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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz, Bulgaristan'daki gelişmeler ve Bulgaristan Dışişleri Ba
kanı ile Kuveyt'te yapılan görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu; ANAP Grubu adına Kü
tahya Milletvekili Mustafa Kalemli, DYP Grubu adına Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan 
ve SHP Grubu adına da tçel Milletvekili M. tstemihan Talay aynı konuda görüşlerini açıkladılar. 

Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu, Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında açılan Sarp 
Hudut Kapısının getirdiği sorunlar ve Hopa - Sarp karayolunun durumuyla ilgili gündem dışı 
bir konuşma yaptı. 

tçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Ankara Barosunun Devlet Güvenlik Mahkemelerindeki 
duruşmalara bir hafta süreyle girmeme kararı hakkındaki gündem dışı konuşmasına Adalet 
Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu, 

Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğüne yapı
lan yanlış ve partizanca atamaya ilişkin gündem dışı konuşmasına da, Devlet Bakanı Recep 
Ercüment Konukman; 

Cevap verdiler. 

Amerika Birleşik Devletlerini ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın dönü
şüne kadar, Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tsmet Kaya Erdem*-
in, vekillik edeceğine; 

Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakam Güneş Taner'in dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanlığına, Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'tn vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna; 

İlişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve arkadaşlarının, Ülkemizin Ulaştırma Politikası ve Oto
yollarının yapımı konusundaki (10/75) numaralı Meclis araştırması önergesinin geri verilmesi
ne ilişkin önergeleri okundu; içtüzüğün aradığı yeter sayıda imza kalmadığından önergenin 
gündemden çıkarıldığı; 

Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, (6/82), (6/83), (6/84) ve (6/85) nu
maralı sözlü sorularını geri aldığına ilişkin önergesi okundu; sözlü soruların geri verildiği ve 

Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal ve 30 arkadaşının, SEKA grevinin nedenleri ile eko
nomik ve sosyal boyutlarını ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesinin (10/61), yapılan öngörüşmelerden sonra kabul edilmediği, 

Açıklandı. 

(6/20), (6/38), (6/47), (6/49), (6/107) numaralı sorular, ilgili bakanlar Genci Kurulunda 
hazır bulunmadıklarından; 

(6/44), (6/50), (6/60), (6/68), (6/102), (6/86), (6/121), (6/91), (6/94), (6/136), (6/108) nu
maralı sorular, soru sahipleri ve ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

(6/65) numaraları soru da, soru sahibinin raporlu olması nedeniyle, 
Ertelendiler. 

— 131 — 



T.B.M.M. B : 65 17 . 1 . 1990 O : 1 

(6/63) numaralı soru, soru sahibinin iki cevap gününde de Genel Kurulda hazır bulunma
ması nedeniyle düştü. 

17 Ocak 1990 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 18.15'te son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Aytekin Kotil 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Konya Çanakkale 

Kadir Demir Mümin Kahraman 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
17.1.1990 Çarşamba 

Teklif 
1. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 16 Arkadaşının, 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu

nun 438 inci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi (2/261) (Adalet Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.1.1990) 

Yazdı Soru Önergeleri 
1. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, ülkemize sığınan Iraklı peşmergeler-

den bir kısmının iade edildiği bir kısmının da iadesinin istendiği iddialarına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/1057) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.1.1990) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt tli Eruh tlçesi Akmeşe Köyünde 1989 
yılı Kasım ayında meydana gelen olay nedeniyle gözaltına alman Köy Muhtarına işkence yapıl
dığı iddasına ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1058) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 15.1.1990) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkaııvekili Aytekin Kotil 
KÂTİP ÜYELER : Mümin Kahraman (Çanakkale), Kadir Demir (Konya) 

^ _ — » 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 65 inci Birleşimini ayı yorum. 

III. — YOKLAMA 
Ad okunmak suretiyle Yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız var; görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden, gündem dışı söz isteyen bir arkadaşımız var, kendisine söz vereceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNLEM HŞl KONUŞMALAR 
1. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftci'nin, Türkiye'de son zamanlarda meydana gelen irtica olay

larına ilişkin gündem dışı konuşman 
BAŞKAN — Ankara Milletvekili Sayın Ömer Çiftçi, Türkiye'de son zamanlarda gelişen 

irtica olaylarıyla ilgili gündem dışı konuşma yapmak istemektedir. 
Buyurun Sayın Çiftçi. 
ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ülkemizde ciddî bir şe

kilde rejimimizi tehdit etme unsuru haline dönüşen kara tehlike ile ilgili söz aldım; hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Bizim halkımız dindardır, dini ile ilgili konularda hassastır, son derece duyarlı ve özverili
dir; ancak, bu denli hassas bir konuda ateşle oynanmaktadır. 

Seçim bölgem olan Polatlı'da, analar, babalar, henüz körpe çağda çocuklarını kaybettik
lerini ve bulamadıklarını söyleyerek, iki gözü iki çeşme, benden yardım istediler. Bu kaybolan 
çocuklar bir değil, beş değil; çok sayıda ve onsekiz yaşından küçük, reşit olmayan kız çocukları. 

Olay ciddî boyutlara ulaşınca araştırmaya girdim ve araştırmam sonucunda, bu çocukla
rın, karanlık kafalılar tarafından yanıltıldıklarını, aldatıldıklarını gördüm. Bu karanlık kafa
lar, "Allah" adını kullanarak, Allah'a inanan inançlı kişilerin yolunu kesmekte ve Allah yolu
nun, yol kesiciliğini yapmaktadırlar. 

Değerli milletvekilleri, bazı kız çocuklarının, ana ve babalarının rızası ve istekleri dışında, 
bilgileri dışında -bu çocukların içerisinde altı yaşındaki kız çocuğu da var- kandırıldıklarının 
maalesef tanığı oldum. 

Sayın milletvekilleri, haykırıyorum, elhamdülillah hepimiz Müslümanız; ama soruyorum 
: Bırakın Müslümanlığı, dünyada hangi bağnaz dinde dahi, anaya babaya rağmen, böyle, reşit 
olmayan çocukları, kaçırmak, hapsetmek var? Bu olay, dinimize karşı bir darbe değil midir? 
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Sayın milletvekilleri, 12, 13, 14 ve bugün 17 Ocak tarihli Hürriyet Gazetesindeki manşete, 
yine bugünkü Cumhuriyet Gazetesinin manşetine dikkatinizi çekmek istiyorum : Bugün, ülke
mizin bilim adamları, irticaa karşı haykırıyorlar. Bölgemde, yani Polatlı'da başlayan serüveni, 
Ankara ve daha sonra da istanbul'da devam eden olayı okumuş olduğunuzu tahmin ediyo
rum. O günkü manşet şu : ''önce kaçırıyorlar, sonra tekkeye kapatıp beyinlerini yıkıyorlar". 
Altında yine sürmanşet: "5 genç kız irtica kurbanı" ve yine yazının sonunda, tekkelerin ad
resleri. O yazının içinde, kurtarılan iki genç kızın anlattıklarını özetleyeceğim. Bu arada,Hür
riyet gazetesinde verilen o adresleri suç duyurusu olarak kabul etmesi gereken ilgililer ve yetki
liler, maalesef, hâlâ kış uykusundan kafalarını kaldıramadılar. Bir defa daha suç duyurusunda 
bulunuyorum, o irtica yuvalarıyla ilgili. 

ADİL ERDEM BAYAZIT (Kahramanmaraş) — İrtica Avrupa'ya da sıçramış, Milliyet Ga
zetesinin manşetinden de bahset. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim. 
ÖMER ÇİFTÇİ (Devamla) — İrticaın burada yeri yoktur. Lütfen... 
özetleyeceğim; çünkü anlatılanlar saatler alır arkadaşlar. 
önce, Polatlı'da bir hafta beyin yıkama, sonra, Ankara'da iki gün daha beyin yıkama, 

son durak lstanbul-Fatih'teki tekke... tik raunt, bir günde, gece ve gündüz 52 rekât namaz ve 
oruç, sonra her pazartesi, Allah'ın, Peygamber'den sonra ikinci temsilcisi olduğunu iddia eden 
efendi hazretleriyle toplu söyleşi... 

Değerli arkadaşlar, bu, çok ciddî bir olaydır. 
Efendi hazretleriyle söyleşiden özetler : Demokrasi düşmanlığı, din devleti savunuculuğu, 

şeriat özlemciliği, Atatürk düşmanlığı, Atatürk'ü deccal olarak gösterme; radyo, televizyon, 
gazete, kitap düşmanlığı; margarin yağı düşmanlığı... 

Bu çocukların ziynet eşyalarına da el konuluyor; yani, gasp ediliyor, "Allah için" ve 
"günahtır" diye gasp ediliyor değerli milletvekilleri. Bu çocukların kişilikleri yok ediliyor : 
"Nurhan" olan çocuğun adı, Kur'an'da "Nurhan" diye bir isim olmadığı için "Şüheda" 
"Özden" ismi işe, "Fatmanur" olarak değiştiriliyor ve bunlar da İslamiyet adına yapılıyor de
ğerli milletvekilleri. 

Bu yol kesicilerine, temiz inanç sahiplerini karanlığa götüren, korkulara iten safsatacılara 
karşı, gelin, birlikte mücadele edelim. Bu Yüce Parlamentoda ettiğimiz yemine hep beraber 
sahip çıkalım; bunlara, gerekli dersi, hiçbir korkuya kapılmadan, beraber verelim. Ailelerimi
zin, temiz duygularla eğitimleri için üzerine titredikleri yavrularımızı, bu tarikat cambazları
nın elinden, gelin, hep beraber kurtaralım. Karanlık yol kesicilerin, temiz inanç sahiplerine karşı 
saldırılarına, hep beraber, "dur" diyelim. 

Sayın milletvekilleri, bunlardan kurtuluş için, sanıyorum ki, en önemli görev Millî Eğitim 
Bakanlığımıza düşmektedir. Millî Eğitim Bakanlığımız, maalesef, irtica destekçilerinin ve saf
satacıların eline geçmiş durumdadır. Millî Eğitim, şu anda, gerçek işlevinin dışında işlerle uğ
raşmaktadır. Millî Eğitim, Türk Ulusunu uygar bir yaşama ve görgülü bir çizgiye getirmek du
rumunda iken; görevleri arasında, islamı, onun özüne sözüne, akla ve mantığa ve de bilime, 
çağa uygun ruhla öğretmek varken, safsatacılara teslim olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, bu sorun, Türkiye'de ciddî bir rejim sorunudur. Başta Hükümetin 
başı ve içindekilere açıkça söylüyorum : Türkiye'de meydanı boş bulan Aramco'nun, Fayisal 

— 134 — 



T.B.M.M. B : 65 17 . 1 . 1990 O : 1 

Finansın, İslam Kalkınma Bankasının, Al Baraka Türk'ün ve onların yerli işbirlikçilerinin şe
riat devleti kurma heveslerine rağmen; hatta, Hükümetin içindeki destek ve işbirlikçilerine rağ
men, bu ülkedeki gerçek demokrasi ve Atatürkçü güçler, buna izin vermeyecektir; bu böyle 
biline. (SHP sıralarından alkışlar) 

Atatürk'e deccal diyen bu deccallarla ve bu hainlerle, ulusun, tarihte namusunu ve şerefi
ni kurtarmış, cumhuriyeti kurmuş olan Kuva-yi Milliyeden gelen bizler ve mensup olduğumuz 
siyasî kuruluş, kara yobazlara, şeriat özlemcilerine, canımız pahasına da olsa, meydanı bırak
mayacağımızın bilinmesini arz ederim. 

Saygılarımla. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çiftçi. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Sunuşlar" bölümüne geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — 26 İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tasarısının (1/550, 2/157) (S. Sayısı: 275) incelen

mek üzere, komisyona geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1090) 

BAŞKAN — Hükümetin, içtüzüğün 89 uncu maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır, 
okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 13.3.1989 tarihli ve 101-2246/01959 sayılı yazımız. 
tlgide kayıtlı yazımızla Başkanlığınıza sunulan, 26 ilçe Kurulması Hakkında Kanun Tasa

rısının, incelenmek üzere, içtüzüğün 89 uncu maddesi uyarınca komisyona geri gönderilmesini 
arz ederim. 

Yıldırım Akbulut 
Başbakan 

BAŞKAN — Söz konusu tasarı, içtüzüğün 89 uncu maddesine göre, bir defaya mahsus 
olmak üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna geri verilmiştir. 

2. — 3346 Saydı Kamu iktisadî Teşebbüsleri de Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince De
netlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki 
Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin Komisyona geri verilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Ko
misyonu Başkanlığı tezkeresi (3/1091) 

BAŞKAN — Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığının, içtüzüğün 89 uncu maddesine göre 
verilmiş bir tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler" 

başlıklı bölümünün 7 nci sırasında yer alan, 279 sıra sayılı, Samsun Milletvekili Kemal Akka-
ya'nın, 3346 Sayılı Kamu iktisadî Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince 
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun Bazı' Maddeledinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna iki Ek Madde tklinmesi Hakkında Kanun Teklifinin, içtüzüğün 89 uncu maddesi uya
rınca Komisyonumuza geri verilmesini arz ve teklif ederim. 

Yusuf Bozkurt Özal 
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı 
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, BAŞKAN — içtüzüğün 89 uncu maddesine göre, bir defaya mahsus olmak üzere, Kanun 
teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonuna geri verilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Genel Kurulun 10 Ocak 1990 tarihli 62 nci Birleşiminde alınan karar 
gereğince, gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler" kıs
mına geçiyoruz. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Mülî Eğitim Komisyonu, Raporu (2/97) 
(S. Sayısı : 228 ve 228'e 1 inci Ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 5 inci sırasındaki, Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 5 Arka
daşının, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 27.5.1988 Tarihli 3455 Sayılı Kanunla değişik 
Geçici 8 inci Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Değiştirilmesi ile Maddeye Bir Fıkra tlave Edil
mesine İlişkin Kanun Teklifinin görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 

23.11.1989 tarihli 37 nci Birleşimde, teklifin 1 inci maddesi üzerindeki görüşmeler tamam
lanmış, maddeyle ilgili olarak verilen bir önergenin oylanmasında kalmıştık. 

Şimdi, bu önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştiril

mesi ve Bu Kanuna Ek İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin; 
î inci maddesinin (b) fıkrasındaki ikinci satırında geçen "öğretim elemanları" ibaresinin 

"öğretim üyeleri" olarak düzeltilmesini arz ve teklif ederiz. 
Onural Şeref Bozkurt 

(Ankara) 
ve Arkadaşları 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılıyor mu? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI M. KEMAL KARHAN (İzmir) — Katılıyoruz. 
DEVLET BAKANI RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
1 inci maddeyi, kabul edilen önergeyle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki Geçici 34. üncü madde eklenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 34. — Bu Kanunun yayımı tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi 

bulunan doçentlerin, üyeliklerinin sona ermesini izleyen bir yıl içinde, ayrıldıkları yükseköğre
tim kurumuna başvurmaları halinde geçici 8 inci maddenin 4 üncü fıkrası hükmünden yarar
lanma hakları saklıdır. 

(1) 228 S. Saydı Basmayazı, 18.5.1989 tarilûi 90 inci Birleşim tutanağına; 
228'e 1 inci Ek S. Sayılı Basmayazı, 23.11.1989 tarilûi 37 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 

— 136 — 



T.B.M.M. B : 65 17 . 1 . 1990 O : 1 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyle ilgili değişiklik önergeleri var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 228 sıra sayılı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddeleri

nin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin 2 nci 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fuat Atalay Kamer Genç 
Diyarbakır Tunceli 

Turhan Hırfanoğlu Gürcan Ersin 
Hatay Kırklareli 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

Madde 2. — 2S47 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 34 üncü madde eklenmiştir. 

Geçici Madde 34. — Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde başvurmaları 
halinde, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu ile görevlerinden uzaklaştırılan öğretim üyeleri, gö
revden uzaklaştırıldıkları döneme ilişkin kayba uğradıkları bütün özlük ve ekonomik hakla
rıyla birlikte, kadro şartı aranmaksızın 2S47 sayılı Kanun hükümlerine göre göreve iade edilirler. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI M. KEMAL KARHAN (tzmir) — Nisabımız 

yok efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — önerge sahiplerinden, konuşmak isteyen var mı efendim? 
Buyurun Sayın Atalay. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu değişiklik önerge
si, bundan beş altı ay önce teklifin Yüce Parlamentoda görüşülmesi sırasında verilmişti. O çer
çevede amaç şuydu : Geçmişe dönük olarak, 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasasından dolayı görev
lerinden uzaklaştırılan öğretim üyelerinin, bu yasal düzenlemeyle birlikte, eski mağduriyetleri
ne son verilmesi ve görevlerine dönmelerini sağlamak. 

