı vardır. (HP sıralarından alkışlar) 

iBAŞKAN — Sayın Bayikal, toparlayınız efendim, 
lütfen toparlayınız efendim. Tutumumuz hakkındaki 
beyanlarınızı toparlayınız efendim. 

SURURÎ BAYIKAL (Devamla) — Sayın Başka
nım, lütfedin gecenin bu saatinde çok önemli bul
duğum bir konu ve ilk defa çıkıyorum kürsüye... 

iBAŞKAN — Efendim, toparlayınız, rica ediyorum. 
SURURt BAYKAL (Devamla) — Herkese gös

terdiğiniz bu müsamahayı, özellikle bu kanada gös
terdiğiniz müsamahayı bana da göstermenizi istirham 
ederim. Sayın Başkanım. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — İktidar kanadından kaç kişi söz aldı 
da, ne müsamaha göstereceğim bugüne kadar? (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

SURURt BAYKAL (Devamla) — Uygulamalar
la ilgili olarak gösterdiğiniz müsamahayı kastetmiş
tim Sayın Başkanım. 

Efendim, demin sözümü kestiniz, 'ben arz etmeye 
devam ediyordum.., 

İBAŞKAN — Sayın Baykal, Sayın Baykal çok 
rica edeceğim, tutumumuzun bu önergeleri yanlış 
tatbik... 

SURURt BAYKAL (Devamla) — Sizin tutumu
nuzun çok iyi olduğunu söylersem, konuşmaya devam 
edebilir miyim Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Efendim, ister iyi olsun ister kötü 
olsun; onu tenkit edin, onun üzerinde durun. 

SURURt BAYKAL (Devamla) — Peki Sayın Baş
kanım. 
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ıHAŞKAN — ©izim hatalı hareket ettiğimizi, I 
isabetsiz hareket ettiğimizi söylediniz. Toparlayınız. 

SURURİ BAYKAL (Devamla) — Efendim to
parlıyorum. Daha bttiremedim; sıralıyorum, tek tek 
sıralıyorum. I 

Efendim, niye sayın Genel Kurul her şeyi bilmeye 
mezundur ve bilmelidir; sayın milletvekilleri bilmeli- J 
dir dedim? Çünkü, bu Kanuna yazılmamış birtakım 
amaçlardan söz edildi. Amaçlar kanunun çerçevesi 
içindedir. Milletvekili her şeyi bilmelidir, hiçbir ge-
«dcçe ve hiçbir amaç milletvekilinden gizlenemez. 
Bunun için arz ettim. '(Alkışlar) I 

Hatta bir milletvekili, devletin sırlan olabileceğin
den söz ederken, hemen arkasından Doğu ve Gü
neydoğu Anadoludaki olaylardan söz etti. Biz bili- I 
yoruzki, bir kanun çıkarsa bütün sath-ı vatan için 
uygulanmak üzere çıkar. («ıBraıvo» sesleri, alkışlar) 

Gerekçeleri okumamaktan başlayan ya.nlı buldu-' 
ğumuz tutumunuzun, olması gerekli tarafsızlığınıza 
ıgöllge düşürdüğü kanaatindeyim. Gerekçeleri kabul 
etmemek yetkiniz yoktur Sayın Başkanım. Baştan be
ri kanunun zatı âlinize vermediği yetkileri kullandı
nız. Yetki demek, layüsellik demek değildir, birtakım 
kriterlere dayanmak gerekir. («ıBravo» sesleri, alkış
lar) 

Biz, halkın ezilmesi için hazırlanan hiçbir mizanse
ne alet olmayacağız («Bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, bazı iktidarlar ekmek, 
bazıları sözde.., 

USMAİL SARUHAN (Ankara) — Saygılı olun, 
süreniz 5 dakikadır. İçtüzüğün emri bu. 

IBAŞKAN — Sözlerini bitirmek üzere efendim, 
bir dakika. Devam edin, devam edin efendim. 

SURURİ BAYKAL (Devamla) — Çok kısa arz 
edeceğim efendim, çok kısa, bitiyor efendim. 

BAŞKAN — Sayın Baykal, konuşma adabına ria
yet edelim, 

SURURİ BAYKAL (Devamla) — Ben çok adaplı, 
terbiyeli bir adamım Sayın Başkanım. 

IHAŞKAN — Efendim, ben size edep dışı bir söz 
söylemiyorum, katiyen söylemem, terbiyem de müsait 
değildir. Ben konuşma adabından bahsediyorum. 

SURURİ BAYKAL (Devamla) — Konuşma ada
bını kastettim.. Ben ona çak riayet ederim Sayın 
Başkanım. 

'BAŞKAN — O halde toparlayınız efendim, lütfen 
efendim. Bizim tutumumuz hakkında konuşunuz. Lüt
fen toparlayın. I 
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SURURİ BAYKAL (Devamla) — Toparlıyorum, 
vallahi toparlıyorum, billahi toparlıyorum. (Alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bazı iktidarlar, sözüm ona, 
ekmek verirler; aslında verdükleri sefalet ücretidir, 
bunun karşılığında hiç hürriyet vermezler bazı sis
temlerde. Bazıları, Sözüm ona kâğıt üzerinde kalmış 
hürriyetler verirler, hiç ekmek" vermezler. İnanınki, 
daha önce ekmek vermediğini, sefalet ücreti verdiğini 
sık sık bu kürsüden arz ettiğim sayın iktidar, bugün 
özgürlükleri vermediğini, vermeyeceğini de kanıtla
maktadır. 

Saygıyla arz ediyorum ve Başkana ve siz değerli 
milletvekillerine müsamalhanız için teşekkür ediyorum 
efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun okuyun efendim: 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına...» 

İM. SEYFH OKTAY (Ankara) — Konuya ilişkin 
bir sual sormak istiyorum efendim. 

Şimdi uyguladığınız sisteme göre bir fıkra için 
4 tane önergeyi nazara alıyorsunuz ve işleme koyu
yorsunuz. Şimdi 9 uncu maddede birden fazla fıkra 
var. 

BAŞKAN — Hepsj birinci fıkra için efendim. 
İM. SEYFİ OKTAY (Ankara) — 5 veya 6. 
BAŞKAN — Hayır efendim, hepsi birinci fıkra 

için verilmiş önergelerdir. Hepsi 9 uncu maddenin 
(A) fıkrası içici verilmiş önergelerdir. 

M. SEYFjl OKTAY (Arikara) — Okunmadan na
sıl bilinir Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Orada yazılı, okudum efendim, 
okudum. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Okunmadan 
saptanamaz bu. 

BAŞKAN — Efendim, zapta geçirdim. «Bu 
önergelerde 9 uncu maddenin (A) fıkrasının filan, 
yerinde başlayan filan kelimeden sonra şu ilaveler, 
şu ilaveler yapılmış» diye zapta geçirdim. Ek 3 üncü 
maddenin müzakeresi sırasında da aynı tatbikatı 
yaptun; aynı mahiyettedir. 

M. SEYFİ OKTAY (Anıkara) — Şimdi tamamı 
(A) fıkrasıyla mı ilgili efendim? 

BAŞKAN — Evet (A) fıkrası ve bir de aynı 
önergede (B) fıkrasının ikinci bendinde «(Mahallin en 
büyük mülkî amirine» yerine, «Bu mülkî amirine» 
muhtelif isimler... 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — O zaman 8 
önerge olması lazım Sayın Başkan. 

SALİM EREL (Konya) — İfadeler aynı tarzda mı 
'hepsinde? 
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IBAŞKAN — Efendim, önerge tektk. 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — 8 önerge olması 

lazım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Evet, efendim, aynı daktilo makine

leriyle yazılmış ve aynı ifadeler kullanılmış. (HP 
sıralarından gürültüler) 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş)— Sa
yın Başkan, biz Anavatan Partisi değiliz, biz fakir 
partiyiz, bir tane daktilo makinemiz var bizim, (HP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, anlamadım efendim, ak
lamadım Sayın Bayezit? (HP sıralarından gürültüler) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bir 
tane daktilo makinemiz var bizim Sayın Başkan, 

SALİM EREL (Konya) — Holdingte yazılmadı 
bu önergeler, daktiloda yazıldı. 

BAŞKAN — Efendim, bir daktilo makinesine ya
zılmış ve fotokopi yapılmış; burada gözüküyor. (HP 
sıralarından gürültüler) 

M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Efendim, içeri
ği değişik önergelerin, mahiyetleri değişik. 

BAŞKAN — Efendim, 3 üncü maddede de aynı 
uygulamayı yaptık. Daha evvelki maddelerin müza
keresinde de aynı uygulamayı yaptık. 88 inci mad
denin birinci fıkrasının son bendine göre işlem ya
pıyorum. 

SÜLEYMAN KOYUNCUGİL (Gaziantep) — 
Aynı hatayı devam ettiriyorsunuz. 

