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38 nci Birleşim 

19 .2 .1980 Sah 
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İÇİNDEKİLER 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

Sayfa 

520 

520 

521 
IV. — BAŞKANLIK DÎVANININ GE

NEL KURULA SUNUŞLARI 521,543 

1. — İzmir Üyesi Nurhan Artemiz'in, 
Ege ekici tütün piyasasının açılmasının bu 
yıl geçmiş yıllara göre gecikmiş bulunduğu 
hakkında gündem dışı demeci. 521:522 

2. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen'e, Dev
let Bakanı Ekrem Ceyhun'un vekillik etmesi
nin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (3/1831) 522 

3. — Yurt dışındaki işçi ve çocuklarının 
eğitim ve öğrenim durumlarıyla, gönderilen 
eğiticilerin seçimlerindeki bazı uygulamalar 
hakkında kurulan Araştırma Komisyonu Baş
kanlığının, Komisyon Sözcülüğüne Samsun 
Üyesi Doğan Kitaplı'nın seçilmiş olduğuna 
dair tezkeresi. (3/1829, 10/89) 522 

Sayfa 
4. -— TBMM Birleşik Toplantısının, gün

deminde bulunan konuları görüşmek üzere 
20.2.1980 Çarşamba günü saat 14.00'te yapıla
cağına dair Başkanlık tezkeresi. (3/1830) 543 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 522,544 

1. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 
112 nci maddesinin son fıkrasının değiştiril
mesine ilişkin kanun teklifinin Millet Mec
lisince ka'bul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 2/758; G Senatosu : 
2/162) (S. Sayısı : 993) 522:523 

2 . - 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanu
nunun 33 ncü maddesinin (a) bendine bir fık
ra eklenmesi ve 47 nci maddesinin ikinci fık
rasının değiştirilmesine ilişkin kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Milli Savunma Komis
yonu Raporu. (M. Meclisi : 1/348, 1/354; 
C. Senatosu : 1/686) (S. Sayısı : 944) 523:525 
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Sayfa 
3. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 

Personel Kanununa bir ek geçici madde ek
lenmesine ilişkin kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Milli Savunma ve Bütçe ve 
Plan Komisyonları raporları. (M. Meclisi : 
2/699, 2/784, 1/292; C. Senatosu : 1/687) (S. 
Sayısı : 997) 525:526 

Sayfa 
4. — Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hiz

metlerine ilişkin bazı kanunlarda değişiklik 
yapılması ve bunlara yeni hükümler eklen
mesi hakkında kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet ve içişleri ko
misyonları raporları. (M. Meclisi : 1/203; C. 
Senatosu : 1/684) (S. Sayısı : 996) 526:543,544:575 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda; 

1980 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının madde
leri onaylandı, tümü açık oya sunuldu, oyların ayırımı 
sonucunda kabul olunduğu bildirildi. 

19.2.1980 Sah günü saat l5.00'te toplanılmak üze
re birleşime saat 18,15te son verildi. 

AP, CHP, MB ve Cumhurbaşkanınca S. Ü. Grup 
Başkanlıklarının, 13.2.1980 Çarşamba gününden iti
baren çalışmalara üç gün ara verilmesine dair öner
gesi kabul edildi. 

Başikan 
Başkanvekili 
Rahmi Erdem 
Divan Üyesi 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hüsamettin Çelebi 

Divan Üyesi 
Afyonkarahisar 
Mustafa Çelik 

Başkan 
Başkanvekili 

Mehmet Ünaldı 
Divan Üyesi 

Bingöl 
Mehmet Bilgin 
Divan Üyesi 

Bilecik 
Mehmet Erdem 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 112 nci 

maddesinin son fıkrasının değiştirilmesine ilişkin ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu Raporu. (M. Meclisi : 2/758; C. Senatosu : 
2/162) (S. Sayısı : 933) (Dağıtma tarihi : 12.2.1980) 

2 . - 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silah
lı Kuvvetleri îç Hizmet Kanununun 33 ncü madde
sinin (a) bendine bir fıkra eklenmesi ve 47 nci mad
desinin ikinci fıkrasının değiştirilmesine ilişkin ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Milli Savunma Komisyo
nu Raporu. (M. Meclisi : 1/348, 1/354; C. Senato
su : 1/686) (S. Sayısı : 994) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1980) 

3. — Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine 
ilişkin bazı kanunlarda değişiklik yapılması ve bun
lara yeni hükümler eklenmesi hakkında kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve İçişleri 
komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1/203; C. Sena
tosu : 1/684) (S. Sayısı : 996) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1980) 

4. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununa bir ek geçici madde eklenmesine ilişkin 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Milli Savunma ve Bütçe 
ve Plan komisyonları raporları. (M. Meclisi : 2/699, 
2/784, 1/292; C. Senatosu : 1/687) (S. Sayısı : 997) 
(Dağıtma tarihi : 18.2.1980) 

— 520 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saaiti : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekiü Mehmet Ünaldı 

DÎVAN ÜYELERİ : Mehmet Bilgin (Bingöl), Mehmet Erdem (Bilecik) 

BAŞKAN — 38 nci Birleşimi açıyorum. 

III . — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı) 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ 

/. — İzmir Üyesi Nurhan Artemiz'in, Ege ekici 
tütün piyasasının açılmasının bu yıl geçmiş yıllara gö
re gecikmiş bulunduğu hakkında [gündem dışı deme
ci. 

»BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Sa : 

yın Nurhan Artemiz, «Her yıl Ocak ayının sonu ile 
Şubat başlarında açılması gereken tütün piyasasının 
açılması bu yıl gecikmiş bulunmaktadır. Gecikmenin 
kaıaborsa denilen yasak satışlara kadar varan birtakım 
etkileri olmaktadır.» demekte ve genel bir konu olma
sı nedeniyle bu konuda gündem dışı söz talep etmiş
lerdir. 

iBuyurun Sayın Artemiz. 
Sayın Artemiz kısa olmasını rica edeceğim. 

N U R H A N ARTEMİZ (İzmir) — Evet efendim, 
kısa olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 

ıBinlerce tütün üreticisi ailenin bugünlerde dört 
gözle beklediği tek olay Ege Ek'ici Tütün Piyasasının 
açılması olayıdır. 

Üreticinin bir yıllık alın teri bu piyasa ile değer
lendirilmektedir ve bu piyasanın açılması bu yıl geç
miş yıllara göre gecikmiş bulunmaktadır. 

Her yıl Ocak ayının sonu ile Şubat ayının başla
rında açılması gerekli olan piyasanın gecikmiş olma
sı üreticiler nezdinde birtakım tereddütlerin ve endişe
lerin doğmasına yol açmaktadır. Çünkü, üreticinin üre
tim giderlerinden doğan borçları bir yana, günlük 
maişetini dah'i çarşı esnafından borca temin etmekte 
bulunduğundan, nakit paraya olan gereksinimi dolayı
sıyla tütününü karaborsa dediğimiz yasak usullerle sat-

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzakerele
re başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

makta ve belli oranda kendisine verilen nakit para 
karşılığında koçanını tüccara teslim etmektedir. 

Şimdiye kadar açılması gerekli olan tütün piyasa
sı açılmamış olduğu gi'bi, Tekel Bakanlığı tarafından 
da bu piyasanın ne Zaman açılacağı konusunda hiç bir 
açıklama yapılmamıştır. Buna karşılık, bugünkü ga
zetelerden öğrendiğimize göre, Tütün İhracatçılar Bir
liği Başkanı tütün piyasasının 3 Marfta açılacağını ha
ber vermiştir. Verilmiş olan bu haberin birtakım kötü 
etkileri, aksi etkileri olacaktır; olmaktadır da. Çün
kü, tüccarların Devlete, Tekel Bakanlığına takaddüm 
etmiş olması ve Tekel Bakanlığı tarafından yapılması 
gerektiği halde açıklama yapılmadığı gözönünde tutu
lacak olursa, bu açıklamanın tütün tüccarları tarafın
dan yapılmış olması, üretici nezdinde endişelere ve 
paniklere yol açmaktadır. Çünkü, ekonominin her şe
yi ile serbest piyasa ekonomisine teslim edildiği bir za
manda üretici, kendisinin tütün tüccarının in'safına ter-
kedildiği zannına kapılmakladır ve bunun için, tütün 
piyasası açılmadan yasak olan satışlarla, karaborsa sa
tışlarla tütününü elden çıkarmanın yollarını aramakta--
dır. 

Bu nedenle, zaman geçirmeden piyasanın açılması 
veya Tekel Bakanlığı tarafından bu piyasanın ne za
man açılacağının kamuoyuna en kısa zamanda duyu
rulması gerekmektedir. 

Biz, tütün piyasasının bir an önce açılmasını Hükü
met yetkililerinden, Tekel yetkililerinden talep ediyo
ruz ve tüm fiyatların alabildiğine serbest kaldığı bu 
dönemde, üretici aleyhine olarak kabul edilen «1 do
lar 55 lira» kuru Üzerinden hesap edildiği takdirde bi
le tütün ihraç fayatının 3,5 dolar civarında teşek-
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kül ettiği anlaşılmaktadır. Bu da, 200 Türk lira'sı 'do
laylarında tutmaktadır. Bunları gözönünde tutarak 
bir an önce tütün piyasasının açılması ve ihraç fiyatı
nın 3,5 dolar olduğu da gözönünde tutularak üreticiye 
tatmin edici bir fiyat verilmesi ve yine üreticinin ken
disini tatmin edecek bir ortalama fiyatla güçlendiril
mesi, bu piyasa koşullarında güçlendirilmesi gerektiği 
kanaatindeyim. 

Çok teşekkür ederim. Saygılar sunarım. (CHP sı
ralarından alkışlar) 

•BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

2. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 
Bakanı Hayrettin Erkmen'e, Devlet Bakanı Ekrem 
Ceyhun'un vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1831) 

iBAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var, takdim ediyo

rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Ortaklık 

Konseyinin 5 Şubat 1980 tarihinde başlayacak 25 nci 
dönem toplantısına ve daha sonra topluluk üyesi ül
keler temsilcileriyle yapılacak olan «Siyasi istişare» 
toplantısına Hükümetimizi temsilen katılmak üzere 
2 - 10 Şubat 1980 tarihleri arasında Belçika'ya gidecek 
olan Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen'in dönüşüne 

V. — GÖRÜŞ 

/. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 112 nci 
maddesinin son fıkrasının değiştirilmesine ilişkin ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi : 2/758; C. Senatosu : 2/162) 
(S. Sayısı : 993) (1) 

'BAŞKAN — Bir önerge Var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
1512 sayılı Noterlik Kanununun 112 nci maddesi

nin son fıkrasının değiştirilmesine ilişkin Kanun tek
lifinin getirdiği değişikliğin bir an önce yürürlüğe gire
bilmesi için, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi hususunda istemde bulunulması Komis
yonumuzca karar altına alınmıştır. 

(1) 993 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

kadar, Dışişleri Bakanlığına, Devlet, Bakanı Ekrem 
Ceyhun'un vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu arz öderim. 

Fa'hri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

'BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 
3. — Yurt dışındaki işçi ve çocuklarının eğitim 

öğrenim durumlarıyla, gönderilen eğiticilerin seçimle
rindeki bazı uygulamalar hakkında \kurulan Araştırma 
Komisyonu Başkanlığının, Komisyon Sözcülüğüne 
Samsun Üyesi Doğan Kitaplının seçilmiş olduğuna 
dair tezkeresi. (3/1829, 10/89) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 3 . 2 . 1980 gün ve 00.494 sayılı yazınız: 
Yurt dışındaki işçi çocuklarının eğitim ve öğre

nim durumları ile gönderilen öğretmenlerin seçimle
rindeki bazı uygulamalar hakkında kurulan Araştırma 
Komisyonu Sözcü Üyeliğine, Samsun Senatörü Sayın 
Doğan Kitaplı seçilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Araştırma Komisyonu 
Başkanı 
Denizli 

'Baha Akşit 
BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 

JEN İŞLER 

Cumhuriyet Senatosu gündeminde 993 S. Sayısı 
ile yer alan teklifin, gündemdeki bütün işlere takdi-
men, görüşmeleri bitinceye kadar öncelik ve ivedilik
le görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 

Anayasa ve Adalet 
'Komisyonu Başkanı 

Safa Reisoğlu 

BAŞKAN — Önergede istenilen öncelik ve İve
diliktir. 

993 S. Sayılı Kanun teklifinin gündemdeki diğer 
işlere takdimen görüşülmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

file:///kurulan
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Raporun okunup, okunmaması hususunu oylarını
za arz ediyorum. Raporun okunmasını kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmemiştir. 

Lütfen. Komisyon ve Hükümet yerlerini alsınlar.. 
Komisyon ve Hükümet yerlerinde. 

KEMÂL SARIİBRAHlMOĞLU (Adana) — Tü
mü üzerinde söz istiyorum. 

•BAŞKAN — Tümü üzerinde söz İstiyorsunuz. Bu
yurun Saym Sariibrahimoğlu. 

KEMÂL SARİİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Saygıdeğer arka'daşlarım; 

Çoktan yasalaşması gereken, geç kalmış bir kanun 
teklifi karşısındayız. Noterlerin içinde bulunduğu sı
kıntılar birçok arkadaşların malumudur. Ancak, Sa
yın Adalet Bakanı Millet Meclisinde müdahale edip, 
bu iki sene yerine, her sene bu tarifelerin yeniden tan
zimini önerseler ve kabul et'tirseler çok daha isabetli 
olurdu. Çünkü, bu kadar hızlı bir fiyat artışının hâ
kim bulunduğu Ülkemizde birçok noterlerin işleri
ni bırakması mümkündür ve bazı tanıdığım noterler 
de işlerini bırakmak üzere hazırlanmaktadır. Onun 
için ben Sayın Bakandan şunu istiyorum: Artık bu gel
miş, bu şekilde geçirelim; ama ya bu Yasa hükmüne 
bir elastikiyet verip eşel - mobil -sistemi gibi bir sis
tem getirmek veya en geç bir sene içinde bu tarifele
rin değiştirilmesini mümkün kılmak gerekir. Yoksa, 
noterler zarardadır ve hüküm de noterlerin ihtiyacını 
'karşılamayacaktır kanısındayım. 

(Saygılar sunarım efendim. 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul ddenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
1512 Sayılı Noterlik Kanununun 112 nci Maddesinin 
Son Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi. 

Madde 1. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 
112 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki biçimde de
ğiştirilmiştir. 

«Tarifede gerekli görülecek değişiklikler iki yıl
da bir yapılır. Yeni tarife yüfürlüğe girinceye kadar 
eski tarife uygulanır.» 

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

Maddeyi aylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlü
ğe girer. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Teklifin tümünü oylarınızu arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Teklif kabul edilmiş
tir. 

2.-4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silah
lı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 33 ncü maddesi
nin (2) bendine bir fıkra eklenmesi ve 47 nci madde
sinin ikinci fıkrasının değiştirilmesine ilişkin kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu M HU Savunma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi; 1/348, 1/354; C. Senatosu: 1/686) 
(S. Sayısı : 994) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin «Birinci Görüşmesi Yapılacak İşler» 

kısmının ikinci sırasında yer alan, 4 Ocak 1961 tarihli 
ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Ka
nununun 33 ncü maddesinin (a) bendine bir fıkra ek
lenmesi ve 47 nci maddesinin 2 nci fıkrasının değişti
rilmesine ilişkin Kanun tasarısının, Gündemimizde bu
lunan bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Kayseri 
Milli Savunma Komisyonu Başkanı 

İbrahim Kirazoğlu 

'BAŞKAN — 994 Sıra Sayılı Kanun tasarısının, 
gündemdeki bütün işlere takdimen görüşülmesi husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri İç Hizmet Kanununun 33 ncü maddesinin (a) 
bendine Bir Fıkra Eklenmesi ve 47 nci maddesinin 
İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine ilişkin Kanun Tasa
rısının millet Meclisince Kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Milli Savunma Komisyonu 
raporu. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oylarını
za arz ediyorum: Raporun okunmasını kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmemiştir. 

Hükümet ve Komisyon yerinde. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
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Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
4 Ocak 1961 Tarihli ve 211 Sayüı Türk Silahlı Kuv
vetleri İç Hizmet Kanununun 33 ncü Maddesinin (a) 
Bendine Bir Fıkra Eklenmesi, ve 47 nci Maddesinin 
ikinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun 

Tasarısı 
Madde 1. — 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı 

Türk Silahlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun 33 ncü 
maddesinin (a) bendine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Ancak subay sınıl okullarında temel eğitimde 
bulunan subayların günlük çalışma ve okuldan gece 
izinli ayrılmaları, eğitim ve öğretim programlarına. 
göre, ayrıca düzenlenecek bir yönetmelikle belirlenir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

ıBAŞKAN — İkinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2 . - 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı 

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 47 nci 
maddesinin ikinci fıkrası, aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«(Madde 47. — 
Garnizon Komutanlığına ait hizmetler," sivil ma

kamlarla olan ilişkiler Cumhurbaşkanı ile Devlet bü
yüklerinin garnizona gelişlerinde alınacak güvenlik 
önlemleri ve emekli orgeneral - oramiraller ile garni
zonda bulunan emekli veya muvazzaf diğer askeri şa
hısların güvenliklerine ilişkin hususlar, Milli Savunma 
ve. İçişleri Bakanlarınca müştereken hazırlanacak bir 
yönetmelikte gösterilir.» 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

2 nci maddeyle 47 nci maddede değişiklik yapıla
rak bir yönetmelik tanzim edilecek, bu yönetmelik ile 
garnizon dahilinde Cumhurbaşkanı, diğer sivil kişiler, 
ki bunlar protokolde olan kişilerdir, bunların garni
zona gelişleri ve güvenlikleri ile garnizonda bulunan 
muvazzaf ve emekli subayların güvenlikleri.. Doğru
dur, iyi bir hizmet yapılacak ve bir düzenleme yapı
lacak; ama eski Cumhurbaşkanlarının güvenlikleri ve 
onların Devlet protokolündeki yeri şimdiye değin biz
de, protokollerde iyi bir düzenlemeye tabi tutulma
mıştır. Gelişigüzel tatbikatlarla yürütülmektedir. Ha
zır 47 nci maddeyle bir yönetmelik çıkacağına göre, 
eski Cumhurbaşkanları (Asker kişi, emekli olanların 
ötesinde) Devletin başında 7 yıl devleti idare etmiş 
Cumhurbaşkanlarının gerek protokoldeki yerleri, ge- ] 

rek bunların güvenlikleri yönünde alınacak tedbirle
rin de bu yönetmelikte ayrıca gösterilmesi yerinde 
olur. Hemen, bunu sağlamak için yeni hükümleri 
ilâve etmek bir kayıt düşer ise, bu gecikir, tekrar 
Meclise gider. Gerek Komisyon, gerek Hükümet, ha
zırlanacak yönetmelikte bu konunun, yani eski cum
hurbaşkanlarının, gerek güvenlikleri, gerek protokol
deki yeri yönünden, Devleti yedi yıl idare etmiş eski 
cumhurbaşkanlarının, Türk Devletinin onuruna ve er
demine yakışır bir şekilde ele alınacağı konusunda 
lütfen burada bizi tatmin eden bilgi lütfetsinler, onu 
rica edeceğim. 

İBAŞKAN — Bu istenen bilgiyi Komisyon mu, Hü
kümet mi verecek?.. 

DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (Zon
guldak Milletvekili) — Arz edeyim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kısaysa oradan da arz edebilirsiniz. 

DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (Zon
guldak Milletvekili) — Sayın Başkanım, Sayın Ata-
lay'a çok teşekkür ederiz, haklı olarak önemli bir 
noktaya değindiler. Yönetmelik tanzim edilirken Sa
yın Atalay'ın bu önerisi dikkate alınacaktır efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Tamam, teşekkür ederim. 
Madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye?. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, «Yönet
melik hazırlanacak, bu konu göz önünde tutulacak» 
diyorlar değil mi?. 

BAŞKAN — Evet efendim, öyle diyorlar. 
Madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye?.. 

Yok.. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 
Madde 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler. 
Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 
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Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

3. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununa bir ek geçici madde eklenmesine ilişkin ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Milli Savunma ve Bütçe ve 
Plan Komisyonları raporları (M. Meclisi ; 2/699, 
2/784, 1/292; C. Senatosu \: 1/687) (S, Sayısı : 997) 
d) 

ıBAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka

nununa bir ek geçici madde eklenmesine ilişkin Ka
nun tasarısı ile Komisyonumuzun Raporu basılmış ve 
sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Komisyonumuz, anılan tasarının bir an önce yasa
laşmasında yarar gördüğünden, Genel Kurulda önce
lik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulu
nulmasına dâ karar vermiştir. 

Aidi geçen tasarının, Gelen Kâğıtlardan Gündeme 
ahnarak, Gündemdeki bütün işlere fakdimen, görüş
meleri bitinceye kadar öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bu Kanunda Başkan 

Kütahya 
Mehmet Emin Alanyalı 

BAŞKAN — 997 S. Sayılı Kanun tasarısının, Ge
len Kâğıtlardan Gündeme alınması hususunu oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Gündemdeki diğer işlere tak'dimen görüşülmesi hu
susunu oylarınıza arz edi'yorum. Kabul edenler. Etme
yenler.. Kabul edilmiştir. 

'ivedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Raporun okunup, okunmaması hususunu oylarını
za arz ediyorum. Raporun okunmamasını kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok, 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul erdenler.. Etmeyenler.. Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

(1) 997 S. Sayılı Basmayan tutanağın sonuna ek
lidir. 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu
na Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine ilişkin Kanun 

Tasarısı 
Madde 1. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 

Personel Kanununa aşağıdaki ek geçici madde ek
lenmiştir. 

Ek Geçici Madde 34. — a) 926 sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 13 . 10 . 1978 
günlü ve 15 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
değişik 137 nci maddesine göre aylık alan ve 1 Mart 
1979 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında 
bulunan personelin, rütbe ve kıdemlerinde değişiklik 
yapılmamak kaydıyla, kazanılmış hak aylıkları, bir 
defaya mahsus olmak üzere, bir üst derecenin aynı 
kademesine getirilir. 