Aslında, Komisyonun bu konudaki gerekçesini tatminkâr bulmak da mümkün değil; çün
kü, bu önergeler, bütün değişiklik önergeleriyle birlikte Komisyonda tartışıldı, görüşüldü geç
tiğimiz dönem içerisinde. 

Bu çerçevede, geçmişe dönük bir yanlış düzenlemenin de ortadan kaldırılmasında önemli 
bir yarar olduğunu düşünüyoruz. 

Genel Kurul üyelerinin önergeye destek vermelerini talep ediyoruz. 
Saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Fuat Atalay ve arkadaşları tarafından verilen önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... (SHP sıralarından "Karar yetersayısı yoktur 
Sayın Başkan" sesleri) 

Karar yetersayısı yoktur. Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 15.50 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.10 

BAŞKAN : Başkanvekili Aytekin KotU 
KÂTİP ÜYELER : Mümin Kahraman (Çanakkale), Kadir Demir (Konya) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 65 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

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

1. — 2547 Saydı Yükseköğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
iki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/97) (S. 
Sayısı : 228 ve 228'e 1 inci Ek) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Diyarbakır Milletvekili Sayın Fuat Atalay ve arkadaşlarının vermiş oldukları değişiklik 

Önergesinin oylamasında karar yetersayısı elde edilemediğinden birleşime ara vermiştik. 
önergeyi yeniden oylarınıza sunacağım. 

Sayın Atalay ve arkadaşları tarafından verilen değişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum 
: Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar. Kabul etmeyenler lütfen işaret buyursunlar. Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Bu madde ile ilgili Erzurum Milletvekili Nihat Kitapçı ve arkadaşları tarafından verilmiş 
bir başka değişiklik önergesi vardır. Komisyonun yeni düzenlemesinden sonra, Sayın Kitapçı 
ve arkadaşları değişiklik önergelerinde ısrar ediyorlar mı? 

NİHAT KİTAPÇI (Erzurum) — Geri alıyoruz. 
BAŞKAN — önerge geri verilmiştir. 
Değişiklik önergesi reddedildiğine göre, 2 nci maddeyi, Komisyondan geldiği şekliyle oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki Geçici 35 inci madde eklenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 35. — 3455 sayılı Kanun hükümlerine göre profesörlüğe yükseltilmiş 

olanlar da bu Kanunun 36 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında bulunan beş yıl kısmî statüye geçe
meme hükmüne tabidirler. 

BAŞKAN — Maddeyle ilgili söz isteyen var mı efendim? Yok. 
Maddeyle ilgili bir değ" " ' 'k önergesi vardır, okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 228'e 1 inci ek sıra sayılı Kanun Teklifinin çerçeve 3 üncü maddesine 

bağlı geçici 35 inci maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt Nizamettin özdoğan 
Ankara Elazığ 

Yaşar Erytlmaz Cezmi Erat 
Ağrı Ağrı 

Sabahattin Araş Mehmet Yaşar 
Erzurum Ağrı 

İsmet Oktay 
Eskişehir 

Geçici Madde 35. — Bu Kanunun yayımı tarihine kadar profesörlüğe atanmış veya yük
seltilmiş olanlar 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında bulunan "Beş yıl 
kısmî statüye geçememe hükmüne tabi değildirler." 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI M. KEMAL KARHAN (İzmir) — Sayın Baş

kan, nisabımız yok, Yüce Meclisin takdirine bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (istanbul) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka

bul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi, önergedeki değişiklikle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun teklifinin tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Böylece, teklif kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 

2. — 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 19 uncu Maddesinin Değiştirilmesi ve Bazı Mad
delerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında Ka
nun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 295) (1) 

(1) 295 S. Saydı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyon
lardan Gelen Diğer tşler" bölümünün 1 inci sırasında yer alan, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı 
Kanununun 19 uncu maddesinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılma
sı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve içişleri Komisyonu Raporu ile ilgili müzakerele
re geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup, okunmamasını oylarınıza sunacağım. 
Komisyon raporunun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporunun okun

ması kabul edilmemiştir. 
Kanun teklifinin tümü üzerinde söz isteyen var mı?.. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Ertekin Durutürk ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti 

Grubu adına Sayın tbrahim Tez, teklifin tümü üzerinde söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Durutürk. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri, sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz kanun tasarısı hakkında Doğru Yol Partisi
nin görüşlerini kısaca arz etmek üzere huzurunuzdayım. 

Sayın milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz kanun tasarısı ile 3201 sayılı Emniyet Teşki
latı Kanununun 19 uncu maddesi değiştirilmekte ve kanunun bazı maddeleri yürürlükten kal
dırılmaktadır. Kanunda yapılmakta olan değişiklikleri gözden geçirirsek; bir, polis okullarını 
ve polis kolejlerini yeni bir yapıya kavuşturmayı amaçlamaktadır; iki, polis okullarında 657 
sayılı Kanunda öngörülen temel ve hazırlayıcı eğitime tabi tutulan memur adaylarına verilen 
aylıklar, devlete malî külfet getirmesi nedeniyle, kaldırılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerden başa
rılı olamayanların okulla ilişkileri kesilirken, bunların eğitim giderleriyle ilgili harcamaların 
geri alınmaması hükmü getirilmektedir. 

Aday polis memurlarının daha önce iki ay temel ve üç ay da hazırlayıcı eğitim olmak üze
re toplam beş ay olanı eğitim süresi bir yıla çıkarılmaktadır ve polis kolejlerinin, polis akademi
sine öğrenci yetiştiren okullar haline dönüştürülmesi öngörülmektedir. 

Sayın milletvekilleri, polislik, toplum hayatımızın önemli bir bölümünü ilgilendiren bir 
meslektir. Bilhassa şehirlerde, vatandaşın malı, canı, ırzı ve namusunun korunmasında; ayrı
ca, toplumsal olayların önlenmesinde polisin caydırıcı ve fonksiyonel gücünü inkâr etmek müm
kün değildir. Toplum hayatımızda bu kadar önemli bir yere sahip olan polisin, daha iyi bir 
eğitim görmesini temin etmek hepimizin görevidir. 

Bu nedenlerle, kanun tasarısını olumlu gördüğümüzü ve olumlu oy vereceğimizi arz eder, 
hepinizi saygıyla selamlarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Durutürk. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın tbrahim Tez; buyurun efendim. (SHP 

sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 

Polis, devletin devamı ve mevcut düzenin korunmasında ve yasa dışı eylemlerin karşısında 
caydırıcı güç olan bir örgüttür; ancak, ülkemizde, polis, gerek eğitim eksikliği, gerekse almış 
olduğu talimatlar çerçevesinde bu görevlerini tam olarak yerine getiriyor diyemeyiz. 
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Polis, almış olduğu talimatlar çerçevesinde görev yapmakta ve bu talimatlar da çoğu kez 
insan haysiyetine karşı olduğu, için, toplum tarafından sevilmeyen bir örgüt ortaya çıkmakta
dır. Bu nedenle, polis olmak için başvuruda bulunanların hemen çoğunluğu dar olanaklı aile
lerin çocuklarıdır. Meslek aşkı ve gelecek umudu olarak polislik mesleğinin tercihi, ne yazık 
ki çok azınlıktadır. Bu nedenle, polislik eğitimini yeniden düzenlemek zorundayız. Genel ge
rekçede bu husus belirtilmektedir; ancak, beş aylık temel eğitimin yetersiz kaldığı, bu sürenin 
makul bir şekilde uzatılması ve bir yıl olması öngörülmektedir. En az lise ve eşiti okullar çıkışlı 
öğrencilerin okula kabulü öngörülmekte ve bunlara aday memur aylığı yerine, sadece iaşe, iba
te ve sağlık harcamalarının devlet tarafından karşılanması ve aday memur aylığının ödenme
mesi genel gerekçe içinde yer almaktadır. 

Bu öğrencilerin aday memur aylıklarının devlete yük olduğu ve bir şekilde, çalışılmadan 
kazanılan aylık olarak kabul edilebileceği doğru olarak kabul edilebilir, özellikle eğitim süresi
nin beş aydan oniki aya çıkarılmasıyla, ödenecek aylığın miktarı da artacaktır. Bu gerekçeyi 
kabul etmekle birlikte, genellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının rağbet ettiği bu mesleği, tüm 
bu sıkıntılarına karşın seçen öğrencileri mağdur etmemek için, aylık yerine harçlık verilmesi 
bizce gereklidir. 

Hafta sonu iznini geçirirken, bu öğrencilerin, üniformalarına yakışır bir ekonomik sevi
yede bulunmaları, hem meslek için özendirici olacaktır, hem de bu öğrencilerin, daha yolun 
başında mesleğe yabancılaşmaları engellenmiş olacaktır. 

Bu arada, polis olacak ve eline silah teslim edilecek bu öğrencilerin, elindeki yetkilerini 
toplum için sorun olmayacak ve kanunsuz, Anayasada ve uluslararası anlaşmalarda verini alan 
kişi hak ve özgürlüklerini korumayan emirlere karşı direnen bir eğitim almaları şarttır. 

Çeşitli biçimlerde yasal boşluklar ve idarenin göz yumması ile devletin milyarlarca lirası 
birkaç kişiye giderken, salt tasarruf gerekçesiyle bu öğrencilerin aday memur aylıklarına göz 
dikilmesinin gerekçesini kamuoyuna açıklamak pek mümkün değildir, mümkün de olmaya
caktır. Ancak, aday memur aylıklarından elde edilen gelirin, bu öğrencileri toplum içinde say
gın ve sevilen bir meslek grubu mensubu yapmak için harcanması, makul ve sevindirici bir 
gerekçe olacaktır. Çağdaş polis eğitiminin, bir nevi çapraz finansman yoluyla karşılanması ile, 
polis, asıl işlevi olan yasa dışı olaylar karşısında caydın fonksiyonunu, bilgisi ve becerileri ile 
yerine getirecektir. 

Şu andaki polis teşkilatı, ancak bir olay olduktan sonra faillerini yakalamaya çalışmakta
dır. Bilgi eksiği nedeniyle ve almış olduğu direktiflerle kendisini yargının yerine koyan ve zanlı 
ile ilgili yargılama yapan birçok örneğe rastlamış olmanın üzüntüsü içinde; çağdaş eğitimle ku
şatılmış toplum içinde saygın bir polis örgütü yaratmanın, ülkenin geleceği için çok önemli 
olduğunu belirtmek isterim. 

Halkın, korkmadan polise başvurabileceği, karakollara şahit olarak, şikâyetçi olarak bile 
gidilmemesi gerektiğinin babadan oğula öğütlendiği günlerin birer anı olarak kalabilmesinin 
tek yolu eğitimdir. Bugün, polis örgütü içinde yapılacak küçücük bir ankette, zanlı, sanık ve 
suçlu kavramlarının ne denli birbirine karıştırıldığı hemen ortaya çıkacaktır. Tutuklu ile hü
kümlünün farkını ayırmak konusu yine aynıdır. Polislerimizin, almış oldukları talimatlarla bu 
kavramları birbirine karıştırır olmaları, sonuçta polisi ürkütücü bir örgüt haline getirmiştir. 

Tasarının, aday memurların aylıklarının ortadan kaldırılması; ancak, öğrencilere makul 
bir harçlık verilmesi ve kalan kısmın çağdaş eğitim için harcanmasının, bütçe uygulamasına 
olanak verici şekilde düzeltilmesi görüşündeyiz, düşüncesindeyiz. 
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Polis kolejleri, polis örgütünün en önemli eğitim kuruluşudur. Lise çağında, üzerine üni
forma giydirerek sorumluluk yüklediğimiz, yaşıtları farklı ortamlarda iken belli bir disiplin içinde 
mesleğe hazırladığımız bu gençlerimizin Polis Akademisine doğrudan devam etmeleri, doğru 
ve yerinde bir öneridir. Yukarıda izah etmeye çalıştığım çağdaş eğitim konusu burada da gün
deme gelmektedir. 

Polis^kolejleri ve Polis Akademisinin eğitim programları, 2000 yılının Türkiyesine göre, 
değişen toplumsal koşullara göre ve dünyadaki değişmelere göre yeniden düzenlenmelidir. Bir 
ülkenin ciddî problemlerinden biri, toplumun gerisinde kalmış polis örgütüdür. Polisi, toplu
mun ilerisinde tutmak, ilerici ve demokrasiyi içine sindirmiş bir örgüt haline getirmek, çağdaş
lık adına kesin şartlardan biridir. 

Polis kolejlerini bitirenlerin Polis Akademisine doğrudan devamının sağlanması, bu öğ
rencilerin mesleğe daha geç başlamalarına neden olacaktır. Bu nedenle, bir boşluk doğacağı 
da mutlaktır. Bu boşluğu, polis okulları mezunlarıyla kapatacağımız açıktır. Bu sebeple, -yeniden 
ilk sözlerime dönerek söylüyorum- aday polislerin eğitiminin mutlak çağdaşlaştırılması ve po
lislerin, göreve başlar başlamaz, polisliğin gereklerini yerine getirir halde olması sağlanmalıdır. 

Toplumun geleceği, her kademede ve görevde, bilgili, çağdaş, demokrasiyi içine sindirmiş 
kamu görevlileriyle vardır. Bu kamu görevlilerinden en önemli görevi haiz olanının, elinde sila
hının ve üzerinde üniformasının olması nedeniyle, polis örgütü olduğu kesindir. Bu önemli ör
gütü, tarafsız ve günlük politikanın dışında tutarak yönetmek; polise, toplumun çıkarlarım, 
ülkemizin insanlarının temel hak ve özgürlüklerini ön planda tutarak görev vermek, ülke sev
gisiyle eş anlamlıdır. Bu polis örgütünün yaratılması ise, ancak eğitimle olanaklı olacaktır. 

Devletin, millet için var olduğu gerçeğinin, en çok öğretilmesi gerektiği ve öğretilmesi ge
reken müessesenin de polis örgütü ve polislik mesleği olduğu asla unutulmamalıdır. 

Sevecen, güven verici, inandırıcı, bilgili ve örnek bir polis teşkilatı, ülkemizin geleceğinin 
en büyük teminatı olacaktır. 

Ülkemizde polis örgütünün, en az diğer kamu görevlileri gibi sevildiği ve güvenildiği gün
lerin yaşanması, bizim için de, halkımız için de bir mutluluk olacaktır. 

Bu düşüncelerle, Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tez. 
Tasarının tümü üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Mustafa Namlı; buyurun. 

(ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA MUSTAFA NAMLI (Çorum) — Sayın Başkan, değerlf milletve
killeri; 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 19 uncu Maddesinin Değiştirilmesi ve Bazı 
Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin, Genel 
Kurulda görüşülmesi nedeniyle, Parti Grubum adına söz almış bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, yurdumuzun genel emniyet ve asayişi işleriyle görevli İçişleri Bakan
lığı, bu görevini, emrindeki polis ve jandarma ile yerine getirmektedir. Polis, silahlı icra ve in
zibat kuvveti olup, halkın ırz, can ve malını korumak ve kamunun huzurunu sağlamak ile gö
revlidir. Bu kadar önemli ve hayatî görev ifa eden polisimizi en iyi şekilde yetiştirmek, şüphesiz 
çok önem arz etmektedir. İşte bu düşüncelerden hareketle, polis yetiştiren polis okulları ile po
lis kolejlerini yeni bir yapıya kavuşturmak, İktidarımızın üzerinde önemle durduğu bir konu 
olmuştur. 
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Hepimizin bildiği gibi, zaman zaman, polisimizin davranışlarından, tutumundan, halkla 
ilişkilerinden şikâyetler olagelmektedir. Bütün bu konuların değerlendirilmesi sonucu, polisi
mizin eğitim şartlarının çağın gereklerine göre yeniden ele alınması zarureti ortaya çıkmıştır. 

Bu kararnamenin yürürlüğe girmesinden önce, lise veya ortaokul mezunlarını, altı aylık 
yetersiz bir eğitimden sonra polis yapıyorduk. Bu eğitimin yetersiz olduğu, uzun tecrübelerden 
sonra anlaşılmıştır. Ayrıca, bu uygulamada, memur olarak alınan aday polislere devlet, maaş 
ödemek durumunda oluyor ve büyük bir külfet altına giriyordu. Yeniden yapılan düzenlemey
le, ilgili kanunun 19 uncu maddesi değiştirilmekte, polisimizin, çağın eğitim şartları göz önüne 
alınarak, nitelik ve nicelik yönünden daha iyi şartlarla yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bun
dan böyle, en az bir yıllık eğitim düzeyine çıkarılarak, göreve başlayacak olan polis memuru
nun öğretim durumu, arzu edilen dünya standartları seviyesine yaklaştırılmış olacaktır. 