SALİM EREL (Konya)*— Sayın Başkan, çıkar
maya çalıştığınız kanuna gölge düşürüyorsunuz. 

BAŞKAN —• İşlem yapıyorum efendim. 
Buyurun okuyun efendim, okuyun efendim. 
M. SEYF1 OKTAY (Ankara) — Oyladığınız tü

züğe aykırı efendim. 
BAŞKAN — Okuyun efendim. 
AYHAN FİRAT (Malatya) — Usul hakkında, 

bir dakika, soru soracağım Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Efendim, Başkanlık soru makamı de

ğildir efendim, lütfen efendim. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkanım, 

bir dakika, soracağım efendim; bu tutumunuz hak
kında bir sual soracağım. 

BAŞKAN — Efendim, önerge safhasında esasen 
soru olmaz. Lütfen oturun efendim. (HP sıralarından 
gürültüler) 

Devam edin efendim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı 4.7.1934 tarihli 
ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 

Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ba
zı Maddeler Eklenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı
nın 7 nci maddesine ekli ek 9 uncu maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve talep ederiz. 

Ek Madde 9. — Polisin, şikâyete istinaden yapa
cağı inceleme üzerine; 

A) Otel, lokanta, gazino, lokal ve benzeri yerler 
veya çeşitli dinlenme, eğlence ve oyun yeri şeklinde 
sabit veya seyyar olarak kullanılan kara, deniz, ha
va ve her çeşit taşıma araçlarından bu faaliyetlerin 
icrası, 

B) Bilgi ve maharet artırıcı veya vekâ geliştirici 
nitelikteki çeşitli düşünce, elektronik oyun, alet ve 
makineleri; video oyunları, televizyon oyunları ve 
benzeri oyun yerlerinin faaliyetlerini kontrol eder. 

Bu gibi yerlerin açılması ve faaliyette bulunma
ları mahallin belediye başkanları ile belediye başkanı 
bulunmayan yerlerde yani köy ve kasabalarda mahal
lî mülkî amirin - muhtarların iznine bağlıdır. 

Erzincan Milletvekili Veysel Varol ve arkadaşları. 
BAŞKAN — Sayın komisyon önergeye katılıyor 

musunuz efendim? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

SIN (Muş) — Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... (HP sıralarından «Olmaz, olmaz» ses
leri) Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum... (HP sıralarından 
«Sayın Başkan usulsüzlük yapıyorsunuz» sesleri, sı
ra kapaklarına vurmalar) 

Buyurun okuyun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Kanun Tasarısı

nın 7 nci maddesi ile Polis Vazife ve Selahiyetleri 
Kanununa eklenmesi öngörülen ek 9 uncu maddenin 
birinci fıkrasının (B) bendinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini hükümet adına arz ve teklif ederim. 

Yıldırım Akbulut 
İçişleri Bakanı 

«B) Her ne ad altında olursa olsun, oynayanın 
kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla bilgi ve ma
haret artırıcı veya zekâ geliştirici nitelikteki elektro
nik oyun alet ve makineleri, video oyunları, televiz
yon oyunları ve benzeri oyun yerlerinin açılması ve 
faaliyette bulunmaları» 
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BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyor efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Yoklama istiyoruz efendim, yoklama istiyoruz Sa
yın Başkan, oylamaya geçmeden yoklama istiyoruz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. (ANAP 
sıralarından «Çoğunluk var» sesleri) 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Ekseriyet 
var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yoklama, bir hakkın suiistimali 
olarak kullanılamaz. (ANAP sıralarından «Bravo 
Başkan» sesleri, alkışlar) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Efendim, o zaman istemedim, şimdi istiyorum Sayın 
Başkan, şimdi istiyorum. 

BAŞKAN — Bir misal arz edeyim. Başkanlık kür
süsünde Ferruh Bozbeyli; zabıttan okuyorum : 

«Bu Mecliste ekseriyetin olduğunu herkes gör
mektedir. Alenen ekseriyet olduğu halde ekseriyetin 
olmadığı iddiası, bir hakkın suiistimalidir. Buna im
kân vermeyeceğiz. 

ALİ KARCI — Yoklama yapmaya mecbursunuz. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, şu Mecliste 

bütün gruplar hazır bulunduğu halde ve herkesin gö
zü önünde ekseriyetin olmadığını iddia etmek, bir 
hakkı suiistimal etmek için en güzel örneği verebil
mekte yarışa çıkmaktır. 

Şimdi bu önergeyi oyunuza sunuyorum 
Bu itibarla... (Gürültüler) 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
biz önerge vermedik efendim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bu itibarla, saym kâtip üyeler de 
dahil olmak üzere, yeterli sayımızın bulunduğunu, 
hem üstünde bir yeterli sayı bulunduğunu kabul et
tiğimizden dolayı, bu talebinizi kabul etmiyoruz. 

Devam ediyoruz efendim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Sayın komisyon, hükümetin teklif ettiği bu öner
geyi kabul ediyor musunuz? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Kabul ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Şimdi, teklif edilen önergeye komis
yon katılıyor. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Bir sorumuz var efen
dim. 

BAŞKAN — Soru dönemi geçmiştir efendim. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Fırsat vermiyorsunuz 

ki efendim, bir soru soracaktık. Çok motorize oldu
nuz, motorize. 

İBRAHİM UR AL (İstanbul) — Soru soracağız 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ural, çok kısa bir zaman son
ra zannediyorum; biz de yorulduk, tatil arası verece
ğim, onu ifade ediyorum. 

İBRAHİM URAL (İstanbul) — Aslında sizin vak
tiniz yeni geldi Sayın Başkan, eforunuz kuvvetli. 

BAŞKAN — Şimdi diğer bir önergeyi tekrar oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 343 sayılı Yasa Teklifi

nin ek madde 9. — Polisin yapacağı inceleme üze
rine : 

Kısmında (B) fıkrasının üçüncü paragrafının son 
cümlesi olan «Bu madde hükmüne ve konulan ya
saklara uymayan bu gibi yerler hakkında 8 inci mad
de hükümleri uygulanır» cümlesinin madde ve fıkra
sıyla ilgisi anlaşılamadığından metinden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu ve arka
daşları. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... (HP sıralarından «Söz hakkı doğdu» 
sesleri) Efendim, isteyen olursa tabiatıyla veririm, is
temeyene ben zorla «Söz istiyor musunuz?» diye so
rabilir miyim? 

Söz isteyen olmadığına göre oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

Söz talep edilir. Başkan, «Söz istiyor musunuz, is
temiyor musunuz?» diye sormaz. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum : 

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

ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Mad
deler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının 7 nci 
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maddesinin ek madde 9'un aşağıdaki şekilde düzen
lenmesini arz ve teklif ederim. 

Ek Madde 9. — a) Otel, gazino ve havaalanla
rında benzeri yerler veya çeşitli dinlenme, eğlence, 
oyun yeri şeklinde sabit veya seyyar olarak kullanı
lan kara, deniz, hava her çeşit araçlarında bu faali
yetlerin icrası ve her ne ad altında olursa olsun oy
nayanın kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla 
bilgi ve maharet artırıcı veya zekâ geliştirici nitelik
teki çeşitli isimdeki elektronik oyun alet, video oyun
ları, . televizyon oyunları, aletleri satış ve oyun yer
lerinin açılması ve faaliyette bulunmaları; 

Mahallin Cumhuriyet Savcısının iznine bağlıdır. 
Bu şekilde açılmasına ve faaliyette bulunmasına izin 
verilen yerler de umuma açık yerler sayılır. Bu mad
de hükmüne ve konulan yasaklara uymayan bu gibi 
yerler hakkında 8 inci madde hükümleri uygulanır. 
Bu suçların tekerrürü halinde mahallin polis amiri 
tarafından verilmiş bulunan ruhsat iptal edilebilir. 

Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin ve arkadaş
ları. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılmıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın arkadaşlarım, bu önerge de diğer önergenin 

aynı. Yalnız... 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Gerekçesi farklı 

efendim. 
BAŞKAN — Efendim okundu, gerekçesi vesaire-

si hepsi okundu bu 4 önergenin. 
Buraya, «otel ve gazino» kelimelerinden sonra, 

«kültür saraylarına» ibaresiyle, «mahallin en büyük 
valisine» ibareleri ilave edilmiş. 

İBRAHİM TAŞDEMÎR (Ağrı) — Efendim, sa
rayla bilardo salonu arasında fark vardır. 

BAŞKAN — Bu itibarla, bu önerge de sadece bu 
iki ilaveyle gelmiş bulunmaktadır huzurlarınıza. 