Bu yükselmede, astsubaylıktan subay olanlardan 
2 nci derecenin 2 ve sonraki kademelerinde bulunan
lar ile astsubaylardan 2 nci derecenin 4 ve sonraki 
kademelerinde bulunanlar 1 nci dereceni'n son kade
mesi olan 1 200 rakamına getirilir. 

Astsubaylıktan subay olanlardan 2 nci derecenin 
1 nci kademesinde bulunanlar 1 nci derecenin 3 ncü 
kademesine, astsubaylardan 2 nci derecenin ilk üç 
kademesinde bulunanlar, 1 nci derecenin sırası ile ilk 
üç kademesine getirilir. 

Uzman jandarma çavuşlardan 5 - 6 nci, derecenin 
ilk üç kademesinde bulunanlar sırasıyla VIII sayılı 
cetvelin 5 nci derecesinin ilk üç kademesine, 5 - 6 nci 
derecenin 4 ncü ve sonraki kademelerinde bulunanlar, 
VIII sayılı cetvelin 4 ncü derecesinin 1 nci kademe
sinden başlayarak sırasıyla bu derecenin sonraki ka
demelerine getirilirler. 

Uzman çavuşların, kendilerine ait gösterge tablo
sunun üst sırasının kademelerinde bulunanlar IX sa
yılı cetvelin 10 ncu derecesinin kademelerine getiri
lirler. 

Subaylar, astsubaylıktan subay olanlar ile astsu
baylar yükseldikleri derecenin ek göstergelerini alır
lar. Şu kadar ki gruplarına ait bulunan ek gösterge 
rakamlarının tavanı geçilemez. Bu tavan subay gru
bunda bulunan yarbay ve alt rütbeler için 400, astsu
baylıktan subay olanlar ile astsubaylarda 300'dür. 
Albay ve kıdemli albaylar ile general - amiraller mev
cut gösterge rakamlarını muhafaza ederler. 

Anılan personelin alt derece kademelerinde geçen 
süreleri aylıklarının yükseltilmesinde üst derece ka
demelerinde geçmiş sayılır, ilgililerin bu şekilde sap
tanacak kazanılmış hak aylıkları, rütbe aylıklarının 
bir üst derecesinin aynı kademesi üzerinden yürütü
lür. 
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b) Öğretim kurumlarında 1 Mart 1979 tarihinde 
öğrenimde bulunan askeri öğrencilerin 926 sayılı Ka
nunun 143 ncü maddesinde öngörülen harçlıkları, bu 
hükümlere göre ödenir. 

c) (a) bendi kapsamına girenlerden, Kanunun 
yürürlük gününden önce emekli, adi malullük, vazife 
malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylık
ları alanlar için de bu Kanun hükümleri uygulanır. 

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

Maddeyi aylarınıza arz ediyorum. Ka'bul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu Kanun 1 . 3 . 1979 gününde yü

rürlüğe girer. 

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

iMaddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Ka'bul etmeyenler... Madde ka'bul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü

tür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?... Yok.. ; 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz iste

yen sayın üye?... Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarı kabul edil
miştir. 

4. — Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine 
İlişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve 
Bunlara Yeni Hükümler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve 
İçişleri komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1J203; 
C. Senatosu : 1/684) (S. Sayısı : 996) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin «Birinci Görüşmesi Yapılacak îşler» 

kısmında bulunan, Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hiz
metlerine İlişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya
pılması ve Bunlara Yeni Hükümler Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısının müstaceliyeti sebebiyle bü-

(1) 996 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

tün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim, 

İçişleri Komisyonu Başkanı 
Muğla 

Haldun Meniteşeoğlu 

BAŞKAN — 996 S. Sayılı Kanun Tasarısının 
gündemdeki diğer işlere takdimen görüşülmesi hu
susunu oylarınıza arz ediyorum: Ka'bul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Komisyon ve Hükümet yerlerinde. 
Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine İliş

kin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bun-
lere Yeni Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları. 

Raporun okunup, okunmaması hususunu oyları
nıza arz ediyorum: Raporun okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdiye kadar söz istemiş olan arkadaşlarımı 

okuyayım, bundan sonra söz isteyenleri kaydedece
ğim. Gruplar adına söz isteniyorsa onları da kayde
deceğim. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Ankara) — CHP Gru
bu adına İbrahim Öztürk, 

BAŞKAN — Grubunuzdan böyle bir yazı gel
medi efendim. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Evet 
efendim, Grup adına konuşacak. 

BAŞKAN — Öyle mi? Tamam Sayın Öztürk. 
Sayın Muhittin Taylan, Sayın Mehmet Özgü-

neş, Sayın Hüseyin Öztürk, Sayın Ahmet Tahtakıhç, 
Sayın Sadettin Demirayak, Sayın Muharrem Bar
tın. 

Başka?... 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kahamullaoğlu. 
Başka söz isteyen sayın üye?... 

SADIK BATUM (İstanbul) — Ben söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye? Yok. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın İb

rahim Öztürk, buyurunuz. 
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CHP GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZTÜRK 
(Ankara) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Kamu Güvenliği ve Kolluk Hizmetlerine İlişkin 
Kanun Tasarısı üzerinde görüş ve düşüncelerimizi 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Yüce Sena
toya saygılarımızla sunuyoruz. 

Hepimliz takdir ederiz ki, polis, bir devletin hu
kuk ve kanun gücünün simgesidir ve silahlı bir ör
gütün adıdır. Polis, düzenli bir özgürlüğün güçlü ko
ludur. Hak ve özgürlüklerimiz polisin varlığı saye
sinde bir anlam ifade eder. Demokratik hak ve öz
gürlüğe dayalı bir devlet yönetiminde polis, toplum 
yaşamının gözle görülür bir kuvvetidir, Eğer iyi ye
tişmiş, disiplinli, hukuk ve yasa anlayışı yüksek dü
zeyde bir polis nöbette ise ve olaylara bu zihniyetle 
müdahale ediyorsa, o zaman insanlar arasındaki an
laşmazlıklar kanla değil, mürekkeple ve barışla çö
zümlenir. O ülkede bu düzeyde bir polis örgütü yok
sa, o zaman intizam ve barış yerine kaos, terör ege
men olur ve özgürlükler tahrip edici fırtınalar içinde 
kaybolup gider. 

Polis, kaba kuvvetlerin, şer güçlerinin önüne diki
len bir duvar gibidir. Yasa ve nizam dinlemeyenlerin 
saldırılarına karşı, kanuna saygısı olanlarla birlikte 
kurduğu bir barikattır. Zorbalar, caniler, hırsızlar ve 
şiddet yanlıları ancak bu barikatı aştığı takdirde 
amaçlarına, ulaşabileceklerini bildikleri için, ilk he
defleri polistir. Diğer bir deyimle, bütün yasa dışı 
örgütlerin ve kanunsuz yaşayanların düşmanı polis
tir. Onlar polis avcısıdırlar. Polise karşı besledikleri 
kinle övünürler ve onu ortadan kaldırmak için kur
dukları planları övünerek çevrelerine anlatırlar. 

Tarihimiz boyunca Türk Devlet ve hükümetleri 
polis örgütüne ve kavramına büyük değer ve yer ver
mişlerdir. Bir yerde devlet ile polis kavramı eş ma
nada anlaşılmıştır. 

Osmanlı Devletinin kuruluş tarihi olan 1299 ile 
Cumhuriyetin ilan tarihi olan 1923 arasındaki 600 
yıllık dönemde Türk kolluğunun gelişme süreci ince
lendiği takdirde, son derecede ibret ve. ders verici 
sonuçlar çıkartmak mümkündür. 

Ortak sonuç şudur : Devlet güçlü ve onurlu ol
duğu zaman Türk kolluğu tarihimize de, ulusumu
za da gurur veren görevler yapmıştır. Devlet zayıf, 
devlet yenik, devlet adamları cüce olduğu zaman ise, 
kolluk acze ve zaıfa düşmüştür. Diğer bir deyimle, 
devlet yüceldiği zaman polisin başı yukarda, devlet 
zayıfladığı zaman ise, polisin başı yerde olmuştur. 
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Hangi ülkeye gidersek gidelim, ilk dikkati çeken 
ve o ülke hakkında ilk izlenimi veren, polisin şeklen 
ve manen taşıdığı vasıflardır. Güçlü ve onurlu bir 
devletin ülkesinde başı yerde, sünepe bir polisle kar
şılaşmak mümkün değildir. 

Osmanlı Devleti döneminden sonra Cumhuriyet 
yönetiminde polise modern bir nitelik vermek üzere, 
2049 sayılı Polis Teşkilat Kanunu çıkartılarak, mer
kez ve taşra örgütü ciddi biçimde yeniden düzen
lenmiştir. Daha sonra, çağdaş ve ileri Avrupa ülke
lerinin mevzuatından da esinlenerek 1937 tarihli ve 

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu Türk Polisine 
daha modern bir nitelik sağlamıştır. Ancak, 1937' 
lerde çıkan ve bugünkü koşullara ve ihtiyaçlara ce
vap vermekten uzaklaşan Emniyet Teşkilat Kanunu
nun yeniden düzenlenmesi artık bir zorunluluk ha
line gelmiştir, 

Zaman zaman, adı geçen kanunda yapılan deği
şiklikler ve eklemler yeterli olmamaktadır. İçişleri 
Bakanlığında 1970'lerde yapılan iç düzen çalışmaları 
ve bu arada kolluk hizmetlerine ilişkin raporlar raf
larda uyumaktadır. Oysa, şimdi huzurunuza gelen ve 
polisin muhtelif yönlerden durumlarına ilişkin bir 
kaç maddede değişikliği yeğlemek, sorunu asla çö-
zümlemeyecektir. Türk Polis Örgütü, bugün ülke
nin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar da gözö-
nünde bulundurularak, yeniden ele alınması zorunlu 
bir noktaya gelmiştir. Burada gecikildiği takdirde, 
rejim ve ülke açısından çok şey kaybedeceğimizi söy
lemeye lüzum yoktur. 

Cumhuriyet kurulduktan 57 yıl sonra asayiş ve 
iç güvenlik, Devletimiz için bir numaralı sorun dü
zeyine çıkmıştır. Ülkenin her yanında yeraltı ve yer 
üstü örgütleri açık ve gizli amaçlarla kanlı eylemle
rini sürdürmekte, soygun, yol kesme, adam öldürme, 
sabotaj, katliam gibi suçları işlemektedirler. Ayrıca 
da, çok değerli üniformalı polis evlatlarımızın canla
rına amansızca kıyılmaktadır. 

Öğrenim güven ve özgürlüğü kalmamış gibidir. 
Okullar ve işyerleri görevlerini yapamamaktadırlar. 
Devletin bağımsızlığı ve ülkenin bütünlüğü tehlikeye 
girmiş, rejimin geleceği tartışma noktasına ulaşmış
tır. Ulusu cephelere, ırk, mezhep ve bölgelere göre 
ayıran zihniyet ve eylemlere Devletimizin temel taş
ları olan Atatürk ilkelerini yok etmek isteyen örgüt
lere keslinlikle son vermek zamanı gelmiş ve geçmiş
tir. 

İşte hepimizin, tüm grupların ve partilerin birle
şeceği ve ağzımızdan sırası geldikçe düşürmediğimiz 

I asgari müşterek budur. 
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Bugünkü Türk Polis Örgütü maddeten ve manen 
bir çöküntünün içindedir. Silahlı örgütlerin ve tüm 
şer güçlerinin eylemleri karşısında Türk Polisinin 
görev yapamaz duruma düşmesi demek, Devletin 
eşirraya ve eşkiyaya boyun eğmesi demektir. Siyasal 
akımların içinde bocalayan, bölünmüş, eğitimsiz, di
siplinsiz, silah ve amaç yönünden yetersiz morali 
bozuk bir polis teşkilatı ile ülke güvenliğini ve dev
let otoritesini sağlamak imkânı yoktur. 

Poliste, daha kaynaktan itibaren başlayarak, çok 
ciddi ve köklü bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. 

Polisi bir parti kulu olmaktan çıkarıp, eğitimli, 
disiplinli, morali yüksek, silah ve araç yönünden güç
lü bir devlet polisi yapmadıkça, içinde bulunduğu
muz ortamdan kurtulmak mümkün değildir. îşte, bir 
asgari müşterek de budur. 

Şimdi, Yüce Senatonun -huzurunda 2559 sayılı 
Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, 3201 sayılı Emni
yet Teşkilat Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanu
nunda valilerin askeri birliklerden yararlanmasına 
güçlü biçimde imkân verecek kanunda değişiklik 
yapan teklif, 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüş
leri Kanunu, 1630 sayılı Dernekler Kanunu bulun
maktadır. Bu kanunlarda yapacağımz değişikliklerle 
idareye ve polise daha güçlü olmak imkânını vere
ceksiniz. Ancak, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
olarak sırası geldikçe bu kanunlara «Evet» diyebil
memiz için, bazı önergelerimiz olacaktır. 

Heyeti Umumiyesi ile grup olarak diyeceğimiz 
şudur : 

Biraz evvel arz ettiğim düşünceler çerçevesinde 
ve Anayasanın güvence altına aldığı temel hak ve 
özgürlüklerin zedelenmesine izin vermek kaydıyla 
biz bu kanunlarda yapılacak değişikliklere «Evet» 
diyoruz. 

Sayın senatörler; 
Unutulmaması gereken en önemli nokta, polise 

verilecek ceza hükümlerinden önce, (Çünkü, disip
linle ilgili bir kanun teklifi huzurunuzda şimdi mü
zakere edilecektir) ona eğitim, ona moral, ona dev
let ve halk polisi olma niteliklerini verecek önlemler 
ve tedbirler almaktır. 

Bu hususu Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ola
rak Yüce Senatoya arz ederken, aynı zamanda gru
bum ve şahsım adına saygılarımı sunuyorum. (CHP, 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. ve Milli Birlik Grubu sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Taylan. 

ı MUHİTTİN TAYLAN (Sivas) — Sayın Başkan, 
I değerli artkıaıdaşlıantm; 
I Devletin şiddet olaylarıyla daha ©tikin biçimde sa-
j vaşıım verebilmesini hedef tutan ve bazı kanunlarda 
I değişükliği öngören tasaırı Yüce Senatoda göriişülime-
j ye başlanmış bulunuyor. 
I Helmen söylemede gerekirse, yasalardaki yaptırımlar 
I etkinliğini ve caydırıcılığını yMrmişse, suç işleyenle-
I rin izlenmesini, yalkalanlmasıını ve yargılanıp cezalan-
I dınlimasını düzenleyen kurallar yetersiz Ikalıyorsa, baş-
I ta ceza yasaları olimalk üzere, yöntemi ve (kuruluş ya-
I salarında değişjklilk yapılması, hele ülkede yaygın şid

det eylemleri sürüp gidiyorsa, zorunluluk durumuna 
I gelebilir. 
I Devletimiz, Ülkemizi bir kâbus gibi saran şiddet 

eylemleriyle 10 yıldır savaşım vermektedir; aıma esefle 
I belirtelim ki, başarılı sonuçlar alınması bir yana, te-
I rörizmin, beim günden güne tırfmadmalkta, hem de 
I yığınsal bir niteliğe dönüştüğü gözlenmelktediir. 

CHP Ortaik Grubunda da belirttiğim gibi, terö-
I rizımle savaşım için, günümüzde de ydterii yasal yap-

tırıimlar ve yeJtkiler vardır. Hatta, önümüzdeki tasa
rıdaki nden daha geniş ve daha etkin yetkiler ve yap-

I tiranlar Sıkıyönetim Yasasında da vardır. Ne var ki, 
haiber alma örgütleri ve güvenlik güçleri başiba ollmak 

I üzere, Devletin öteki kuruım ve kuruluşları yeterince 
istemediği için, canla başla çalışanların yanında, can 

I kaygısına düşenler, hatta nemelazımcılar ve partizanlar 
da bulunduğu için, yetkiler kullanılamaz ve yaptırım
lar uygulanamaz olmuştur. 

I Bu nedenlerle ben, kuralları zorlamak yerine, mev-
I cut olanların uygulanır duruma getirilmesini savunan

lardan biriyim. 
Daha da önemlisi, temeldeki nedenlere inmek; ya

ni terörizmin kaynaklarından olan ekonomik ve top
lumsal dengesiizMkleri ortadan kaldırmak, geçerliğini 
yitirmiş sistemler yerine, çağın gereklerine ve ülkenin 
ihtiyaçlarına uygun eğitim ve öğretim planlarını uy
gulamaktır. 

Bir ülkede milyonlarca yurttaş işsiz güçsüz dola
şırsa, gelir dağılımına adaletli bir çözüm getirilemez
se, yükseköğrenıiim kurumları önündeki birikim ön-

I lenemezse, pahalılılkla yaşam çekilmez hale gelirse, ne 
ölçüde yasal önlemler alırsak alalım, kalıcı çözümler 

I getirilebileceğini sanmıyorum, Fakat bu tasarı üızerin-
I de o kadar çdk konuşulmuştur ki, kamu oyunda, san-
I iki bu tasarılar yasalaşmazsa şiddet eylemleriyle sava-
I şımın imkânsız hale gelebileceği izlenimi yaratılmış-
I tır, 
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CHP Grubu da karşı çıkmadığı için, öyle sanıyo
rum ki, tasarı yasalaşacaktır. Dileğimi, tasarı yasala
şırsa, kendilerine geniş yetîkiler verilen kamu görevli
lerinin yetkilerini, yasalara, konuluş almacına göre 
kullanmaları, halkın gereksiz tedirginliklere uğratıl-
mamasiidır. 

Bu kısa açıklamadan sonra, Anayasaya aykırı gör
düğüm bir noktaya değineceğim. 

Dernekler Kanununun 2 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının son cümlesi şöylece değiştirilmektedir. «Der
nek kur almazlar ve derneklere üye olamazlar» deyimi 
vardır. 

Anayasanın değişik 29 ncu maddesinde, «Devletin 
ülkesi ve milleti ile bütünlüğünün, milli güvenliğin, 
kamu düzeninin ve genel ahlakın korunması almacı 
ile dernek kurmak hakkının sınırlanabileceği» belirtil
mektedir. Maddede, derneklere üye olma hakkını sı
nırlayan bir (kural yoktur. Üyelik için söylenen şudur: 
«Hiç kimse, bir derneğe üye olmaya veya dernekte 
kalmaya zorlanamaz.» 

Bir alam, bir konuyu düzenleyen özel hukuk ku
ralları varsa, genel kuraların uygulanamayacağı da, 
temel hukuk kurallarından biridir. Olayda sınırlayıcı 
kural, sadece dernek kurma hakkıyla ilgili olduğu için, 
derneklere üye olma hakkının 'Sınırlanması Anayasayla 
bağdaştırıl arnaz. 

Nitekim, Anayasa Mahkemesi konuyla ilgili bir 
kararında şunları söylem ektedir; «Dernek üyeliği, yo
lunca kurulmuş, ereği ve tutumu belli dir derneğe yurt
taşların katılması demektir. Yurttaş, dilediğinde der
nekten çdkilir ve üyelik de sona erer.» 

Anayasa koyucusu, dernek kurma hakkına, Dev
letin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünü, milli güvenliği 
ve kaimu düzenini korumak üzere sınırlar konalbilme-
sini kurala bağlamasına karşılık, üye olma konusunda, 
yalnızca, «Hiç kimsenin bir derneğe üye ollmaya zor-
lanamayacağı» yolundaki ilkeyle yetinmiştir. 

Onun içindir k'i, dernek kurma hakikinin kullanıl
masıyla, üye olma halkkı aynı koşullara bağlanırsa, 
üye olma hakkının özüne dokunulmuş ve değişik 29 
ncu maddeyle çelişkiye düşülmüş olur. 

Bu nedenlerle, Dernekler Yasasının ikinci madde
sinin son cümlesindeki.... «Ve derneklere üye olamaz
lar» deyimiyle, derneklere böylece üye olanlara ve
rilecek cezayı düzenleyen Dernekler Kanununun 63 
ncü maddesindeki kuraların, üyelerle ilgili bölümü
nün tasarıdan çıkarılması gerekmektedir. 

Ben bu konuda bir de önerge hazırlamış bulunu
yorum, Başkanlığa sunacağımı. 
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Bu konuşmamla Kurulunuzun dikkatini ve ilgisini 
çekmek istedim. Takdir Yüce Genel Kurulundur. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (GHP sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabii Üye) — Sayın Baş

kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Müzakeresini yapmakta olduğumuz Kanun tasarı

sının, sadece mücerret hukuk açısından veya Türki
ye'de hiç bir olay olmuyor, Türkiye'de normal şart
lar var gibi incelemekte, mahzurlar olduğu kanatin-
deyim .Sanıyorum ki, bu tasarı, Türkiye'nin içinde 
bulunduğu şartlar dikkate alınarak incelenmelidir. 

Türkiye'de ne var?... Arkadaşlarım, yıllardır üni
versite profesörleri katlediliyor, yıllardır bankalar so
yuluyor, yıllardır aileler, sabahleyin okula giden ço
cuklarının, akşam ölü mü, yararlı mı, diri mi gele
ceklerinin şüphesi içinde yaşıyorlar. Yıllardır mes
ken masuniyeti ortadan kalklmış; hangi gün kapının ne 
zaman açılıp, içeriye ne zaman bomba atılacağı meç
hul. Ve nihayet, bir örfi idare kumandanımız; «Aman 
dikkat edin, kapınızda şu tedbirleri alın, aksi halde her 
an bir anarşist, bir tedhişçi gelip, evinize bomba ata
bilir.» demektedir. 

Bu olayların sebepleri nedir?...- Arkadaşlarımı, 
Türkiye'de ne oluyor?... Bir müşterek teşhisi koymak
ta ve ondan sonra bu teşhisten hareket etanekte sa
nıyorum ki, büyük bir fayda var. Öyle sanıyorum ki, 
son beyanatıyla Sayın Genelkurmay Başkanı isabet
li bir teşhisi koymuştur. Türkiye birtakımı kimselerce 
içinden zaptedilme hevesi içindedir. Diğer bir tabirle, 
Türkiye bir iç istilayla karşı karşıyadır. Türkiye için
den zaptedilmek isteniyor ve bu zapt için, bu istila için 
gerilla tekniği kullanılmaktadır. 