öte yandan, polis okullarında, yetersiz hale gelen ders programları da zenginleştirilerek 
lüzumlu ders saatleri artırılmış, ders sayıları çoğaltılmıştır. Polis okullarına girme yaşı da ol
dukça gençleştirilmiş ve polisimiz daha dinamik hale getirilmiştir. Tasarıyla getirilen yeni bir 
düzenleme ile de, polis akademilerinin esas öğrenci kaynağı olan polis kolejlerinin statüleri iyi
leştirilerek yeniden düzenlenmiştir. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; polisimizin eğitimi ve yetiştirilmesinde, yıllardan 
beri gerçekleştirilemeyen ve bir reform niteliğinde olan bu tasarının lehinde ve bir an önce ka- % 

nunlaşmasından yana olduğumuzu arz eder, hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Namlı. 
Tasarının tümü üzerinde, şahsı adına, Tunceli milletvekili Sayın Kamer Genç söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; evvela, getirilen tasarı
nın başlığının eksik olduğunu söylemek isterim. Komisyon ve Hükümet, şu Meclise saygının 
gereği olarak, bir şeyi iyi inceleyerek buraya getirmelidir. 

Bakın, tasarının adı olarak, "3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 19 uncu Maddesi
nin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Hükmün
de Kararname" denilmiştir; ama ikinci madde olarak da, "3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanu
nuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir" denilmektedir. O zaman, tasarı başlığının, "3201 
Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 19 uncu Maddesinin Değiştirilmesi, 1 geçici Madde Ek
lenmesi ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname" şeklinde olması ve başlığın, kanun muhtevasını kapsaması lazım; ama kapsamıyor. 

Tabiî, böyle, peşin, Peşin imzalar alınırsa... 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Peşin yok. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Öyle, öyle... Bakanlar, peşin peşin imza atıyorlar boş kâ

ğıtlara; orada bürokratlar da birtakım şeyler ilave ediyorlar ve karşımıza getiriliyor... Bu Mec
lise saygının gereği, lütfen, kanunları iyi inceleyerek buraya getirsinler; ama madem ki getiril
miş, Sayın Komisyon ve Hükümet bu yanlışı burada değiştirmelidir. 

Değerli milletvekilleri, elbette ki, polisin teşkilatı vatandaşın yaşantısında en etkili görev 
yapan bir kurumdur. Polisin en iyi şekilde yetiştirilmesi devletin temel görevidir. Polis-vatandaş 
ilişkilerinde takınılması gereken tavrın düzenlenmesi ve polisin vatandaşı sevmesi yönünde 
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verilecek eğitimde çok önemli aşamaların kat edilmesi gerekmektedir. Bugün, güvenlik görev
lilerimiz gerçekten zor şartlar altında çalışmaktadır. Güvenlik görevlilerimiz arasında gerçek
ten çok nitelikli insanlarımız da vardır; fakat, zaman zaman, bu nitelikli görevliler dışındaki 
kişilerce, eğitim eksikliği veya daha çeşitli nedenlerle, vatandaşa ciddî derecede işkenceler ya
pıldığı da bilinmektedir. Bu itibarla, hiç olmazsa lise seviyesinde eğitim görmüş insanların po
lis okullarında özel eğitime tabi tutularak teşkilatın bunlarla desteklenmesi, bizce önemli bir 
adım olacaktır. Polis teşkilatının görevini sağlıklı şekilde yerine getirmesinde böyle bir adımın 
atılmasının önemli rol oynayacağına inanıyorum. 

Sayın İçişleri Bakanının cevaplandırması isteğiyle, ayrıca bir konuyu belirtmek istiyorum. 
Zoralım yoluyla alınan silahların polislere dağıtılmasında büyük suiistimaller döndüğü şayia
ları yayılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, şöyle oluyor : özellikle zoralım yoluyla ele geçen pahalı silahlar, Em
niyet Genel Müdürlüğünde, kendilerine yakın kişilere "kura" görüntüsü altında verilmekte
dir. Mesela 150 bin ya da 300 bin liraya verilen bir silahı alan polis, bunu 10-15 milyon lira 
karşılığı vesikayla beraber, birtakım imtiyazlı kişilere veriyor. Ben, içişleri Bakanlığından bu
nun şimdi cevaplandırılmasını istiyorum; çünkü, öyle dağıtımlar olmaktadır ki, aynı polise, 
özellikle arkası kuvvetli olan polislere 3-4 tane silah birden verilmekte; ama, öte taraftan, çe
şitli düşüncede olan, daha doğrusu dürüst görev yapan polislerimize, zaman zaman bu silahla
rın verilmesinden kaçınılmaktadır. Acaba, bu tür uygulamanın esası nedir? Emniyet Genel Mü
dürlüğü, İçişleri Bakanlığı birtakım polislere 8-10 milyon liralık avantaj sağlayıcı özel bir işlem 
uygularken diğer polislere acaba niye üvey evlat muamelesi yapmaktadır? Bunun sebebini Sa
yın içişleri Bakanlığı bize açıklarlar mı? Açıklarlarsa çok memnun oluruz. Çünkü, polis teşki
latı içinde bu konuda büyük huzursuzluklar bulunmaktadır; aynı zamanda, bize çok büyük 
şikâyetler de gelmektedir. Sormak istiyorum : Acaba zoralım yoluyla alınan kaç tane silah, 
hangi polislere, hangi esaslara göre verilmiştir? Bu silahların değerleri nedir? Bu şekilde veri
len silahların kaç tanesi, polisler tarafından birtakım imtiyazlı kişilere, vesikaları devredilmek 
suretiyle verilmiştir? Bunun açıklanmasını istiyorum. 

Ayrıca, maddenin dördüncü fıkrasında, bir yönetmelik çıkarılacağından bahsedilmekte
dir; bu yönetmelik, ne kadar bir süre zarfında çıkarılacaktır? Sayın Bakanlığın bunu da belirt
mesini diliyorum. 

Saygılar sunarım efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Başka söz isteyen olmadığına göre... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Bakan belki cevap verir Sayın Başkan. 
tÇtŞLERt BAKANI ABDULKADİR AKSU (Diyarbakır) — Cevap vereceğim Sayın 

Başkan. 
I 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
ÎÇÎŞLERt BAKANI ABDULDAKlR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; Sayın Genç biraz önce şahsı adına konuşurken zoralım silahların dağıtımıyla ilgili 
olarak bir soru yönelttiler. Emniyet Genel Müdürlüğü bu silahların dağıtımını yapmıyor, zora
lım silahlar Millî Savunma Bakanlığına teslim ediliyor ve onlar, kendi usullerine göre dağıtım 
yapıyorlar. Milletvekilleri olarak bizler de o silahlardan aldık. Emniyet Genel Müdürlüğü, stan
dart dışı silahları kendi mensuplarına veriyor. Müdür rütbesinde olan herkes bu silahlardan 
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aldı. tilere gönderilen silahlar da kura çekilmek suretiyle, diğer polis memurları ve müdür dı
şındaki diğer rütbelilere satıldı. Emniyet mensuplarının satın aldıkları bu tür silahların devir 
yetkisi kanunen vardır. Bizden silah satın alan polis memuru veya diğer rütbeliler, silahlarını, 
istedikleri kişiye devredebilirler. Burada imtiyazlı kişi söz konusu değildir. Silah satın alan her 
görevlimiz, istediği kişiye devredebiliyor. Bu onlara kanunun vermiş olduğu bir haktır. 

Saygıyla arz ediyorum efendim. 

tÇtŞLERt KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ NECAT TUNÇSÎPER (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, Sayın Genc'in sualine cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan cevap verdiler, konu yeterince aydınlanmıştır, bir başka 
cevaba gerek yok. 

ÎÇÎŞLERÎ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ NECAT TUNÇSÎPER (Balıkesir) — O ko
nu, Komisyonu ilgilendiren bir konudur. Komisyon her zaman söz alabilir. 

BAŞKAN — Komisyondan maddelerin müzakeresi sırasında, tasarının başlığıyla ilgili bir 
değişiklik önerisi vardı, katılıp katılmadığınızı soracağım. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ NECAT TUNÇSÎPER (Balıkesir) — Efen
dim, arkadaşımız, kararnamenin başlığını okudu, komisyon raporunun başlığını okumadı. 

BAŞKAN — Peki, buyurun Sayın Başkan. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ NECAT TUNÇSÎPER (Balıkesir) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; arkadaşımız, eğer komisyon raporunu tetkik etmiş olsaydı, bura
da bu eleştiriyi yapmayacaktı. 

Komisyon raporumuzda aynen, Anayasanın, kanun hükmünde kararname çıkarma yetki
si veren 91 inci maddesinin dördüncü fıkrası yani, "Kanun hükmünde kararnamenin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tarafından süre bitiminden önce onaylanması sırasında, yetkinin son bul
duğu veya süre bitimine kadar devam ettiği de belirtilir" hükmünü öngörmüştür. Anayasanın 
anılan amir hükmü karşısında, Komisyonumuz, tasarıya bu doğrultuda bir geçici madde ekle
miştir ve raporumuzun başlığında "3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 19 uncu Madde
sinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı" ibaresini koymuştur. Bu açıklamayı yaptık
tan sonra... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hükümet teklifi yaptıktan sonra... 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ NECAT TUNÇSÎPER (Devamla) — Bura

da görüştüğümüz Hükümet tasarısı değil, burada görüştüğümüz İçişleri Komisyonu raporu
dur. Doğrudur efendim. 

Saygıyla arz ederim. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Tasarının tümüyle ilgili başka söz isteyen?.. Yok. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler sona ermiştir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 
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3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 19 uncu Maddesinin Değiştirilmesi ve Bazı 
Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Kabulü Hakkında Kanun Tasana 

MADDE 1. — 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunun 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 19. — Emniyet teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere, en 
az 1 yıl süreli meslekî eğitim - öğretim ve uygulama yapan polis okulları açılır. Bu okullara, 
yapılacak sınavda başarılı olan en az lise ve/veya dengi okul mezunları alınır. Bu öğrenciler 
28.11.1984 tarihli ve 3087 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda 
yetiştirilir. 

öğrencilerin iaşe, ibate, sağlık ve diğer istihkakları Emniyet Genel Müdürlüğünce karşılanır. 
öğrenimlerini başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Teşkilatındaki münhal kadrolara polis 

memuru olarak atanırlar. Başarılı olmayanların okulla ilişiği kesilir, ancak, bunlardan yapılan 
masraflarla ilgili herhangi bir ücret talep edilmez. 

Polis okullarının kuruluş, çalışma, disiplin ve eğitim - öğretim esasları ile bu okullara alı
nacak öğrencilerde aranacak şartlar ve yapılacak sınavlarla diğer hususlar Bakanlıkça çıkarıla
cak yönetmelikte düzenlenir. 

Polis Akademisine öğrenci yetiştirmek üzere; polislik mesleğinin gerektirdiği bilgi, disip
lin ve bedenî kabiliyete haiz, Millî Eğitim Temel Kanunu, hükümleri ne göre, Emniyet Genel 
Müdürlüğüne bağlı, lise seviyesinde parasız yatılı ve resmî üniformalı polis kolejleri açılır." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Soru sormak istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, maddede adı geçen yönetmeliğin, kanunun yürür

lüğünden itibaren ne kadar sürede çıkarılacağını sordum: Sayın Bakan cevap vermediler. Yeni
den soruyorum : Bu yönetmelik, kanunun yürürlüğünden itibaren ne kadar sürede çıkarılacaktır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDULKADİR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli üye

ler; biz bu yönetmeliği, bu, kanun hükmünde kararname olduğu için, S Ocakta yayımladık. 
BAŞKAN — 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci 

madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"Geçici Madde 16. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, polis okullarında meslekî 

temel eğitim görmekte olan polis memuru adayları hakkında eski hükümlerin uygulanmasına 
devam olunur." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 23, 24, 25, 42, 44, 45, 46, 48, 

49, 58 ve 92 nci maddeleri ile bu Kanuna aykırı diğer hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 1. — 12.3.1986 tarihli ve 3268 sayılı, 9.4.1987 tarihli ve 3374 sayılı, 

12.10.1988 tarihli ve 3479 sayılı, 1.6.1989 tarihli ve 3569 sayılı Yetki Kanunları ile Bakanlar Ku
ruluna verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nunu için adı geçen kanunlarla verilen süre bitimine kadar geçerlidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?,. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE S. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
içtüzüğün 87 nci maddesi uyarınca, Sayın Hasan Fehmi Güneş, tümü üzerinde kişisel ola

rak söz istemiş bulunmaktadır. (SHP sıralarından alkışlar) 
Buyurun Sayın Güneş. 
Sayın Güneş, konuşmanız sırasında oyunuzun rengini de belirtmiş olacaksınız... 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önemli bir 

yasanın görüşmesini tamamlamış bulunuyoruz. 
Gerçekten, insan haklarının gündemde olduğu çağımızda, temel hak ve özgürlüklerin bü

tün dünyada öne geçtiği bir çağda, emniyet teşkilatı ile ilgili böyle bir yasa önerisine gerekli 
önemi vermemiz gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, şunu söylemek istiyorum : Polis, devletin, sokakta gezen insan şek
line girmiş halidir. Vatandaş, devletini, polisin şahsında, polisin kişiliğinde görür ve öyle karar 
verir. Sokakta ve bir olay sırasında devlet, polis tarafından temsil edilir. Bu nedenle, polis, dev
letin, üniforma giymiş ve günlük hayata girmiş halidir. Polisimizi çağdaşlaştıramazsak, polisi
mize kalite ve düzey kazandıramazsak, temel haklar ve özgürlükler konusunda, insan hakları 
konusunda ne kadar ileri yasalar, kurallar kabul edersek edelim, onları uygulatamamak gibi 
bir tehlike ile daima karşı karşıya kalırız. 

Kötü muamelenin, işkencenin önlenmesiyle ilgili çok ileri bir uluslararası anlaşmayı onay
ladık, Meclisimizden geçirdik ve Meclisinden geçiren ilk ülke olduk; ama, bunlar yeterli değil
dir, o kuralları uygulayacak olan polis örgütümüzün çağdaşlaşması ve donatılması gerekir. 

Ben, bugün görüşmesini bitirmek üzere olduğumuz yasa tasarısını, bu bakımdan, olumlu 
bir hazırlık olarak görüyorum. Belki yeterli değil, bütün ihtiyaçları karşılamaz; ama, olumlu, 
hayırlı bir adımdır. 

Değerli ar kaşlarım, şunun için olumlu bakıyorum : önce, polis eğitimini daha tutarlı bir 
esasa bağlamaktadır. Daha önce yapılan şu idi: Askerliğini yapmış, kişiliğini kazanmış, belli 
kalıba girmiş insanları topluyorduk, beş altı aylık, bazan üç aylık -affedersiniz- biraz da 
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uydurma kurslardan geçiriyorduk ve onun beline tabanca takıyorduk, sırtına üniforma giydi
riyorduk, "Sen polissin, buyur göreve başla" diyorduk; hatta, imtihanı kazandığı gün, onu 
polis diye tayin ediyorduk; polisi meslek içi eğitimi gibi bir eğitimden geçiriyorduk. 

Bu, son derece yanlıştı, sakıncalıydı; ama zorunluyduk, yapıyorduk. Bu, en kısa zamanda 
terk edilmeliydi. Çağdaş ülkelerin polislerinin eğitim sürelerine bakarsak, utanacak hale düşe
riz; çünkü, onlar, ciddî, uzun yılları alan eğitimden geçirilirler. 

Görevli olduğumuz dönemlerde, polis okullarının birinde bir önemli derste Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanunundaki tutuklamayla ilgili madde okutuluyordu; şunu gözledik ki, polis 
olacak kişi, tutuklama kararı çıkmış bir insana ilk kez nasıl "dur" diyeceğini, nasıl bir ihtarda 
bulunacağını, onu nasıl arayacağını, o tutuklama müzekkeresini nasıl infaz edeceğini bilmi
yordu; çünkü, okutulmuyordu. 