Hatay Milletvekili Tevfik Bilal ve arkadaşlarının 
bu önergesine komisyon ve hükümet katılıyor mu 
efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılmıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

I İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
I (Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 
I BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka-
I bul edenler... Etmeyenler., önerge kabul edilmemiş-
I tir. 
I Diğer önergeye de demin ifade ettiğim gibi, «ga-
I zino» kelimesinden sonra, «bilardo salonlarında» iba-
I resiyle, (d) fıkrasına da, «Mahallin en büyük yetkili 
I amiri» ibaresi yazılmıştır. 
I Hatay Milletvekili Tevfik Bilal ve arkadaşlarının 
I bu önergesine komisyon ve hükümet katılıyor mu 
I efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
I SIN (Muş) — Katılmıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

I İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
I (Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 
I BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka-
I bul edenler... Etmeyenler., önerge kabul edilmemiş

tir. 
I Diğer önergede de yine, (A) fıkrasında «gazino» 
I kelimesinden sonra, «Toplantı salonunda ve mahal-
I 1in en büyük mülkî amirine» ifadeleri kullanılmıştır. 
I SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, okun-
I sun da anlayalım. 

BAŞKAN — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
I rin ve arkadaşlarının bu önergesine komisyon ve hü-
I kümet katılıyor mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATILLA 
I SIN (Muş) — Katılmıyor Sayın Başkan. 
I BAŞKAN — Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
I (Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 
I BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka-
I bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiş

tir. 
SÜLEYMAN KOYUNCUGIL (Gaziantep) — 

I Sayın Başkan, önergeleri özetlemek gibi bir usul var 
I mıdır efendim? (ANAP sıralarından «Var, var» ses-
I leri) 
I KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — 
I özetleri anlayamadığımız için bu oylamalar geçerli 
I değildir. 
I BAŞKAN — Şimdi Tekirdağ Milletvekili Salih 
I Alcan ve arkadaşları ile yine Diyarbakır Milletvekili 
I Şeyhmus Bahçeci ve arkadaşlarının 2 önergesi var-
I dır. 
I Bu önergelerin, hangi maddeyle ilgili bir değişiklik 
1 önergesi olduğu belli değildir. Çünkü değişiklik öner-
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bir poliis memurunun bir suçla karşılaştığı zaman kem
di bölgesi dışındadır diye buna müdahale edememe-
sün'in toklumda polise karşı güven duygusunu, Devle
te klaırşı güven duygusunu sarsıcı bir intliba uyandira-
cağı anlaşılıyor ve bu açıklanıyor, bu çok dloğru; ama 
siivl polisin - ki bunun değiştirileceğine dair bir öner
ge verildiği şayiaları dolaştı, ıtemennii ödiyoruz veril-
m'işltfir - böyle feir yetkiyle teçhiz edilmesinin mantı
ğını anlamak güçtür. Bu madidenin kendisi ile gerek
çesini karşılaştırdiğınızda, diğer maddelerde olduğu 
gibi, yine bir çelişki ortada var ve ister istemez insa
nın aklına acalba bu tasarıda gerekçeleri başka el mi 
yazdı, maddeyi başka el mıi yazdı dliye bir sual uya
nıyor; arz edeceğim elendim. 

gesi eklenmemiştir ve sadece kitaplardan metinler ' 
eklenmiştir. Bu itibarla önergeleri, önerge olarak ka
bul edemediğimizden işleme koyamıyoruz. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Önerge sahibine so
run efendim. Zaten içeriğinden de anlaşılır efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bize gelen bir önergeyi, 
bunu düzeltin veya düzeltmeyin diye göndermek hak
kına sahip değiliz.' 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Var efendim, içeri
ğinden anlaşılır. 

BAŞKAN — Şimdi 9 uncu maddeyi kabul etti
ğiniz değişiklikle birlikte oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek 4 üncü maddenin müzakeresine geçiyoruz. 
'Maddeyi okutuyorum : 

EK MADDE 4. — Polis; görevli bulunduğu po
lis bölgesi sınırları içinde, hizmet branşı, yeri ve za
manına bakılmaksızın bir suçla karşılaştığında suça 
el koymak, önlemek, sanık ve suç delillerini tespit, 
muhafaza ve yetkili. zabıtaya teslim etmekle görevli 
ve yetkilidir. 

Bu yetkinin kullanılmasında ve mükellefiyetin ye
rine getirilmesinde üniformalı veya üniformasız po
lis, görevli bulunduğu polis bölgesi sınırları ile bağlı 
olmaksızın her zaman ve her yerde görevli sayılır. 

Bu madde hükmü gereğince bir suça müdahale 
eden polise karşı işlenen suçlar,, görevli memura kar
şı işlenmiş suç; müdahalede bulunan polisin işledi
ği suçlar ise, görevli memurun işlediği suç sayılır. 

BAŞKAN — Sayın Osman Bahadır?.. Yok. 
Sayın Turan Bayezit; buyurun efendim. 

HP GROBİU ADINA M. TORAN BAYEZİT 
(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sıayın mUletJvekii-
'ler!i; bugüln bu kanunun müzakierösinlin 5 inoi gününe 
girdik.; öyle bir tasan İki, müzakeresi dahi başıta Sa
yın Başbakan ollimalk ülzere, btüjtün Kalbine üyelerini ve 
(tçişflbrli (Bakanlığımın 2 yüksek bürokratını bu işyerin
de ikamete mecbur ediyorisunuz. 'Böyle bir tasarı. 

FAHİR SAlBUMlŞ/ (Bursa) _ tşyeri ne demek? 
M. TORAN BAYEZİT (Devamla) — Bizim iş

yerimiz arkadaşlar, tezyif anlamında kullanmadım. 
Tasarıdaki taMirleri kullandım. 

'Müzakeresi böyle bir durum yaratan tasarının, 
uygulanmasının nasıl Calbflolar çıkaracağını takdirleri
nize sunarak sökerime basılıyorum. 

(Efendim, 4 ündü madde, içinde de yer alan te
rimlerle polisi sıüimme haşa her yerde hazır ve nazır 
görüyor. Talbir aynen tasarıda geçmektedir. Gerek
çesine (baktığımızda çjoik haklı olarak resmî elbiseli 

Maddenin metnine göre polis, pols bölgesi dışın
da, hangi cins polis olursa olsun, tralfik polisi ve di* 
ğer genel zabıta her suça müdahale eddbilecek. 

İÎBRAHÎM ORAL (MaribuJ) — Jandarma dahil. 

İM. TURAN BAYEZÎT (Devamla) — Burada po
lis bölgesi dışında. 

Altında, bu yetlkiniin kullanılmasında üniformalı 
ve üniformasız polise her yerde ve her zaman bu yet
ki veriliyor; ama gerekçeye baktığınız zaıman, bir 
ilde herhangi bir hizmet 'biriminde üniformalı olarak 
görev yapan bir polis, göreVi hitamında veya iz'inİ 
iken sivil elbiseli olarak, nerede ofliursa olisun bir suçla 
karşılaştığında» d'iyor. Yalnız burada gerekçe suça 
indirgiyor. Halbuki metinde suç yoktur, yukarıda ya
zıldığı gilbi, sadece ceza hukuku açısından suç sayıla
bilecek halier dışında manii zalbıfta hizmeti de gerek
tirdiği takdirde bunlara da müdahale edebilecek. 

Bu çelişkiyi vurgulamak istedim ve özelikle de si
vil elllbiiseüi polise bu yetkiyi vermenin vatandaşın hu
kukunun korunma'sıından çok polisin zedelenmesine 
yol açacağını tebarüz ettirmek istedim. 

Sayın Başkanım, sözlerime - İçtüzük gereği - zatı 
âlinizi selamlamak ve za'tı âlinize hitap etmekle baş
ladım. Müsaade buyurursanız sözlerimi zatı âlinize 
ithaf etmekle giitirımek istiyorum. 

Zatı âllîniz, tahmin ediyorum ki, Türk politika li-
teraltürüne fotokopi düşmanı olarak geçeceksiniz. Sa
yın Başkanım, yine tafhlmıin ediyorum ki, sizin uygu
lamalarınıza dayanarak, hep mıulhatefetin aleyhinde 
lolan uygulamaları örnek göislteren nadir başkanlardan 
biiri .olarak geçeceksiniz. 

Sayın Başkanım, yine talimin ediyorum ki, eğer 
fçltfüzüğün hükmü gruplar adına 10 dakikalık konuşma 
hakkım çok kbiyu hatiflerle yazmış olmasaydı, flu biir 
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yazı, flu bir baskı olsaydı, emin'im ki zatı âlimiz şu 
çok tMz yönetiminizde o maddenin içinde grup adı
na şu 10 dakika konuşma hakkını vermeyecek bazı 
noktalar bulurdunuz veya bir uygulama bulurdunuz. 