Arkadaşlarım, bu tekniği şüphesiz ki, yıllardır 
herkes göre göre bir çok yanlarını öğrendi. Ancak, 
sabınnızı suiistimal etmezsem bazı taraflarını arz et
mekte fayda görüyorum. Nedir gerilla tekniğinin bazı 
özellikleri?... 

Arkadaşlarım; 
Bir balık suda nasıl yaşarsa, balıkla suyun ara

sında nasıl bir münasebet varsa, gerillayla halk ara
sında o münasebet vardır. Halk desteğinden mahrum 
bir gerilla harekâtının yürümesine imkân yoktur. Ak
sine eğer bir gerilla harekâtı halk desteğine kavuş-
muşsa, onu önlemek de son derece zordur. 

ister gerilla harekâtı bir askeri harekât olarak 
I yürütülsün, isterse dolaylı bir savaş olarak bir iç is-
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tila sekinde yürütülsün, her ilki halde de eğer gerilla 
harekâtı halk desteğine malik olursa, bu takdirde ön
lemek son derece zor, buna karşılık eğer halk desteği 
ydksa, gerilla harekâtını devam ettirmek müımklün de
ğil. 

Şu tasarının incelenlmesinde Türkiye'de birçok 
tedbirlerin alınmasında kanaatim odur ki, bu anafor -
mlülü, bu kilit formülü hiç unutmamak lazım. Ge
rilla daima hareket ederken, kendi taktiklerini tespit 
©derlken halk desteğini yanına çekmenin çarelerini 
aradığı gibi, gerillaya karşı savaşanlar, gerilla harekâ
tını önlemek isteyenler de daima halik desteğini geril
laların yanına sürmemeye, aksine gerillanın yanında 
bulunan halik desteğini çeklmeye gayret etmelidirler. 

Şurasını memnuniyetle arz edeyim ki, Türkiye'de 
halk desteği gerilla harekâtı ile beraber değildir. Eğer 
bir gerilla tatbilkçisi halk desteğini yanında bulamazsa, 
bu takdirde bunu telafi edebilmek için, bu mahzuru 
kendi bakımından önleyebilmek: için şu yollara teves
sül etmektedir : 

Evvela geniş cephe taktiği kullanmaktadır. Birta-
Ikum kendinden olmayan kimselere de hoş gelecek, 
özellikle toplumun içinde bulunduğu huzursuzlukları 
dile getirecek sloganlarla, toplumda etkili insanları 
şu veya bu yoldan avlayıp, konuşturarak, harekete 
geçirerek bir geniş cephe talktiği memlekette yürütül
mektedir. 

Hatırlayın, ta 1962'de başlayan geniş cephe takti
ği bugün halen devam etmektedir. Öyle zamanlar ol
muştur ki, bazı hareketlerin önünde parlamenterler 
yürütüldbilmiş'tir. Bu aslında parlamenterlerin sureti 
Ikatiyede onlar olduğuna, onlarla bera'ber olduğuna 
delalet etmez. Ben sözü belirtirken sureti kafiyede şu 
veya bu 'ideolojiyi belirtmiyorum. Gerilla taktiği sa
dece bir araçtır, her türlü ideoloji bu taktiği alıp 
rahat kullanabilir. Şu halde, geniş cephe taktiği kulla
nan bir gerillaya karşı yapılacak en hatalı hareket, o 
hareketin içindeki herkesi aynı kaba koymak, her
kesi aynı isimle is'imlendirrnektir. Çok zaman merke
zinde son derece zararlı hareketin bulunabildiği bir 
geniş cephede pekala kenarlarda, etraflarda ona karşı 
olan onunla beraber olmayan insanlar bulunabilir. 

Şu halde bütün bir cepheyi aynı isim altında top
lamak, aynı ithaimın altına sokmak aslında gerillacıya 
halk desteği sağlamak bakımından fayda temin eder. 
Şu halde biz burada istihbarata büyük bir önem ver
meli ve aslında bu cephenin merkezinde bulunan hai
ni, hain cepheyi iyice tespit etmek zorundayız. Hain
le gafilleri aynı torbaya koymak sonunda hiç şüphesiz 
İti, gerillacıya yarar. 

Arkadaşlarım; 
ikincisi, gerillacı halik desteğinden mahrum olu

şunu telafi edebilmek için organize güçlere sızma ça
releri arar. Bunun başında Silahlı Kuvvetler vardır, 
polis vardır, sendikalar vardır, eğitim kurumları var
dır, dernekler vardır ve nihayet azınlıklar vardır. Eğer 
bir memlekette azınlık ydksa, gerillacı azınlık yarat
maya çalışır. Memleketimizde azınlık yaratma gayret
lerini hatırlayalım. 

14 asır evvel Mekke'mde, acaba siyasi iktidar Arap
ların şu kabilesine rni geçecek, bu kabilesine mi ge
çecek münakaşasını açıikça yürütmedikleri için, «Ev
lât mı eftaldır, eshap mı eftaldir?» diye; yani «Hz. 
Peygamberin yandaşları mı önemli, soydaşları mı 
önemli?...» diye 'bir dava ortaya atmışlardır ve böy
lece Müslümanlık parçalanmış ve maalesef bu da bu
gün Türlkiye'ye Alevi Müslümanlık, Sünni Müslüiman-
lı!k diye sirayet ettirilmiş ve maalesef gerillacı hatırı
na geldiği zaman ilk yaptığı iş, Alevi, Sünni ayrılığı
nı, Alevi Müslüman, Sünni Müslüman ayrılığım kö
rüklemeye çalışmış. Aydın^da, Antalya'da bazı Alevi 
Müslüman köyleri ayaklandırıllmaya çalışılmıştır; ha
tırlarsınız. 

Ancak arkadaşlarım, burada belirtmek benim için 
bir şeref vazifesidir İki, Alevi Müslüman bütün gü
cüyle memleketseverliğini ortaya koymuş ve gerilla 
taktiğine karşı koymuştur. Oradan netice alamayan 
gerilla talfctikçileri, nihayet başka bir azınlık yarat
maya kalkmışlar, Doğuya doğru gitmişlerdir. 10 asır 
beraber yaşamış, en az 10 asır beraber yaşamış ve 
beraber gülmüş insanların arasına etnik farklar sdk-
manın çaresi aranmış, meşhur «Doğu mitingleri» ter
tiplenmiştir. 

Ben, her vatanperver Türk'e Doğu mitinglerinde 
neler denildiğini, baştan kimlerin katıldığını, sonra 
kimlerin bundan çekildiğini, neden bu taktiğin de akim 
kaldığını incelemeyi acizane tavsiye ederim. 

Arkadaşlarım; 
Bu Doğu mitingleri söz konusu iken, ben burada 

rahmetli İnönü'yü büyük bir rahmetle anmayı ken
dime bir vazife sayarım. Bana bir vesile ile söylediği
ne göre, ismet Paşa bizzat telgraf emri vererek Halk 
Partisinin katılabileceğini zannettiği unsurlarını dahi 
Doğu mitinglerinden çekmiştir. Eğer Doğuda, Halk 
Partisi bu Doğu mitinglerinden kısmen veya tama
men çekilebilseydi bugün memleketin manzarası çdk 
farklı olurdu. Ancak, Memleketimizin Doğu bölgesin
deki Halk Partililer de, başta İsmet Paşa'nın (kendisi 
olmak üzere, büyük bir vatanseverlik göstermişler ve 
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Doğu mitinglerine katılmamışlardır. Bu katılmayıştır 
>ki, Doğu mitinglerini akim bırakmıştır. Hâlâ bugün bu 
mevzu üzerinde uğraşılmakta, hâlâ birtakım dernek
lere Doğudaki kardeşlerimizi kendi vatanlarından ayı
rabilmek için birtakım sloganlar sarfedilebilm'ektedir. 

Bir asker olarak şunu söyleyeyim 'ki arkadaşlarım, 
yarımadanın bir ucu veya dibinin ayrı ayrı hâk'iırrii-
yet altında bulunmasına imkân yoktur. Yanmada mu
kadderatı vardır. Yarımadanın ucu kimin elinde ise 
dibi onun elindedir; dibi kiimin elinde ise ucu onun 
elindedir. Şu halde, Anadolu Yarımadasının mukad-
4eraltı tb'ir 'bütündür. Bir parçasını ayırıp buraya, bir 
parçasını buraya Ikoylmaya imkân ve ihtimal yo'ktur. 
Bir tarafı esaretin altına girdiği gün, Öbür tarafı da 
esaretin altına g'irer .O taraf esaretin altına girdiği za-
ıman, öbür ucu da esaretin altına girer. 

Öyle ise, mukadderat tamdır, ^birdir. Anadolu'
nun bir tek mukadderatı varadır. Tarihte yarımadalar
da mukadderat ayrılığının görüldüğü hiç bir hâl yok
tur. 

Arkadaşlarımı; 
Eğitim kurumlarında ve diğer organize güçler içe

risinde yapılanları uzun uzun arz ederek vaktinizi ala-
calk değilim. Her şey herlkesin gözlerinin önünde ce
reyan etmiştir, karanlık bir tarafı yoktur. Yalnız, 
ben biraz sonra polis içinde oynanmak istenen oyun
ları ve 'bunların tarihi biraz gelişme ile neticelerinin 
ne olduğunu arz etmeye çalışacağım. Ondan evvel, 
acaba diğer memleketlerde kısaca bastırılma imkânı 
'bulunan bu gerilla harekâtının Türkiye'de uzun za
mandır devam etmesi ve özellikle sıkıyönetimi ko
mutanlarımızın ve mensuplarının cidden cansiperane, 
vatanperverce gayretlerine rağmen bugüne kadar neden 
önlenmemiş oluşunun bir iki sebebini arz etmek isti
yorum. 

Arkadaşlar; 
Bunlardan birisi, Türkiye'de gerilla harekâtı aşın

mış bir ekonomik zemin üzerinde cereyan etmekte
dir. Gerilla harekâtına en büyük imkânı veren ve 
bazı yerlerden destek bulmasına sebep olan konu, 
Türkiye'de ekonomik zeminin aşınmış olmasıdır. Bu
gün Türkiye'de, çok uzağa gitmeye lüzum yok, Anka
ra'nın sefahat yuvalarını akşamleyin gezin, tıklım 
tMum dolu. Öbür taraftan 'sokakta, delinmiş ayakka
bısını nasıl yamatacağını, çocuğunun okul parasını na
sıl temin edeceğini düşünen insanlar da vardır. 

Bu kadar sefalhatla sefalet bir araya gelirse, or
ta sınıf bu kadar eDki altına alınırsa, bu takdirde bu 
zemin üzerinde elbetteki tedhiş hareketlerinin önlen
mesi son derece zordun 
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İkinci husus; sosyal değerlerde aşınma vardır. 
Uzun zaman devam efden bazı gayretler, maalesef, top
lumu bir arada tutan sosyal değerleri, toplumsal de
ğerleri aşındırmıştırj Bu değerlerin yeniden kazanıl
ması elbette İki, eğitim yoluyla mümkündür. Örgün 
ve yaygın eğitimle bu değerler yeniden canlandırılma
lı, toplumu bir arada tutan toplumsal değerlere can 
verilmelidir. 

Tarih boyunca Anadolu'dan ırklar, medeniyetler, 
dinler ve mezhepler gelmiş geçmiştir. Bunların tor
tular bırakmayacağını iddia etmek mülmkün değildir; 
fakat biziim eğitim sistemimiz, yaygın ve örgün eği
tim sistemimiz, özellikle TRT yayınları bu tortuları 
daha katdaştıracak şekilde değil, aksine bu tortuları 
yumuşatacak biçimde devam etmelidir. 

Nihayet arkadaşlanım; Türkiye'de eğitsel zemin 
aşınmış durumdadır. Bu eğitim sistemiyle Türkiye'de 
anarşist yetiştirilir. Siz, çocuğu alacaksınız ta ilkokul
dan liseyi bitirinceye kadar kendisine hayatta lâzım 
olan hiç bir bilgi vermeyeceksiniz. Birtakım kuru bil
gileri cansız bir biçimde çocuğun kafasına istif edecek
siniz, ondan sonra da üniversite kapısına dokuz ayrı 
tipte liseden en az 450 bin kişiyi yığacaksınız ve 
diyeceksiniz iki, «Sizin 'içinizden sadece otuz bin ki
şiyi alacağım...» 

Arkadaşlarını; 
Geriye kalan, lise seviyesinde eğitim görmüş; fa

kat dışarıda ekmeğini kazanana imkânlarının hiç bi
risinden mahrum almayan bir insan elbette ki, ted
hişçi olur, anarşist olur. 

Şu halde, bir taraftan hukuki ve cezai tedbirler 
rilerelk üretime dönük 'bir eğitim sistemi, çocuğa her 
seviyede mutlaka hayata atılma imkânı verecek bir 
eğitim sistemine doğru gitmek lâzım. 

Şu halde ,bir taraftan hukuki ve cezai tedbirler 
alınırken, kanaatim odur ki, uzun vadede mutlaka top
lumu tedhişten kurtarmanın, 'gerilla harekâtını işle
yemez hale getirmenin uçana çaresi; ekonomik, 
sosyal ve eğitsel zemini aşınmışlıktan kurtarmak ve 
düzeltmektir. 

Arkadaşlarını; 
Bunu böyle belirttikten sonra, şu kanunun polisle 

ilgili kısımlarına gelmek istiyorum. 
Helmen şurasını belirteyim; huzurunuzda Türk 

polisini övmek işitiyorum. Aldığı maaş çoğu zaman 
kendisinin seviyesiyle uygun bir evde oturmasına da
hi inıkân vermeyen, ekonomik balkımdan huzursuz
luk içinde bulunan Türk polisi, vazifesini tam ola
rak yapmaktadır. Sırasında kurşunlara göğüslerini ge-
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rebilmekte ve kendisine verilen vazifeyi çok büyük 
bir ekseriyetiyle yapmaktadır. Bir insan tasavvur edin 
ki, her gün sabahleyin vazifeye giderken, arkasında, 
kendilinin ölü mü, sağ mı döneceğini bilmeyen endi
şeli bir eş, endişeli bir çocuk bırakabiliyorsa, o in
sanın görev yapması sıon derece zordur. Buna rağ
men Türk; polisi çok büyük bir ekseriyetle vazifesini 
tam olarak yapmaktadır. Ayrıca, çocuklarının boğazın
dan haram Idkıma geçirmeyen Türk polisinin sayısı, 
sanıldığından çok daha fazladır. 

Yalnız, şurası dıa unutulmamalıdır ki, Türk poli
sinin içerisinde, küçük bir grup, maalesef, vatandaşa 
küfretmekten, vatandaşa ıdayalk atmaktan, işkence 
yapmaktan âdeta zevk almaktadır. Bu küçücük grup
tur ki, çoğu zaiman Türk polisinin itibarını düşürmek
te ve polisi halka karşı sevimsiz kılabilmektedir. Ka
naatim odur ki, bu grup mutlaka polis içinden te
mi zlentmelidir. 

Türk polisine yeHkinlin yanında en çok lazım olan 
şey itibardır. Halika eziyet eden, küfreden, birtakım 
kanun dışı hareketler yapan, vazifesini yaparken ka
nunlara değil, kendi heveslerine tabi olan bu çok kü
çük azınlık Türk polisinin içinden temizlendiği gün, 
Türk: polisinin, hiç şüphe etmiyorum ki, itibarı tam 
olacaktır. Polise yetki kadar lazım olan ikinci hu
sus, eğitiliridir arkadaşlar. Bugün Türk polisinin va
zifesi İçin yeteri kadar eğitildiğini iddia etmek son 
derece zordur. 

«Eğitim» dediğimiz zaman şu dört anaunsuru 
mutlaka zikretmekte kanaatimce büyük bir fayda var
dır : 

Bunlardan birisi disiplindir. Eğitim yaparken Türk 
polisinin disiplini üzerinde özellikle durulmalıdır. 
Elinde silah taşıyan bir grubun disiplinsizliği, elbet
te ki, kamu düzeni için en büyük tehlikedir. 

İkincisi, polisin moralidir. «Halinden memnun, is
tikbalinden ümitli Olmak» diye tarif ettiğimiz moral, 
vazife yapmakta en etkin husustur. Moral için der
ler ki, «ıBir kitleye moral vermek istiyorsanız, muh
taç olduğunu ve müstahalk olduğunu beraber vermek 
lazım...» Türk polisinin muhtaç olduğu da, müsta
halk olduğu da beraber verilmelidir. 

Üçüncüsü, kitle ruhudur. Bir kişinin mesleğine, 
kendi meslek grubuna bağlılığını ifade eden ve 
Fransızca ekseriye «Bspritde corps» diye ifade edilen 
bu kitle ruhu üzerinde önemle durmaya ihtiyaç var
dır. 

Zoraki polis vazife yapamaz. Polis, mesleğiyle 
gurur duyabilmelidir. Yaptığı işin bir kamu işi ol

duğunu, vatandaşın haysiyet ve şerefiyle, hayatıyla 
ilgili olduğunu hissederek, gurur duyarak vazife ya
pabilmelidir. Bu, ancak eğitimle mümkündür. 

Ve nihayet arkadaşlarım; polisin dördüncü ko
nusu, etkinliği konusudur. Polis, gerilla ve tedhiş 
usûllerini iyice bilmeli, buna karşı alınacak tedbir
leri öğrenebilmelidir. 

Bugün sadece dünyanın bütün polis okullarında 
değil, Harp Okullarında dahi tedhişle, gerilla harekâ
tıyla mücadele en ince teferruatına kadar öğretilmek
tedir. Türlk polisi de bu usûlleri öğrenmelidir. Bir 
kitle hareketinin nasıl parçalanacağını ve nihayet ted
hiş içerisindeki, bir tedhişçi grup içerisindeki anaunsur-
ların nasıl teşhis edileceğini ve bunlarla nasıl başa 
çıkılacağını polisin öğrenmesinde büyük faydalar var
dır. 

Arkadaşlarım, şurada bir Jandarma Eğitim, Tüme
ni var. Burada bu eğitim gayet mükemmel bir bi
çimde yapılmakta, Türk jandarmasına savaş eğitimi
nin yanında, gerillacılarla, tedhişçilerle mücadele de 
öğretilmektedir. Bu Tümenin Kumandanı Tümgeneral 
Ragıp Oengizoğlu, gerçekten çekirdekten yetişme ve 
mükemmel bir jandarma generalidir. Kuvvetle tah
min ediyorum ki, İçişleri Bakanlığı bu tümenle işbir
liği yapmak suretiyle, polislerimizin büyük bir kıs
mını bu tümende eğitme imkânını bulacaktır. 

Şimdi arkadaşlarım; şu anakuralı ortaya koyduk
tan sonra, Türkiye'de yapılan işin bir iç istilâ ol
duğunu, kullanılan tekniğin gerilla tekniği olduğunu 
ve gerilla tekniğinde en önemli hususun mutlaka halk 
desteğini yanına çekmek olduğunu, gerillayla müca
delede de anakonunun, gerillanın yanına halkı sürme-
mek, halkı gerilla tarafına itecek bütün tedbirlerden 
sakınmak olduğunu belirtikten sonra, şimdi şu Kanu
nun getirdiği tedbirler üzerinde duralım. 

Arkadaşlarım; 
Bu Kanun şunları getiriyor : Evvela diyor ki, 

«Polis dernek kuramaz, kurulmuş derneklere gire
mez.» Acaba, bu Anayasaya aykırı mı?.. Acaba, 
bu bizim toplumumuz için bugün zaruri mi, yoksa 
fantazi bir hüküm mü?... 

Arkadaşlarım; 
Evvelâ Türk Silahlı Kuvvetlerinin Atatürk zama

nında çıkarılmış İç Hizmet Kanununun 43 ncü mad
desini burada, uzun olduğu için okumayayım, sade
ce özetleyeyim. 

Atatürk zamanında çıkartılmış olan Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin İç Hizmet Kanununun 43 ncü maddesi 
diyor ki, «Ordu mensupları herhangi bir dernek kura-
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maz, kurulmuş bir demeğe de Milli Savurana Ba- I 
kanlığının müsaadesi olmadıkça giremez.» 

Anayasa yapılırken bu İç Hizmet Kanunu da göz
den geçirilmiş ve o zaman bir tarafta Anayasa yapı-
lirken, bir tarafta Türle Silahlı Kuvvetlerinin îç Hiz- { 
met Kanunu değiştirilmiş ve bu 43 ncü madde, 41 nci ' 
madde olarak yine aynı hükümlerle Türk Silahlı Kuv- i 
vetîeri İç Hizmet Kanununun içerisine girmiştir. Şu ] 
halde, bugün fiilen Türk Silahlı Kuvvetleri mensup- j 
lan demek 'kuramazlar, kurulmuş derneklere giremez- j 
ler. Eğer bu hüküm Anayasaya aykırıysa, o takdirde ; 
polislerin demek kuramayacağına ve kurulmuş der- ; 
neklere giremeyeceğine ait hüküm de Anayasaya ay- j 
kırıdır. Yok, eğer bu hüküm doğruysa, o takdirde bu j 
da. doğrudur. I 

Şimdi, evvela şöyle bir mazisini araştıralım. Aca- • 
ba bu İç Hizmet Kanununda bu hüküm neden ge'i- ; 

fildi? I 
i 

Arkadaşlarım; j 
Harp Okulunda bunun gerekçesini uzun uzun an- \ 

latırlar. Ben o kadar uzuna gitmeyeceğim, sadece '. 
bir - ik'i vaka zikrederek meseleyi arz edeceğim. { 

31 Mart Vakasına takaddüm eden günleri şöyle bir • 
hatırlayalım. Bir tarafta İttihat ve Terakki Cemiyeti, \ 
ki, o zamanlar hâlâ bir cemiyettir.) subayları kendi 1 
sinesine çekiyor, subayları İttihat Terakki içerisinde j 
politize ediyordu. Buna karşılık da, sayıları bir dü- : 
zineye varan birtakım dernekler erleri kendi sinele- [ 
rine çekerek, onları dernek içerisinde palitize ediyor- ! 
lardı. Demek ki, bir dernek var bir tarafta, subayları ; 
politikanın içine çekiyor, orada politize ediyor. Öbür j 
tarafta adetleri bir düzineye yaklaşan dernekler var, j 
onlar da tutuyorlar erleri çekerek politize ediyorlar. \ 
O zamanın Harbiye Nazırı bundan son derece hu- i 
zursuz; 21 Şubatta bir emirname neşrediyor ve di- i 
yor ki, «Ordu mensupları general olsun, subay olsun, j 
er olsun sureti kafiyede politikayla uğraşmayacak.» \ 
Kimsenin umurunda olmuyor. j 

Bundan sonra 22 Martta Sadrazam bir bildiri ya- | 
vınlıyor bütün memlekete, diyor ki, «Silahlı Kuvvet- j 
ler mensupları sureti katiyede politikayla uğraşmaya- ı 
cak.» I 

Arkadaşlarım; 
Sadrazamın bu bildirisine 26 Martta 5 ncİ Alay

dan bir cevap geliyor. 5 nci Alay, başta kumandan
ları olmak üzere, bütün eratıyla beraber, erleri, astsu-
baylarıyla beraber meşhur Derviş Vahdettİn'in derne
ğine giriyorlar ve giriş beyannamelerini veriyorlar ve 
Derviş Vahdeti kendi mecmuasında, 26 Mart tarihli 

mecmuasında 5 nci Alayın kumandanı ve erlerinin 
imzası bulunan bu müracaatı neşrediyor. 