Polis eğitimi, insanlarımızı birinci derecede ilgilendiren bir eğitimdir. Polis, zor kullanma 
yetkisi olan bir görevlidir; zor kullanabilir. Sizi tutar ve bir emri yerine getirmek için zor kulla
nabilir, direnmenize rağmen alıp götürebilir. Silah kullanma yetkisine sahiptir. Polise, bu ka
dar sığ bir eğitimle silah kullanma, zor kullanma yetkisini verirsek, çok tatsız olaylarla karşı
laşırız. öyleyse, silah ve zor kullanacak kadar iyi eğitilmiş olmalıdır ve bu da, ciddî bir eğitim
den geçirilmesini gerektirir. 

Şimdi görüyorum ki, 19 uncu maddede yapılan değişiklikle, en az lise ya da dengi okul 
mezunu alınmakta ve en az bir yıl eğitimden geçirilmektedir. Çok içten söylüyorum, bu bir 
yıl yeterli değildir. Diliyorum ki, imkânlar olsun, bu daha uzun süre ve daha ciddî bir eğitim 
haline getirilsin; ama, daha önceki uygulamadan da, kuşkusuz iyidir. 

İkincisi şu : Çok doğru bir karar; alınan kişiler polis olarak atanmıyor, öğrenci olarak 
alınıyor, öğrenci olarak alındığı için, eğitim sonunda polislik görevi yapabilecekse memur olu
yor, yapamayacaksa, "arkadaş, sen bu işi yapamazsın" deniyor. Orada şöyle bir sorunla karşı
laşılıyor : Polis olarak alındığı zaman, eğitim boyunca maaş veriliyordu, şimdi verilmiyor. Di
leğim odur ki, bunu önleyecek, bunu giderecek tedbir vardır. Grup sözcümüz Sayın Tez bura
da söyledi; harp okullarında olduğu gibi, harçlık verebilirsiniz. Bu verilecek olan harçlığı yük
sek tutarak, polis okulundaki öğrencilerin öğretim boyunca maaş alamamaktan doğan durum
larını bir mağduriyet olmaktan çıkarabilirsiniz. Bunu, sayın yetkililerin, Sayın Bakanın ciddi
yetle düşünmesini diliyorum. 

Bir başka olumlu olayı son fıkrada görüyorum; o da, polis akademisine öğrenci yetiştir
mek üzere lise dengi okullar kurulacağıdır. 

Değerli milletvekilleri, ben, öğretmen kökenli bir arkadaşınızım; ilkokul öğretmeniyim, 
köy enstitüsünde okudum, tlkpkulu bitirip oraya gidiyorduk, kişiliğimiz oluşmamıştı; orada 
kişiliğimiz oluşuyordu. Devamlı, "Biz öğretmen olacağız" diye çalışıyorduk, bizim dünyamız 
bir öğretmenlik çerçevesiyle çizilmişti. Şuna inanıyorduk ki, dünyada en önemli iş, en kutsal 
görev öğretmenliktir; hatta,.yazı yazıyorduk, "Tanrı gökten yere inip bir meslek seçerse, öğret
men olur" diyorduk; bu kadar Tanrısal bir görev olduğuna inanıyorduk, öyle mezun oluyor
duk. Mezun olduğumuz zaman dağ, tepe, köy, mezra demiyor, gidip görev yapmak istiyorduk. 
Bir idealle doluyduk ve bir yemek yerken de, kırda gezerken de, evde otururken de, öğretmen 
olduğumuzu hissediyorduk. "Bu dünyadaki en büyük adamları, en yüce bilginleri öğretmen
ler yetiştirdi, onların ürünüdür" diyorduk ve mesleğimize böyle bağlıydık. 
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Polislik de aynı şeydir. Daha genç yaşta, ilkokuldan itibaren alınıp, bütün dünyası "Ben 
polis olacağım, ben devleti temsil edeceğim, ben özgürlüğü temsil edeceğim, ben zalimin kar
şısında mazlumu koruyacağım, ben zayıfın ezilmesini önleyeceğim, yasaları egemen kılacağım" 
diyerek yetişmelidir. Polislik, onun, mesleği değil, kişiliği olmalıdır, tnsanları sevmek, onlara 
yardım etmek, yasaların üstünlüğünü savunmak, onun, kişiliği olmalıdır; öyle yetiştirilmeli
dir. Onu, ancak, çok genç yaşta alıp, böyle ciddî, çağdaş bir eğitimle yaratabilirsiniz. Sonra
dan, dışarıdan toplayıp, hatta başka seçme nedenlerini öne çıkararak seçtiğiniz kişilere, "Sen 
polissin, seni bu göreve atadım; işte silahın, işte üniforman, git bu görevi yap" derseniz, hem 
ona yazık olur, hem bu millete yazık olur; çünkü yapamıyorlar, beceremiyorlar. Bu, bir kişilik 
meselesidir, o hale gelmelidir. Ben, son fıkrada bu yönde atılmış bir adım olduğunu görüyo
rum ama yetmez; daha uzun süre ona o kişiliği verecek bir eğitimdir özlemimiz, bu yaratılma
lıdır. Sosyaldemokrat Halkçı Partinin modelindeki özlem budur; ama ona doğru bir adım gö
rüyorum, olumlu karşılıyorum. 

Emeği geçenlere teşekkür ediyorum, kutluyorum. Benim, bu yasaya oyum olumludur. 
Saygılar sunuyorum. (SHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneş. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Böylece, tasarı kanunlaşmıştır; Emniyet teşkilatımıza hayırlı olsun. (Alkışlar) 

3. — Olağanüstü Hal Bölge Valiliği IluJası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri Ko
misyonu Raporu (1/654) (S. Sayısı : 296) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 2 nci sıradaki, olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Ka
rarname ve İçişleri Komisyonu Raporunun müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup, okunmamasını oylarınıza sunacağım : Komisyon raporu

nun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerindeki müzakerelere başlıyoruz. 
Tasarının tümü üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Selahattin Mumcuoğlu söz iste

miştir. 
Buyurun Sayın Mumcuoğlu. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA SELAHATTİN MUMCUOĞLU (Van) — Sayın Başkan, değer
li milletvekilleri; Olağanüstü Hal Bölge Valiliği thdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
mede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Yüce Meclise şevki ne
deniyle Grubum adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Grubum ve şahsım adına hepinizi 
saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, olağanüstü Hal Bötge Valiliği kapsamında bulunan illerde yaşayan 
vatandaşlarımızın, ellerinde bulunan ateşli silahlara -menşelerine bakılmaksızın- ruhsat veril
mesi işlemine başlanılması, 4 Aralık 1987 tarihinde yayımlanan 299 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile sağlanmış ve bu haktan birkısım vatandaşımız istifade edebilmişti. Adı geçen 
dönemde 45 günlük bir başvuru süresi öngörülmüştü; ancak, mevsim şartları ve silahları-

(1) 296 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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nın ellerinden alınacağı düşüncesi gibi sebeplerle, ellerinde ruhsatsız silah bulunduran birçok 
vatandaşımızın ruhsat için başvurmadığı anlaşılmıştır. 

özellikle Bölge Valiliği kapsamındaki illerde, vatandaşlarımızın silaha yakın ilgi duyma
ları, gelenekler, yerleşim düzeni, coğrafî yapı ve bölgenin hassasiyeti gibi nedenlerle de bir ger
çek görülmektedir : Ruhsata bağlı olmayan silahların bulundurulması ve taşınması suç oldu
ğundan, vatandaşlar bölgede suçlu duruma düşmektedirler. Ellerinde ruhsatsız silah bulundu
ran vatandaşlarımız, ihtiyaç halinde, meşru müdafaa halinde bile silah kullanmaktan çekin
mek zorunda kalmaktadırlar. 

Sayın milletvekilleri, vatandaşlarımızın bu mağduriyetleri göz önüne alınarak, yeniden bir 
imkân tanınmış ve 6 Kasım 1989 gün ve 387 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe 
girmiştir. Bu tarihten itibaren bir ay müracaat süresi tanınmış ve ilgili süre geçtiğimiz yılın ara
lık ayı içerisinde sona ermiş bulunmaktadır. Böylelikle, bu kanun da bölgedeki vatandaşları
mıza yeni bir imkân sağlamış durumdadır. 

Yapılan müracaatlar sonunda, gerekli olan ruhsatfarın tanzimi ile sahiplerine teslim iş
lemleri sürdürülmektedir. Parti Grubumuz olarak, 387 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin kanunlaşması gerektiği görüşündeyiz. 

Bu arada, o bölgenin bir insanı olarak, bu konudaki bazı bilgilerimi de sizlere aktarmak 
mecburiyetindeyim. Bu kararname çıktığında, bölgemizdeki vatandaşlar, silahlarını götürüp 
de ruhsat almak durumunda kaldıklarında korku içindeydiler. Bu korku, geçmişten kalan bir 
korkuydu; zira, geçmişte de buna benzer bir tatbikat yapılmış ve "Silahları getirin, size ruhsat 
vereceğiz" denilmişti; ama silahlarını götürdükleri zaman adamlar orada fişlenmiş ve kendile
ri suçlu duruma düşürülmüşlerdi. Bu mutluluğu ve bu açıklığı Anavatan Partisi getirmiş, o 
durumu ortadan kaldırmıştır. Bu da bizim için, Anavatan için ve tüm insanlık için gurur vesi
lesidir. 

Bu duygularla, hepinizi saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mumcuoğlu. 
Sosyal demokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın önder Kırlı, buyurun efendim. (SHP 

sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın üyeler; Ola
ğanüstü Hal Bölge Valiliği thdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Ya
pılmasına tlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkındaki Yasa Tasarısı ile ilgili 
olarak Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun görüşlerini belirtmek için huzurunuzdayım. Yüce 
Meclisi, şahsım ve Grubum adına, saygıyla selamlıyorum. 

Konuşmamın ilk bölümünde, kanun hükmünde kararnamelerin niteliği, Hükümetin bu 
konudaki yanlışları, özellikle önümüze getirilen bu tasarıyla Parlamentonun işlevinin, bizzat 
Hükümet ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından nasıl görüldüğünü irdeleye
rek dikkatlerinize sunmak istiyorum. Konuşmamın ikinci bölümünde ise, tasarının gerekçesi 
ve içeriği üzerinde görüşlerimi ve Anayasaya açık aykırılıkları ortaya koymaya çalışacağım. 

Değerli üyeler, kanun hükmünde kararname çıkarmak, Anayasanın 91 inci maddesiyle hü
kümetlere tanınmış bir yetkidir; ama, olağanüstü bir yetkidir. Çünkü, bu yetkiyle, icra, fevka
lade önemli bazı hallerde, normal prosedürün işlemesinin beklenemeyeceği olağanüstü durumlar 
için, yasama erkini, yani, kanun yapma hakkını Meclisin elinden almaktadır. Aslolan, kuş-

— 150 — 



T.B.M.M. B : 65 17 . 1 . 1990 O : 2 

kuşuz, yasama erkini Türkiye Büyük Millet Meclisinin kullanması gerektiğidir. Bu nedenle de, 
kuvvetler ayrılığının gereği olarak, hukuka ve Meclis egemenliğine saygılı hükümetler, bu yet
kiyi gelişigüzel kullanmaktan sakınmak zorundadırlar. Nitekim, kanun hükmünde kararname 
çıkarma yetkisi öylesine olağanüstü bir yetkidir ki, Anayasa koyucu, hangi hallerde bu yetki
nin kullanılabileceğini, hangi hallerde kullanılamayacağını belirlemiştir. Buna rağmen, görü
nen o ki, ANAP iktidarı olağandışı, fevkalade kısıtlı kullanması gereken bu yetkiyi, âdeta kö
tüye kullanarak, yürütmenin günlük uygulama yöntemi haline getirmiştir. Oysa, Hükümetin ? 

bu yetkiyi böylesine pervasız kullanmasına neden olabilecek, Meclis aritmetiğinden kaynakla
nan bir sıkıntısı da yoktur. Kendi grubunu ikna etmek suretiyle, her yasayı, istenilen süratte 
bu çatı altında görüşerek yasalaştırmak Anavatan İktidarı için mümkündür; ama ANAP Hü
kümetleri, kolay yönetme alışkanlığını sürdürerek, hatta buna devamlılık kazandırarak, "Ben 
yaptım, oldu" mantığıyla, kendi gruplarını da bir yana iterek, Meclisin yetkilerini kullanmak
tan çekinmemektedirler. Bugün, kendi yetkilerine kendisinin sahip olması, bu Meclisin temel 
sorunu haline gelmiştir. Konu, "îktidar-muhalefet" çelişkisi ile açıklanamaz; mesele, Mecli
sin, bir kül olarak kendi haklarının icra tarafından kullanılmasını içine sindirip sindirememe 
meselesidir. 

Anayasa koyucu, yasama erkinin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kullanılmasın
da o kadar titiz davranmıştır ki, sınırlı olarak kanun hükmünde kararname yoluna başvurul
duğu hallerde, Resmî Gazetede yayını ile birlikte, kanun hükmünde kararnamenin derhal Meclise 
sunulmasını da emretmiştir. Bu işlem yerine getirilmezse, kanun hükmündeki kararname ken
diliğinden yürürlükten kalkmaktadır. Bununla da yetinilmemiş, kanun hükmündeki kararna
melerin Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonları ve Genel Kurulunda öncelikle ve ivedilikle 
görüşülmesi Anayasa hükmüne bağlanmıştır. 

Bütün bu emredici Anayasa buyrukları niçin konmuştur?.. Bunun tek cevabı, olağandışı 
bir nedenle yasama erkini kullanan hükümetin bu faaliyetinin derhal denetlenmesi ve Meclis 
tasvip etmiyorsa, kanun hükmünde kararnamenin değiştirilmesi ya da yürürlükten kaldırılma
sının sağlanmasıdır. 

Üzülerek ve demokratik parlamenter rejim açısından kaygı duyarak iki nokta üzerinde 
durmak isterim : 

Bunlardan birincisi, Hükümetin kanun hükmünde kararnameye bakışıdır. Anavatan Hü
kümetlerinin, kanun hükmünde kararname kurumunu kendilerince çok geniş yorumlayarak, 
hemen hür türlü yasama faaliyetinde kullanma eğilimlerinin sakatlığıdır, tş öylesine vaka-i âdiy-
yeden olmuştur ki, bu Hükümetin, çerçeve yetki kanununda yeri olmamasına rağmen kanun 
hükmünde kararname yoluna başvurduğunu ibretle ve hayretle izlediğimiz zamanlar oldu. 

Değerli arkadaşlarım, hükümetler, "biz doğru yapsak da, eğri yapsak da, bizim grup na
sıl olsa bizi destekler" havasıyla hareket eder ve gerçekten, kalkan-inen parmaklarla bu dü
şünce haklılık kazanırsa, kanun hükmünde kararname yöntemi, tıpkı bugünkü gibi, gündelik 
uygulama olur, yozlaşır; giderek, göstermelik bir Meclis yapısı yaratır, önümüzde görünen tehlike 
budur. 

Üzerinde duracağım ikinci nokta, bizzat Türkiye Büyük Millet Meclisini yöneten kadro
ların, kanun hükmündeki kararnamelere bakışları sırasında Anayasa buyruklarını hiçe sayma
larıdır, bu konudaki umursamazlıklarıdır. 
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Hükümetler, kanun hükmünde kararname çıkarabilirler, hatta bu hakkı suiistimal de ede
bilirler; ama, bu davranış, Meclisin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Kanun hükmünde ka-
rarnamelerin Türkiye Büyük Millet Meclisine derhal getirilmesi, Meclis denetiminin derhal baş
latılması, bu Meclisin Başkanlığına Anayasanın verdiği bir emirdir. 

Üzülerek tespit ettiğimiz ve görüşülmekte olan bu yasa tasarısı nedeniyle çarpıcı bir bi
çimde ortaya çıkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, kanun hükmünde kararna
melerle ilgili denetim mekanizmasını işletmediği, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonları
nın tasarıları uyuttuğu gerçeğidir. 

Bakınız, Anayasanın 91 inci maddesi gayet açık. Hükümet, kanun hükmünde kararname
yi çıkarır çıkarmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunacak. Aynı gün sunmazsa, kanun hük
münde kararname hüküm ifade etmiyor. Arkasından, aynı maddede, Anayasa, "Kanun hük
münde kararnameyi, derhal, Türkiye Büyük Millet Meclisi, komisyonlarında ve Genel Kuru
lunda öncelikle ve ivedilikle görüş" diyor. Neden buna gerek görülmüş? özünde, Meclisin yet
kisine elatmaktan başka bir şey olmayan kanun hükmünde kararnamelerde Meclisin en süratli 
biçimde konuyu tartışmasını ve kesin karara bağlanmasını sağlamak için. Peki, bu öncelik ve 
ivediliği kim sağlayacak? Elbette, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanlığı. Acaba, Sayın 
Başkanlık, Meclisin aslî görevi olan yasama faaliyetine kanun hükmünde kararnamelerle ela-
tan Hükümetin bu uygulamalarını Anayasaya uygun olarak huzurunuza getiriyor mu? Yoksa, 
Başkanlık, Anayasanın lafzına ve ruhuna rağmen açık bir Anayasa ihlali içinde mi? Bana gö
re, Başkanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisini bu konuda işletmemekte, kanun hükmünde ka
rarnameleri komisyonlarda uyutmakta ve Anayasayı çiğnemektedir. 