'Sayın Balkan, bıigün bir uygulama yaptınız, öner
geler oylanırken komisyon ve hükümetin iştirak edüp 
ekmediğini yüce Genel Kurula bildirmedliniz. Bu du
rumu özellikle takip dtltilm ve bir an zatı âlinize ha
tırlattım, bir iki önergede de bunu devanı ettirdiniz; 
ama sonra yine bıraktınız. 

Şimdi size koruyorum, - bu husus zalbıttara geç
ti - bundan bir süre sıonra burada bir sayın başkana, 
«Siz önergelerin kalbul edilip edilmediğini Genel Ku
rula bilidıirmiyorisunuz» diye itiraz edildiğinde, sizin 
şu yönetiminizdefci zabıtlar delil olarak gösterilip, 
«İşte görüyor musunuz Sayın Haiıilm Araş da bunu 
Genel Kurula bildirmemiş, uygulama böyledir» dedik
leri zaman siz bunu; dfoğru, İçtüzüğe uygun bir uy
gulama olarak değerlendirecek misiriiz? Değerlendire
cekseniz, şu yönetiminizin başından ıbu yana yaptığı
nız bütün uygulamalar geçeflüdir, yasalldıır, İçtüzüğe 
uygundur, saygıyla karşılıyorum. Aima değerlendir-
mi'yiorsanız, lütfen satoimî söyleyin, o zaman siz de, 
(bütün uygulamalarınızın İçtüzüğe uygun almadığını, 
hiç değilse İçtüzüğün dışına çıkarmak için azamî ça
bayı göstermiş olduğunuzu kalbul edim. 

Saygılar sunuyorum. (Afaşlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
HASSAN ALTAY flSamsun) — Sayın Başkan, şah-

sıım adına söz işitiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, daha önce söz isteyenlere 

söz verdikten sonra, sıra geldiği takdirde size de söz 
vereceğim. 

Şahsı âdına Sayın İsmail Saruhan; buyurun. (Al
kışlar) 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; madde yerindedir; ayrıca ila
ve edilecek bir husus da yoktur; tasvip ediyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Turizm Bakanı, aramızdan bir yağcı daha çıktı. 
OSMAN DOĞAN (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, 

Sayın Bayezit neyi ima etmek istiyorlar? 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Bayezit, sayın ba

kanla kendi aralarındaki bir muhavereyi yansıtıyor
lar. Herhangi bir ima görmediğimiz için tabiatıyla 
bu konu üzerinde durmuyoruz Sayın Doğan. 

Sayın Reşit Ülker; buyurun efendim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; ek 4 üncü madde bu yasanın 
içinde bulunan en vahim bir madde niteliğini taşı
maktadır. Ancak, Sayın Başbakan, burada yaptık
ları konuşmada, bu maddede değişiklik yapılacağını 
ifade ettiler; fakat biz bu değişikliğin tam olarak ne 
olduğunu bilmemekteyiz; o sebeple de bu maddede
ki görüşlerimizi tam olarak söylemek durumundayız. 

Burada getirilen sistem, yalın bir bakışla çok doğ
ru imiş gibi gözüken bir sistem. Yani, her polis me
muru, ister sivil olsun, ister resmî olsun, rastladığı 
her suça el koyacak.. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
O bölüm çıktı, orası çıktı. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Sayın Bakan, 
«Orası çıktı» diyorlar; tabiî buna memnuniyetimizi 
ifade ediyorum. Ancak, gene polisin görevli bulun
duğu birinci fıkranın kalmış olduğunu anlıyorum. 
«Polis; görevli bulunduğu polis bölgesi sınırları için
de, hizmet..branşı yeri ve zamanına bakılmaksızın bir 
suçla karşılaştığında suça el koymak, önlemek, sanık 
ve suç delillerini tespit, muhafaza ve yetkili zabıtaya 
teslim etmekle görevli ve yetkilidir.» 

Değerli milletvekilleri, o ikinci fıkra çıkmış olsa 
dahi, 1934'ten bugüne kadar bu ihtiyaç duyulmamış
tır. Duyulmamasının sebebi de vardır. Niye ihtiyaç 
duyulmamıştır? Memlekette asayişsizlik olmamış mı
dır? Olmuştur., öyleyse, ihtiyaç duyulmaması hadi
sesiyle karşı karşıya değiliz, gereksiz olduğu için bu 
müessesenin kabul edilmesi halinde toplumda yara
tacağı huzursuzluğun, getireceği huzurdan daha faz
la olacağı için kabul edilmemiştir. Yoksa, polis gö
revi gibi, insan toplumunun, insanların ve toplumun 
bulunduğu her yerde mevcut bulunan ve bu nedenle 
de asırlar boyunca işlenmiş bir konuda kanun yapan
ların bunu atlaması bahis konusu değildir. Bunun 
sebebi şudur : Zaman içinde görülmüştür ki, görevler 
belli edilmez ise, bundan keyfî uygulamalar çıkar ve 
bu keyfî uygulamalar neticesinde de amaç olarak bek
lenilen huzur yerine huzursuzluk olur. 

Şimdi, temel yasada suçlara kimlerin el koyacağı 
ve kimler el koyduktan sonra kimlere görev verilece
ği açık bir şekilde gösterilmiştir. Bu gösterilen şekle 
göre, bizim Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunumuza 
göre, suçlular 151 inci maddede; «Suçlulara dair ih
barlar şifahî ve yazılı olarak Cumhuriyet Müddei
umumilerine, zabıta makam ve memurlarına ve sulh 
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hâkimlerine yapılabilir. Bu ihbarlar, kanunî mercile
re tevdi edilmek üzere, vali, kaymakam ve nahiye 
müdürlerine de yapılabilir» deniyor. Yani, idarenin 
başında olanlara yapılıyor; fakat kanunî mercilere 
tevdi edilmek üzere. 

Gene Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda bü
tün zabıta makam ve memurları cumhuriyet müddei
umumilerinin adliyeye ilişkin işlerinde emirlerini ye
rine getirmekle mükelleftirler. Böylece suçların nere
ye söyleneceği, suçlara kimlerin elkoyacağı açık bir 
şekilde belirtilmiştir. 

Tamamen memleketimizin bünyesine hiç uyma
yan, başka memleketlerde de nadiren yapılabilen, çok 
ağır belli suçlarda belki iyi bir kanun yapma tekniği 
ile çok önemli bazı suçla buraya ithal edilebilir; ama 
bu kargaşa içerisinde yüce.Meclis olarak bunu yapa
mayız. Bunlar, komisyonlarda ve komisyonlardan ev
velki ciddî çalışmalarda getirilebilecek işlerdir. 

Onun için birinci fıkrada," sınırsız, başı ve sonu 
belli olmayan istisnasız bütün suçlara, hakaretten söv
meye kadar ne aklınıza gelirse, bütün suçlara elkoy-
ma hakkının verilmesi kesin olarak yanlıştır. 

Bir de/ ülkenin durumunu, şartlarını, nüfus patla
masını, işsizliği ve diğer konularla ülkemizin suç ya
ratacak ortamını da düşündüğümüz zaman, kesin su
rette bunlar büyük suiistimallere meydan verecektir 
ve demin okuduğumuz Ceza Muhakemeleri Usulü 
Yasasına ve Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanununa 
göre görev başında olan, o bölgede emniyet ve asa
yişi sağlamak vazifesi ile mükellef olan; çoğu kez de 
o bölgeyi, insanlarını da tanımak suretiyle bilme du
rumunda olan ve bilen polis, bir noktada felce uğra
yacaktır. istendiği zaman polis, hazırlanmış oyunla
rın birtakım şahidi haline sokulacaktır; tertip'yapıla
caktır, o tertibin içine polis zorla katılacaktır. Göre
ceksiniz, yüce Meclis bunu kabul ettiği zaman görü
lecektir. 

O bakımdan, bugüne kadar uygulaması yapılma
yan, belki belli birkaç çok önemli suçta uygulama 
yapılabilmesi iyi tayin edildiği takdirde mümkün olan 
böyle bir hükmün buraya getirilmesi kesin olarak 
yanlıştır ve memlekete zararlıdır. Onun için bu mad
denin tümünün buradan çıkarılması gerektiği görü
şündeyim. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (HP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Grupları adına Sayın Turan Baye-
zit ve şahısları adına 2 milletvekili arkadaşımız ko

nuşmuş bulunduklarından madde üzerindeki müza
kereler tamamlanmıştır. 

Soru sormak isteyen milletvekillerini okuyorum : 
Sayın Nehrozoğlu, Sayın Altay, Sayın Özbek, Sayın 
Üner, Sayın Vardal, Sayın Sarıöğlu, Sayın Erel, Sa
yın Taşdemir, Sayın Sağesen, Sayın Barışcan, Sayın 
Yıldırım, Sayın Bahçeci, Sayın Oktay, Sayın Işın. 