Ne oluyor sonunda arkadaşlarım?.. Bir tarafta er
ler tamamen bir başka ideolojinin emrinde, bir tarafta 
subaylar bir başka ideolojinin emrinde ve arkadaşla
rım, arkasından o meşhur 31 Mart Vakası oluyor ve 
arkasından da Harekât Ordusu geliyor, olaylar ma
lûm... 

Şimdi, diyelim ki, biz, subayları cemiyet, demek 
kurmaktan, derneklere girmekten meneden hüküm1 

Anayasaya aykırıdır.. Ne olacak o zaman?.. Bin
başı - Derler, Yarbay - Der'ler, Astsubay - Der'ler, 
Er - Der'ler, bir sürü «Der» orduyu paramparça bö
lecektir. Böyle paramparça bölünmüşün ne olduğunu 

Balkan Harbinde görüyoruz arkadaşlarım. Avrupa 
Türklüğünün mukadderatını tayin eden Balkan Harbi 
bu memlekette daima hatırlanmaya, incelenmeye la
yık bir şeydir. Dört tane «Devîet» demeye bile in
sanın dili varmayan küsurat devlet bir araya gelmiş, 
koskoca Osmanlı Devletine harp ilan ediyor. O za
manları yayınlanan bir karikatürde, dört tane sinek 
'hortumlarını kaldırmışlar, karşıda büyük bir aslanı 
tehdit ediyorlar ve altına yazmış karikatürist, diyor ki, 
«Bu sinekler bu aslanı parçalayacakmış...» 

Kumanda üstünlüğü bizde, sayı üstünlüğü bizde, 
silah üstünlüğü bizde; ama arkadaşlarım, o dört tane 
küsurat devlet Balkan Harbinde Osmanlı Ordusunu 
feci şekilde yenmiştir. Neden yenmiştir? Sadece bir 
vaka arz edeyim. 

Balkan Harbinin -en şiddetli savaşlarının devam 
ettiği bir zamanda Kolordu Kumandanı Kara Sait 
Paşayla Miralay Efe Kâzım, herkesin önünde birbir
lerine girmişler, birbirlerine tabanca çekmişlerdir. Ne
den? Çünkü, Kara Sait Paşa hürriyetçi, buna muka
bil Miralay Efe Kâzım ittihatçı. 

Birçok zamanlar da ittihatçı subaylarla hürriyetçi 
subaylar birbirlerine itaat etmemişlerdir. Türk Ordu
sunun çok acı günleridir bunlar. İşte bunların için
den gelen, bu olayları yaşayarak gelen, bu olaylarla 
fiilen savaşan Kuvayi Milliyeciler, Türkiye Cumhu
riyeti kurulur kurulmaz ilk işleri Türk Silahlı Kuvvet
lerini her türlü politikanın dışına çıkarmak olmuştur 
ve büyük de bir başarı göstermişlerdir. Cidden Kuva
yi Milliyeciler hiç bir iş yapmasalar da, sadece Türk 
Silahlı Kuvvetlerini politikanın dışına çıkarmış olsa
lardı, yine hayatlarının en büyük şerefi olarak anıl
maya değerdi. 
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Arkadaşlarım; ı 
Sadece kendilerinin politika dışında kalmalarını 

önlememişler, aynı zamanda dernek kurmalarını ya
saklamışlar, âdeta uzak bir geleceği o gün görmüşler 
ve bir gün Türk subaylarının, Türk erlerinin, Türk 
astsubaylarının, bugün tıpkı polise yapıldığı gibi, der
nekler içine çekilerek politize edileceğini düşünerek 
Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının dernek kurma
larını ve derneğe girmelerini yasaklamışlardır. 

Kanaatim odur ki; bu yasaklamada Anayasaya 
da aykırı bir husus yoktur. Her ne kadar 29 ncu mad
de, dernek kurma hakkını belirtiyor ve bu dernek kur
ma hakkının dahi Devletin ülkesi ve milleti ile bü
tünlüğünün, milli güvenliğin ve kamu düzeninin, ge
nel ahlakın icap ettirdiği hallerde sınırlanabileceğini 
söylüyorsa da, öbür tarafta derneğe girmenin kısıt-
lanamayacağını, yasa'klanamayacağını söylemiyor. 
Çünkü, Anayasanın birçok hükümleri bazı hallerde, 
şu şu hallerde dahi «özüne dokunulamaz» diye menfi 
hükümler getirmiştir. Eğer, Anayasa yapıcı, dernek
lere girmenin de sureti katiyede yasaklanamayaeağı 
kanaatine varsaydı, bu husustaki, dernek kurma ve 
derneğe girme hakkının özüne dokunulamaz, diye bir 
hüküm getirirdi. Getirmediğine göre, kanaatim odur 
ki, ben hukukçu değilim, haddimi aşmış olmayayım; 
ama kanaatim odur ki, Türk Silahlı Kuvvetlerine ya
pılan tahdit pekala polis dernekleri için de yapılabi-
lu\ 

Arkadaşlarım; 
Demin arz ettiğim, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Bal

kan Harbinde düştüğü, 31 Mart Vakasının evvelinde 
düştüğü halleri bugün polislerde görmemiz mümkün
dür. Bugün Türk polisi açıkça siyasi derneklerin içi
ne çekilmiş ve politize edilmiştir. Polis dernekleri po
litikacılar tarafından kurulmuştur arkadaşlarım. Ben 
sadece bunu ezbere söylemiyorum, gerekirse bunu is
patlarım. Polis dernekleri politikacılar tarafından ku
rulmuştur. ve polis dernekleri polisleri çekip politize 
edilmek için kullanılmıştır. Şu ideolojinin mensubu, 
bu ideolojinin mensubu polis olamaz arkadaşlar. Po
lis mesleği, zaten kendisi büyük ve mukaddes bir der
nektir. Bu derneğin mensuplarının ayrıca dışarıda ken
disine dernek araması lüzumsuzdur. 

Kanaatim odur ki, Türk polisinin dernek kurama
yacağı, derneklere giremeyeceği ve son zamanlarda sırf 
iernek yasaklarından vazgeçmek için kurulan va
kıflara da giremeyeceğini ve vakıf kuramayacağını 
getiren bu hükmü bütün gönlümle destekliyorum, 
gecikmiş bir hüküm olarak kabul ediyorum. 
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Arkadaşlarım; 
İkinci husus; valinin müsaadesi ile polise herkesin 

üstünü arama, hüviyet sorma hakkı verilmektedir. 

Arkadaşlarım; 
Şu ahval içerisinde bu da doğrudur. Ancak, gön

lüm çok isterdi ki, Hükümet bir fevkalade hal kanunu 
getirsin, fevkalade hal devam ettiği sürece polise bu 
yeljkiler verilsin, ondan sonra kaldırılsın. Çünkü, bu
nun suiistimali demin söylediğim anakonuyu ihlal 
eder. Yani bir kısım halkı tedhişçinin tarafına sürer. 
Bu hakkı suiistimal eden bir polis neferi şu veya bu 
sebeple şu veya bu şahsın üstünü aramaya kalkar, hü
viyet sormaya kalkar, köyden gelirken bundan haber
siz, üzerinde nüfus cüzdanı bulunamayan bir köylü 
karakol karakol sürünür ve bunun sonunda, aslında 
Devlete hizmet için yapılan bu hareket, Devletin aley
hine, halkı tedhişçinin yanına doğru sürebilir. Benim 
kanaatim, evvela mutlaka bir fevkalade hal içerisinde 
bunun ele alınması ve orada ancak bunun formüle 
edilmesi ve fevkalade hal kalktığı zaman da bu yet
kinin kalkmasında büyük fayda vardır. Medeni bir 
memlekette her fert suç işlemedikçe rahatlıkla, emni
yetle dolaşabilmeli, üstü aranmamalıdır. Ancak tekrar 
edeyim ki, bugünkü ahval içerisinde bu elbette sıkı
yönetime, polise geniş ölçüde yardım edecektir; ama 
bu hakkın suiistimal edilişi halkı bezdirmek ve tedhiş
çinin tarafına sürmek bakımından büyük bir zarar 
meydana getirir. 

Arkadaşlarım; 
İkincisi, yine valinin müsaadesiyle polise mesken

leri arama müsaadesi vermektedir. 

Arkadaşlarım; 
Türk örfünde mesken meselesi son derece önem

lidir. Eskiler bilirler ki, Türk çadırının eşiğine bası
larak girilemez. Bu halen Anadolu'nun birçok evle
rinde yaşar, «Eşik mukaddestir.» denir ve eşikten at
lanır .Bu, sadece hane mukaddesliğinin, ocak mukad-
desliğinin bir neticesidir. Çünkü, kapısı açık olmayan 
bir eve eşiğine basmadan girmek mümkün değil. 

Kuranı Kerim'de sarahaten emir vardır; «Hane 
sahiplerinin müsaadesi olmayan o haneye girmeyin.» 
diy<i, 

Şu halde yıllar yılı milli ve dini anane halkımız 
içerisinde haneyi mukaddes hale getirmiştir, hane do
kunulmazlığını âdeta örfün temeli haline getirmiştir. 

Şimdi biz bunu, diyoruz ki, valinin müsaadesi de 
olsa, bir polis girip istediği zamanda istediği evi ara-

j yabili;, 
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Yine belirteyim ki, eğer fevkalade hal kanunu ' 
içerisinde gelseydi, kanaatim son derece yerindeydi; 
fakat bugün bunun devamlı oluşu suiistimallere mü
saitti K 

Arkadaşlarım; 
Bir de bu evin gece aranması, meseleyi büsbütün 

berbat eder. Hele haksız aramalar, yanlış aramalar 
büyük bir mahalle halkını, bir ev halkını tamamen 
Devletten uzaklaştırabilir, tedhişçilerin tarafına süre
bilir. Ayrıca, etkisi yıllar yılı sürebilecek nahoş olay
lar meydana getirebilir. 

Arkadaşlarım; 
Hatırlayın, tek parti devrinde rahmetli Fuat Ar-

na'nın evi bir uyduruk ihbarla gece aranmıştı. O ara
ma esnasında Fuat Arna'nın çocuğu çıldırmış ve o 
çocuk hayatı boyunca bir karyolaya bağlanarak ha
yatını. devam ettirmiştir. Bir baba için, bir aile için 
bir haksız arama esnasında bir çocuğun çıldırmasının 
ve ömrü boyunca böyle kalmasının. ıstırabını mutla
ka vicdanlarda hissetmeye ihtiyaç var. Kaldı ki, bazı 
kötü niyetli insanlar eve, kendileri ararken esrar ko
yabilirler, (Koydukları iddia edilmiştir) üstü, başı ara
nırken birtakım yasak şeyler koyulduğu iddia edile
bilir, konduğu va'ki olmuştur. 

Binaenaleyh, bu iki hüküm son derece suiistimale 
uygun bir hükümdür. Bunun uygulanmasında azami 
dikkat etmeye ihtiyaç var. Terkar ediyorum ki aksi 
halde gerilla ile tedhişle mücadelenin anakaidesine 
aykırıdır. Halk tedhişçinin, gerillanın yanına sürül
müş olur. 

Arkadaşlarım; 
Bir de ben hayret ederim, neden polis gündüz ara

yabileceği evi ille gece arar?... Siyasi partilere mavi 
boncuk dağıta dağıta genel müdürlüğe kadar gelmiş 
olan bir kişiye 196C yılında ben bunu sordum. Dedim 
ki, «Neden gündüz aramazsınız da şunu, ille gece arar
sınız?» Bana dedi ki, «Büyük tahripkâr psikolojik et
kisi vardn'.» 

Evet arkadaşlarım, belki doğru söylüyor. Kendi le
hine söyledi; ama cidden bunu büyük psikolojik tah
ripkâr etkisi vardır. Özellikle hanelerin, evlerin gece 
aranmaması için azami gayret sarfedilmelidir. 

Düşünün, bir insan sakin, evinde yatıyor; siz ka
pıları zorlayıp gireceksiniz, üstü başı dağınık; birta
kım kadınlar ortaya dökülecek, çocuklar yatakların
dan fırlayacak ve babasını alıp evden çıkıp gidecek
siniz. Bu çocuğun kafasında Devlet ve polis mefhu
mu daima itibardan düşer. Bu çocuğun şuur altına 
devlet ve polis düşmanlığını yerleştirmiş olursunuz. 

Onun için kanaatim odur ki, İçişleri Bakanlığı, va
liler, kaymakamlar gece ev aranmaması için ellerinden 
gelen her gayreti sarfetmelidirler, kanunun bu ver
diği yetkiyi son derece imsakla kullanmalıdır. 

Arkadaşlarım; 
Kanunların valilere ve kaymakamlara verdiği, bu 

kanunun verdiği bir yetki de, bir olayı eğer kendi gü
cüyle vali veya kaymakam bastıramayacaksa olay 
olmadan askeri birlikleri yardıma çağırma hakkıdır. 

Arkadaşlarım; 
Çok korkarım ki, valiler ve emniyet müdürleri, kay

makamlar mesuliyeti üstünden atmak için, kendisi 
meseleyle direkt olarak karşılaşmamak için hemen en 
küçük vakalarda dahi «Ne olur ne olmaz» diyerek ya
kındaki askeri birliği çağıracaklardır ve böylelikle as-
ke.i birlikler devamlı bir huzursuzluğun içine gire
ceklerdir. 

Bir birliğin kendi yerinden kalkıp diğer bir yere 
intikal etmesi, eğitimini geniş ölçüde aksatır; morali
ni geniş ölçüde sarsar. Onun için, bu hüküm de, ka
naatim odur ki, özellikle dikkat edilerek kullanılması 
lâzım gelen bir hükümdür. 

Arkadaşlarım; 
Polis konusunda söyleyeceğim son söz, polisin 

ne zaman silahını kullanmaya yetkili olduğu kanun
larımızda açık değildir. Bu yüzden birçok polisler 
mahkeme mahkeme sürüklenmekte, haklarında taki
bat açılmaktadır. Gönlüm gene çok isterdi ki, bu ka
nun içerisinde polisin ne zaman yetkisini kullanabile
ceği, ne zaman silahını kullanmaya yetkili olduğu da
ha açık ifadelerle bu kanuna getirilsin. Maalesef bu 
yapılmamıştır ve bundan dolayı polis huzursuzdur. 

Arkadaşlarım; 
Sözlerimi özetlersem, Türkiye, Sayın Genelkur

may Başkanının çok isabetle belirttiği gibi, bir içten 
çökertmeyle bir iç istila ile karşı karşıyadır. Kullanı
lan teknik, aslında pek de yeni bir teknik değildir. Te
ferruatı bilinen bir tekniktir ve bu bir gerilla tekniği
dir. Bu gerilla tekniğine karşı savaşırken gerek sıkı
yönetime, gerekse onun emrinde görev yapan polise 
gerekli yetkiler mutlaka verilmelidir. Bu kanun, bu 
yetkileri getirmesi bakımından kanaatimce isabetli
dir. Sıkıyönetime verilen her türlü yetki yadırganacak 
bir yetki değildir. Evvelâ geçicidir; saniyen, sıkıyö
netim tarafsız bir gücün elindedir. Halbuki, valilere, 
kaymakamlara Ve polise verilen yetkilere aynı şeyi 
söylemek mümkün değildir. Buralara verilen yetki
ler devamlıdır ve en önemlisi de, bugün valilerin, kay
makamların ve polisin ağır merkezi ve mahalli siyasi 
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baskılar altında bulunduğunu görmemeye imkân yok
tur. Binaenaleyh, polise verilen bu yetkiler imsakle 
kullanılmalıdır, dikkatle kullanılmalıdır. Özellikle, 
evlerin aranması meselesi gayet titizlikle ele alınma
lıca;. 

Ben, kanunun memleketimizde bir an evvel ted
hişin önlenmesine yararlı olmasını diler, hepinizi say
gıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Öztürk, buyurun efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Görüştüğümüz bu Yasada yapılan değişikliklerle, 
Türkiye'deki terörizm, anarşinin önlenmesinde bazı 
kolaylıklar ve yetkiler getirilmesi düşünülmektedir. 
Bu, bir şekilciliktir benim anladığım kadarıyla. Önem
li olan uygulamadır. Önemli olan mevcut yasaların 
tarafsız uygulanmasıdır. Önemli olan bugünkü em
niyet kuvvetlerinin eğitimi ve gerekli araçlarla dona
tılıp, sevk ve idaresinde güçlü ve yeterli kişilerin bu-
lunmasıdiı*. 

Şimdi, Türkiye'de bu boşluk vardır. Yasa boşluğu 
değil, yönetim boşluğu vardır. 

O nedenle, bu çıkarılan Yasanın yapılacak değişik
liklerle, yani, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selâhiyetle-
ri Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Yasası, 1775 sayılı 
Yasalardaki bazı boşluklar, noksanlıklar, yatırım ye
tersizlikleri giderilirse şiddet eylemlerinin önlenme
sinde faydalı olacağı düşünülmektedir. Oysa, yasa
ların uygulanmasındaki yanlışlık, taraflılık, becerik
sizlik, politik taraf tutma önemli aksamalara neden 
olmuştur. Daha çok kolluk kuvvetlerinde yetki boş
luğu yanında, yönetim boşluğu ağır basmaktadır. 

Bugün azılı katiller kapalı cezaevlerinden her gün 
birer, ikişer kaçırılırken, ki bunlar anarşinin, teröriz
min kökenini bulma, beynini yakalama bakımından el
de birer delilken bunlar kaçırılırken; birçok katiller, 
hem de Türkiyemizde en çok değer kazanmış bilim 
adamlarını öldüren katiller bulunamaz ve aramızda 
elini kolunu sallayarak gezerken; terörizmin kaynak 
kişileri ve suçluları Devlet dairelerinde hâlâ sorum
lu yerlerde tutulurken; afiş asan gençle bildiri dağıtan 
genci, ideolojik nedenlerle adam öldürenlerle aynı 
boyutta, aynı suçlulukta görüp tutarsak ve onu afiş 
asarken vurmaktan çekinmezsek; bu zihniyetle hangi 
yasayı çıkarırsak çıkaralım varacağımız sonuç değiş
m e . 

Bunun yanında, Anayasa Mahkemesince de be
nimsenmiş, çağdaş nitelik ve ölçülerine uygun olarak 

saptanmış bulunan Anayasamızdaki temel hak ve 
özgürlüklerin dokunulmaz özünü zedelemeyi amaçla
yan ve böylece demokratik hukuk devleti ilkesiyle 
bağdaşması olanak dışı bulunan yeni baskı yasalarının 
(Ki, bir tanesi de budur) getirilmesinin, demokrasiye 
ve rejime daha çok zarar vereceği kanısındayım. 

Anayasamızın 11 nci maddesinin ikinci fıkrası, 
«Kanun, temel hak ve hürriyetlerin özüne dokuna
maz.» kesin hükmüyle ve yine Anayasamızın 29 ncu 
maddesinde, «'Herkes, önceden izin almaksızın dernek 
kurma hakkına sahiptir.» ilke ve hükmüne karşın, 3201 
sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanununun ek 8 nci madde
sinde getirilen 3 ncü ek madde ile bu hakların orta
dan kaldırılması, Anayasa Mahkemesinin daha önce 
almış olduğu kararlara ters düşmektedir. 

Demokratik düşünceleri, siyasal düşünce açıklama 
özgürlüğünü, örgütleşmeyi, Anayasal çoğulcu baskı 
gruplarını ortadan kaldırmayı ve böylece Anayasanın 
özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi modelini yok etme
ye yönelik bu gibi girişimlerin, yasaların, Türk de
mokrasisine ve rejime hayır getireceği kanısında de-
ğilhrs 

Demokrasilerde yargının bağımsızlığı temel bir 
kuraldır. Bu nedenle bizim Anayasamızın 7 nci mad
desi. yargı yetkisini bağımsız mahkemelere vermiştir. 
132 nci maddesinde bu bağımsızlığı pekiştiren kural
lar getirilmiş ve yine Anayasamızın 143 ve 144 ncü 
maddeleriyle de Yüksek Hâkimler Kurulu teşekkül et
miş ve hâkimlerin nasıl tayin edileceğini koymuş. Bu 
gerçekler, idarenin yargı erkinin denetiminde olma
sını getirmiş. Oysa ki. getirilen Yasadaki hükümlerle 
bu denetimden çıkıldığı görülmektedir. 