Bakınız, görüşmekte olduğumuz kanun hükmünde kararname, 6.11.1989 tarihinde Resmî 
Gazetede yayımlanmış ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş, öncelik ve ive
dilikle, Komisyonda ancak 1.12.1989 tarihinde'görüşülebilmiş. Yani, tam bir ay sonra. Komis
yondan Genel Kurula gelmesi birbuçuk ayı gerektirmiş, öncelik ve ivediliğe bakınız!.. Bu ikti
dar, ulaştırma alanında, telefonuyla, santralıyla, faksıyla ülkeye çağ atlattığını söylüyor; ama, 
Anayasanın "öncelik ve ivedilik" buyruğuna rağmen, kanun hükmünde kararnameler, Baş
kanlıktan Meclise ikibuçuk ayda ancak inebiliyor! Neden? Eksik olan, hatta olmayan, hukuka 
bağlılık, hukuka saygı, Anayasaya sadakattir. Anayasanın öngördüğü öncelik ve ivediliği kim 
sağlayacak değerli arkadaşlanm? Hiç kuşkusuz, bu Meclisin Başkanı, Başkanlık Divanı. O halde, 
soruyorum : Neden Anayasanın amir hükmünü, kesin buyruğunu bu Başkanlık yerine ge
tirmiyor? 

Şimdi, bu kanun hükmünde kararnameyle getirilen değişiklik için sadece ve sadece şeklî 
bir çalışma yapıyoruz. Bu, dostlar alışverişte görsün çalışmasıdır; bu, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin denetleme ve yasama yetkisinin, hem de bu Meclisin Başkanlığı ve organlarınca açık 
bir gasptır. Bu vesileyle, bu konuda titizlik göstermeyen, Parlamentonun hakları üzerine eğil
meyen ve Anayasa hükümlerini hiçe sayan Başkanlığı huzurunuzda kınıyorum, sorumluluğu
nu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; kanun hükmünde kararnamelere bu Meclisin -terkibi itibariyle-
bakışı, hep, yasama yetkisinin hükümetçe kullanılışını tasdik biçiminde olmuştur; yani, Ana
vatan Partisi hükümetlerinin çıkardığı kanun hükmünde kararnamelerden Meclise gelme ola
sılığı bulanlar, Anavatan Partisi Grubunun oylarıyla kabul edilivermiştir. 
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.. önümüze getirilen bu yasa ile tasdiki islenen kanun hükmünde kararnamenin niteliği ve 
sonucu, diğer kanun hükmünde kararnamelerden farklıdır; zira, halen uygulanmakta olan ka
nun hükmünde kararnamelerle getirilen düzenlemelere Meclis yeni bir biçim verebilir, tama
men reddedebilir, bazı maddelerini değiştirebilir; ama görüşmekte olduğumuz yasa tasarısı açı
sından böyle bir olasılık da yoktur. Çünkü, bu kanun hükmünde kararname ile kalıcı bir dü
zenleme yapılmıyor, 6.11.1989 tarihinden itibaren sadece ve yalnız 1 ay süre ile Güneydoğu Ana
dolu Bölgesinde, ruhsatsız silahlara ruhsat verilmesi sağlanıyor. Yani, 6.12.1989 tarihinde, gö
rüşmekte olduğumuz bu kanun hükmünde kararnamenin fiilen kıymeti harbiyesi kalmamıştır, 
bu tarihten sonra uygulanabilme olanağı da yoktur. 

Şimdi, içinizden, "öyleyse ne konuşuyorsun be kardeşim, kanun hükmünde kararname 
ile bu hak, 6.11.1989 tarihinde tanınmış ve 1 aylık süre 6.12.1989 tarihinde sona ermiştir. Bu 
kürsüde bütün söylediklerin doğru olsa da, ülke kaderine egemen olduğu söylenen bu Meclisin 
ve bu yüce çatı altında muhalefetiyle iktidarıyla, milletvekillerinin yapacakları bir şey yoktur; 
aş pişmiş, iş bitmiştir" diyenler olabilir. Sonuçta bu gözlem çok doğrudur, atı alan Üsküdar'ı 
geçmiş, Meclise aldırmadan yasa çıkarılmış, uygulanmış ve kanun hükmUnde kararnamenin 
yürürlük süresi de sona ermiştir. 

O halde, biz ne yapıyoruz? Şu anda burada yaptığımız işin yasama ile ne ilgisi var? Bıra
kınız kanun yapmayı, olayı, icranın, sıradan, günlük bir işlemi gibi değerlendirme yetkimiz 
bile yok; çünkü, bu kanun hükmünde kararnameyi değiştiremezsiniz, uygulanmasına mani ola
mazsınız, reddedemezsiniz, uygulamanın fiilî sonuçlarını geriye döndüremezsiniz; olan olmuş, 
fiilî sonuç alınmıştır. 

Gerçek anlamıyla bir oldubittidir bu. Oldubittilerin süreklilik kazandığı parlamentonun, 
hükümetin çıkardığı kanun hükmünde kararnamelere karşı elinden hiçbir şey gelmediği, boy
nunu bükerek, istese de, istemese de kabul etmek sorunda bırakıldığı bir uygulama içinde, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin yasama yetkisinden bahsedebilmek komiktir. 

Bu tür uygulamaların sürüp gitmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin özellikle yasama 
konusunda bir tasdik makamı işlevini yüklenmiş olması/Parlamentoya da, parlamenter düze
ne de duyulan saygıyı ve güveni giderek ortadan kaldırır. 

İnsanların kafalarına, "Türkiye Büyük Millet Meclisi ha olmuş, ha olmamış, bir şey de
ğişmiyor. Ülke, kanun hükmünde kararnamelerle de yönetilebiliyor; Meclis de tasdikçibaşı ko
numundan başka bir iş yapmıyor" yargısını yerleştirmeye kimsenin hakkı olmamalıdır. Parla
mentonun kapatıldığı dönemde de, 5 kişi bir buyruk çıkarıyor ve "bu kanundur" diyorlardı. 
Şimdi ise, bir yandan o dönemi eleştireceğiz, "parlamento egemenliği" diyeceğiz, bir yandan 
da hükümetin çıkarıp uyguladığı ve yürürlükten kaldırdığı kanun hükmünde kararnameleri, 
sadece paşa paşa tasdiklemekle "yasama görevini yapıyoruz" diye kendi kendimizi aldataca
ğız... Arada ne fark vardır? Parlamentonun hiç olmaması ile, sadece tasdikçi bir organ haline 
dönüştürülmesini, sonuç olarak pek farklı görmüyorum. Çünkü, parlamenter düzen, parla
mentonun açık olması kadar, o parlamentonun yasama erkini mutlaka kendi elinde tutmasını 
emreder. Bunu yerine getirmiyorsanız, geriye kalan, sadece şekildir. 

Bu kanun tasarısının ortaya koyduğu gerçek şudur : Şu anda ortada kanun yapan, yasa
ma yetkisini kullanan bir Türkiye Büyük Millet Meclisi değil, bir tasdik makamı vardır, hem 
de zorunlu bir tasdik makamıdır; tasdik etmekten başka elinden hiçbir şey gelmeme duru-
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munda kalan bir yüce makam. Buna ne hakkımız vardır? "Parlamento, halkın iradesidir" di
yoruz; nerede o irade? Yürütme, kanun hükmünde kararname ile yasa koyuyor ve -eliniz 
mahkûm- onu zorunlu kabul etmekle karşı karşıya kalıyoruz, tş zaten olmuş bitmiştir. Bu yan
lış ve yoz uygulamaya, Anayasa üzerine and içen milletvekilleri göz yumamazlar; göz yumma-
malıdırlar, çünkü yıpranan ve üzerinde titrememiz gereken, parlamenter demokrasidir; onun 
göstermelik hale getirilmesi, en başta rejime zarar verecektir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; kanun hükmünde kararnamenin içeriği konusundaki görüşle
rime geçiyorum : Kanun hükmünde kararname, olağanüstü Hal Bölge Valiliği sınırları içinde, 
6136 sayılı Yasa ve 765 sayılı Yasaya aykırı ruhsatsız olarak bulundurulan silahları -bir ay süre 
hak tanıyarak- ruhsata bağlıyor, taşınmalarını yasallaştınyor. Silah taşımayı aslî bir unsur ha
line getiriyor. 

Bu kanun hükmünde kararnamenin kabulüne ilişkin gerekçeler ise birbirinden ilginç. Ge
rekçelerden birincisi, bölge halkının silaha sempati duyması olarak gösteriliyor. Yani, Olağa
nüstü Hal Bölge Valiliği sınırları içinde kalan insanlarımızın, silaha karşı sempatileri, bu ka
nun hükmünde kararname ile yasallaştırılmak isteniyormuş. 

Değerli üyeler, eğer bu Hükümet, sempatiyi dikkate alıyorsa, Türkiye'nin her yanında in
sanlarımızın silaha sempatisi vardır; hatta Karadeniz Bölgemizde, bu sempati, silah yapımcılı
ğını âdeta sanayileştirmiştir. Silaha sempati duyuluyor diye, insanların silahlandırılması, sakat 
bir yaklaşımdır, ciddiyetsizliktir. Sempati ise, her yörede var. O halde, sorunu neden genel ola
rak ele almıyoruz? Böylesine sübjektif bir kıstas, ülkenin sadece bir bölgesindeki insanları si
lahlandırmanın gerekçesi olamaz. 

Gerekçelerden ikincisi, kaçak silah bulundurma nedeniyle anlaşmazlıkların çıktığı ve ha
sımlıkların arttığı ileri sürülerek, kanun hükmünde kararname ile bunun önleneceği ileri sü
rülmektedir. 

Bu gerekçe geçerli olabilir mi? Ruhsatsız silah bulundurduğu kuşkusuyla, anlaşmazlık ve 
hasımlıklar artıyorsa, bunların ortaya çıkması ve ruhsata bağlanmasıyla hasımlıklar artmaya
cak mı? 

Gizli iken, kimde silah olduğu veya olmadığı bilinmezken, hasımlıklar artıyor da, bu ka
nun hükmünde kararname ile silahlar ayan beyan ortaya çıkıyor, taşınabilecek hale getiriliyor
sa, hasımlıklar daha çok artmayacak mıdır? Karşısındakinin taşıma ruhsatlı silahı olduğunu 
gören silahsız kişiler, silah edinmeye zorlanacak, çok kısa bir süre sonra da ruhsatsız silah sa
yısı gene artacaktır. Yeniden, tıpkı bu kanun hükmünde kararname gibi, silah taşımayı yasal-
laştırma kararnameleri getirmek zorunda kalacaksınız; tıpkı, 23.10.1987 kabul tarihli ve 299 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirdiğiniz gibi. O kararname ile, tıpkı bugünkü gibi, 
ama 45 gün süre tanıyarak, mevcut ruhsatsız silahları yasallaştırdınız. Sonuç ortada; aradan 
iki yıl geçince, aynı mahiyette kanun hükmünde kararname çıkarma zorunluluğu doğdu. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, bu yanlış, bu bölge halkını birbirine düşürme tehlikesi 
taşıyan çarpık politikalar sürdürüldüğü sürece, bu Hükümet, iki yıla varmadan benzer bir ka
nun hükmünde kararname çıkarmak zorunda kalacaktır. 

Görülüyor ki, bu yöntem çözüm değildir; kalıcı bir çözüm hiç değildir. 
Bu kanun hükmünde kararnamenin gerekçelerinden biri de mevsimlerle ilgili, tki yıl önce 

299 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin başarısızlığı, o kararnamenin kış koşulları içinde 
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yürürlüğe konmasına bağlanıyor. O kararname, 23 Ekim 1987'de 45 gün süreyle çıkarılmış. 
Şimdi bakınız, mevsim koşulları gerçekten önemliyse, önümüze yasa olarak getirilen bu karar
nameyi kasım ayı içinde, 1 ay süreyle çıkarıyorsunuz. Arada ne fark var? Mevsim aynı, aylar 
aynı... Bu uygulamayla bile, gerekçe, açıkça çatışmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; kanun hükmünde kararnamenin en komik gerekçelerinden 
biri de, daha önce herhangi bir suçta kullanılmış olan silahların bu yolla ortaya çıkacağı varsa
yımıdır. Bu Hükümet, gerçekten çok iyi niyetli mi, yoksa çok mu saf ya da bu gerekçeyi ileri 
sürerek bu Meclisi mi çok saf sanıyor, anlayamadım! 

Değerli arkadaşlarım, mantığa bakınız; geçmişte suç işlemiş, suç işlerken silahını kullan
mış bir insan, "Silahıma ruhsat veriyorlar" diye, suçta kullandığı silahları teslim edecek, Hü
kümet de suçu ve suçluları ortaya çıkaracak... Bu kadar aptal mı bu insanlar? Suçluların, suç
ta kullanılmış silahlarına ruhsat alacağım diye onları teslim etmesi mümkün müdür? Hangi 
aklı başında insan bu görüşe katılabilir? Gerçeklerden bu kadar uzak, bu kadar hayalci bir 
gerekçe olur mu? Hükümetin hayalciliği sadece bu mantıkla da ortaya çıkmıyor mu? 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; kanun hükmünde kararnamenin gerekçelerinden biri 
de, vatandaşın kendi güvenliğini kendisinin sağlamasını temine yönelik olduğu iddiasıdır. Bu 
düşünce, devlet otoritesi, devletin var oluşu ve hukuk ilkeleriyle bağdaşamaz. Bir hukuk devle
tinde, vatandaşın malı, canı, ırzı, yaşamı, devletin güvencesi altındadır. Bunlar sağlanamıyor, 
vatandaşın kendisine bırakılıyorsa, devletin varlığından bahsetmek mümkün değildir. Çünkü, 
devlet, bunları sağlamak, vatandaşını güven ortamı içinde yaşatmak için vardır. Şimdi bu ka
nun hükmünde kararnamenin bir gerekçesiyle, vatandaşın kendi kendisini korumasının sağ
lanması ortaya konuyor. O zaman, soruyorum; devlet nerede, Hükümet nerede? Hani, sivil 
toplum kurulacaktı? insanları silahlandırarak mı sivil toplumu kuruyorsunuz? 

Değerli üyeler, bu gerekçe, Hükümetin aczinin açık ve düşündürücü bir itirafıdır. Yani, 
bu Hükümet, "Ey güneydoğulu vatandaşım, ben olağanüstü Hal Bölge Valiliği kurdum; ama, 
seni koruyamıyorum, senin güvenliğini sağlayamıyorum; işte sana silah, elinde kaç tane varsa, 
hepsini yasallaştırıyorum, kendi kendini koru" diyor. Böyle bir uygulamanın devlet ciddiyetiy
le ne ilgisi var? Vatandaşına, "kendi kendini koru" diyen hükümet nerede görülmüş? Bu ge
rekçe, "Merdi kıptî, şecaat arz ederken sirkatin söylermiş" halk sözünü bize hatırlatıyor. Hü
kümet, "gerekçe göstereyim" derken, aczini, çaresizliğini, bölge halkını yaşam kavgasında kendi 
başına bıraktığını itiraf ediyor. 