Soru kayıt işlemi tamamlanmıştır. 
Sayın arkadaşlarımız, bu 4 üncü maddenin tümü 

üzerindeki müzakereler bittikten sonra oturuma ara 
vereceğiz. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, saat 
01.00'de ara verecektiniz; madem uzadı yarın saat 
10.00'a kadar çalışalım. 

BAŞKAN — Olur efendim, hamdolsun 60 yaşım-
dayım; ama takatim saat 10.00'a kadar çalışmaya da 
müsait. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — 59 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, 1 yaş beni gençleş-

tirdiniz. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sahur yemeği var mı? 

BAŞKAN — Efendim, maalesef gerekli yerlere 
emir vermeyi unuttuğumuzdan dolayı bu vazifeyi ya
pamadık, onun için saat 02.00'den sonra, şu muame
leler tamamlanır tamamlanmaz ara vereceğiz. 

Buyurun efendim. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Usulî bir konu var, 
komisyon yerinde değildir efendim. Sorular sorulur
ken komisyonun yerinde bulunması gerekir. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı var efendim. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Üçte bir gerekir efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Nehrozoğlu. 

KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — 
Polis branşına bakılmaksızın herhangi bir hadiseye 
müdahale edebiliyor. Benim bildiğim kadarıyla polis
ler branşlaşmıştır; bir trafik. polisi uyuşturucudan, 
bir narkotik büro da trafikten anlamayacağı gibi. 
Böyle hallerde hatalar olmayacak mıdır? Böyle ha
taları sayın bakanlık nasıl önlemeyi düşünüyor? 

BAŞKAN — Sayın Nehrozoğlu, polisin branş
laşması dolayısıyla her branştaki polislerin bu vazife
leri ifa etme anında kargaşa olmayacak mı demek
tedir. 

Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Bir hata olmayacak mıdır diye soru-
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yorlar. Bir hata olmayacaktır. Çünkü her polis; ola
ya, suça el koyma, önlemek, sanık ve suç delillerini 
tespit ve muhafaza ve yetkiyi zabıtaya teslim etmek
le görevlidir. El koyacak, önleyecek, delillerini tespit 
edecek ve yetkili zabıtaya işi teslim edecek. Her po
lisin bu kabiliyeti, bu görevi yapabilecek düzeyde ol
duğunu kabul etmek gerekir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Altay, buyurun sorunuzu tevcih edin efen

dim. 
HASAN ALTAY (Samsun) — Sayın Başkanım, 

getirilen yasa tasarısında polis, her konuda, görevli 
sayılıyor. Polisin her an görevli sayılması Anayasa
nın angaryayı yasaklayan hükmüyle çelişmiyor mu? 
Birinci sorum bu efendim. , 

İkincisi; polis, örneğin uzak bir yerden suçlu ya
kalıyor, ulaşım giderini nasıl sağlayacaktır? Muhafa
zası için ne tedbir alacaktır, maddî gücü nasıl yete
cektir, bu nasıl sağlanacaktır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Sayın Başkanım, ikinci fıkrayı madde 
metninden çıkarmak için vermiş olduğumuz bir öner
ge var, önerge yüce heyetçe kabul edildiğinde bu mah
zurlar ortadan kalkacaktır efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Özbek, buyurun. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Sayın Baş
kanım, 4 üncü madde polisi, bu görevli bulunduğu 
bölge, polis bölgesi sınırları içerisinde hizmet branşı, 
yeri ve zamanına bağlanmaksızın bir suçla karşılaştı
ğında suça el koymak, önlemek, sanık ve suç delille
rini tespit ve muhafaza için her yerde görevli kabul 
ediyor. Şimdi, polis, suçluları takip etmek için bir
takım olaylarda ajan kullanıyor, örneğin; esrar ve
yahut da, uyuşturucu madde satanları, ticaretini yapan
ları takip etmek için araya bazı ajanlar koyarak on
ların üzerinde esrar bulundurur ve taşımasına müsaa
de eder. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim, ajan kullanıyo
ruz derseniz kâfi efendim. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Şimdi 
bu ajan bir trafik polisine rastlarsa, (Trafik polisin
den vatandaşın neler çektiğini biliyoruz) bu durum
da trafik polisi ajanı yakalayacak, karakola götüre
ne kadar esas suçlular kaçmayacak mıdır? Böyle bir 
ihtimali hiç düşünmediniz mi? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Hayır efendim, hayır. 

BAŞKAN — Sayın Üner. 
MEHMET ÜNER (Kayseri) — Sayın Başkanım, 

ek madde 4'te, polis görevli bulunduğu bölge sınırları 
içinde hizmet branşı, yeri ve zamanına bakılmaksızın 
bir suçla karşılaşma ne demektir? Bir olayın suç olup 
olmadığını tespite kim yetkilidir? Hâkim mi, polis 
mi yetkilidir? Kaldı ki, suçla karşılaşma deyimi bi
zim buralarda uygun olur. Olsa olsa suçlu ile karşı
laşılır. Suçluyu da hâkim tayin etmez mi? 

BAŞKAN — Evet buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Efendim, bu yerleşmiş bir tabirdir. Bir 
olayla karşılaştığında olayın suç olup olmayacağını 
nasıl ifade edeceğiz. Olaylar mahiyetleri itibariyle ay
rılırlar. Elbetteki suç teşkil edebilecek bir olaya el 
koyabilecektir. 

Saygıyla arz ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Vardal. 

ISA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
4 üncü maddenin son fıkrasında «Bu madde hük
mü gereğince bir suça müdahale eden polise karşı 
işlenen suçlar, görevli memura karşı işlenmiş suç; mü
dahalede bulunan polisin işlediği suçlar ise, görevli 
memurun işlediği suç sayılır» deniliyor. 

Bu hüküm, yani görevli memurun memuriyet sı
fatıyla işlediği suç sabit oluyor. Türk Ceza Kanunun
da ilgili maddesinde belirtilmiş ve genel hükümlere 
göre, hakkında muamele yapılıp dava açılacak mıdır? 
Ancak ek 11 dnci maddeyle ayrı bir hüküm getirilmiş. 
Silah kullanıldığı takdirde (A) bendinde Memurin 
Muhakemat Kanununa göre işler yaptırılıyor. Her iki 
madde arasında bir çelişki doğmuyor mu? 

BAŞKAN — Sayın Vardal, bu konu sual olarak 
anlaşıldı efendim. Başka soracağınız sual var mı? 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Efendim bu ek 4 üncü maddenin son 

fıkrasıyla... 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, yal
nız sözlerimi kursağımda bıraktınız. 

BAŞKAN — Efendim biz sorunun mahiyetini an
ladık. Şimdi Sayın Bakana soruyu tevcih edeceğim. 

Son fıkradaki... 
SALIM EREL (Konya) — Sayın Başkan, arka

daşımın söylemek istedikleri size nereden malum olu
yor? Daha arkadaşım sözünü bitirmeden anlıyorsu
nuz. 

BAŞKAN — Zannediyorum arkadaşı dinlemedi
niz? 

Buyurun Sayın Bakan. 
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İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Sayın Başkanım, madde metni açık. Poli
sin işlediği suçlar ise, görevli memurun işlediği suç 
sayılır. Şimdi memurun görevli olduğu ve olmadığı 
zamanlardaki işlemiş olduğu suçlar farklıdır. Görevli 
olduğu zaman memur nasıl bir ceza ile karşılaşıyorsa, 
bunu temin maksadıyla getirilmiş bir madde fıkra-
sıdır ve vatandaşlar için de bir teminattır efendim. 

BAŞKAN — Sayın Paşa Sarıoğlu, buyurunuz. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, eğer 
sayın bakanımın dediği gibi, ikinci fıkra çıkarılacak
sa soru sormayacağım. 

BAŞKAN — önerge getirmişler, yüksek heyeti
niz kabul ederse çıkacaktır; ama yüksek heyetiniz, 
Meclisimiz kabul etmezse tabiatıyla bir diyeceğimiz 
yok. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Bizim böyle bir önergemiz var efendim. 

BAŞKAN — Sayın Salim Erel, buyurunuz. 
SALIM EREL (Konya) — Sayın Başkanım, öyle 

sanıyorum ne soru soracağımı şimdiden kestiremiyor
sunuz. (HP sıralarından gülüşmeler) 

Ek madde 4'ün ikinci fıkrasında... 

BAŞKAN — Siz söyleseniz de, söylemeseniz de 
esprili bir arkadaş olduğunuzu kabul ediyoruz efen
dim. 

Buyurunuz devam ediniz. 
SALIM EREL (Konya) — Size karşı saygınlık 

içinde sorduğumu lütfen kabul edin. Herhangi bir 
kastım yok. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

SALIM EREL (Konya) — Ek madde 4'ün ikinci 
fıkrasında «Üniformalı veya üniformasız polis» tabiri 
geçiyor. Bu tabir niçin üçüncü fıkrada «Bu madde 
hükmü gereğince bir suça müdahale eden üniformalı 
veya üniformasız polise ıkarşı işlenen suçlar» şeklin
de geçmiyor? «Üniformalı veya üniformasız» tabiri 
burada da geçse olmaz mı? 