Ayrıca, en yüksek yargı organı olarak bilinen Ana
yasa Mahkemesince iptal edilen yasalardaki bazı hü
kümlerin anarşi ve terörü önlemek için baskı yasala
rı biçiminde yeniden düzenlenmesi gibi yasa düşman
lığı yapılmasının da demokrasimiz için taşıdığı tehli
keyi iyi değerlendirmek zorundayız. 

Örneğin; Dernekler Yasasının 2 nci maddesi Ana
yasa Mahkemesinin 73/3-37 sayılı kararına karşın de
ğiştiriliyor ve yine 4 ve 7 nci maddeleriyle 35 nci mad
desi dernek kurma özgürlüklerini yok ediyor ve ka
patılmalarında yürütme erkinin tümden etkin durum
da olmasını ikinci plana itiyor. Anayasa Mahkemesi
nin 76/27-51 sayılı kararına karşın, toplantı ve gös
teri yürüyüşleri hakkındaki özünü daha çok zedeleye
cek şekilde değiştiriliyor. Tümden yürütmenin keyfi 
bir şekilde hareketine olanak hazırlıyoruz, 
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'Bu, bunların değiştirilmesi; her yönetimde güveni
lir biçimde uygulansa yine de üzülmeyeceğiz, kuşku 
duymayacağız; ama öyle yönetimler geliyor ki, işte 
bugünkü yönetimi görüyoruz: Sayın Demirel zihni
yetine uygun bir polis devleti kurmayı amaçlamış 
olan, peyderpey gelecek olan bu yasaların bir yönüyle 
dikta rejimine tek lider, tek güç, tek kuvvet oluştur
ma anlayışına doğru gidişi demokrasimiz için müspet 
sonuçlar getirmeyecektir. Amaç, Anayasamızda kişi
lere tanınan temel hak ve özürlükleri ortadan kaldı
rarak güdümlü ve sulandırılmış bir demokrasi oluştur
maktır. Nitekim. Polis Vazife ve Selahiyetleri Yasa
sı ile getirilmiş hükümlerle özel hayatın gizliliği, ko
nut dokunulmazlığı kaldırılmaktadır. 

Anayasa Mahkemesinin 73 41 - 74 13 sayılı ka
rarlarında belirtilen nitelik ve özellikleri de daha çok 
yok ederek yasa değişikliği getiriliyor. Yürütme er
ki, yasama ve yargı erkini yok sayarcasına işletilmek 
isteniyor. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile geti
rilen başka değişikliklerle de tamamen polisin daha 
çok yetkili kılınarak yargı erkinin onları denetleme 
gücü ve kuvveti azaltılmak isteniyor. Oysa, demokra
tik rejimlerde alınacak önlemlerin amacı, yalnız barış 
ve düzeni korumak değildir. Daha önemlisi, özgür
lüklerin kullanılmasını sağlayıcı nitelik ve yeterlikte 
olmalıdır. Yasaklayıcı anlamdaki önlemler getirmek 
ve cezalan çoğaltmakla dikta rejimi eğiliminde olan
larına fırsat verir, böyle bir ortamı yaratır. Kamu ve 
siyaset biliminin en önemli konularından birisi; Dev
let kudretinin sınırlanması ve kişi hak ve özgürlükle
rinin ko-'unmasıdır. Bu nedenle, yargı erkinin denetim 
ve düzenleyici yetkisi, kişinin hak arama yolunu açık 
tutmalıdır. Demokrasi rejiminin yaşamasında anailke 
budur. Yoksa anarşiyi, terörü, bölücülüğü önlemek ve 
demokrasiyi kuıtarmak isterken hak ve özgürlükler, 
düşünce ve inançların ortadan kaldırılması düşünüle
mez. Oysa ki. getirilen Yasadaki hükümler bunları ze
deleyicidir. Aslında geniş halk kitlelerinin örgütlen
mesi, demokratik kuruluşların geniş ve sosyal katılım
larla terörizmin önlendiği örnekler demokrasiyle işle
yen düzenlerde apaçık gözükmektedir. Terörü önle
mek için özgürlükleri kısıcı, temel hakları yok edici 
çıkarılacak olan her yasa, toplumdaki gerilimi ve bu
nalımı artırmaktan, terörizmi, anarşizmi daha çoğalt
maktan. başka bir işe yaramaz. 

Baskı yasalarının istekçisi olan Sayın Demirel'in, 
valiler toplantısındaki şu sözlerine bir bakalım : 

Bu yasalarla bağlantısını ne güzel kurarız. «Devle
ti her yerde aranır olmaktan çıkaracaksınız, hissedilir 
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hale getireceksiniz. Görev, Devletimizi, Cumhuriyeti
mizi, milletimizi, "bütünlüğümüzü korumak için yapıla
caktı/.;;. 

Özet olarak, direktifte Devlet, kişiye karşı koruna
caktır. Anayasamızdaki kişiyi, Devlete 'karşı koru
ma ilkesi ve haklar bir tarafa itilecektir. Böylece, te
mel hak ve özgürlüklerin özüne dokunulamayacağı 
ilkesi yok edilecek, demokratik düzenimiz yozlaştırıla-
caktı,'. 

1932"de de Mussolini, Demirel gibi konuşuyordu. 
«Devlete karşı hiç bir şey olamaz. Devletin dışında 
hiç bir şey olamaz. Her şey Devlet ve millet içindir.» 
diyordu. Aynı özde, aynı fikirleri birleştirebilirsiniz, 

Bu anlayışla devlet mutlak ezici bir güçtür. Ayrıca, 
kişisel haklar ve bu hakları örgütlenerek alma olanağı 
yaratan dernekler, sendikalar ve sair kuruluşlar ancak 
devletin denetimine, yorumuna ve sağlayacağı geliş
me ve ortama göre işler. îşte, yasada getirilenler bu
dur. Bu, tamı tamamına faşist devlet düzeni içinde 
işleyen o görüşün ürünleri olan ilkelerdir. 

Polis derneklerinin kurulması, yahut da dernekle
re üye olma özlük haklarına dayanıyorsa, siyasete alet 
edilmemek kaydıyla elbette ki, o da devletin memuru
dur. kurulacaktır; ama bunu politikaya alet etmeye 
kalkarsanız, yalnız polis dernekleri değil hepsi alet 
olabilir: ama polis derneklerinin alet oluşu ise, kendi
nin asayişi koruyacağı yerde bunun içine düşmesi 
tehlikesi vardır; ama ona başka maddeler, başka sı
nırlamalar getirilebilir; ama tamamen ortadan kaldı
rılması ise benim görüşümce yanlıştır, Anayasaya ters
tir, Anayasa Mahkemesinde iptal edilebilir. 

İşte. bütün bu saydığımız ilkeler Sayın Demirel'in 
güçlü devlet anlayışının, totaliter bir felsefeye daya
nan neticeleridir. Bu nedenle Anayasamızda sapta
nan, kişinin dokunulmaz haklarına karşın yine de 
faşist devlet anlayışı ile aile hayatı denetlenecek, hatta 
hatta, sosyalist - komünist ülkelerde uygulanan bir 
yöntemdir bu, her şey toplum içindir, devlet içindir, fert 
önemli değildir. O nedenle aynı şey uygulanacaksa, bu 
düpedüz Anayasamızla bağdaşmaz. 

Hatta, dinsel hayatı bile denetlenecek, sokakta va
tandaşın nedensiz yere üstü aranacak, Sayın Özgüneş' 
in söylediği gibi, cebine istenirse 'bir şeyler de kona
cak (Ki, bu polisin hepsi melek değildir, hepsi iyi de
ğildir, içinde hakikaten kötü süt emmiş insanlar da 
vardır ve bunun örneklerini görüyoruz) hatta bunların 
sorgusu yapılıp yargılanacak. Böylece faşist devletin 
bütün kuralları tümden işleyecektir. Devletin ilgilenme
diği, karışmadığı ve elinin uzanmadığı yer kalmava-
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cak, kişinin dokunulmadık, kısılmadık temel hak ve 
özgürlükleri olmayacaktır. 

Kamu hürriyetlerinden söz etmenin bile suç teşkil 
edeceği bir ortam yaratılmak istenmektedir. Kişiler 
ve demokratik kuruluşlar için siyasal özgürlüklerden 
söz etmek bile, tümden suç olarak kabul edilmekte
dir. Ta.., 18 nci yüzyılda siyasal hürriyetlerin ancak 
ılımlı hükümetlerde bulunacağını söyleyen Montes-
ouieu'dan 300 yıl sonra bile daha ilkel ve gerici bir 
düşünce yapısı olan bu yasalarla getirilen zihniyetin, 
affedilecek tarafı yoktur. Bizim gibi, çağdaş ve dev
rimci bir inanışta olan insanların bunu hoşgörmesi 
mümkün değildir. 

Sayın Demire!, siyasi hayata başladığı günden beri, 
Anayasa ve Anayasa kuruluşlarına ters düşen siyasi 
bir lider olarak boy göstermiştir. Özerk olan, olma
yan tüm demokratik kurumlar ve kuruluşlar Demirel 
için düşman cephedir. Bu nedenle, Demirel, kişisel ve 
toplumsal tüm hak ve özgürlüklere karşıdır. Demok
rasinin ileriye dönük gelişme ve genişlemesine, halka 
dönük siyasal sosyal ve ekonomik reformların yapıl
masına, sağlıklı bir demokrasinin kurulup gelişmesine 
tahammülü yoktur. O nedenle ki, bu gibi yanlış tu
tumlar içerisinde, bu gibi yanlış, hatalı yasalar getiril
mektedir. 

Beceriksiz ve bilgisiz davranışlarıyla tam on yıldır 
ülkemizde uzun süreli kalkınma girişimlerini bir dağı
nıklık ve savurganlık içinde yürüterek, ekonomi ola
naklarımızı verimli biçimde uygulayarnayarak. gerçek 
altyapı yatırımları yerine, göz boyacılığı yaparak ulu
sumuzu 20 milyar dolar borca sokarak ekonomide 
yarattığı perişanlığı, son zamlarla ekonomiye getirdi
ği anarşiyi siyasi, ideolojik anarşiden, ayıramazsınız. 
O nedenle ki, yasalar bunları düzeltmeye yetmez. 
şimdi de antidemokratik baskı yasalarıyla fikirleri ve 
vicdanları susturarak, yaratıcısı olduğu anarşiyi ve te
rörizmi hızlandırıcı bir ortama doğru sürükleyici, bas
kı ve bunaltıcı yasalar getirmenin faydası yoktur. 

Bildiğimiz kadarıyla ülkemizdeki anarşi ve terörün 
başlamasında gerçekten Sayın Demirel'in büyük rolü 
varchr. Düşününüz 1968'leri. 1969'ları. kurulan der
nekleri. Bu polis dernekleri de onun zamanında ku
rulmuş. Hem kendilerinin Hükümette oldukları sıra
da, hem de Cumhuriyet Halk Partisi ağırlıklı Ecevit 
Hükümetinin 22 aylık süresince durmadan tahrikler, 
mezhep kavgaları yaratarak, oy kaynağı sağlamak 
amacıyla Erzincan, Elazığ, Bingöl, Malatya, Sivas, 
Tokat, Kahramanmaraş, Kırıkhan, İğdır; Serik gibi 
yerlerdeki olayların suçluları mahkemelerce saptan

mış, cezalandırılmış ve bunların birçoğu faşist bir 
dikta rejiminin gelmesine heves etmiş, iyi yetiştiril
miş faşist katiller olduğu saptandığı halde, hâlâ Sa
yın Demirel'e ,bunlara suçlu dediremezsek, çıkara
cağımız yasanın tarafsız olarak uygulanacağına inana
bilir miyiz?,. Mümkün değil. Önemli olan yasaların 
tarafsızca ve tam olarak uygulanmasıdır. O nedenle, 
böyle bir yasayla böyle iktidarlara yetki vermenin 
faydalı olacağı kanısında değilim. 

Yıllardır bu gerici, faşist güçleri besleyip, suç işle
yenler iktidarı ele geçirmenin yollarını terörde ve ci
nayetlerde ararken, Türkiye'de terörizmi yaratan aşırı 
sol komünistlerle, aşırı sağ faşistlerin aynı şeyde bir
leştiği bugün istihbarat raporlarından da ortaya çık
tığına göre. hâlâ rejimi }'ikan iki sivri ucun, iki kanlı 
el;n hâlâ ikisini bir görememe hastalığı devam ettiği 
süiCce. Türkiye'de çıkaracağımız her yasanın hedefine 
ulaşacağı kanısında değilim. 

Bugün işçilerin, memurların, yazarların, aydınla
rın örgütlenme ve siyasal katılma haklarının kaldırıl
ması isteniyor. Dikkat edin, tüm demokratik dernek
ler peyderpey kapatılıyor; şimdi hedef sendikalara, 
sendikal haklara ve sendikal girişimlere, grevler üze
rine gidilmektedir. İzmir'de bunun feci örneklerini 
yaşıyoruz. Kime alet oluyor iktidar bilemiyoruz. 

Sıkıyönetim, baskı yasalarıyla sürekli sıkıyönetim 
biçiminde gerçekleştirilmeyi amaçlamış olan bu ikti
darın, sivil sıkıyönetimi sürekli olarak sürdürmesinin 
demokrasi rejimi için bir faydası yoktur, büyük zarar
ları vardır. Böylece Anayasamızın güvencesi altında 
elan kişi ve konut dokunulmazlığı, dernek kurma, top
lantı ve gösteri yürüyüşleri gibi temel haklar ve vic
dan hürriyeti yok edilmek istenmektedir. İdari makam
lara verilen yetkiler gün geçtikçe çoğalmakta, böylece 
demokratik hukuk devleti niteliği ve tüm kamu hür
riyetlerinin yok edilmesi yanlış bir tutumla yürütül
mekte ve Türkiye'nin geleceğini daha da kötü yönden 
^ikilemektedir. 

Teröre kaynaklık eden, onu örgütleyen ve besle
yenlerin bugün Hükümette önemli yerlere getirildiği 
her gün gazetelerde boy boy yazılmaktadır. Böyle 
bir durumda yasaların terörü önleyeceğine inanmıyo
rum. Oysa. Anayasamızda yerini alan insan haklan 
kavramı, kamu özgürlükleri kavramına, özgürlüklerin 
kapsamını genişletmeyi, zenginleştirmeyi ve etkili bir 
korunmayı, getirmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, biliyorsunuz ki yazılı 
konuşmalar 20 dakikadır: rica edeceğim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK. (Devamla) — Bitiriyorum 
Sayın Başkan, 
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O nedenle, Türkiye'de daha demokratik bir yakla
şımla ileriye dönük çağdaş bir politikanın ve sosyal 
yaşamı geliştirmenin çabası içine girmeliyiz. Getirece
ğimiz yasalar bu yönde ağırlık taşıyan yasalar olmalı. 
Demokratik örgütleşmeyi, özgürlükleri kısıtlamayan 
yasalardan yana olmalıyız. Daha çok insan haklarının 
geliştirilmesini, toplumumuzdaki siyasal ve sosyal bek
lentilerin koşullarımıza uygun biçimde, ülkenin ge
reksinimlerini karşılayacak biçimde, geniş bir demok
ratik ortam içinde oluşturulmasını sağlayacak yasala
ra gerek vardır. 

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik, toplumsal ve 
siyasal gerçeklerin yarattığı bunalımları giderici ve 
çözücü girişimler yapılmadan, bu koşulları göz önün
de tutmadan getirilecek yasaların Türkiye'de meseleleri 
çözeceği kanısında değilim. Devlet iktidarı, hukukun 
sınırlarını aşar ve yurttaşların ezilmesine yönelik baskı 
yasalarına daha çok yer verirse, terör yeraltına çeki
lir. Yeraltında güçlenen teşkilatlanma yerüstüne çık
tığı zaman, onun önüne geçmek çok daha zor olur. 
Hukukun üstünlük ilkesi zedelenerek kurulması iste
nen bu gibi düzen, Türkiye'de demokratik rejimimize 
hayır getirmez. 

O nedenle, bu anlattığım genel fikirlerim içerisin
de bu Yasanın bazı kısımlarına iştirak etme olanağını 
bulamıyorum. O nedenle, bu yönde verilen önerge
lere iştirak ederek, daha çok kamu hürriyetlerinin, ta 
Orta Çağdan beri getirilen ve bugün Türkiye Anaya
sasında yerini çok çok iyi şekilde bulan o güzelim 
anlayıştaki ilkelerin zedelenmesine olanak vermeye
cek şekilde Yasanın çıkmasını diliyorum. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN —• Sayın Tahtakılıç, buyurunuz. 

AHMET TAHTAKILTÇ (Uşak) — Sayın Başkan, 
değerli senatörler; 

Ülkemizde anarşik olayların toplum huzurunu te
melinden sarsacak boyutlara ulaşmak yolunda bir aşa
ma, göstermesi elbette önemli bir sorundur; fakat bir 
noktayı evvela temelde hiç karamsarlığa düşmeden 
açıklamak isterim ki, Sayın Güneşin açıklamasında 
ortaya koyduğu gibi, bu olayların içerisinde Türk hal
kı yoktur. Alacağımız bütün önlemleri soğukkanlılık
la ve rejimin bütünlüğüyle bağdaştırmak, o yolda bir 
yön vermek Parlamentonun temel görevidir. 

Şu halde, yıllardan beri partilerin, grupların gün
deminde olan yasal önlemler paketi, öyle derinliğine 
gözden geçirilmeden Parlamentoda kajbul edilecek bir 
olay değil, Çünkü, bunun arkasında rejim bunalımı ha
vasına memleketi sürüklemek gibi hepimiz için çok 
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önemli bir yol gelir ki, bugün üzerinde durduğumuz, 
yer yer birtakım kalemlerin açıkladığı veya bu hava
yı yaratmajk istediği gibi, Türkiye'yi yeniden rejim 
bunalımı havasına sürüklemek noktasındaki bütün 
dikkatleri Parlamentonun göstermesi lazımdır. 

Onun için ben Sayın Taylan'ın görüşlerine katıla
rak, bu gelecek kuşaklara,, içte ve dışta kuvvetli olma
mızı sağlayan Anayaisamıza dönerek bu önlemler hak
kındaki görüşümü açıklamak isteyeceğim. 

Evvela ne güzel bir başlangıçtır ki, Hükümet Prog
ramında bütün önlemleri sayıp döktükten sonra, Tür
kiye bu hedefe, Türk vatandaşının îflsan Hakları Ev
rensel Beyannamesindeki bütün haklara ve hürriyetle
re mutlak surette sahip kılarak ulaşmak istiyor. Demek 
ki; şimdi konu bir iktidar - muhalefet konusu değil, 
Türk Hükümet Programında açıklanan insan hakları 
ki, arkadaşlar dünya karşısındaki kuvvetimizi sağla
yan bu anaprensiptir. Gelecek kuşaklara emanet ede
ceğimiz anaprensiptir. Eğer Türkiye Devleti dışarıda 
kuvvetliyse, hefkese karşı Türkiye'de insan hakları yü
rürlüktedir diyebilmek mevkiindeyiz. Onun için Hü
kümet Programındaki 38 nci sayfada bu anagörüşle 
işe girişilmesini, bugünkü tartışmanın temelini yapaca
ğız. 

Sayın arkadaşlar; 
İnsanlık fezaya gidecek kadar keşifler yaptığı gibi, 

çağdaş toplum düzenini temelli hale getirebilmek için 
de birtakım uzun çabalardan sonra adalet düzeni diye 
bir düzen getirmiştir, hukuk düzeni diye bir düzen ge
tirmiştir. Hâkimliğin bağımsız ve teminatlı olması, 
mahkemenin bağımsız, hâkimin teminatlı olması gibi 
bir düzen âdeta insanları feda ederek akıl yorara,k, top
lumlar birçok fedakârlıklara katlanarak bunlar çağ
daş toplumun temel birtakım kuruluşlarıdır, kurumla
rıdır. O halde ilk üzerinde duracağımız şey, Anayasa
mız; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine dayalı bir 
Anayasa, başlangıcında bu noktayı açıklamış bir Ana
yasa olduğuna göre, bir normal düzende hâkime ait 
hâkimin müsaadesiyle yapılacak bir işlevi idareye bı
rakmak ve bunu normal bir düzen haline getirmekle 
elbette çok önemli bir girişimin içerisindeyiz, bir yasal 
düzenlemenin içindeyiz. Bu düzenleme (Sayın Özgü-
reş'e bir noktada katılırım) geçici bir halden ibaret ol
saydı, (Tıpkı Sıkıyönetim Kanunu gibi) o zaman üze
rinde durulmamaya değerdi; fakat yönetime; yani ida
reye. Anayasamızın temelde kabul ettiği sistemden ay
rılarak, hâkim izniyle yapılacak işleri en büyük mülki 
âmirin izniyle yapılabilir hale getirmek, öyle kolay ge
çiştirilecek bir iş değildir. 
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Kaldı ki, (Sayın Taylan'a katılarak diyeyim ki) 
böyle bir tedbir de her şeyi halledecek durumda de
ğildir. Asıl mühim mesele, meleketimizin diğer sos
yal meseleleri, siyasal meseleleri içerisinde partizanlık 
denilen bir alkımın içerisinde yaşıyoruz. 

Sayın senatörler; 
Rahatlıkla size arz edeyim; örneğin: Bütün vatan

daşlar, işleri için başvuranlar Cumhuriyet Halk Parti
si koridorlarından bir günde Adalet Partisi koridorla
rına geçti. Niçin?.. Biz yıllardır vatandaşa, «Ankara'ya 
varır, adamını bulursan görülmeyecek işin görülür, 
Hükümette bulunanların nüfuzunu kullanırsan görül
meyecek işin görülür.» diye bir kanaat yarattık. Şim
di bu kanaat ortadayken valinin iyi niyetli olması, po
lisin iyi niyetli olması da .kâfi değildir. Onun için böy
lesine bir üst aramak, eşya aramak, her türlü aramayı 
normal düzen haline getirmekten dolayı Anayasadan 
ayrıldığımız kanaatindeyim. 