Değerli üyeler, bu uygulama, Anayasanın 10 uncu maddesinde yer alan, "Kanun önünde 
eşitlik" temel ilkesine tamamen terstir; açık bir Anayasa ihlalidir. Bu kanun hükmünde karar
name, ülkenin bir bölgesindeki insanların yasal olmayan yollarla edindikleri silahlara yasalhk 
kazandırır, onları taşımalarına izin verirken, ülkenin diğer bölgelerindeki insanlarımıza bu hak 
tanınmamakta, 6136 sayılı Yasa ve 765 sayılı Yasa hükümleri bazı bölgelerde uygulanmakta, 
bazı bölgelerde uygulanmamaktadır. Gösterilen gerekçeleri haklı saymak ise, bizi topyekûn si
lahlanmaya götürür. Amaç, geleneksel silah sempatisi ise, demin arz ettiğim gibi, bu sempati, 
Türkiye'nin sadece güneydoğusunda yaşayan insanlara özgü değildir; Türkiye'nin her yöresin
de yaşayan ve Türk toplumunun tümü için geçerli, genel bir sempati; bir silah edinme tutkusu 
vardır. 
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Üzülerek söyleyeyim ki, bu tutku, giderek de güçlenmektedir. Can güvenliğini kişinin ken
disinin koruma istemi, her yer için geçerli hale geliyor. Uygulanan ekonomik politikaların so
nucu, batı bölgelerimizde hırsızlıkların arttığı, güpegündüz kanlı soygunların alışılmış olaylar 
haline geldiği, devlet kurumlarının yerine kaim olan icra mafialarının, senet mafialarının, ba
kanların ağzından belgelenen hal mafialarının etkinliğini artırdığı ortadadır ve saklasanız da, 
gerçek, bu vur kaç düzeni içinde, insanların, kendi güvenliklerini sağlamak için, meşru olma
yan yollardan süratle silah edinmeye çalıştıklarıdır. Şimdi bunu görmezlikten mi geleceğiz? önem
li olan, doğuda da batıda da, güneyde de kuzeyde de, ülkemizin her köşesinde, vatandaşın si
lahlanmasını gerekli kılmayacak huzur ve güven ortamını yaratabilmektir; vatandaşın, devleti
ne, hükümetine, onun koruyuculuğuna güven duyabilmesidir. Bu Hükümet, bu güven duygu
sunu yitirmiştir; vatandaş, kendi başına kendi can güvenliğini kendisinin sağlaması açmazı içi
ne düşürülmüştür. 

insanlarımızın sürekli silahlanma ihtiyacı içinde tutulmasının, bunun bir tutku, bir özlem 
haline getirilmesinin ve bu olgunun hükümet politikalarıyla desteklenmesinin, sağlıklı bir top
lum yapısıyla ilgisi yoktur. 

Bütün ikazlara rağmen yanlışlarda ısrar ederek engelleri aşmak mümkün değildir. Salt mu
halefetten geldi diye bütün haklı talepleri reddederek, yasamayı "nasıl olsa hükümet bizim" 
mantığı ile yürütmeye teslim ederek hukuk devletini yaşatamayız, demokrasimizi kalıcı kıla-
mayız. Sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir devlet yapısı ve sağlıklı bir hükümetle yaratılabilir. Türkiye 
bu yapıya ancak bir erken seçimle kavuşabilir. Bunu her vesileyle anlatmak da bizim görevimizdir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; parlamentonun, özellikle İktidar kanadının, söylediklerimiz 
üzerinde düşünmesini -bu kanun hükmünde kararnamenin uygulama süresi geçmiştir, ama-
hiç olmazsa, bundan böyle Yüce Parlamentoyu tastikçi bir parlamento görünümünden çıkar
ma yolundaki uyarılarımıza katılmasını diliyorum. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırlı. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Ertekin Durutürk. 
Buyurun Sayın Durutürk. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ERTEKlN DURUTÜRK (İsparta) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; görüşmekte olduğumuz kanun tasarısı hakkında, Partimin görüşlerini kısaca arz et
mek üzere huzurunuzdayım. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, yürürlükte bulunan 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında 
Kanun, ateşli silahların -bazı istisnalar saklı kalmak kaydıyla- memlekete sokulmasını, yapıl
masını, satılmasını, taşınmasını ve bulundurulmasını yasaklamıştır. Ayrıca, "mahkemelerce 
müsaderesine karar verilen, güvenlik kuvvetlerince herhangi bir şekilde ele geçirilen, menşei 
belli olmayan silahlara ruhsat verilemeyeceğini" belirtmektedir. Kanun bu silahların bulundu
rulmasını ve kullanılmasını da yasaklamıştır. 

Sayın milletvekilleri, Türk Milleti, genel olarak, silah taşıma eğilimine sahiptir. Ülkenin 
bazı bölgelerinde bu istek daha da artmaktadır; ancak, bu gerçek, tek başına, bölge halkına 
silah verilmesini gerektirecek sebep değildir. Bizce esas olan, bugün ülkemizin güneydoğu böl
gesinde, adına isterseniz terörist, isterseniz bölücü, isterseniz PKK'cı veya Apo'cu deyiniz; ama 
vatan haini olduğu kesin olan birtakım mihraklarla, ilan edilmemiş bir harbin yaşanmakta 
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olmasıdır. Gün geçmiyor ki, yurdumuzun bu bölgesinde, bu cinayet şebekelerinin işlediği, top
lu cinayet haberleri eksik olsun. Her felaket ve cinayet haberinin ardından, resmî zevatın beya
natları başlamaktadır; "Kanları yerde kalmayacak, intikamları mutlaka alınacak" denmekte
dir; ancak, kan akmaya devam ediyor; alınacağı söylenen intikamlar da hâlâ orta yerde duruyor. 

Sayın milletvekilleri, işte böyle bir ortamda, bu kanun tasarısı, olağanüstü hal bölgesinde 
yaşayan vatandaşlarımıza, kanunun yayımını müteakip, bir ay içinde, müracaatları halinde, 
ellerindeki ateşli silahlara, menşeine bakılmaksızın ruhsat edinme hakkı vermektedir. Ayrıca, 
bu tasarıyla olağanüstü halin bitimi tarihinden itibaren 45 gün içinde ilgililerin müracaatları 
halinde, bu silahların taşıma ruhsatlarının, bulundurma ruhsatına dönüştürülmesi hükmü de 
getirilmektedir. Bu silahların devredilmeyeceği, satılamayacağı ve ruhsatlarının harca tabi ol
madığı da, hükme bağlanmaktadır. 

Bu nedenlerle, bölge halkının can ve mal güvenliğinin korunmasında, devlet güçlerinin 
bazı coğrafî ve diğer şartlar nedeniyle geç kalması neticesi meydana gelen üzücü olayların ön
lenmesinde, belki de bir ölçüde etkili olabilecektir. 

Zaten, kanun hükmünde kararnamenin uygulaması da, fiilen tamamlanmıştır. 
Bu nedenlerle, kanun tasarısında belirtilen bazı gerekçelere katılmamakla birlikte, vatan

daşın, hiç değilse, kendisini bir ölçüde korumasını sağlayacak olan bu tasarıya olumlu oy vere
ceğimizi arz eder, saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Durutürk. 
tÇtŞLERt BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Başkan söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
tÇtŞLERt BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, Yüce Mecli

sin değerli üyeleri; olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin görüşülmesiyle ilgili 
olarak huzurlarınızdayım. 

Bilindiği gibi, Bölge Valiliği ihdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile, olağa
nüstü hal bölgesindeki illerde ikamet eden vatandaşlarımıza, menşelerine bakılmaksızın, elle
rindeki silahlara, 45 günlük bir süre içinde müracaatları halinde, ruhsat verilmesi hakkında 
bir hüküm getirilmişti. Ancak, o zamanın iklim şartları ve bu konuda yapılan menfî propa
gandalar sebebiyle, beklenen amaca ulaşılmamıştı. Bu bakımdan, bölgedeki vatandaşlarımı
za, bir ay içinde yeniden müracaatları halinde, ellerindeki ruhsatsız silahlara ruhsat verilmesi
ne ilişkin yeni bir kanun hükmünde kararname çıkarıldı ve Meclise sevk edildi; bugün de Yüce 
Mecliste, huzurlarınızda görüşülmektedir. 

Bildiğiniz gibi, bu bölgedeki illerimizde yaşayan vatandaşlarımız, geleneksel olarak silaha 
sempati duymakta ve ruhsatsız da olsa bir silah edinmek ve bulundurmak istemektedirler. Bu 
alışkanlık, kırsal ve dağlık alanlara gidildikçe daha da artmaktadır. Bölgedeki halkın silaha 
olan alışkanlığının temelinde, bölgenin coğrafî yapısı, iklim şartları ve dağınık yerleşim düzeni 
gibi faktörler de etkili bulunmaktadır. 

öte yandan, ruhsata bağlı olmayan silahlar suç konusu olup, vatandaş, devamlı, suçlu po
zisyona düşmektedir. Vatandaşlar, ev ve işyerlerinin güvenlik güçlerince aranması nedeniyle ev 
halkı önünde seviyesiz ve sevimsiz bir duruma düşmekte ve devlet-vatandaş ilişkileri olumsuz 
yönde etkilenmekteydi. 
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Sayın milletvekilleri, bölgedeki ruhsatsız silahların ruhsata bağlanması, gelecekte bu si
lahlarla suç işleme oranını da azaltmış olacaktır. Çünkü, geçmiş tecrübeler göstermiştir ki, ruh
satlı silahla suç işlenmesi yok denecek kadar azdır. Sadece bölgede ikamet edenlere ve olağa
nüstü hal döneminde tanınacak olan böyle bir imkân, genellik arz etmeyeceğinden, silah ka
çakçılığını da davet etmesi düşünülemez. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; daha önce de bölge halkına tanınmış olan ruhsatsız 
silahlara ruhsat verilmesi imkânını, sürenin azlığı nedeniyle, kullanamayan ve mağdur olan 
vatandaşlarımıza bu imkânın yeniden sağlanması zarureti hâsıl olmuş ve 387 sayılı Kanun Hük
münde Kararname çıkarılarak 6 Kasım 1989 tarihinde yürürlüğe konulmuş ve bir aylık müra
caat süresi sona ermiş bulunmaktadır. 

Arz ettiğim bilgilerden de anlaşılacağı üzere, bölge halkının silahlandırılması gibi bir du
rum söz konusu değildir. Bu konuda çıkarılan iki adet kanun hükmünde kararnamede tanınan 
süreler içerisinde müracaat edenler, bölgede oturan vatandaşlarımızın ancak yüzde Tini teşkil 
etmektedir. Bu da, bu bölge için, gerçekten beklenenin altında bir rakamdır. 

Bunun yanında, biraz önce konuşan değerli arkadaşım, kanun hükmünde kararnamelerle 
ilgili olarak görüşlerini belirttiler. Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi Anayasamı
zın, hükümetlerimize tanıdığı bir yetkidir; ancak, şu anda görüşülmekte olan kanun hükmün
de kararname, Anayasamızın 91 inci maddesine göre sevk edilmiş kanun hükmünde kararna
me değil, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Anayasamızın 121 
inci maddesine göre çıkarılmış ve Yüce Meclise sevk edilmiş kanun hükmünde kararnamedir. 

Anayasamızın 121 inci maddesinin son fıkrası aynen şöyledir : "Olağanüstü hal süresin
ce, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin gerekli kıl
dığı konularda, kanun hükmünde kararnameler çıkarabilir. Bu kararnameler, Resmî Gazetede 
yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur; bunların Meclisçe 
onaylanmasına ilişkin süre ve usul, İçtüzükte belirlenir." 

Tartışılan ve bugün görüşülmekte olan bu kanun hükmünde kararnamemiz, özel olarak 
Anayasamızın bu 121 inci maddesine göre çıkarılmış ve bu madde, hükümete, Cumhurbaşka
nının başkanlığında yapılacak her Bakanlar Kurulu toplantısında olağanüstü halle ilgili kanun 
hükmünde kararname çıkarma yetkisi tanıyan bir maddedir. Buna göre çıkarılmıştır ve çıkarıl
dığı gün Meclis Başkanlığına arz edilmiştir. Bugün de komisyonlardan geçmek suretiyle, Yüce 
Meclisimizin huzurlarına gelmiştir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
Arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde, kişisel olarak, Sayın Kamer Genç söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; zaman zaman bu kür
süye çıktığımızda, ANAP iktidarının kaçakçıları desteklediği yolunda iddialar öne sürüyor
duk; fakat, maalesef arkadaşlarımız da buna tepki gösteriyorlardı. İşte, bu getirilen kanun hük
münde kararnamenin, silah kaçakçılarının teşvikçisi niteliğinde bir kararname olduğu açık, gün 
gibi aşikâr. 

önce, 299 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi çıkarıyorsunuz, silah kaçakçılarına di
yorsunuz ki, "Siz silahları getirin, bölgenizde satın; biz bunlara ruhsat vereceğiz." Arka-
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sından, bu kanun hükmünde kararnamedeki süre bitiyor, aradan bir süre geçiyor; yeniden bir 
kanun hükmünde kararname getiriyorsunuz ve tekrar, silah kaçakçılarının kaçak yollarla ge
tirdiği silahları Türkiye'de satmasına imkân sağlıyorsunuz. Bunun ismi, silah kaçakçılarını teşvik 
ve himaye etmek değil de nedir; onu Öğrenmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, 6 Kasım tarihinden sonra doğu ve güneydoğuda silah kaçakçıları
nın büyük silah ihracatları vardır, bölgeye büyük silahlar sokulmuştur; parası olan silah almış
tır, parası olmayan silah alamamıştır. Bu kanun hükmündeki kararnamenin yürürlüğe girdiği 
tarihten sonra, bölgedeki, özellikle büyük silahların değerleri 3-5 kat artmıştır. 

Hükümetin temel görevi, silah kaçakçılarını teşvik etmek değil, vatandaşın can ve mal gü
venliğinin korunmasıdır. Bölgede bir yandan koruculuk sistemini ihdas ediyorsunuz ve bir ko
rucuya 500 bin lira veriyorsunuz, korucunun bağlı olduğu aşiret reisine de bu 500 bin liranın 
100 bin lirasını veriyorsunuz. Peki, diğer taraftan, kaçakçıların bölgeye kaçak olarak soktuğu 
silahlara, onu datüstü örtülü bir şekilde, "Efendim, öteden beri sahip olduğun silahları getir 
de, biz ruhsatını verelim" diyorsunuz. Peki, parası olmayan fakir vatandaş kendisini orada na
sıl koruyacaktır? Onu kim koruyacaktır? Bir defa, doğuda husumet vardır; özellikle, aşiretler 
arasında, aileler arasında husumet vardır. İnsanların bir kısmını böyle silahlandırdığınız za
man, bunların karşısındaki ekonomik yönden zayıf olan insanlar ne yapacaktır? Malını, mül
künü satacaktır; onun karşısında kendi malını ve can güvenliğini sağlamak için silah edinme 
yollarına gidecektir. Bu insanları bu kadar zor durumda bırakıp, onların yaşam koşullarını 
bu kadar zor durumlara sokmak Hükümetin görevi midir? Hükümet bunları düşünmüyor mu? 
Bu kanunun gerekçesi uzun uzadıya yazılmış ve gerekçe uzadıkça da, tenakuzlarla dolu bir ge
rekçe olmuş. 

Değerli milletvekilleri, bu kararname, Anayasanın olağanüstü halle ilgili maddesine isti
naden çıkarılmış bir kanun hükmünde kararnamedir ve bunu uygulamışsınız; birtakım insan
lara silah ruhsatı vermişsiniz; hem de, Türkiye'de imal edilmeyen, yurt dışında imal edilen bü
yük miktarda silaha ruhsat vermişsiniz. 

Şimdi, Hükümetten soruyorum : 1. — 299 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yürürlük
te kaldığı sürece, kaç kişiye, hangi marka ve hangi nitelikteki silahlarına ruhsat verilmiştir? 

2. — Bu kanun hükmünde kararname süresinin bittiği 6 Aralık 1989 tarihine kadar kaç 
kişiye silah ruhsatı verilmiştir? 

Bu bölgelerdeki evlerde her zaman arama yapılıyor; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da çe
yiz sandığı aranmayan aile aşağı yukarı yoktur. Buna rağmen, bu insanlar bu silahlara, sizin 
bahsettiğiniz gibi, hakikaten, öteden beri maliklerse; bu silahlar, bu aramalarda nasıl ele geç
medi? Bu insanların evleri barkları 1980'den beri her gün aranıyor. Demek ki, bu kanun hük
münde kararnameyi çıkarmaktaki amaç, öteden beri, evinde, elinde kaçak silah bulunan kişi
lere ruhsat vermek değil; birtakım silah tüccarlarının kaçak yollarla Türkiye'ye silah sokmala
rını teşvik etmek ve onların kârlarına hükümetin desteğini sağlamaktır. Bunun dışında bir amaç 
varsa söyleyin. Her şeyin bir mantığı var, bir yorumu var. Bunun dışında, siz bunu hangi amaçla 
getirdiğinizi, lütfen, çıkın burada söyleyin. Burası, Türkiye Büyük Millet Meclisidir; burada 
anlatılan her şeyin mantıkî ve insanları inandırıcı olması lazımdır. 