BAŞKAN — Ek 4 üncü maddenin ikinci fıkrası 
hakkında sayın bakan bir önerge takdim edeceğini 
beyan ettiler. Bu önerge yüksek Meclisinizin kararı
na iktiran ettiği takdirde tabiatıyla bir itiraz kalma
yacak. Yani, sayın bakan dolayısıyla buna cevap ver
miş durumdadırlar. Bunu biz maddeden çıkarmayı 
düşünüyoruz ve sizin söylediğinize hak veriyoruz 
diyor. 

SALİM EREL (Konya) — Efendim ben onu de
ğil, bilhassa bu ikinci fıkra çıkarıldığına göre... 

BAŞKAN — Çıkarılmamış efendim, Meclisimiz 
karar verirse olacak. 

SALIM EREL (Konya) — Çıkarıldığına göre, üni
formalı veya üniformasız polis» tabiri üçüncü 
fıkraya dercedilse daha yararlı olmaz mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Bakan buyurunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Biz ikinci fıkranın madde metninden çı
karılması için önerge verdik. O zaman mesele halle
dilmiş olacak. 

BAŞKAN — Sayın Taşdemir, buyurunuz. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Sayın Başka
nım, birinci paragrafında ^ polisin; hizmet branşı, ye
ri ve zamanına bakılmaksızın her olaya ei koyabi
leceği ve el koyduktan sonra da delilleri tespit edip, 
bilahara yetkili zabıtaya teslim edileceği belirtilmek
tedir. 

Şimdi bir olaya el koyan polisi, olaya el koyup 
delilleri de tespit ettikten sonra, yetkili zabıtaya tes
lim anı uzun bir süre alabilecek ise, böyle bir ihti
mal vukuunda sözkonusu polis tahkikatı başlatabi
lecek midir? 

İkinci olarak, uyuşturucu madde konusunda tah
kikat ve araştırma yapan polis., uyuşturucu maddele
rin imal edildiği depo ve eczaneleri arayabilecek ve 
kapatabilecek midir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Bakan, buyurunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Efendim, madde metni soruya cevap ve
riyor. Polisin yetkisi, yetkili zabıtaya işi teslim et
mekle sınırlandırılmıştır. Elbette durumu tespit edip, 
muhafaza edecek delilleri ve yetkili zabıtaya vere
cektir. 

İkinci sorunun bununla ilgisi yok efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Barış Can, buyurunuz. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, ek 

madde 4'te en çok dikkatimi çeken konulardan biri, 
tanımlarla ilgilidir. Yasalar düzenlenirken başların
da, belirsiz birtakım tanımların mutlaka açıklanması 
gerekir. Bu getirilen tasarı, bu da eski metin; burada 
bir tanım dikkatimi çekiyor : «Polis; görevli bulun
duğu polis bölgesi.» Sayın Bakanın sanıyorum buna, 
parantez içinde söylüyorum; Ankara İli, Tokat ili, 
Kırşehir ili içinde bir görev sahası anlamında bir 
cevap vermesi mümkündür. Ancak, eski yasada ve ye
ni getirilen değişiklik yasasında «Polis bölgesi» tabi-
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rinin tanımı yapılmamıştır. Dolayısıyla «Polis bölge
sinin sınırları ne olacaktır, nedir? Sorumun biri bu; 
bunu öğrenmek istiyorum. 

îkinci sorum; bunu kim tayin edecektir? Tayinde 
keyfî unsurlar kanun sağlıklı yapılmadığı için önplan-
da olacaktır. Burada da sağlıklı bir açıklama yapıl
ması gerekir. 

BAŞKAN — Evet, başka?.. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Soruyorum efendim, 
soru demek düşünce 'izharı demektir. Nitekim, geçen 
gün de soru sormaya çalıştım ondan sonra da «uzat
ma» dediniz. Netice olarak sormaya çalışıyorum. 

Binaenaleyh, bu bölge dahilinde polis devleti kav
ramına Sayın Bakan başından beri ters çıkıyorlar. 
Ben de «Polis bölgesi» ibaresini buna paralel değişik 
bir yorumla anlıyorum. Dolayısıyla, «Hizmet branşı, 
yeri ve zamanına bakılmaksızın» tabirleri var. Bu «Po
lis bölgesi» tarifi içinde bu kıstasları kim, hangi ölçü
lerde tayin edecektir? 

Yalnız tekrar bir sualim olacak; sayın bakana ge
çen gün de izah ettim, norm olarak cevap veriyorlar. 
Çok iyi bilirler, «Polis bölgesi» tanımı eski yasada ol
madığına göre, hükümet bir tasarı getiriyor. 

BAŞKAN — Efendim, anlaşıldı. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Efendim, izin verin 
arz edeyim. 

Efendim, mühendisler şantiyeyi bilirler, saygı du
yuyorum; sayın balkan avukat, hukuk nosyonları 
vardır. Sayın komisyonun başkanı avukattır. Hukuk 
nosyonu bakımından eski kanunda eski tanımlar var. 
«Polis bölgesi» tanımı o yasada yokken, değişiklik 
tasarısı da gelmişken ve değişik bir maddeyle bu ta
nımın açıklaması yapılabilirdi. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi bu suâlleriniz anla
şıldı Sayın Barış Can, bu esbabı mucibeleri söyle
menize gerek yok. Sual mahiyetinden çıkıyor. Şimdi, 
sualiniz 3 safhada belirdi. 

Sayın Bakan, «Bu polis bölgesi ibaresinden kas
tınız nedir; bu tanımın tarifi gerekmez mi; bunun hu
dudu ve şümulü nedir ve bunun hudut ve şümulünü 
hangi makam ve müessese tespit edecektir?» diye so
ruyorlar. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Efendim, poHsimMe jandarmamızın gö
rev yaptıkları yerler vardır. Polisimiz şehir merkez
lerinde, ilçe sınırları içerisinde, belediye hudutları içe
risinde görev yaparlar. Onların haricinde de jandar
ma görevlidir. Bizim maddde bahsetmiş olduğumuz 
«Polis bölgesi» budur. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Hangi yasanın, hangi 
bölümünde var efendim? 1934 tarihli ve 2559 sayılı 
Yasada- tanımlar var. «Polis bölgesi» tabiri ile ilgili 
olarak yok. «Polis bölgesini ben niye düşüneyim? Ye
ni tasarıda ek bir madde getirilebilirdi. Bu yasada da 
yok, hangi yasada var efendim? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er-
zıincan) — Efendim, vermiş olduğumuz önergede bu
na daha da açıklık getirdiğimizi zannediyorum, öner
ge şimdi önümde yok. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Hangi önerge efen
dim? 

BAŞKAN — Efendim, verilmiş, Başkanlığa gel
miş bir önerge var. Sayın bakan ondan bahsediyor
lar. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Efendim, ikinci fıkrayı çıkarmak için ver
diğimiz bir önerge var. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Efendim, ben nere
den bileyim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Efendim, doğrudur, tamam ben de size 
bilgi veriyorum. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Efendim, «Biraz son
ra önerge gelecek esasen onu değiştireceğiz» dediniz. 
Aslında, değiştirmeye yetkili olan Türkiye Büyük Mil
let Meclisidir. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Efendim, değiştireceğiz demedim. 

BAŞKAN — Efendim, onu söyledik. Sayın Can, 
ben defaatle söyledim. Sayın bakan bunu söylese ne 
olacak, söylemese ne olacak? Lütfen efendim, lütfen. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Olur mu efendim? 
Mecbur diye mi söylüyorlar, gelecek önergeyle de
ğiştirileceğini nereden büeyim? 

BAŞKAN — Mecbur, Meclisimiz kabul ederse 
önergeyi değişir, etmezse reddedilir. Yani, «Ben bir 
önerge verdim kabul edilirse» diyorlar. 

Buyurun devam edin Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Efendim, ben cevabımı verdim, izah edi
yorum, anlatmaya çalışıyorum; ama anlatamıyorsam 
bağışlayın efendim. 

M. TURAN BAYEZlfcr (Kahramanmaraş) — 
«IHanıgi yasada var?» diye soruyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) •— Efendim, yasada olması şart mı? 

İM. TURAN BAYEZtfT (Kalhramanrnaraş) — 
Hangi yasada var, 
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İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er- , 
zincatı) — Yasada yok efendim. 