Bu hâkimin yetkisidir; hatta temenni ederdim ki, 
en büyük mülki âmini, vereceği bir arama iznini o an
da savcıya da aynı zamanda bildirsin. Savcı da bu 
memleketin vatandaşı, en büyük mülki âmiri de; fakat 
görevini meydana getiren unsurlar, şahsi hayatını tan
zim edecek bütün etMler mülki âmirinde iktidara ait
tir, adalet mekanizmasında tarafsız bir Hâkimler Ku
rulu tarafından meydana getirilir. 

Şahsen 26 yıldır, 1954 yılından beri Türkiye'yi va
tandaşların siyasi haklarına sahip; mahkemenin ba
ğımsız, hâkimin teminatlı bir noktaya gelmesi günü
nü düğün - bayram yaparak bekledim. Bu Anayasanın 
halk oyuyla başlayıp, yürürlüğe girdiği andan itiba
ren de bu duygularımın büyük bir sevinci içerisinde 
memleketin yarınından ümitle, heyecanla yarınına bak
maya başladım; fakat gelin görün ki, Anayasanın koy
duğu sistemi; yani üst aramak, vatandaştan kimlik 
sormak gibi hâkimin müsaadesiyle yapılacak işi, o 
bahsi âdeta kapayarak doğrudan doğruya mülki âmir
lerinin yetki ve selâhiyetine veriyormuş gibi bir düzen. 

Arkadaşlar; 

Aslında bu yetki savcının, hâkimin müsaadesinin 
yetişmesine olanak bulunmadığı hallerde kullanılmak 
gibi bir kayıtla ortaya konulmalıydı. Onun için kimse
yi eleştirmiyorum: ne valisini, ne polisine iyi niyetten 
yoksun saymıyorum; ama bunlar, bu düzen, bu Ana
yasa düzeni, çağdaş Anayasa düzeni milletlerin uzun 
boylu çektiği sıkıntılardan, yaptığı fedakârlıktan son
ra kavuşulmuş, hatta Maliye Bakanının bu kürsüden 
ifade ettiği gibi. vatandaşın ekonomik güvenliğinin bi

le sağlanması şartıyla demokrasinin yaşayabileceği gö
rüşüne erişmiş bulunuyor. 

Tekrar ediyorum fikrimi. İçte kuvvetli olmak isti
yorsak, dışta dünyaya karşı kuvvetli olmak istiyorsak. 
Bugün gazetelerde enteresan, dikkate değer bir haber 
var. Ülkesini Rus askerlerinin istilasına teslim eden 
adam bile, «Artık bu memlekette yeniden hiç kimse 
öldürülmeyecek, hiç kimseye dokunulmayacak» gibi, 
dünyaya zoraki teminat vermek istiyor. Halbuki, Kur
tuluş Savaşından bu yana Türk Devleti, insan hakla
rı davasında, özgürlükler davasında, dünyaya örnek 
olmuş; hatadan sakıntığımız sürece de örnek olabilecek 
güçtedir. 

Arkadaşlar; 21 nci yüzyıla kalacak müesseseler ara
sında, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi başta ge
lir. Binaenaleyh, Türk Devletini, bu Beyannamedeki 
insan haklarını bütün incelikleriyle ayakta tutacak bir 
şekilde yürütmek hepimizin ortak borcudur. 

Onun için bu yetkiler, bu Kanun aslında, temelde, 
hem yalnız başına bir amacı sağlamayacağı noktasın
daki Taylan'ın görüşü gibi, hem de geçici tedbir ol
mak yerinde, Türkiye'ye yeni düzen getirmek isteyen 
Sayın Özgüneş'in üzerinde dikkatle durduğu, hepinize 
bu noktaların geçici bir kanunda yer alması lazım gel
diği görüşünde söylediği gibi, bu kanunların temelin
de sakınca görmekteyim; ama neylersin ki, bundan ev
velki Hükümet de. bu Hükümet de Parlamentonun 
karşısına çıktı, «Aman şu Önlemler Paketini çıkarmaz
sanız ben vazife göremeyeceğim» dedi. 

Şimdi, siyasi hayatımıza «Kerhen» kelimesi girdi. 
Ben de söyleyeyim; bu Kanunun oy verdiğim kısımla
rına bile kerhen oy vereceğim. Çünkü, Anayasamızın 
sistematiğine, düzenine, felsefesine aykırıdır. 

Bu düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlarım. (CHP 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Demirayak, 
buyurunuz. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Sayın Baş
kan, değerli senatörler; 

Toplumumuzda yerleşmiş bulunan. «Önlemler Pa
keti» adıyla anılan Yasanın üzerinde görüşmeye Yü
ce Senatomuz başlamış bulunmaktadır. Görüşüm o ki, 
bu Önlemler Paketi ile 6 tane yasamızda; bazı ya
saların birden fazla maddesini, bazı yasalarda da bir 
veya birkaç maddesini değiştirmektedir. Bu değişik
likler daha ziyade, 2559 sayılı Polis Salahiyet Yasa
sı, 3201 sayılı Emniyet Örgütü ile ilgili Yasada, 5440 
sayılı İl İdaresi Yasamızda, 171 sayılı Gösteri Yürü
yüşleri Kanununda, 657 sayılı Devlet Personel Yasa-
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mızda ve 1630 sayılı Dernekler Yasası içerisinde bu
lunmaktadır. 

Bundan 15 ay kadar önce o zamanki Ecevit Hü
kümeti tarafından Yüce Meclisimize sunulan bu Ya
sa tasarısı, bu dönemimizde de Millet Meclisinden Sü
leyman Demirel İktidarı döneminde, yine Cumhuriyet 
Halk Partisinin bu Yasa metni içerisinde birtakım 
değişiklikleri de yaptırarak, Meclisimize ve Yüce Se
natomuza kadar gelmiş bulunmaktadır. 

Dileğim o ki, yasalarda yapılacak olan değişik
likler, bizatihi hangi yasada değişiklik yapılacaksa, o 
yasa değişikliği müstakilen gelebilmeli. Geçirdiğimiz 
yıllarda başlanan bir paket adı altında, muhtelif ya
saları birleştirerek, harman yapılmak suretiyle yasa
larda değişiklik yapılma düşüncesi doğmuş; fakat bu 
düşünce iktidar değişmiş olmasına rağmen yine i e 
devam etmektedir. 

Yasaların yapılması lazım gelen değişiklikleri parça 
parça yapıldığı zaman, o yasa üzerinde görüşler eni
ne boyuna daha rahat inceleme imkânı bulabilir; fa
kat bu şekliyle, yani paket şekliyle geldiği zaman bir
takım değişiklikler yapılırken, hataları da kendi bün
yesinde görebilmek mümkün oluyor. Bu hatalarla be
raber «Önlemler Paketi» adını taşıyan bu Yasa, ül
kemizde gerek yönetenler tarafından, gerekse legal 
ve illegal örgütler tarafından dikkatle izlenmektedir. 

«Önlemler Paketi» adı altında bu Yasanın çıka
rılmasıyla birtakım legal ve illegal örgütler demok
rasimizin tamamen ortadan kaldırılacağı inancını taşı-
maktalar. Yönetimde bulunan hükümetler de bu ya
salarla terörizmi tamamen kurutacağı, ortadan kal
dıracağı inancını taşımaktadırlar. 

Bu yönüyle mevcut Yasa Tasarısında, çıkışında
ki beklentiler nedeniyle ülkemizin yine olumsuzlar içe
risine gireceği tabiidir. Zira, bu yasalarla kanımca, 
ülkemiz'de gittikçe tırmanan, hatta yapılan endeksle
re göre günde ortalama 7 - 8 vatandaşımızın canının 
teröristlerce alındığı bir ortamda, bu yasalarımız da 
yine önleyemeyecek ve yeni tasarıların getirilmesine 
zorunluluk hissedilecektir. 

Benden önce konuşan arkadaşıma katıldığım ko
nular olduğu gibi, katılmadığım konular da vardır. 
Sayın Özgüneş'in belirlediği konular çok güzel, de
ğerli, yerli yerinde olmasına rağmen, kanımca Mil
let Meclisine sunulan yasa üzerinde görüşlerini ser-
detmiş olsalar ki, Senatomuza gelen Yasada mesken
lerde arama yapılmasını içeren bir madde bulunma
masına rağmen, bu yönde görüşlerini serdettiler; as
lında böyle bir yasa içerisinde madde bulunmamak-

I tadır. Sadece kişilerin üzerinin aranması bahis konu-
I sudur. Meskenlerde arama, yine Ceza Muhakemeleri 

Usul Kanunumuzun 94 ve müteakip maddelerinde 
belirlenen şekliyle hâkimlerimize, savcılarımıza ve 

I bazen işlenmiş suç nedeniyle de hemen akabinde de 
arama imkânını polislerimize vermiş bulunmakta ve 
o şartlar altında yine yürüyüp gidecektir. 

Bir diğer arkadaşımın belirlediği şekliyle «Bu Ya-
I sa Tasarısı aslında yasal boşluktan değil, yönetim 

boşluğundan doğduğu nedenle huzurunuza getirilmiş 
I bulunmaktadır.» demişlerdir. Aslında yasalarımızda 

boşluk bulunduğu içindir ki, bu tasarı Cumhuriyet 
I Halk Partisi Hükümet döneminde getirilmiş ve Cum

huriyet Halk Partisi de buna sahip çıkarak Senato
muza kadar ulaşmasında katkıda bulunmuş olmak
tadır. 

I Yönetimdeki boşluk var ise, yönetimdeki boşluk 
bizatihi bu yasalarla giderilecek değildir. O yöneti
min kendi oluşumundan, kendi varlığından neşet et-

j mektedir. Yine, bir değerli üye arkadaşımız, Ceza 
Muhakemeleri Usul Kanununda yapılan değişiklik
ten bahis mevzu ettiler. Bu yasa tasarımızın içeri
sinde böyle Ceza Muhakemeleri Usul Yasamızı değiş
tiren madde de mevcut değildir. 

Saygı duyduğum değerli büyüğümüz Sayın Tay-
lan'ın görüşlerine aynen katılmakla beraber, katıla
mayacağım bir konu da bulunmaktadır. 1630 sayılı 
Dernekler Yasasını değiştiren 2 nci maddenin (b) 
fıkrası altında, «Dernek kuramazlar.» deyimi bulun
maktadır. Kimlerin dernek kuramayacağını bugün 
halen meri bulunan 1630 sayılı Dernekler Yasamızda 
belirlenmiştir. Kimdir bunlar?.. Ağır hapis cezasına 
mahkûm olanlar, beş yıldan fazla ceza alanlar, yüz 
kızartıcı suçtan dolayı mahkûm olan insanların der
nek kuramayacağını belirlemiştir. 

Yeni tasarımız da bu derneklere üye olamayaca
ğını belirlemiş bulunmaktadır. Derneklere üye olun
maması nasıl bu biraz önce tadat ettiğim, saydığım 
hususlardaki dernek kuramaz ise, derneklere üye 
olmaması da gayet tabii ki normaldir. 

Size tipik bir örnek vermek isterim; bir celepler 
derneğini düşünelim. Yüz kızartıcı, dolandırıcılık su
çundan mahkûm olmuş olsun. Bu şahsın kendisi gi
bi mahkûm olan insanlarla beraber birleşip, dernek 
kurmasını mevcut yasamız önlemiş. Yasa önlemiş ol
masına rağmen biz bu şahsın üye olmasına izin ve
rebilirsek, o zaman sahtekârlık suçu işleyen, dolandı
rıcılık suçu işleyen bir celep üye olmak suretiyle yö
netime girer, yönetime girmekle yönetimin de başı-

| na gelebilir. Dernek kurmasını önlediğiniz şahsın üye 
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olması ile beraber bu sefer yönetimin başına gelme
sine mani olamayız. O nedenle, Sayın Taylan'ın, 
«Dernek kuramazlar» deyiminin yanındaki, «Dernek
lere üye olamazlar.» deyiminin ortadan kaldırılması 
yönündeki istemini anayasal açıdan olduğu kadar, 
mevcut yasalar açısından da uygun görememekteyim. 

2559 sayılı Yasadaki mevcut 9 ncu maddedeki de
ğişikliğin nedeni daha önce Parlamentolarımızca ka
bul edilmiş bulunan bir ek fıkranın Anayasa Mah
kememizce 1973 yılında ortadan kaldırılması nede
niyle ki, kaldırılma gerekçesini milli güvenlik ve ka
mu düzeni bakımından gecikmede sakınca bulun
mak deyimlerinin kavram bakımmdan geniş bir yo
ruma sebebiyet vereceği ve yönetim tarafından da 
muhtelif şekilde değerlendirmelere tabi tutulacağı ne
deniyle iptal edilmiş, dolayısıyla mevcut 9 ncu mad
dede bir yasal boşluk doğmuş, o yasal boşluğun dol
durulması bakımından emniyetimizde mevcut teröriz
min önlenmesinde daha açık, daha seçik tedbirleri, 
kararlan ve uygulamaları alma yönünden imkân ta
nıyan fıkraları eklemiş bulunmaktadır. 

Bunlarla beraber yine polis örgütümüzün disipli
ni, terfileri ve yaptıkları hizmetler nedeniyle, görev
ler nedeniyle yararlandırılması mükafatlandırılması ve 
hatta Ölümleri halinde de geri kalanlarına birtakım 
maddi yönü ile para verilmesi düşünülmüş ve bu şe
kilde Senatomuza kadar gelmiştir. Her ne kadar bu 
tazminat ödenmesi şeklindeki 86 ncı maddede yapı
lan değişiklik, bizatihi polis örgütümüzü içermekte ise 
de, işte önlemler paketi olarak gelmesi ve muhtelif 
yasaları da içermiş olması nedeniyle bir ayrıcalığı 
da kendi içinde getirmektedir. Örneklemek gerekirse. 
bir astsubay ile bir emniyet görevlisi yan yana gider
ken doğmuş bulunan bir terörist eylemin üzerine be
raberce görevli olarak gittikleri anda gerek polisi
miz, gerekse o astsubayımız teröristler tarafından öl
dürüldüğü zaman, polis örgütünde çalışan emniyet 
mensubu, 86 ncı maddenin içeriği nedeniyle Devleti
miz 36 maaş tutarında para vererek geride kalanlar 
bir nevi ödüllendirilmiş olacak, manevi acıları gide
rilmiş olacak; ama onunla beraber şehit düşen ast
subayımız bu 36 maaşlık manevi ödüllendirilmeden 
mahrum kalacaktır. Bu da yasamızın içerisinde kendi
liğinden doğmuş bir hata olarak göze çarpmaktadır. 

Bu nevi hataların düzeltilmesi Senatomuzda müm
kün ise de kanımca, gerek yönetenler, gerekse toplu
mumuz bu önlemler paketi adı altındaki bu yasanın 
çıkmasını sabırsızlıkla beklemekte ve siyasilerimiz de 
bu yasa ile terörizmi tamamen ortadan kaldıracakla
rına inanmaktadırlar. 

Bununla beraber, yine bu 86 ncı madde içerisinde 
bu ödüllendirmeyi, yani 36 maaş tutarındaki parayı, 
geride kalan, o şehit düşenin geride kalanlarına ve
rirken de Miras Hukukumuzu çiğneyerek yeni bir mi
ras düzeni de getirmiş bulunmaktayız. Malumunuz, 
Medeni Kanunumuzun 439 ve 445 nci madde içeri
sinde tadat ettiği miras hükümlerine de baktığımız 
zaman, miras, ölenin doğrudan doğruya füruğuna, ya
ni çocuklarına geçmektedir: ama 86 ncı maddenin 
bünyesi içerisinde çocuk var iken, ölenin anasına ve 
babasına da 36 maaşın 12 maaşını vermek suretiyle 
Medeni Kanunumuzun 444 ncü maddesinde belirtilen 
Miras Hukukunu çiğnemiş bulunmaktayız. Gayet ta
bii ki haklıdır, o polisimizi büyüten, yetiştiren ana ve 
babanın da bu acısını dindirmek bakımından 12 maaş 
tutarında bir ödüllendirme yapılmış bulunmaktadır; 
ama bakıyorsunuz. 12 maaş tutarındaki bu şekildeki 
ödüllendirmenin yanı sıra, manevi acılarını giderme 
yönünden, sağ kalan eş ile ölen. şehit düşen polisi
mizin anne ve babasıyla birleştiği zaman miras hü
kümleri içerisinde kalacak, dolayısıyla yakın mirasçı 
nezdinde daha fazla manevi acı giderme, uzak miras
çıyla birleşmede daha çok manevi acı gidermesinde 
maddi yönden bir tatmin edilme cihetine gidilmiş olu
yor ki, bu da Miras Hukukumuzu çiğneyen ve yasa 
içerisinde de hatalarının mevcudiyetini gösteren tipik 
bir örnek olarak görülmektedir. 

Yine bu yasamızın değiştirilen maddeleri içerisinde 
İller İdaresi Yasamızda belirlendiği şekliyle, terörist 
eylemlerin çıkışı anında valilerimizin ve kaymakamla
rımızın bugün mevcut yasa uyarınca her ne kadar 
en yakın birliklerden olayın önlenmesi için yardım 
talep edebiliyor ise de, Kahramanmaraş olaylarında 
gördük ki. askerin gelmiş olmasına rağmen, askerin 
görev alamaması nedeniyle, asker şehir içerisinde, bu
lunduğu süre içerisinde 111 vatandaşımızın öldürül
mesi önlenememiştir. Bu önlenememe nedenlerinin de 
ben, kişisel kanı olarak, yasada mevcut boşluktan 
dolayı olduğu kanısındayım. 

İşte, mevcut bu yasa boşluğunu da 5442 sayılı İl 
İdaresi Kanununun 11 (d) ve 32 (e) maddelerinde ya
pılan değişiklik ile anarşinin önlenmesinde yöneticile
rimize açık bir hüküm getirmiş bulunmaktayız. 

Her şeye rağmen, bu önlemler paketi çıkmış olsa 
dahi, kanımca terörist eylemleri önleyebilmek için 
yeni yasal birtakım tedbirlerin geleceğini beklemekte
yiz. Bu bekleyiş içerisindeyiz. 

Yurdumuzun dışındaki Avrupa ülkelerinde dahi 
1968 yılında başlayan Kızıl Rudy. John Benedith adın-
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daki o teröristlerin eylemleri Fransa'da yaygın hale j 
geldikten sonra, Fransa, bu önlemlerin alınmasında 
birtakım tedbirler alabilmiş, sonuca gidebilerek, her 
ne kadar ülkesindeki Büyükelçimizin öldürülmesine 
mani olamıyorlar ise de, birtakım terörist eylemleri 
mevcut yasalarla önlemiş bulunmaktadırlar. 

Yine, geçen haftalarda duyduk, gördük ve yaşa
dık; basında, radyoda televizyonda; İtalya'da da yine 
polis örgütlerine birtakım terörist eylemlere mani ola
bilecek şekilde yasal boşlukları doldurucu tedbirler ge
tirmişler ki, bu tedbirlerin gelişinde dahi, oranın radi
kal partisinin genel başkanı 13.5 saat mikrofonda ko
nuşmuş olmasına rağmen, o yasalar çıkarılabilmiştir. 

Dileğimiz, ülkemizde bu yasanın engellenmesini ge
rektiren bir durum yoktur. O kanımızı muhafaza et
mekteyiz. Her şeye rağmen, bu Yasa Tasarısının yasa
laşmış hale dönüşmesinde ülkemizden geçen TIR kam
yonlarını bizler rahatça arayamadığımız sürece, Avru
pa'da yakalanan eroin ve esrarın ülkemizde yakalan
ması, kaçakçılığın önlenmesini yapamadığımız sürece, | 
küçük ve büyük baş hayvanların Güneydoğudan ve i 
Doğu sınırlarımızdan rahatça, nakil vasıtaları üzerin
de değil, yürüyerek geçmelerini önleyemediğimiz sü- | 
rece, Karadeniz sahillerimizde olduğu gibi, Ege sahil-
lerimizdeki dört, beş tane; örneğin Kuşadası, örneğin 
Çeşme'deki saatte 5 mil sürat yapan jandarma botları 
ile o sahillerimizi korumaya devam ettiğimiz sürece 
bu ülkeye, ülkemize dün nasıl tabanca girmiş, bugün 
otomatik silah ve roketatarlar girmeye devam ediyor
sa, biraz önce sıraladığım tedbirleri alamadığımız sü
rece bizim bu sınırlarımızdan, korkarım, yarın terö
ristlerin ellerine geçecek şekilde toplar geçecektir, 
tanklar geçecektir. 

Bu Tedbirler Paketi veya Önlemler Paketi ile ne 
köşeye sıkıştırdığımız anarşiyi ne de «Sivrisinekle uğ-

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

4. — TBMM Birleşik Toplantısının, gündeminde I 
bulunan konuları görüşmek üzere 20.2.1980 Çarşam
ba günü saat 14.00'te yapılacağına dair Başkanlık i 
tezkeresi. (3/1830) 

Genel Kurula 

Gündeminde bulunan konuları görüşmek için 20 
Şubat 1980 Çarşamba günü saat 14.00'te Türkiye 

raşmayı bırakıp bataklığı kurutacağız» diyen liderlerin 
sözlerinin ışığı altında, biz, ülkemizdeki terörizmi ra
hatça önleyebileceğimiz kanısını taşıyamamaktayım. 
Bu nedenledir ki, ülkemizde görev yapan ve her gün 
şehit düşen polislerimizin isimlerini radyoda ve tele
vizyonda duyar halde bulunduğumuz süre içerisinde 
biz, polislerimizi ve güvenlik kuvvetlerimizi klasik si
lahların ötesinde, bunları elektronik cihazlarla do
natarak, olayların önlenmesinde gereken tedbirlerin 
alınmasında büyük faydalar olabileceği inancını taşı
maktayım. 

Avrupa ülkelerinde görüldüğü gibi, bazen süper-
marketlerin içerisinde hırsızlık yapılabilmesini önleye
bilmek için, kapalı devre televizyon aygıtlarını koya
bilmişler ve yine Avrupa ülkelerinin bazı şehirlerinde 
terörist eylemlerin ve hareketlerinin başlangıcı bulu
nan meydanlarda yine kapalı devre televizyon aygıt
larını koymak suretiyle oradaki eylemcilerin kim ol
duğunu daha rahat polis ve güvenlik kuvvetlerinin 
belirli merkezlerinde görerek değerlendirme yapmak 
suretiyle olay çıkaranları ve terörist eylemlere karışan
ları ve canileri daha rahat takip edebilmektedirler. 