Bu silah kaçakçılarını niye bu kadar teşvik ediyorsunuz? Devletin görevi, bölge halkının 
can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Eğer devletin yönetimini beceremeyecekseniz -zaten millet 
de sizi reddetmiş- lütfen, çekin, gidin. Burada, milleti birbirine düşürmenin anlamı var mıdır, 
sayın milletvekilleri? 
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Siz, aşiret ağalarına, koruculara silah veriyorsunuz. Bununla, doğu ve güneydoğudaki olay
ları mı önleyeceksiniz? Bilakis, olayları tahrik ediyorsunuz. Şimdi, orada ayda 400 bin lira ma
aş alan bir korucu ve her korucu adına 100 bin lira alan aşiret ağası, bu gelirin kesilmesini 
ister mi, sormak istiyorum size. Bunun sürmesi için ne yapacaktır? Olayları tahrik edecektir, 
bölgede olaylar yaratacaktır ve böylece bölgede olağanüstü halin devamını sağlayacaktır. Bu
nu burada her vesileyle söyledik. Sizler zaten bölgeye gitmiyorsunuz. Bakın, 21 inci Asra girdi
ğimiz şu günlerde, İkiyaka Köyünde katliam olmuş; bir Anamuhalefet Partisi Genel Başkanı 
iki aydır o köye gidemiyor. Helikopterle dahi gidilemiyor. 

ALt PINARBAŞI (Konya) — Gitmiyor. 
KAMER GENÇ (Devamla) — "Gitmiyor" ne demek? işte bu, sizin, Hükümetinizin, ik

tidarınızın Türkiye'deki acizliğinin bariz bir göstergesidir. 
SELAHATTlN MUMCUOĞLU (Van) — Havadaki sisi de mi gönderelim? 
KAMER GENÇ (Devamla) — Hesabınıza geldiği zaman özal'ı Amerika'ya uçuruyorsu-

nuz, kalp ameliyatını yaptırıyorsunuz; peki, özal için bu kadar masraf yapıyorsunuz da, doğu . 
ve güneydoğudaki insanların can ve mal güvenliğini sağlayacak, bölge iklim koşullarına elve
rişli helikopterler niye almıyorsunuz? Tabiî, o sizin hesabınıza gelmiyor. O bölgedeki insanla
rın içinde bulunduğu vahşeti, acıklı hali, insanların, basının, radyonun ve televizyonun duy
ması, görmesi hesabınıza gelmiyor. Bunları hep insanlardan kaçırıyorsunuz. Böylelikle, doğu 
ve güneydoğudaki insanların yaşantısı üzerine bir perde çekiyorsunuz; ama kendi kendinizi kan
dırıyorsunuz. Ben, Hükümetten özellikle rica ediyorum; bundan sonra bir daha böyle bir ka
nun hükmünde kararname çıkarmasın. Çıkardığı zaman -açık ve seçik olarak bugün söyledim, 
o zaman da söyleyeceğim- bu, silah kaçakçılarına verilecek destekten başka bir şey ifade etme
yecektir. 

Bu arada, Sayın Bakanın sorularıma cevap vermesini de istiyorum. Yani, 299 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve bu kararname ile, bölge halkından kaç kişiye ve hangi silahlara ruh
sat verilmiştir? 

Saygılar sunarım efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın' Bakan, herhangi bir açıklama yapma gereğini duyuyor musunuz 

efendim?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Diyarbakır) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Tasarının tümüyle ilgili başka görüşme isteyen?.. Yok. 
Tasarının tümüyle ilgili görüşmeler sona ermiştir. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, karar yetersayısına lütfen dikkat edin. 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı maalesef yoktur; ara vermemiz halinde 

de karar yetersayısını sağlayacağımızı sanmıyoruz. 
Gündemde kaldığımız yerden devam etmek ve diğer kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek 

için 18 Ocak 1990 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.52 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

65 İNCİ BİRLEŞİM 

17 . 1 . 1990 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 51 arkadaşının, Sosyal Sigortalar Ku
rumu kapsamındaki süper emeklilerle ilgili olarak Balkanlık görevlerini ihmal ettikleri 
ve kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 inci 
maddelerine uyduğu iddiasıyla Sivas Milletvekili ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski 
Bakam Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmren 
Ayikut haklarında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi (9/3) (Görüşme günü : 23.1.1990) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

S 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 19 uncu Maddesinin Değiştiril
mesi ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve içişleri Komisyonu Raporu (1/651) (S. 'Sayısı : 295) (Dağıtma tarihi : 
18.12.1989) 

X 2. — Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ve İçiş'leri 
Komisyonu Raporu (1/654) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi : 18.12.1989) 

3S — 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı 
Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapıl-
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masına Dair Kanun Hülkmünde Kararname ve Adalet Komisyonu Raporu (1/537) 
(S. Sayısı : 248 ve 248'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 31.5.1989; 20.12.1989) 

4. — Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Veren Hükümlerinde Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki 
Veren Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ve Anayasa ve Adalet komisyonları raporları (1/446, 1/480) (S, Sayısı : 243 ve 243'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 31.5.1989; 24,12.1989) 

5. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 5 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yük
seköğretim Kanununun 27.5.1988 Tarihli 3455 Sayılı Kanunla Değişik Geçici 8 inci 
Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Değiştirilmesi ile Maddeye Bir Fıkra İlave Edilme
sine ilişkin Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/97) (S. Sayısı : 228 
ve 228'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.3.1989; 20.9.1989) 

6. — 26 İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ile Balıkesir Milletvekili Ne
cat Tunçsiper'in, Balıkesir ilinde Gömeç Adı ile Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifi ve içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/550, 2/157) (S. Sayısı : 
275) (Dağıtma tarihi : 17.10,1989) 

7. — Samsun Milletvekilli Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu İktisadı Teşeb
büsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195) 
(S. Sayısı : 279) (Dağıtma tarihi : 2.11.1989) 

8. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/608) 
(S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 9.11.1989) 

9. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 arkadaşının Sigara, Tütün ve 
Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklarından Koruma Kanunu Teklifi, Adana Mil
letvekili Cüneyt Canvör'in 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın 
Zararlarının önlenmesi İçin 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayıllı Genel Sağlık Yasasına 
(Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine ilişkin Yasa Önerisi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/189, 2/190, 2/193) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
28.11.1989) 

10. — 657 Sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/640) (S. 
Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 29.11.1989) 

11. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 57 Arkadaşının, 2820 Sayılı 
Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/119) (S. Sayısı : 290) (Dağıtma tarihi: 4.12.1989) 

12. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Beş Ek Madde ile iki Ge
çici Madde Eklenmesi Hakkında 7.12.1988 Tarih ve 3510 Sayılı Kanun ve Anayasa
nın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/528) (S. Sayısı : 236 ve 
236'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 13.4.1989 6.12.1989) 
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13. — Siirt Milletvekili Zeki Çeliker ve 91 Arkadaşının, Yasama Organı Üyeli
ğinden Emekli Olanların özlük Haklarına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (2/241) (S. Sayısı: 293) (Dağıtma tarihi : 6.12.1989) 

14. — 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/631) (S. Sayısı : 294) 
(Dağıtma tarihi : 18.12.1989) 

'X 15. — Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Hukukî 
ve Ticarî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri Komisyonları raporları (1/460) 
(S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 18.12.1989) 

X 16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetli ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Karşılıklı Adlî Yardımlaşıma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/540) (S. Sayısı: 298) (Dağıtma tarihi : 18.12.1989) 

X 17. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti Arasında Hu
kukî ve Ticarî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/485) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi: 18.12.1989) 

X 18. — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında 'Hu
kukî ve Ticarî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/518) (S. Sayısı : 300) (Dağıtma tarihi: 18.12.1989) 

19. — Kıyı Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (1 /641) (S. Sayısı: 301) (Dağıtma tarihi: 20.12.1989) 

X 20. — Sportif Karşılaşmalarda ve özellikle Futbol Maçlarında Seyircilerin , 
Şiddet Gösterilerine ve Taşkınlıklarına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/565) (S. Sayısı : 302) (Dağıtma tarihi: 21.12.1989) 

X 21. — Nükleer Kaza veya Radyolojik Acil Hallerde Yardımlaşma Sözleş
mesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1 /463) (S. Sayısı: 304) (Dağıtma tarihi: 24.12.1989) 

X 22. — Nükleer Kaza Halinde Erken Bildirim Sözleşmesinin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1 /464) 
(S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 24.12.1989) 

(X) Açık oylamaya tabî işleri gösterir. 

»m<m> +-





Dönem : 18 Yasama \ ıh : 3 

T.B .M.M. (S. Sayısı : 29S) 

3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 19 uncu 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerinin 
Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 

(1/651) 

TC, 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 6 . 11 , 1989 

Sayı : K. K. Gn. Md. 07/101-1/428105218 

TÜRKÜYE BÜYÜK MİLLET MECLtSÎ BAŞKANLIĞINA 

«3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanonunun 19 uncu Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kakürümaa Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» 
bugünkü Resmî Gazetede yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesine göre ilişikte 
gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Ali Bozer 

Başbakan V. 

GENEL GEREKÇE 

Polis okulları polis kölejljerini yeni 'bir yapıya kavuşturmak amacıyla 3201 sa
yılı Emniyet Teşkilatı Kanununda 'bazı degüşilkliklerin yapılması zarurî 'hale gelmiştir. 

Halihazırdaki uygulamaya 'göre, polis okulilanna, 657 sayılı Kanunda, öngörülen 
temel ve hazırlayıcı eğitime tabi tutulmak üzere aday polis memurları alınmaktadır. 
Eğitime itaibıi tutulanlaıra, aday memuır olmaları sdbdbliyte aylık ödenmekte, bu da Dev
lete büyük malî külfet yüklemektedir. 

Öte yandan, Devlet Memurları Kanununa dayanılarak çıkarılan Aday Memurla
rın Yetiştirilmesine Miskin Genel Yönetmelikte aday memurların yet^kilknesi içlin iki 
ayı temel, üç ayı da hazırlayıcı eğitim olmak üzere toplam beş aylık bir eğitim öngö
rülmüştür. Ancak emniyet teşkilaftındakli hüzmetin özeliği seböbiyle yetersiz kalan 
bu sürenin, makul bir süreye çıkarılması gerekli hale gelmiştir. 

Ayrıca, pollîs kolejlerinin, Polis Akademisiine öğrenci yetiştiren okular haine dö
nüştürülmesi öngörülmektedir. 



MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile, hailen aday polis memurlarının aylık almak suretiyle 
eğitim yaptıkları polis okullarının statüleri değiştirilerek 2 ay temel, 3 ay da hazırla
yıcı eğitim olmak üzere toplam 5 ay olan eğitim süresü en az 1 yıla çıkarılmakta, bu 
okullara pois memuru yetiştirilmek üzere en az lise ve/veya lise dengi okul mezunları 
arasından sınavla öğrenci alınarak bunların iaşe, ibate sağlık ve diğer istihkaklarının 
Emniyet Genel Müdürlüğünce karşılanması ve Polis Yükseköğretim Kanununun 6 ncı 
maddesinje belirtilen amaçlar doğrultusunda yetiştirilmeleri öngörülmektedir. 

Bu öğrencilerden öğrenimlidrjnii başarı ile tamamlayanların polis memuru olarak 
atamalarının yapılacağı, başarılı olamayanların ise okulla ilişkilerinin kesileceği, ancak 
bu okullara başvuran öğrencilerin 'genellikle iğedir düzeylerinin düşük olması ayrıca, 
kefalet senedi düzenlenirken kefil bulmaktaki güçlükler sebebiyle bunlara yapılan gi
derlerle ilgili herhangi Ibjir ücretin geri alınmaması hükme bağlanmaktadır. 

öte yandan, nievcuıt hükümlere göre, polis koleji mezunları, sınavda başarılı ol
mak kaydıyla Polis Akademisine devam edebilme hakkına sahip iken, bu düzenleme 
ile- pois (kolejleri, PoDis Akademisine öğrenci yetiştiren okullar haline dönüştürülmek
te, böylece kolej mezunlarına doğrudan Akademiye devam edebilme imkânı sağlan
maktadır. 

Madde 2. — Bu maddede, hailen polis okullarında meslekî temel eğitim görmekte 
olan polis memuru adaylarının kazanılmış haklarımn saklı tutulması amacıyla bunlar 
hakkında eski hükümlerin uygulanmasına devam olunacağı hükme bağlanmaktadır. 

Madde 3. — 3201 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinde yapılan değişikliğin taibiî 
sonucu olarak adı geçen Kanunun hükmünü yitiren bazı maddeleri, yürürlükten kaldı
rılmaktadır. 

Madde 4. — Yürüdük maddesidir. 

Madde 5. — Yürütme maddesidir. 

İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu Is 12 g 1989 
Esas No. : 1/651 
Karar No. : 37 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuza havale edilen 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 19 uncu 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 
374 sayıl! Kanun Hükmünde Karamanı© Komisyonumuzun 29.11.1989 tarihli toplan
tısında İçişleri ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip, görüşül
müş; gerekçesi uygun bulunarak maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi <S. Sayısı : 295) 
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Kararnamenin 1 inci maddesi aynen ıka'bul ediiılmiştir. 

Kararnamenin kanunlaşacak olması nedeniyle kararnamenin başlığı ve 2, 3, 4 ve 
5 dncti madddeıiinde igeçen «Kanun Hükmünde Kararname» deyimleri yeniden düzen
lenmiştir. 

Anayasanın Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi veren 91 inci maddesi
nin dördüncü fıkrası «Kanun Hükmünde Kararnamemin, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi tarafından süre bitiminden önce onaylanması sırasında, yetkinin son bulduğu veya 
süre bitimine kadar devam ettiği de belirtilir» hükmünü öngörmüştür. 

Anayasanın anı'lıan lamir hükmü karşısında Komisyonumuz tasarıya bu doğrultu
da bir geçici madde eklenmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Galip Demirel 

Malatya 

Üye 
Abdurrahmdn Karaman 

Adıyaman 

Üye 
Ayhan Arifağaoğlu 

Artvin 

Üye 
Mustafa Namlı 

Çorum 

Üye 
Rıza Şimşek 

Erzurum 

Üye 
Ömer Şeker 

Konya 

Üye 
Yılmaz Sanioğlu 

Ordu 

Üye 
Eyüp Cenap Gülpınar 

Şanlıurfa 

Başkanvekili 
Necat "Tunçsiper 

Balıkesir 

Üye 
İbrahim Tez 

Ankara 

Üye 
Ali Necmettin Şeyhoğlıı 

Çankırı 

Üye 
İsmail Köse 

Erzurum 

Üye 
Ertekin Durutürk 

İsparta 

Üye 
Bahri Kibar 

Ordu 

Üye 
Kudbettin Hamidi 

Siirt 

Üye 
İhsan Bedirhanoğlu 

Van 

Türkiye Büyük Millet Meclisi <S. Sayısı : 295) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ ıMBTİtf 

3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 19 uncu Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 19 uncu maddesinin değiştirilmesi ve 
bazı malddeleririin yürürlükten kaldırılması; 12.3.1986 tarihli ve 3268 sayılı, 9.4.1987 
tarihli ve 3347 sayılı, 12.10.1988 tarihli ve 3479 sayılı, 1.6.1989 tarihli ve 3569 sayılı 
kanunların verdiği ydtJkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 16.6.1989 tarihinde ka
rarlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 19 uncu maddesi aşa
ğıdaki şeîkilde değiştirilmiştir. 

«Madde 19. — Emniyet teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek 
üzere, en az 1 yıl süreli meslekî eğitim - öğretim ve uygulama yapan polis okulları 
açılır. Bu okullara, yapılaca'k sınavda başarılı Olan en az lise ve/veya dengi okul me
zunları alınır. Bu öğrenciler 28.11.1984 tarihli ve 3087 sayılı Kanunun 6 ncı madde
sinde belirtilen amaçlar doğrultusunda yetiştirilir. 

öğrencilerin iaşe, ibate, sağlık ve diğer istihkakları Emniyet Genel Müdürlüğünce 
karşılanır. 

öğrenimlerini başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Teşkilatındaki münhal kadro
lara polis memuru olarak atanırlar. Başarılı olamayanların okulla ilişiği kesilir, ancak, 
bunlardan yapılan masraflarla ilgili herhangi toir ücret talep edilmez. 