H. BARIŞ OAN (Sinop) — Sayın Başkanım, «Po 
İis bölgesi» talbiri mücerret, belirsiz bir kavramdır} 

bunu vurgulamaya çalıştım, tahammülünüz için te 
şekkür ederim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er 
zincan) — Efendim, uygulayıcılar uygularlar bunu. 
Yasada, protokolde yeri vardır ©fendim, 

'BAŞKAN — Sayın Muhittin Yıldırım;, buyurun | 
efendim. | 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Sayın Baş
kanım, maddede «polis her zaman ve her yerde gö
rev yapabilir» denmektedir. 

1. Neden polis her zaman ve her yerde görevli
dir? 

2. Polisle Yüce Allalh arasında Allah'a kulluğu 
dışında bir benzerlik mi vardır? 

BAŞKAN — Bu sual mahiyetinde değildir efen 
dim, sual olarak tevcih edemiyorum. 

Sayın Bahçeci, buyurun. 
ŞEYHMUS BAHÇECİ (Diyarbakır) — Sayın Baş

kan, bugüne kadar bu ek 4 üncü maddedeki yetki j 
yokken polisimiz görev yapamıyor mu idi? Peki bu- I 
güne kadar nasıl gelebildik? Soru bir, 

İkinci sorum; polis görev yaptığı bir il veya ilçe 
dışında ancak izinli veya geçici görevlerde resen bu- \ 
lunalbileceğine ıgöre, izinli olduğu halde de mi görevli 
sayılacaktır? 

Soru 3; Polis üniformalı veya üniformasız olarak 
her zaman ve her yerde görevli olduğunda kendi ha
sımlarına nasıl davranacaktır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. I 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Efendim, benim şimdiye kadar vermiş ol
duğum cevaplarda bu suallerin cevabı var efendim; 
tekrar etmek İstemiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Oktay. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkanım, 
polis kendi branşı dışında görev yapması nedeniyle 
zorluk çekmeyecek mi? Polisin görevi hak ve öz
günlüklere ilişkin konularda olduğuna göre, branşı . 
olmayan bir polisin elinde vatandaş mağdur olmaya
cak mı? 

BAŞKAN — Efendim, bu suale sayın bakan daha 
evvel cevap verdiler efendim. 

Buyurun devam edin efendim. I 

M. SEYFl OKTAY (Ankara) — Bilindiği gibi, 
idare belli bir hiyerarşiye tabidir. Her idarî bölgede 
belli bir hiyerarşik grup görevlidir. Bir memur gö
revli ve tabi olmadığı bir başka hiyerarşik ekibin yet
ki alanında görev yapmaktadır. Bu hiyerarşik düzeni 
bozmaz mı? Yetki gasbına, disiplinsizliğe sebebiyet 
vermez mi? 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Oktay, baştan 
okuyun, Sayın Başkan anlayamıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Can, zatı âlînizin anlayıp an
lamaması önemli değil. Şu bakımdan önemli değil, 
bendeniz anlayacak ve ondan sonra suali sayın baka
na tevcih edeceğim. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Duymuyoruz Sayın 
Başkan, uğultu var. 

BAŞKAN — Ben buradan istiyorum da, zatı âliniz 
oradan nasıl işitemiyorsunuz Aranızda da 3 metre bir 
mesafe var. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, her 
şeye müdahale ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
'M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — İstical buyur

mayın Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Ben zatı âlinize bir şey söylemiyorum 

©fendim,' Zatı âlinizin sesini, yanınızdaki 2 metre 
mesafenizdeki arkadaş işitemiyor, o hususu ifade edi
yorum; zatı âlinize bir şey söylediğim yok. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Müsaade eder
seniz mikrofondan sorayım efendim? 

BAŞKAN — Devam edin efendim, ne alınıyor
sunuz efendiim? Zatı âlinize söylediğim bir şey yok. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Soracağım ikinci 
husus şu efendim... 

BAŞKAN — Onu anladık efendim, burada yetki 
alanında hiyerarşik düzen bozulmaz mı? Ayrı ayrı 
yetki alanında, ayrı ayrı kademelerde rütlbe farkları 
olan polis memurları vardır, bunların vazife yapma
ları sebebiyle disiplinsizliğe sebep olur mu, olmaz 
mı sorusunu soruyorsunuz. 

M. SEYFl OKTAY (Ankara) — Yalnız disiplin
sizlik değil efendim, yetki gaslbı da var. 

BAŞKAN"— Yetki gasbını da söyledim efendim. 
M. SEYFl OKTAY (Ankara) — Bu hiyerarşik 

düzenin bozulmasına sebebiyet vermez mi? 
BAŞKAN — Onu ben söyledim efendiim, onu da 

söyledim, 
M. SEYFl OKTAY (Ankara) — Geçiyorum efen

dim. 
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Her yerde, ıher mahalde devlet gücünü kullanmak 
yetkisine sahip olmak, polise keyfî davranma imkânı 
vermez mi? Polise verilen bu yetki, özel hayatın gizli
liğinin ihlali açısından mahzurlar doğurmaz mı? 

Maddenin üçüncü fıkrasında, bu madde hükmü 
gereğince bir suça müdahale eden polise karşı işlenen 
suçta, görevli memura karşı işlenmiş suçun müdaha
lede bulunan polisin işlediği suçlar ise, görevli me
murun işlediği suç sayılır, Bu aslında genel hüküm
lerde vardır; zaten burada olmasa da... 

BAŞKAN —- Evet, genel hükümlerde var iken, 
buraya neden konmuş onu söylüyorsunuz. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Konulmaması 
gerekliydi-, neden konmuştur? 

ıBAŞKAN — Evet, onu söylüyorsunuz, başkaca 
yok. 

ıBuyurun Sayın Bakan. 

•M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Yasa yapma 
tekniğine uygun mudur? 

'BAŞKAN — Efendim söylediniz; yani söylediği
niz sözün ters anlamında zaten bu var. 

M. SEY0t OKTAY (Ankara) — Efendim, düz 
anlamında çıksın. 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Yetki tecavüzü olmaz efendim, çünkü işi 
'bitirecek olan yetkili zabıtadır, ona görevi teslim ede
cektir. Bu nedenle hiyerarşik düzeni bozmaz, bu ne
denle keyfî davranışa sebep olmaz. Özel hayatın giz
liliği mevzubahis değildir. Genel hükümlerle aynı 
mahiyettedir. Eğer iddia ediliyorsa, bu bunun bir 
tekrarıdır efendim. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Branş?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Fark etmez, hangi branşta olursa olsun 
fark etmez. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Işın. 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Branş meselesi 

var efendim, branşın dışında bu sual cevaplanmadı. 
BAŞKAN — Efendim, sayın bakanı... 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Değinmediler 

efendim, unuttular galiba. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Fark etmiyor efendim, branşın değişik ol
ması fark etmiyor, 

(BAŞKAN — Zaten branş konusuna... 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Gerekçesi nedir, 

bunu nasıl izah ediyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Oktay, zaten bu konuya daha 
evvel temas ettiler. 

Buyurun Sayın Işın devam edin efendim. 
RUŞAN IŞIN (Sivas) — Sayın Başkan, getirilen 

yasanın 4 üncü maddesinde, polis; görevli bulunduğu, 
polis bölgesi sınırları içinde hizmet branşı, yeri ve 
zamanına bakılmaksızın bir suçla karşılaştığında suça 
el koyma, önleme, sanık ve suç delilerini tespit, mu
hafaza ve yetkili zabıtaya teslim etme yetkisi getiri
liyor, 

Bir polis memuru düşünüyorum, yıllık iznini al
mış, Çankaya'nın ıÖran yolundaki bahçelerinden biri
sinde oıturmuş yemeğini yiyor veya orada bir prog
ram izliyor. O anda orada 2 kişinin kavgalı bir ha
disesi oldu ve birisi diğerini yaraladı. Orada oturan 
ve yıllık iznini kullanan sivil polis memurunun da 
polis memuru olduğu, orada bulunan işyeri sahiple
rince biliniyor ve derhal bu polis memuruna gidiyor
lar, «Sen polissin, yıllık izindesin; ama bu olaya mü
dahale etme yetkiniz vardır...» 

MEHMET DELÎCEOĞLU (Adıyaman) — Bu film 
hangi sinemada oynuyor? 

BAŞKAN — Bitiyor öf endim, lütfen. 
RUŞAN IŞIN (Sivas) — «Suçluyu derhal yakala

yınız» diyorlar. Bu polis memuru arkadaşımız, «Ben, 
yıllık izindeyim, yaralayan kaçıyor bana ne» diyecek 
olur ise, bir cezaî müeyyide durumu var mıdır? Eğer 
yok ise, bu maddeye, görevini ihmal ettiğinden mü
dahale etmeyen polis memuru şu şekilde cezalandırılır 
diye bir fıkra eklenmesini'hükümet düşünmekte midir? 