Dileriz ki, ülkemiz işte bu şekliyle, sınır kapıları
mızdan giriş - çıkışta el ve göz muayeneleriyle değil, 
elektronik cihazlarla muayene edilmek suretiyle silah
ların giriş ve çıkışı kontrol edilebilir. Yine, hiç olmaz
sa terörist eylemlerin merkezi haline gelebilen birkaç 
şehir merkezlerimizi bu şekilde kapalı devre elektro
nik cihazlarla donatarak, polisimizin daha fazla şehit 
düşmelerini de önlemiş oluruz. 

Görüşlerimi bu şekliyle açıklamış bulunuyorum. 
Dinlenmiş olmam nedeniyle de hepinize saygılarımı 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bir Başkanlık tezkeresi var, takdim ediyorum. 

KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı yapılmasın
da mutabakat hâsıl olmuştur. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun yüksek 
bilgilerine saygıyla arz olunur. 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunu
lur. 
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V. — GÖRUŞUI 

4. -•— Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine 
ilişkin bazı kanunlarda değişiklik yapılması ve bun
lara yeni hükümler eklenmesi hakkında kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve İçişleri ko
misyonları raporları. (M. Meclisi : 1/203; C. Sena
tosu : 1/684) (S. Sayısı : 996) (1) 

BAŞKAN — Sayın Bartın, buyurun. 

MUHARREM BARTJN (Samsun) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 

Kamu güvenliğine ve kolluk hizmetlerine ilişkin 
bazı kanunlar ve yapılacak değişikliklerle ilgili kişi
sel görüşlerimi kısaca sunmak üzere huzurunuzda 
bulunuyorum. 

Zabıta, Devletin ve dolayısıyla yürütmenin kişi 
özgürlüklerine kısıtlama getiren bir maddi gücüdür. 
Ayrıca, zabıta yürütmenin re"sen, yani kararlarını 
uygulama yetkisini kulanma yöntemidir. Bu nitelikle
riyle zabıta, kişilere karşı zor kullanmaya kadar va
ran özgürlükleri Anayasa çerçevesi içinde sınırlama 
sürecidir. Kamu düzenini sağlama ve böylece top
lum halinde yaşamayı mümkün kılma amacına daya
nan bu süreç ile temel hak ve özgürlükleri bağdaş
tırma, bütün demokratik toplumların en nazik bir 
sorunudur. 

Zabıta yetkilerinin sınırlarının iyi çizilmesi, bu 
yetkinin kullanılmasında sınırı aşmama özellikle hu
kuk devletinde çok önemlidir, 

Özgürlüklerin en güçlü hukuki güvencesi Ana
yasadır. 1961 Anayasası. özgürlüklerin güvencesini 
daha geniş, kısıtlamasını ise dar tutmuştur. 1971 yı
lında yapılan değişiklikler, kanun koyucu ve zabıta
nın özgürlükleri kısıtlama yetkisini artırmıştır; ama 
yine de özgürlükleri kısıtlama yetkisi sınırlıdır. Kamu 
esenliği, kamu güvenliği ve kamu sağlığından başka 
bir amaç güden zabıta yetkileri hukuka ters düşer. 
Zabıta önlem ve yetkileri kamu güvenliği, kamu esen
liği yönünden gerçek bir tehlikenin varlığıyla doğru 
orantılı olmak zorundadır. Böyle bir tehlike yokken 
konulan zabıta yetki ve önlemleri sebepsizdir. Siya
sal nedenlerle alınan zabıta önlemleri hukuk, dışıdır. 
Konunun iç güvenlik kuvvetlerine ilişkin yönüne ge
lince : 

(/) 996 S. Sayılı basmayan tutanağın sonuna 
eklidir. 

<i İSLER (Devam) 

Yukarıda değindiğimiz yetki ve önlemlerden çok, 
kendilerine mevcut yasalarla verilmiş olan görev ve 
yetkilerini eksiksiz olarak bilmek ve yerinde kullan
mak yoluyla yurttaşların hak ve hukukuyla birlikte 
temsil ettikleri devlet otoritesini de korumak, şiddet 
eylemlerinin önlenmesinde en zorunlu etkendir. 

Gerek özgürlüklerin kullanılması, gerekse bu öz
gürlüklerin kötüye kullanılmasından doğacak sakın
caların önlenmesi yönünde, sorumluların kendilerine 
düşen görevleri yerine getirip yerinde kullanması çok 
daha önemlidir. Ülkemizde terörün bir ölçüde önle-
nememesinin nedeni işte buradadır. İç güvenlik kuv
vetlerinin yasalarla kendilerine verilen görev ve yet
kileri tam olarak bilmemesi ve yerinde kullanama
ması ya da yan tutarak kullanmasıdır. 

Bu nedenle zabıtanın yetkilerini sür git artırmak 
yerine, mevcut görevlerini eksiksiz yerine getirici eği
tim, yükselme, atama ve yer değiştirme, politik bas
kılar karşısında güvence sağlayan yeni biçimlerde ge
lişen suçlar ve suçlular karşısında çağımızın modern 
teknik araç ve gereçleriyle donatan, iç güvenlik gö
revlilerinin sosyal ve ekonomik haklarını geliştiren 
yasalara önem ve öncelik vermek çok daha önem
lidir. 

Örnek : Orduevi tipinde polis evleri, polis tüketim 
kooperatifleri, polis şehitlikleri, polisin yazlık dinlen
me ve eğlence yerleri. Bunlar, bazı önemli yetkiler
den çok daha önemli sosyal konulardır. 

Polisin as'il görevini aksatan, polise kendi göre
viyle doğrudan ilgisi olmayan görevler yükleyen ve 
sayısı bugün bilinmeyecek kadar çok olan yasalar 
süratle değiştirilmelidir. Örnek : Askerlik Kanunu. 
Sadece Ankara ilinde polisi doğrudan ilgilendirme
yen Askerlik Kanunuyla ilgilenen polis sayısı, orta 
halli bir ilimizin güvenlik sorunlarını çözümleyecek 
miktardadır. Tebligat Yasasıyla ilgili görevler : 

1976 yılında Ankara polis kadrosunda sadece teb
ligatla görevli polis sayısı, Rize ili polis kadrosu sa
yısından 7 tane fazlaydı. O nedenle, bu yasalara, 
polisin doğrudan göreviyle ilgili olmayan bu yasa
lar üzerine süratle eğilmek gerekmektedir. 

Gündemimizdeki yasa değişiklikleri ise, ülkemizin 
içinde bulunduğu ağır koşullar nedeniyle uzun za
mandan beri yapılan çalışmalara karşın yine de ace
leye getirildiği açıkça belli ve bunu gösteren birtakım 
yanlışlar ve eksikliklerle doludur. 

Birincisi, asıl beklenen düzenlemeler ve değişik
likler yerine yüzeysel, biçimsel, bazen de esasen bu-
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gün bile uygulanmakta olan bazı yetkilerin yasallaş
tırılması şeklinden öteye bir değişiklik yok. Örnek : 
1630 sayılı Yasada, amaca aykırı hareket eden der
neklerin kapatılacağı bugün de yazılıdır. Yargıtayca 
da onanmıştır. Yine bu değişikliklerin içinde bu mad
deye rastlıyoruz. Asıl, bu zaman zarfında yapılması 
gerekli olan, 3200'ü 1 ve 2559 sayılı yasaların tü
müyle yeni toplumun gelişen ve değişen koşullarına 
uygun geniş ve gerçek bir düzenleme yapmak idi. 
Polisin çalışma yöntemlerini, bugünkü yeni gelişen 
toplumsal suçlar karşısında yeni yöntemler belirleyi
ci hiç bir yeni düzenleme bu değişiklikler içinde gö
rülmemektedir. 

İkincisi, Millet Meclisindeki komisyonlardan beri 
unutkanlıktan olduğu anlaşılan, birtakım kanun tek
niği yönünden sakıncalı eksikler Senatoya gelmiş ve 
öyle sanıyorum ki, vakit uzamasın, yasalar biran 
evvel çıksın diye bu eksiklikler bilindiği halde buna 
göz yumularak böylece çıkacağını düşünüyorum. Ör
neğin: 3201 sayılı Yasanın 4 ncü maddesinin (B) ben
di gibi. 

Daha da önemlisi, Hükümet ve bazı çevrelerce bu 
yasa değişikliklerinin ülkemizdeki şiddet eylemleri
nin önlenmesinde zorunlu bir koşul olduğu biçiminde 
kamuoyu oluşturulmuştur. Kamuoyu, bu yasa deği
şiklikleri karşısında bir beklenti içindedir. Oysa de
ğişiklikler, olağan yasa değişiklikleri niteliğinde olup, 
şiddet eylemleri karşısında doğrudan ve önemli ya
rarlar sağlayacak durumda değildir. 171 sayılı Yasa
nın asıl uygulayıcılar tarafından güçlüğü çekilen top
lanma ve dağılmadaki durumlarını ele almayacak
sınız, sadece cezalar getiren maddesini iki katına çı
karmakla anarşiyi önleyecek Önemli yasaları çıkar
mış olacaksınız. Bu, mümkün değildir. Bu nedenle, 
bu yasalar çıktıktan sonra da korkarım şiddet eylem
lerinin önemli ölçüde önlenememesi nedeni ile hal
kın yasalara da saygısı ve güveni azalacaktır. 

Son olarak; bu yasa değişiklikleri, şiddet eylem
lerinin gerçek kaynaklarından çok yasal birtakım 
dernek ve kişilere göre düzenlenmiştir. Aslında önem
li olan terörün yasa dışı kaynağını ve yasa dışı güç
lerine inecek birtakım değişiklikler getirmektir. 

Bu görüşlerle hepinizi saygılarla selamlıyorum. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Karamullaoğlu, buyurunuz. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sa
yın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyele
ri; sözlerime başlarken hepinize saygılar sunuyorum. 

i Ülkemizin güvenlik ve esenliğini bozucu dehşet 
olayları ve anarşik eylemlerin önlenmesi konusunda 
bütün ulusumuzla, Parlamentomuzla birlikte hareket 

I etmemizin zamanı gelmiştir. Bu nedenle parti görüş-
I lerimizi bir tarafa bırakarak ülkemizin bütünlüğünü 

sağlayıcı önlemlerde birleşmemiz lazımdır. 
Ülkemizde «Dehşet olayları» dedim, «Şiddet 

olayları» demedim. Bir babanın, hareketini uygun gör-
I mediği oğlunu azarlamasında şiddet vardır. Şiddetin 
I içinde yasal bir davranış daha fazla hâkimdir; fakat 
} dehşetin içinde yasa dışı eylemler hâkimdir. Bu ne

denle şiddet olayları ile değil dehşet olayları ile karşı 
I karşıyayız. 

Bugün karşı karşıya bulunduğumuz dehşet olay
ları ülkemize mahsus bir konu değil, sorun değik 
Aşağı yukarı 1965'lerden beri bütün dünyada rastla-

I nan olaylardır; ama her ülke bunu önlemek için za
manında ve yeterince önlemler almıştır. İtiraf ede
lim ki, biz bu konuda geç kalmışız. Ülkede kısır par
ti çekişmeleri, kısır suçlamalar nerede ise ülkemizi 
tam bir çıkmaza sokmuştur. Önümüze getirilen ön
lemler paketi ile konunun halledileceğine kani deği-

I lim; ama bu ağır sorunu halletmek için başvuraca
ğımız çeşitli yollardan biri de bu yasalarda yapaca-

I ğımız değişikliklerdir. 

Çok söylenmiştir, huzurunuzda ukalalık yapmak 
istemiyorum. Bugün maruz kaldığımız dehşet olay
larının nedeni yasalarda rastladığımız boşluklar de-

I ğildir; sistemlerin eskimesi, eğitim konusunda yeterli 
tedbirler alınmaması, ekonomik dengesizlik bence bu 
dehşet olaylarının nedenlerinden başlıcasıdır. Hele 

[ buna bölücü dış ve iç güçlerin de katılması, işin va
hametini daha da artırmaktadır. 

Bugün hangi düzen olursa olsun; ister kapitalist 
bir düzen olsun, ister sosyalist bir düzen olsun eğer 
adaleti maddi manevi anlamda sağlayamıyorsanız, 
o ülkede dehşet olaylarına her zaman rastlayacaksı
nız. Bugün biz ülkemizde konuyu bu açıdan ele al
mamızda zaruret vardır. Yoksa, şu yasayı değiştire
lim, bu yasayı değiştirelim demenin bir faydası yok
tur. 

Bugün Önlemler Paketinin içinde değiştirilmesi is
tenen yasalar 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet 
Kanunu, (Burada istidraten bir noktayı arz ediyorum, 
rica ederim «Selâhiyet» değil, «Salâhiyet» tir. Bu ne
denle yasa çıkarken de bazılarında «Salâhiyet», ba
zılarında «Selâhiyet» şeklinde yazılmıştır. Bunun esa
sı ilk defa çıktığı zaman ki, kök de budur, «Salâhi-

I yet» tir. Polis Vazife ve Salâhiyetleri Kanunu diye 
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bîr şey yoktur.) 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanu
nu, 5442 sayılı İi İdaresi Kanunu, (İller İdaresi Ka
nunu diye bir şey yoktur, İl İdaresi Kanunu vardır) 
171 sayılı Yasa, 1630 sayılı Yasa, bir de 657 sayılı 
kısa adıyla Personel Kanunu. Bu kanunlar da deği
şiklik yapılacaktır. 

Değerli üyeler; 
Bunları deiştirdik, ne olacak? Yine tarafsız bir 

idare, tarafsız bir uygulama yoksa yine yöneticiler 
karşımıza çıkacak, iktidarlar karşımıza çıkacak, (İk
tidar hangi partiden olursa olsun) «Şu yasada boşluk 
var, bu yasada boşluk var» diye yine Parlamentoya 
gelecektir. 

Hayır arkadaşlar; bugün eğer siz ülkenin sosyal 
yapısıyla ilgili tedbirlerin yanında tarafsız bir ida
reyi de kurmazsanız, ne yaparsanız yapınız yine ül
kede karışıklık olacaktır ve yine yıllardan beri Tür
kiye'de yerleşmiş bir gelenek var; idarenin tarafsız
lığı; ama bugünkü durum nedir? Polisinden tutunuz 
da mütevazi bir tekel işçisine kadar politika batak
lığının içine politikacılar tarafından çekilmiş, batırıl
mıştır. 

istirham ediyorum, İktidarı suçlamak da istemi
yorum; her zaman yapılmıştır, ceste ceste gazeteler
de memur nakilleri görülür. Hiç politikayla alakası 
olmayan kimseler naklediliyor; polis naklediliyor, 
karda, kışta kaymakam naklediliyor, bir değer yargı
sına varmadan valiler tayin ediliyor. 

Her zaman arz ettiğim gibi. bir adamı vali ya
parken dikkat edeceksiniz, bir albay; general yapar
ken dikkat edeceksiniz. Vali olduktan sonra evvela 
hanımı alışır ona. Generali başka bir yere koyamaz
sınız. Valiyi görevinden alırsınız, merkez valisi diye 
istif istif odalar doldurursunuz. 

Bu nedenle bu yasalar değişse bile bizim Anaya
sa sistemimize uygun tarafsız bir yönetim kurmazsa
nız, tarafsız bir emniyet teşkilatı getirmezseniz, yine 
dehşet olayları yürüyecek, yine millet birbirini kıra
cak, yine şu veya bu grup kendi görüşünü hâkim 
kılmak için eline silah alacaktır. 

Zaten Allah'a şükür ki, Türkiye'de 50 milyona 
yakın nüfusuyla güçlü bir bünyemiz, güçlü bir Ordu
muz olduğu için bugüne kadar bir iç harp çıkma
mıştır. Eğer bir Lübnan gibi. çok yakın dostumuz 
İstiklâl Harbinde bize el uzatr.n Afganistan gibi geri 
kalmış bir ülke olsaydık; şimdi şurada ben bu konuş
mamı yapamayacaktım, kafamın üstünde kurşunlar 
vızıldayacaktı. 

Biz siyasilerin hepimizin aklımızı başımıza alma
mız lazım. Parti başka, Devlet başka. Bu vesileyle 
söylüyorum, tarafsız bir idare kuralım. 

Hiç bir partinin Devlet Hazinesi babasının çift
liği değildir. Sen o memuru at, bu memuru at, o 
amiri al, bu amiri tayin et; bunların harcırahını 
kim veriyor? Herhalde o, tasarrufta bulunan sayın 
bakan cebi hümayunundan vermiyor o paralan. 
Fakir fukaranın verdiği vergiden toplanan para
larla veriliyor. Uzun çöpten kısa çöp ıbir gün hak
kını arayacaktır. Bir Molla Kazım gelir, sizden 
hesap sorar. Sizden sormazsa çocuğunuzdan sorar 
torununuzdan sorar. İlahi adaletin önünde sorar. 
Onun için hürün bu sözlerim 'bugünkü iktidara ve 
yarın gelecek iktidarlara aittir. Katiyen 'bir politik 
endişeyle, bir partizanlıkla konuşmuyorum. Aklımı
zı başımıza alalım. Beddua almak, günah almak iyi 
değildir. 

Eğer siz dürüst, namuslu bir idare iseniz, politi-
ze olmuş Devlet memurlarını tasfiye edersiniz. 
657 sayılı Kanun müsaittir. Bunu yapmazsın, «Ver 
Van'a, ver Muş'a, ver Erzincan'a...» Ondan sonra? 

ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Da-
nıştaya gider. 

I M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Devamla) — 
I Bırak şu Danıstaylan manıstavları sen, benim de-I . 
i erklerime bak. 
s 
i Bu nedenle, biz bu yasaları değiştireceğiz. Bur 
j tedbirdir, oy da vereceğim ben kişisel olarak; ama 
j bir hal çaresi değildir. 
t Değerli üyeler; 
| 2559 sayıh Yasada «Üst arama» hükmü var. 
I Zaten buraya gelen önlemlerin bazıları var. Bir de-
j fa daha arz etmiştim; bugün 1978 sayılı Kaçakçılı-
İ Sın Meni Hakkında Yasa. bazı şartlarla idare amir-
] -
t lerine enikle (Kopya almıyorum) arama yetkisi ver-
[ mistir. Bugün aramıyor mu?... Polise bu maddeleri 
f getirmemişsiniz de polis aramıyor mu?.. Arıyor. 

Demek M, mesele, şu tedbiri getirmek, bu yasayı 
ı değiştirmek değil, namuskârane tarafsız surette fat-
| b'k etmek lazımdır. 

Beni en çok memnun kılan konu şudur: 
î Bir ülkede normal bir rejim yürütmek istiyorsa-
i 

i nız; insan haklarına uygun, Anayasaya uygun, in-
S sanlık haysiyetine uygun 'bir rejimi uygulamak istı-
i yorsanız kolluk kuvvetlerini en az belli bir düzeye 
| çıkarmanız lazımdır. Beğenmediğimiz İmparatorluk 
t 

i devrinde, tek parti devrinde, jandarma da dahil, 
[ polis iyi yetiştirilmiştir. Ufak tefek hatalarım ola-
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bilir; ama, bugün 2 ay -3 ay sözüm ona bir eğitim, 
eğitim merkezinde gezsin, polisin eline bir tabanca 
verin, ondan sonra bundan hizmet bekleyin... Ol
maz arkadaşlar. 

İzmir olaylarında şehit olan bir çocuğun gaze
te haberine baktım, yanılmıyorsam, 6 ay evvel 7 ay 
evvel (Gazeteler yanlış yazmamışsa) mesleğe alın
mış kim'seler.... 

Bu nedenle, 3201 sayılı Kanunun toptan değ^ş-
tirilmesii gerekir ve 657 sayılı Kanuna eklenen ge
çici 54 ncü maddede, 657 sayılı Kanunda polisle il
gili tedbirlerin hepsini 'bir araya getirip hizmete uy
gun bir yasa çıkarılacağı vaat ve sözünü ciddiyetle 
karşılıyorum. Esasta, (Kimseyi hor görmek için 
söylemiyorum) Devlet kademesinde lalettayin sade 
bir memurla siz kolluk kuvvetlerini bir tutarsanız, 
bu iş olmaz. Bu iş olmaz... 

O nedenle ,büyük bir boşluğu karşılayan, 1936' 
da çıkan 3201 sayılı Kanunun yerine 657 sayılı Ka
nunu 'bertaraf edici özel bir yasanın, Hâkimler Ka
nunu gibi, askerler için çıkarılan Kanun gibi özel 
bir zabıta kanunu çıkarılmasında zaruret vardır. 
Geç kalıyoruz. Bu nedenle, böyle geçicıi tedbirlerle 
«Şu maddeyi değiştirelim, vali ceza verdi; verme
di, kaymakam şu kadar versin. Emniyet müdürü bu 
kadar ceza versin» laflarıyla bu demokratik sistemi 
bugünkü kolluk kuvvetlerinin, elinde yürütmeyiz. 

Değerli arkadaşlar; 
Bu nedenle, jandarma hakkında da birkaç nok

taya temas etmek istiyorum. 

Eskiden Ordumuzda (Haddimi bilmezlik yap
mak istemiyorum) bu kadar teknik sınıf yoktu. As
kerlik meclislerinde 'belli ölçülerde jandarmaya ye
tenekli gençler ayrılırdı. Bugün artık bu kalkmış
tır; çünkü, orduda başka sınıflar da yetenek iste
mektedir Bugün fiiliyatta ne oluyor?.. Kimse gücen
mesin, ne kadar döküntü adam varsa jandarma sı
nıfına alınıyor. Siz bununla uzay çağında demokra
siyi uygulamaya kalkıyorsunuz.. Olmaz arkadaşlar. 
Şu halde, yeni 'bir kolluk gücü teşkil etmek ve bu
günkü haliyle politize olmuş (Ki, o teşkilatın için
den yetişmifşintdir, iftihar ederim) bu Emniyet Teş
kilâtını gözden geçirmek, süratle, herkesin özlük 
haklarına dokummadan ve hangi cephede olursa ol
sun politize olmuşları tasfiye etmekte yarar vardır. 