Polis okullarının kuruluş, çalışma, disiplin ve eğitim - öğretim esasları ile bu okul
lara alınacak öğrencilerde aranacak şartlar ve yapılacak sınavlarla diğer hususlar 
Bakanlıkça çıkarılacak yönıaömıeliklte düzemfliemür., 

Polis Akademisine öğrenci yetiştirmek üzere: polislik mesleğinin gerektirdiği bil
gi, disiplin ve bedeni kabiliyete haiz, Millî Eğitim Temel Kanunu hükümlerine göre, 
Emniyet Gendi Müdürlüğüne bağlı, lise seviyesinde parasız yatılı ve resmî üniformalı 
polis kolejleri açılır.» 

MADDE 2. — 31201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununa aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir. 

«Geçici Madde 16. — Bu Kanun Hülkimünde Kararname yürürlüğe girdiği ta
rihte, polis okullarında (meslekî temel eğitim görmökte olan polis memuru adayları 
hakkında eski hükümlerin uygulanmasına devam olunur.» 

»MADDE 3. — 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 23, 24, 25, 42, 44, 45, 
46, 48, 49, 58 ve 92 nci maddeleri ile bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı di
ğer hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 295) 
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•İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABIÜL ETTİĞİ METİN 

3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 19 uncu Maddesinin Değiştirilmesi ve bazı 
Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununa aşağıdaki geçidi madde 
eklenmiştir. 

«Geçici Madde 16. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, polis okullarında 
meslekî temel eğitim görmekte olan polis memuru adayları halkkında eski hükümlerin 
uygulanmasına devam olunur.» 

'MADDE 3. — 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 23, 24, 25, 42, 44, 45, 
46, 48, 49, 58 ve 92* nci maddeleri ile bu Kanuna aykırı diğer hükümleri yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 12.3.1986 tarihli ve 3268 sayılı, 9.4.1987 tarihli ve 3374 
sayılı, 12.10.1988 tarihli ve 3479 sayılı, 1.6.1989 tarihli ve 3569 sayılı Yetki Kanunları 
ile Bakanlar Kuruluna verilen (Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi, 3201 
sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu için adı geçen kanunlarla verilen süre bitimine ka
dar geçerlidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 295) 



MADDE 4. 

- — 6 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarilh'inde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

T. Özal 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Vrd. 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
G. Taner 

Devlet Bakanı 
/. Çelebi ' 

Devlet Bakanı 
/ Özarslan 

Devlet Bakanı 
E. Koriukman 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 

içişleri Bakanı 
A. Aksu 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
E. Pakdemirli 

Bayındırlık ve Mân Bakanı 
C. Altınkaya 

Ulaştırma Bakam 
C. Tuncer 

Çalışma-ve Sosyal Güvenllik Bakam V. 
Cemil Çiçek 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
F. Kurt 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

Devlet Bakanı 
K. İnan 

Devlet Balkanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
& Sert 

Devlet Bakanı 
/. Aşkın 

Millî Savunma Bakanı 
l S. Giray 

Dışişleri Bakam 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Bakam 
A. Akyol 

Sağlık Bakanı 
H. Şıvgın 

Tarım Orman ve KÖyişleri Bakam 
L. Kayalar 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür Bakam 
N. K. Zeybek 

Turizm Bakam 
/. Aküzüm 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 295) 
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(İçimleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Balkanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 295) 





Dönem : 18 Yasama Yıh : 3 

T. B M . M. (S. Sayısı : 296) 

Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ve 

İçişleri Komisyonu Raporu (1 /654) 

T. a 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 6 . 11 . 1989 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K. K. Gn. Md. 07/101-11468105286 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

«Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname» bugünkü Resmî Ga-
zete'de yayımlanmış ve Anayasanın 121 inci maddesi uyarınca bir sureti ekte gönde
rilmiştir. 

Gereğini arz ederim» 
Ali Bozer 

Başbakan V. 

G E R E K Ç E 

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar-ile Diğer Aletler Hakkında Kanun, bu Ka
nunda 'belirtilen istisnalar sakili kalmak üzere ateşli silahların memlekete sokulması, 
yapılması, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulmasını yasaklamıştır. 
Yine bu Kanun, mahkemeılerce müsaadesine karar verilen veya güvenlik kuvvetlerince 
herhangi bir şekilde ele geçirilen ateşli silahlarla mermilerin Millî Savunma Bakanlığı 
emrine verileceğini amir olduğu gibi, menşei bedii olmayan silahlara ruhsat verilmeye
ceğini de öngörmek suretiyle bu nitelikli silahların kullanılmasını ve bulundurulmasını 
memnu saymıştır. 

Buna karşılık, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği kapsamındaki illerde yaşayan va
tandaşlarımız, geleneksel olarak silaha sempatîi duymakta ve ruhsatsız da olsa bir silah 
edinmek ve bulundurmak istemektedir. Bu alışkanlık, kırsal ve dağlık alana gittikçe 
daha da artmaktadır. Halkın silaha olan alışkanlığının temelinde; coğrafî yapı, Mim 
şartları ve yerleşim düzeni gibi faktörler de rol oynamaktadır. 

Diğer taraftan, ellerinde kaçak silah bulunduranların başkaları tarafından ihbar 
edilmeleri, evi veya işyeri aranan kişiler ile ihbar eden veya kendilerini ih'bar ettikle-
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riml zannettikleri kişiler arasında birtakım anlaşmazlıklar çıkmasına ve hasımlık iliş
kilerinin gelişmesine yol açmaktadır. 

Ruhsata bağlı olmayan silahların suç konusu olması, vatandaşı devamlı olarak 
suçlu pozisyonuna düşürmektedir. Ellerinde kaçak silah bulunduran kişilerin ihbar 
edilmeleri sonucu Devlet güvenlik güçleri ile vatandaşlar sık sık karşı karşıya gelmek
te, vatandaşların ev ve işyerlerinin aranması nedeniyle güvenlik güçleri vatandaş kar
şısında sevimsiz bir duruma düşmekte, Devlet - vatandaş ilişkileri olumsuz yönde et
kilenmektedir. 

Bölgede ellerinde ruhsatsız silah bullundutran vatandaşlar teröristlerce gerçekleştiri
len saldırılar karşısında ceza alırım korkusuyla meşru müdafaadan çekinmektedirler. 
Bu durum, suç işlemeye yatkın kişilerin silahlarını kullanabilmelerine karşın, Devlete 
saygılı olan kişilerin ellerindeki silahı kullanamamaları gibi bir neticeye müncer ol
maktadır. 

Bilinen terörist eylemler dolayısıyla sürekli olarak canlarını kaybetme korkusu 
çeken bu vatandaşlarımızın halen ellerinde bulunan ve geliş yeri belli olmadığı için 
6136 sayılı Kanuna göre bulundurulmasının ve kullanılmasının yasaklanması gereken 
silahların müsaderesinin, onların meşru müdafaa imkânlarının da ortadan kalkması 
sonucunu doğurması sebebiyle, buna engel olucu yeni bazı düzenlemelerin yapılması 
ihtiyacı hissedilmiştir. 

Olağanüstü hal bölgesindeki vatandaşlarımıza kendi kendilerinin koruma fırsatı
nın tanınması mülahazası, bu kişilerin yine kendi imkânları ile edindikleri her türlü 
silah hakkında 6136 sayılı Kanun ile 765 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinin uygulan
maması zaruretini gündeme getirmiştir. Menşei belli olmayan bu silahların taşınma
sının suç olmaktan çıkarılmasının, bölge halkının, güvenlik kuvvetleri yetişinceye ka
dar geçen süre içinde kendilerini koruyabilmelerine imkân sağlayacağı düşünülmüştür. 

Bunu temin amacıyla 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü mad
desinin ikinci fıkrasına 299 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen ve uygu
lama imkânının kalmaması nedeniyle bu düzenleme ile yürürlükten kaldırılan (k) ben
di hükümleri, eklemenin yapıldığı zamanda bölgede hüküm süren kış şartları ve baş
vurma süresinin azlığı gibi nedenlerle beklenilen amacı tam anlamıyla sağlayama
mıştır. 

Adı geçen 299 sayılı Kanun Hükmünde Kararname paralelinde olmak üzere ye
niden yapılan bu düzenlem© ile; olağanüstü hal bölgesi ile mücavir illerde yaşayan 
halkın elinde bulunan menşei belli olmayan mevcut silahların, mülkî idare amirliğin
den ruhsat almak suretiyle taşıyabilmeleri mümkün kılınmaktadır. 

Getirilen diğer bir hükümle de, olağanüstü hal bölgesinde yaşayan halka, bu si
lahlarını, olağanüstü hal kalktıktan sonra bulundurmaya çevirfcebikne imkânı tanı
maktadır. 

285 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin hükmünü icra etmiş olan geçici 1 inci 
maddesinin yeniden düzenlenmesi suretiyle getirilen hükümlerle, bir yandan ruhsatsız 
silahlar ruhsata bağlanıp gelecekte bu silahlarla suç işleme ihtimali azaltılırken, bir 
yandan da yapılacak balistik incelemeler neticesinde suçta 'kullanılmış olduğu anlaşı
lan silahların ortaya çıkması sağlanmaktadır. 
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İçişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/654 1 . 12 . 1989 
Karar No. : 38 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Komisyonumuza havale edilen Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Ka

nun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasına ilişkin 387 sayılı Kanun Hük
münde Kararname Komisyonumuzun 29.11.1989 tarihli toplantısında İçişleri ve Ma
liye Bakanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip, görüşülmüş; gerekçesi uygun 
bulunarak maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

285 sayılı Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin geçici 1 inci maddesini değiştiren 387 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me ile öngörülen bir aylık süreyi aşmamak ve yeni bir süre verilmesini önlemek üze
re Komisyonumuz metne bjr ibare eklemiş ve 1 inci maddeyi bu değişik şekliyle ka
bul etmiştir. 

Kararnamenin kanunlaşacak olması nedeniyle kararnamenin başlığı yeniden düzen
lenmiş; kararnamenin 1, 2 ve 3 üncü maddelerinde geçen «Kanun Hükmünde Karar
name» ibarelerinde ise gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 
Başkan 

Galip Demirel 
Malatya 

Üye 
Abdurrahman Karaman 

Adıyaman 
Üye 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 
Üye 

Mustafa Namlı 
Çorum 

Üye 
Rıza Simsek 

Erzurum 
Üye 

Ömer Seker 
Konya 

Üye 
Yılmaz Sanioğlu 

Ordu 
Üye 

Eyüp Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

Başkanvekili 
Necat Tunçsiper 

Balıkesir 
Üye 

İbrahim Tez 
(Ankara 

Üye 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 

Çankırı 
Üye 

İsmail Köse 
Erzurum 

Üye 
Ertekin Durutürk 

İsparta 
Üye 

Bahri Kibar 
Ordu 
Üye 

Kudbettin Hamidi 
Sür* 
Üye 

İhsan Bedirhanoğlu 
Van 
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(HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname 

285 sayılı Olağanüstü Hal Böillge Valiliği ihdası Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin bazı maddelerinde değişiklik yapılması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 
25.10.1983 tarihli ve 2935 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin verdiği yetkiye daya
nılarak, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunca 30.10.1989 ta
rihinde toarariaştınllmışür. 

MADDE 1. — 10.7.1987 tarihli ve 285 sayılı Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İh
dası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının 
(k) bendi yürürlükten ikaldınlarak müteakip (1) Ibendi (k) olarak teselsül ettirilmiş ve 
aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden 
düzenteıiımiış'fcir,, 

«GEÇİCİ MADDE 1. — Olağanüstü Hatt Bölge Valisi, bu Kanun Hükmünde 
Kararnamenin yayımı tarihinden başlayarak bir ay içinde, mücavir iller dahil olağan
üstü hal bölgesinde ikâmet edenlerin müracaatı üzerüne, ellerinde bulunan ruhsatsız 
ateşli silahlara menşelefine bakılmaksızın taşıma veya bulundurma ruhsatı verebilir. 

Bu madde hükmünden yararlananlar hakkında, belirtilen süre içinde, 6136 sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ite Diğer Aletler Hakkında Kanım ile 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun ilgili hükümleri uygulanmaz. 

Ruhsa'ta bağlanan (silahlardan veraset yolu ile kendilerine intikal edenlere, ilgili 
yönetmelikte belirtilen süre içinde müracaatları halinde, taşıma veya bulundurma ruh
satı verilebilir. 

Bu silahlar devredilempz ve satıılamaz. 
Olağanüstü Hal Bölge Valilisi, bu yetkisini, bölgesi kapsamındakii il valileri ile mü

cavir il valilerine devredebilir. 
Bu ruhsatlar harca tabi değildir. 

Kendilerine bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre taşıma ruhsatı verilenlerin 
bu ruhsatları, olağanüstü halin 'bitimi tarihinden itibaren kırıklbeş gün içinde mahallî 
mülkî amirliklerine müracaat edilmesi (halinde, bulundurma ruhsatına dönüştürülür. 

Taşıma veya 'bulundurma ruhsatlarının verilleceği kişiler, ruhsata bağlanacak si
lahların nitelikleri, bunların taşınabileceği yerler ve bu konu ile ilgili diğer hususlara 
ilişkin usul ve esaslar, Balkanlar Kurulunca çıkarfacak (bir yönetmelikle bdirlenir.» 
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İÇİŞLERİ KİÖMÎSYOMJİNÜN KAIMJL ETTİĞİ METfN 

Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanım Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kamın Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında 

Kanon Tasana 

MADDE 1. — 10.7.1987 tarihli ve 285 sayılı Olağanüstü Hal1 Bölge Valiliği ihdası Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin i'kinci fikrasınm (k) bendi 
yürüdükten fcaldırılaraik ımülteaikıip (1) bendi <ık) oJaıraik 'teselsül etitirlnniş ve ayni' Kanun 
Hükmünde' Kararnamenin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlen
miştir. 

«GEÇÎCİ MADDE 1. — Olağanüstü Hal Bölge Valsi, 3'87 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin yayımı tarihi olan 6 Kasım 1989 tarihinden başlayarak bir ay 
içkide, mücavir iller dahi olağanüstü hal bölgesinde ikâmet edenlıerin müracaatı üze
rine, ellerinde bulunan ruhsatsız ateşli silahlara menşelerine bakılmaksızın taşıma veya 
bulundurma ruhsatı verebiir. 

Bu madde" hükmünden lyaırarlıananıLar hakkında, belirtilen süre içlinde, 6.136 sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ile 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun :%idi hükümleri uygulanmaz. 

Ruhsata bağlanan silahlardan veraset yolu tilıe kendilerine intikal edenlere, ilgili 
yönetmelıilkte belirtien süre (içinde münacaaıtüıarii hainde, taşıma ve 'bulundurtma ruh
satı verilebilir. 

Bu silahlar devredilemez ve satılamaz. 
Olağanüstü Hail Bölge VaılM, bu yetkisini, b̂ öiigjetsti Ikapsamındatoi il valileri ile 

mücavir il valilerine devredebilir. 

Bu ruhsatlar harca ıtabü değiıİdir. 
Kendilerine bu Kanuna göre taşıma nubsatı verilenlerin bu ruhsatlan, olağanüstü 

halin bitimi tarihinden itibaren kırkbeş »gün içinde mahallî mülkî amirliklerine mü
racaat edilmesi halinde, bulundurma (ruhsatına dönüştürülür. 

Taşıma veya bulundurma ruhsallarının verileceği kişiler, ruhsata bağlanacak si
lahların nitelikleri, bunların taşınabileceği yerler ve bu konu ile ilgili diğer hususlara 
ilişkin usul ve esaslar Balkanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.» 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Bu Kanun Hüifcmüındıe Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer, 

MADDE 3. 
yürütür. 

Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Balkanlar Kurulu 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
A. Bozer 

Devlet Balkanı 
G. Taner 

Devlet Bakanı 
7 Çelebi 

Devlet Bakanı 
İ. özarslan 

Devlet Bakanı 
E. Konukman 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 

içişleri Bakanı 
A. Aksu 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
E. Pakdemirli 

Bayındırlık ve iskân Bakanı 
C. Alttnkaya 

Ulaştırma Bakanı 
C. Tuncer 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
/. Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
F. Kurt 

Cumhurbaşkanı 
Kenan Evren 

Devlet Bakanı 
K. İnan 

Devlet Balkanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
S. Sert 

Dışişleri Bakam 
/. Aşkın 

Millî Savunma Bakanı 
/. S. Giray 

Dışişleri Bakam V. 
/. S. Giray 

Millî Eğitim Bakam 
A. Akyol 

Sağlık Bakam 
H. Şıvgın 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakam 
L. Kayalar 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
S. Yürür 

Kültür Bakam 
N. K. Zeybek 

Turizm Bakam 
/. Aküzüm 
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(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2, — Bu Kanun yayımı tarihlinde yürürlüğe 'girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümterind Baıkanüaır Kurulu yürütür. 
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