Teşekkür ederim, 

'BAŞKAN — Efendim, devlet memuru olduğu
na göre, bu tasarı kanunlaştığı takdirde de, kanunun 
maddesinin hükmünü tatbik etmeyenler hakkında ne 
gibi bir işlem yapılırsa, o işlem yapılacaktır. Vazifeyi 
suiistimal, vazifeyi ihmal vesaire... (HP sıralarından 
«ıSize sorulmadı Sayın Başkan bakana soruldu» ses
leri, gürültüler) 

Efendim, bu sual mahiyetinde değildir, onun için 
sormuyorum. 

Şimdi, sayın arkadaşlar... 

M, TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, görüşmeleri zatı âliniz uzatıyor efendim. 
Müdahale etmeseydiniz şu tasarı 1 günde çıkardı. 
(Alkışlar, gülüşmeler) 

ıBAŞKAN — Şimdi, ek madde 4 üzerindeki mü
zakereler tamamlanmış bulunduğundan önergeleri iş
leme... 
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HÜSEYİN AVNÎ SAĞESEN (Ordu) — Sayın 
Başkan, sorum var. 

BAŞKAN — Bflen'dim, dıemin okudum. Bütün 
yazılı arkadaşların tamamına söz verdim. Şu itiıbarla 

- yeni bir soru işlemi olmaz. 
15 Haziran 1985 Cumartesi günü, yani bugün 

saat 11.00'de önergeleri görüşmek üzere, ek madde 4 
üzerindeki... 

• * mı 

M. TURAN BA YEZİT (Kahramanmaraş) — 
Gündemi görüşmek üzere Sayın Başkan. (HP sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, gündemi görüşmek üzere, 
görüşmelere kaldığımız yerden devam etmek üzere, 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 02.27 
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Türkiye Buruk Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

1114 <NCÜ BJRJLEiŞİM 

14 . 6 . 1985 Cuma 

Saat: 10.00 

1 
B&ŞKANLIÖIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
i2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI mPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜLMELER 
6 

ıSÖZLÜ SORULAR 
1. — Eczurum Miıüeüvekdli Hilmi Nalimatoğlu* 

nun, Türkiye Kömür İstemelerimin kömür üretim ve 
satışlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/358) (1) 

2. — İzknir- MMetlvtek'ili Işiay Saygın'ın, yemünli 
özel teknik bürio kuran belediye meclisi üyelerin* 
AllişkÜn İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/392)' (1) 

3. — Çpruim Milletvekili Ali Rıza Aikiaydm'ın, 
Konya Merkez İlçeye bağlı Sarıcalar Köyü mera-
sında işletliDdüği iddüa edilen madene ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü som öner» 
gesi (6/393) i(!l) 

4. — Erzurum Mflletivekffi Hülmİ Naibantoğlu' 
nun, Türkiye Kömür İşletmelerine .İlişkin Enerji ve 
Tabiî Kıaiynaikiar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/359)1)! 

5. — Sinop Millltiüvelkiil Hilrnii Biçerdin, Türiciye' 
de F - 16 uçalklanmn yapılması projesine ortalk olan 
bir firmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/328) 

1) İçtüzüğün 96 net maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

6. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağtar'ın, 
Bakanlrftlta zorunlu na'kl yapıldığı iddialarına ilişkin 
Millî Eğiitülm Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/331) 

7. — Adana Milllötvdkili Cüneyt Canver*in ceza-
dvlerımde bulunan fikir suçlularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/3*42) 

8. — Adıyatman MiMetveMI Afaimet Sırrı Özbek' 
in, Adıyaman İlli Gölbaşı tiçesindte kurulacağı iddia 
edJeien termük sasıltrala ilişkin Enerji ve Tabî Kay
nalklar Balkanından sözlü soru önergesi (6/345) 

9. — Konya MMedJVekiii Salim Ererin, Konya İli 
Ciıhartbeyli İlçesi enltegre süit mafaıuierİ ve soğuk hava 
depiösuna ilişiktin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü 'soru önergesi (6/361) 

10. ~ Kbnya Müetlveifcilli Salim Ertelen, Konya 
'lîiddek'i telefon sanltral sistemÜnle iMşkdn Ulaştırana 
Baklanından sözlü soru önergesi (6/363) 

11. — Konya MflUetvekİi Salim Erer'in, Konya İli 
Beyşehir lHçesi linyit kölmlüırü rezervlerine ilişkin Ener
ji ve Talbiî Kaynaklar Bakanından sözlü som öner
gesi (6/364) 

12. — Konya MİMJvekıii Salim Erel'in, Konya İli 
'Beyşehür İlçesindeki spor tesMerine ilüşkiin Millî Eğit
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/365) 

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

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

15. — Balıkesir Miltotvekili Davut Aibacıgil'in, 
Balıkesir Mi Gökçeyazı Ovasının sulanmasına ilişiklin 
Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanından sözlü som 
önergesi (6/370)" 

(Devamı arkada) 



16. — İzmir MÜlleÜvekifli Rüştü Şardağ'ın, Türk 
Hava Yolları Genel Müdürlük binasının ihalesine 
(ilişkin Ulaş'turma IDalkanından sözlü soru önergesi 
(6/372) 

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

18. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayidemir'in, or
man köy Ve köylüsüne yanısıtılan «fon» gelirlerine 
ilişkin Tarım Orman ve Klöyişjeri Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/374) 

19. — İçel Milletvekili Durmuş. Fikri Sağhr'ın, 
Amerika Birleşik Devlötlerinin «yıldızlar savaşı» adli 
sltraltejik savunma süsitemine iişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/375) 

20. — Edirne Millletivekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Türkiye'de belediyelere yapılan taşıt teslim ve sa
tışlarına ilişkin Deivleit Balkanı ve Baş'bakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/377) 

21. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak îlli 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğünün yayım-
<ladtğı dergiye ilişkin M'ıllî Eği'tüm Gençlik ve Spor 
Bakanından sö'zMi ısioru önergesi (6/378) 

22. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, tarım keslimine yatırını yapan yalbancı fir
ma ve sermayeye ilişkin Tarım, Orman ve Köyişleri 
(Bakanından sözlü soru önergesi (6/379) 

23. — Uşiak Mliltetivekilti Yusuf Demir'in, Uşak İM 
Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım, Orman ve 
Köiyişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/380) 

24. — İzmir Mileltiveklili Hüseyin Aydemir'in, or
man köylülerinin kıalkındırıimaları içlin yapılan çalış
malara ilişkin Tarım, Orman ve KÖyişIeji Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/31811) 

25. — Manisa Mülletveteil'i Abdullah Çakırefe'niin, 
yurt dışına yapılan gezilere ilişkin Başbakandan söz
lü Soru önierigesli (6/3'8i2) 
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•KANUN TASARI VB TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Anltaliya Milletvekilli Ali Dizdaröğlu'nun, 

Türlk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 

Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ile Nevşehir Milletvekili Turan Özitürk ve 31 arkada
şının aynı maihliyetıteki Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/102, 2/230) (S. Sayısı : 82, 82'ye 
1 inci ve 2 nci ek) (Dağima tarihleri : 25.6.1984; 
9.,10:ıl984; 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 Kjolmİlsyönu Raporu 
(1/669) (S. Sayısı: 332) (Dağıtma tarihli : 31.5.1985) 

3. — 4.7.1934 TariMi ve 2559 Sayılı Polis Vazife 
ve Selahiyet Kanununun Bazı Malddelbr'inİn DeğişHiril-
mesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyon
ları raporları (1/692) (S. Sayısı : 343) (Dağtoıa ta
rihi : 7,6,1985) 

4. — Özel Öğrieitim Kurumları Kanununun Bir 
Maddesinin Değiişltirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Millî Eğiim Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sa
yısı : 349) (Dağitma tarihi : 7 . 6 . 1985) 

5. — Isüanlbul Millidtlvetoili Kemal Özer ve İki Ar
kadaşının, Madencilik İşkolunda Çalışanların Eğitil
meleri BaJkkınlda Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sos
yal İşler Komisyonu RiapOru (2/136) (S. Sayısı : 339) 
(Dağıtma tarihi : 10 , 6 . 1985) . 

6. — Ankara Milletvekili Sururi Bakkal ve 9 Ar
kadaşının, 1475 Sayılı İş Kanununun 13 ve 24 üncü 
Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi 
ve Adalet; Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları rapor
ları (2/181) '(S. Sayısı : 341) (Dağrfma tarihi 
10 . 6 . 1985) 

7. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs
tanbul Milletvekili Reşiiit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfalt Bayezit, Afyon Milletvekili Metin Ba-
lı'bey, Sivas Milletvekili Muısltalfa Kemal Paiaoğlü ve 
IBalıkesir Miflleitıvekili Fenni Mimydİ'nin, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi İçltüaüğü Teklifi ve Çorum Mil-
letivekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 
1(2/191 2/203) (S. Sayıisı : 344) (Dağıtma tarihi : 
1 1 . 6 . 1985) 
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