[Bu nedenle, tarihimizde (Benzetme biraz ağır 
olabilecek; ama tekrar ediyorum, içinden yetiştiğim 
ıbir camiadır, iftihar ederim) bir ikinci Vakayi Hay

riye olacak; Birinci Vakayi Hayriye'yi biliyorsu
nuz. Bu nedenle vakti geçirmemek lâzımdır. 

Şapkasının ne olduğu belli olmayan, Devletin, 
vatandaşın dişinden tırnağından artırarak aldığı va
sıtalarla afilli, kolunu sağa - sola sallayarak, en ga
liz kürüflerle vatandaşa hitap ederek görev yapan 
kimseleri, lütfediniz de, demokrasiyle bağdaştıra
nı am. Bu nedenle süratle bir tasfiye kanununun çı
karılması, müşterek noktalarda birleşmemiz ve po
lisin, 110 seneye yaklaşan ve şerefli mazisi olan, 
canı pahasına Hrisantos'ları yakalayan, işgal kuv
vetlerini İstanbul'da perişan eden, İstiklâl Mücade
lesine katkıda bulunan bu Teşkilâtı bugünkü düş
tüğü bu derekeden kurtarmamız, parti farkı gözet
meden hepimizin vazifesidir. Gecekondularda otu
ran, çocuğuna bir lokma ekmek bulamayan, namu
suyla çalışan polisleri şaibeden kurtarmamız lâzım
dır. Her gün sağda, solda; o gazinonun, bu zengi
nin sofrasında lokma sayan kimselerden bu namuslu 
Teşkilâtı kurtarmamız lâzımdır. 

Değerli arkadaşlar; 
Sözlerimi toparlıyorum. 5442 sayılı Yasa, vali-' 

lerin asker istemesini amirdir. Benim valiler hak
kındaki görüşüm başka arkadaşlar. Vali Devletin 
temsilcisidir. Şu halde. Devletin temsilcisi olan ve 
dininden şüphelenenlerin «Vallahi, billahi Müslü-
manım.» demesi gibi. Devletin temsilcisi demişiz, 
arkasından da ne diyoruz?.. Bunlar her bakanın da 
ayrı ayrı temsilcisi. Bu nerede görülmüş?.. Ne ka
nun tekniğine uygun, ne de realiteye uygun. Dev
letin temsilcisi olan vali her şey demektir. Siz vali
nin yetkilerini sayarsanız; yani eski deyimle tada
dı hale girerseniz, demek ki tadat etmediğinizin dı
şındaki yetkiler yok o halde. Bu nedenle tekrar edi
yorum, önemli olan. tarafsız bir yönetimin, idare
nin kurulmasıdır. Bu nedenle, gerçek bir vali, vazi
fesini müdrik vali ile vazifesini müdrik bir kornu-1 

tan zaten işbirliği halindedir. Siz 40 tane madde 
koysanız, yine vali yetenekli değilse, komutan hır-
gürcü İse, yine bu maddeleri uygulamayacak, sav
saklayacak. 

Değerli Başkan. 
Bu arada Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ka

nununun maddelerine değineyim; «Bugün bir zaru
rettir, yarın düzeltiriz.» Her zaman söylediğim bir 
söz var; Striknin zehirdir; ama gerektiği zaman bir 
ilaç terkibine koyuyorsunuz, Striknin bir hayat 
kurtarıyor. Bugün şunun münakaşası, bunun müna
kaşasını bırakalım; «Yok insan haklarına aykırı, 
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yok Anayasanın ruhuna aykm..» E be birader, be
nim memleket/ini gidiyor, ülke gidiyor, 'bu gibi ay
kırı.. Bunu anlamıyorum !ben. (AP sıralarından, 
«iBravlo» sesleri, alkışlar) 

Sonra, Dernekler Kanununda yapılan değişik
liği gayet isabetli karşılıyorum. Polisin dernek kur
ması... Ne korkunç bir şey. Al eline sten tabanca
ları git kur derneği... Ben gittim; şimdi yerini söy
lemeyeceğim, bir karakolda 9 - 1Q polis vardı; Biri
si (A) derneğinden, birisi (B) derneğinden, binisi 
(C) derneğinden. Vatandaş hangi dernekten?.. Biz, 
kalkmışız, zarf için mazrufu feda ediyoruz. Aklımı
zı başımıza toplayalım; bir daha bu işler böyle 
güle oynaya gelmez. Bize büyük bir fırsat verili
yor; hep beraber olalım. Hiç bir ikt'dar, hiç bir dış 
güce demeyeyim de, bizim parlamentonun dışındaki 
güce; legal de olsa, meşru da olsa mektup yazma
yalım, kimsenin kaputundan tutup bize doğru çek
meyelim. Bir daha fırsat elden giderse, dövünür
sünüz. 

Değerli üyeler: 
Gönül isterdi ki; tabii herkes istediğini, dilediği

ni yapsın. Bu bir .idealdir, bu mümkün değil. Yasa
larla hepimizin hareketi, davranşı nizam altına 
alınmıştır. Bu nedenle bu yasaların getirdiği tahdit 
de, kısıtlama da ülken:n yararınadır, ülkenin çıka
rınadır. Daha rahat günlerde elbette bu kısıtlamaları 
da kaldıracağız, bu parlamento kaldıracak. Türkiye 
çok dar günlerden çıkmıştır. Bu gün de, kim ne 
derse desin, dar günlerdeyiz. Bu dar günlerden çık
mamız lazım. Bu da, karşılıklı iyi niyete dayanır, 
birbirimizi saymamız ve sevmemize dayanır. 

Türkiye'de bölücülük yürümez. Bin senedir bu 
ülke birbirinin dilini anlıyor; birbirinin dar gün
lerinde birbirini omıızlamı.ştır. Çok dar günlerde, 
«Sen şuralısın, ben buralıyım, sen şu bölgedesin, 
ben bu bölgedenim.» dememişizdir. Allaha şükür, 
sadece Türkiye değil, yanılmıyorsam Vambery Ma
caristan'dan kalkmış, ta Tokyo'ya kadar Türkçe 
konuşarak gitmiştir. Demek ki. bizim ülkemiz öyle 
lalettayin bir Belkiça gibi; bazılarının örnek almak 
istediği gibi, bir Hollanda gibi, yok şu mıntıka şu
nu konuşuyor, bu mıntıka bunu konuşuyor gibi 
şeklinde mütalaa edemeyiz. Bizim ülkemiz bütün 
bir ülkedir ve halkımız, Ulusumuz bunu böyle 
•istiyor. 

Değerli Başkanım; 
Sözlerimi bitiriyorum. Yalnız, idare ile ilgili bir 

temennimi de arz edeceğim ve sizleri daha fazla ra
hatsız etmeyeceğim, 

Bizde nedense, gerek Parlamento olsun, gerek ba
kanlıklar olsun, bir meseleye elimizi atarız, o mese
leye başlandı ya; bir nevi komisyona havale eder gibi 
bir meselenin üzerine süratle varıp, olumlu olumsuz 
neticeyi almayız. 

Bugün iş bakımından Danıştayın boğuntulu hale 
geldiği meydanda. Peki, bizim İçişleri Bakanlığının 
yüksek düzeydeki bürokratları ne yapıyor?.. Bakan 
ne yapıyor?.. Hatta Adalet Bakanı ne yapıyor?.. Hiç. 
Bu bölge mahkemeleri nerede?.. Yok. Şimdi birisi 
bana diyecek ki, «Biz tasarıyı sunduk, komisyonda.» 
Kimse, kim sahip çıkacaksa; artık bir bölge idare 
mahkemelerinin kurulmasında zaruret vardır. 

Değerli üyeler; 
Bu değişiklikler geçicidir. Meseleyi tam halledece

ğine kani değilim. Sistem bozuktur, ülkemizde bir 
adaletsizlik vardır. Bunu nasıl tanımlarsanız tanım
layınız; ama başka bir çare de yok, bu değişiklikleri 
yapacağız. Mesele, kanunun kötülüğü, iyiliği değil, 
mesele, namuslu uygulanmasıdır. Ben, idarenin en ge
niş anlamda bu yasaları namuslu ve tarafsız uygula
yacağına inanıyor ve öyle temenni ediyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Batum, buyurun. 

SADIK BATUM (İstanbul) — Bu kanunları Ada
let Partisi bir grup kanunu olarak görmemiş, milli bir 
mesele olarak gördüğü için; kanunun tümü üzerinde 
bir grup görüşü belirtmeyi lüzumlu görmemiştir. 

O yönden, görüşlerimi bu çerçeve içerisinde kişisel 
arz etmek istiyorum. 

Özgürlüklerle, hürriyetlerle otorite, bir ülkede den
geli olduğu zaman demokrasi var demektir. Otorite, 
hürriyetlerin aleyhine çoğunlukta olursa, o memle
kette, hangi iktisadi sistemi benimserse benimsesin, 
kelimenin tam anlamı ile faşizm var demektir. Ya 
sosyal olur veyahut da kale olur. Yok, hürriyetler oto
ritenin aleyhine genişlediyse; işte Türkiye'de olduğu 
gibi, anarşi olur. Mesele, bu ikisini dengelemek; hür
riyetlerle otoriteyi dengeli bir sistem içerisinde oluş
turmak. 

Bugün, Türkiye'nin halinden memnun olan kimse 
yok. Sokaklarda dükkânlar zorla kapattırılıyor, yüz
lerce ölü ve ölü, bir siyasi iktidar sorunu değil. Ölüyü 
bir siyasi iktidar sorunu yapanlar, ne kadar büyük bir 
yanılgı içerisinde olduklarını geçmiş, çok kısa tarihi 
dilim bize gösterdi. Demek ki, anarşi belirli bir sis
tem içerisinde bir iktidar oluşumu içerisinde değil; 
«Belirli bir sistem içerisinde» dedirrr 
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Arkadaşlar; 
Anarşi, bir memlekette yılgınlığı teşvik edecektir, 

çaresizliği teşvik edecektir ve çare bulunmazlığı teş
vik edecektir. Toplum, yılgınlığa çare, çaresizliğe çare 
bulamadığı takdirde, anarşinin istediği ortam gelmiş 
olacaktır; o zaman gayesi ne olursa olsun, o ülkede 
ister sosyal kökenli, ister daha başka kökenli ferdi 
iradeye bağımlı bir faşizm yer alacaktır. Onun için, 
işçi kesimleri, bütün dünyada olduğu gibi, Türkiye'de 
de bu anarşik olayların dışında kalmıştır. 

Geçen gün, Halil Tunç arkadaşımız burada fevka
lade ehemmiyetli bir konuşma yaptı. İşçinin, sosyal 
ibünye içerisindeki demokratik yerini oturttu. Bakıyo
ruz, Orta Avrupa ülkeleri de aynı şekilde. Daha ileri 
gidelim. Arkadaşlarımız burada bu kanunu, türlü 
yönlerinden eleştirdiler. Sadi Irmak Hocamız fevka
lade güzel bir laf söyledi, söylemeden edemeyeceğim; 
«Hani, yangını söndüreceğiz; ama hortumu yok» de
di. Hortumsuz yangın söndürme... 

Arkadaşlar; 
Fransa'ya bakıyoruz, anarşi önlemlerine Fransız 

Komünist Partisi «Evet» oyu veriyor ve anarşinin 
(Bir vesileyle söyledim) tam karşısına geçiyor. Hani, 
şu tedbirler paketi içerisinde bir müessese yok, yeni 
bir atılım da yok; sadece polisin dernek kurmazlığın-
dan başka. Parça parça birçok kanunlarımızda var, 
bu yasaklar daha çok bir uyarı mahiyetinde. İşlerliğini 
kaybetmiş maddelere, milli irade, Meclisleriyle yeni 
bir işlerlik veriyor. Bugünkü ortam bu; yani bu ka
nunlarla polisin dernek kurmasının dışındakileri söy
lüyorum. 

İtalya'da daha yeni geçti; birtakım tedbirler kanu
nu yasalaştı. Bakınız, İtalya'da kanundan evvel bir 
Hükümet tasarısı, bizim dediğimiz gibi kanun kuv
vetinde kararname diyelim, kanun kuvvetinde karar
name çıkarıldı. Bu oylandığı zaman, Komünist Par
tisi: bunun içerisinde, İtalyan Meclisinden 444 oyla 
geçti. Ondan bir ay sonra, şubatın ilk haftasında ted
birler kanunu çıktı. Onda da Komünist Partisi müs
pet oy verdi; müspet oy... 

Arkadaşlar; 
Sadece radikal sosyalist dediğimiz, birtakım ümit

sizlerden ümit yaratmak isteyen çevre bunun karşı
sına çıktı; çok azınlık, 50 tane rey bile toparlayama-
dılar. 

Bugün işçti sınıfı, anarşinin karşısında diyoruz. Bü
tün memleketlerde bu böyle, Türkiye'de de böyle. Ba
kıyoruz, bugün anarşinin kökeninde ekonomik bir ne
den yatmıyor. Ekonomik bir neden yatmış olsa, ar-
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kadaşlarımızm burada söylediği gibi, o ekonomik 
nedenin içerisinde birtakım kadrolu güçlerin de anar
şinin yanında olmuş olması lazım. Gene ümitsizlerin 
çoğunluğu ümit yaratmak; bugünkü anarşinin köke
ni ıbu. Hani o meşhur değil de, yeni yeni meşhur olu
yor, 1940 yılında fare zehiri içerek İspanya - Fransa 
hududunda kendini öldüren VValter Benjamin'in 'bir 
tnısraından alınarak Marcauxs'un Tek Boyutlu Adam 
ki'tabmın son satırı olmuş, «Ümitsizliğin çokluğudur 
ki, bize ümit veriyor.» 

İşçi sınıfı ıbugün mevcut sistemin içerisinde bü
tünleştiği için, işçi sınıfından bir ihtilal düşünüleme
yeceği için, birtakım sorumsuzca işlerle, birtakım 
öğretmen kuruluşlarında ihtilal oluşturucu bir ortam 
hazırlamak ve- bunun içerisinde bireysel terör dediği
miz; Türkiye'de sergilenen, İtalya'da sergilenen, Fran
sa'da sergilenin ve Almanya'da sergilenmek istenen; 
arkasında suni bir toplum yaratarak, parlamenter 
sistemi, hatta bunun içerisinde işçi sınıfını da yok 
edecek bir sonuca varmak... Bugünkü anarşinin te
melinde bu yatıyor. O bakımdan ekonomik çaresiz
liklerin belki bu hareketi çoğaltmakta yararı olur; 
ama sebep değildir. Olayı böyle vurgulamak, lâzım
dır. 

O yönden arkadaşlar, parlamenter sisteme inan
mış ve burada yemin etmiş bütün arkadaşlarımızın 
ve bilhassa Halk Partili dostlarımızın bu tedbirler 
içerisinde belirli bir doğruda ittifak etmek mecburi
yeti vardır. Şayet ittifakla çıkmazsa bu tedbirler, ar
kadaşlarımızın. bilhassa Karamullaoğlu'nun söylediği 
gibi, kanun manevi unsurundan yoksun olarak çıka
bilir; yani manevi unsurdan yoksun olabilir. 

Anayasa Mahkemesi eski Sayın Başkanı Muhit
tin Taylan Beyefendi geldi, burada, «Derneğe girme 
hürriyetine, hakkına mani olacak kaideler var.»ı dedi. 
Bunu da bir parantez içinde söylemeden geçemeye
ceğim. Türk Anayasasında dernek kurma hakkı var
dır; ama Türk Anayasasında derneğe üye olma hak
kı yoktur. Zaten derneğe üye olma hakkı, bir amme 
hakkı değildir, özel bir haktır. O kadar ki, dernekler 
de üyelerini isterlerse alırlar. Her hakkı Anayasa sa
rahaten belirttiği halde, «Derneğe üye olma hakkı» 
diye Anayasada bir müessese kabul edilmemiş. Bir 
tek satırla; ki, onu arkadaşımız da vurguladı bura
da, diyor ki, «Derneğe girmeye icbar edilemez, der
nekten çıkmaya icbar edilemez.» Bir haktan bahset
miyor Kanun; ama dernek kurma hakkından bahse
diyor. Dernek kurma hakkından bahsederken; bu 
kaidedir, istisnayı arkadan getiriyor; kamu nizamı, 
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milli birlik ve diğer unsurları soruyor ve biz poliste 
dernek kurmayı münakaşa ediyoruz. Karamullaoğlu 
gene güzel söyledi; «Polis muhtelif derneklere ayrıl
mış. ellerinde tabancalar, bıçaklar, karşısında vatan
daş...». dedi. 

Size burada bir hatıramı anlatmak istiyorum, fev
kalade ehemmiyetli. Yer de söyleyeceğim, takdirini 
arkadaşlara bırakacağım. 

Gültepe'de bir gün maskeli üç kişi bir nalbur 
dükkânına giriyor, babasının gözüönünde oğlunu ta
kır, takır, takır, öldürüyor. Baba, bunu bana anlatır
ken iki. gözü iki çeşme, «Oğlumu gözümün önünde 
vurdular ve duvardan süzülerek düşerken gördüm.» 
dedi. Konuştuk, ettik ve ben şöyle bir sual tevcih et
tim arkadaşlar : «Mademki maskeli, bunları sizin ta
nımanız lâzım.» dedim. Maske olduğuna göre tanın
maktan korkuyor, «Acaba tanıyor musunuz?..» de
dim. Adam, «Birisini tanıyorum; ve muhtemelen, kuv
vetle o olduğunu zannediyorum.» dedi. Teşvik et
tim, arkasına geçtim; «Seni karakola götürelim, ta
kip ettirelim.» dedim. Adamın söylediği cevap : «Sa
dık Bey, ya benim gittiğim polis Devletin polisi de
ğil de. POL - DER'in polisi ise...» Dikkat edin, 
«Devletin polisi değil de, POL - DER'in polisi ise...» 

Komisyonda bir arkadaşımız «POL - BİR» dedi 
ve onun için tekrarlıyorum •veya POL - BÎR'in polisi 
ise veyahutta X - 1 'in polisi ise,.. Bir memlekette bir 
polis, devletin polisi ve devletin olmayan polis diye 
ikiye ayrılırsa. o memlekette. Anayasada sarih hü
küm olsa dahi. polisin dernek kurma, hakkı kaldırı
lır. Anayasada bir hak da var. en büyük hak, bugü
ne kadar doğmuş hakların en mübecceli: yaşamak 
hakkı. korkusuzca yaşamak hakkı,.. Yaşamak hakkı 
olmayan bir ülkede, bırakınız korkusuzca, yaşamayı.. 
yaşamak hakkı olmayan bir ülkede, siz hangi dernek 
hakkından bahsedebiliyorsunuz?.. Meseleye bu bo
yutlarda eğilmek mecburiyetindeyiz. 

Arkadaşlar; 
Anarşi rahatlıkla önlenir. Türkiye'deki anarşi çok 

zayıf bir anarşidir. Anarşinin, toplumsal kökeni yok 
Türkiye'de. Anarşi, zembereği;-;len f.: hımış hk'iakirn 
mesuliyetsiz kişilerin yarattığı bir terör. Toplumsal 
hiç bir gücü yok. Anarşi, kendisine zorla toplumsal 
güç yapma düşüncesi içerisinde. 

Parlamenter sisteme inanmış siyasi partiler, bu 
anarşiye samimiyetle karşı durmayı amaç edinmiş 
iseler ve arkadaşlar, anarşiyi bir hükümet sorunu de
ğil, bir Devlet sorunu, bir milî; sorun olarak kabul 
ederlerse ve nereden eelirse gelsin, anırsinin karsısın

da dururlarsa, bu anarşi çok çabuk önlenir; ama siz 
anarşiyi toplumsal kökenli birtakım olaylara bağla
maya kalkar ve bunun karşısında da birtakım siyasi 
hedefler güderseniz, değil bu Kanun, sokağa çıkma 
yasağını koysanız bütün Türkiye'ye, anarşiyi gene 
önleyebilmek imkânınız mevcut değil. 

O yönden, yemin etmiş, parlamenter sisteme ye
min etmiş üyeler olarak ve bugüne kadar tanınmış 
en mübeccel insan hakkı olan. insan hayatının kut
sallığına, mübeccel olduğuna inanan üyeler olarak, 
gelin bu anarşinin karşısında, birlikte, elbirliğiyle 
kardeşçe duralım ve Türkiye'yi- sadece yaşanır de
ğil. korkusuzca yaşanır bir ülke haline getirelim. 

Saygılar sunarım. (AP ve Cumhurbaşkanınca S. 
Ü. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Oğuz. buyurunuz. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım: 

Müzakeresini yapmakta olduğumuz, anarşiyi ön
leyecek kanunlarla ilgili vesair değişikliğini murat 
ettiğimiz kanunlarla ilgili mevzuda ben de şahsi gö
rüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Bu ve
sileyle Yüksek Heyetinizi hürmetle selamlarım. 

Aziz arkadaşlarım; 
Memleketimizde kanunlar var; Anayasadan Ceza 

Kanununa kadar, polisle ilgili kanunlardan idari 'ka
nunlara kadar her çeşit kanunlar var. Bu kanunlarla 
ilgili olarak, iyi bir tatbikat, ben inanıyorum ki bu 
memleketle birçok meseleleri hallederdi; ama artık 
bi<- itiyat haline gelmiş, ne zaman bir yerde bir aczi
miz görülse, o aczi ve o kusuru kendimize bulacağı
mıza. bunu. mevzuat yetersizliğine bulup işin için
den çıkıyoruz. Bu çok kolay oluyor, hesabımıza çok 
rahat geliyc. İşin esasına eğilmekten çok, kendimi
zi kurtaracak ve bizi mazur gösterecek bir nokta bul
duğumuz zaman, mesele halledilmiş oluyor, kolay
lıkla işin içinden çıkıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım: 
Hangi hüküm için savcılarımız veya hâkimlerimiz 

\ veya polislerimiz darlanrnıştır? Bence, bu işi takipten 
cezasının verilmesine, bu işin cezalandırılmasından 
infazına kadar sıkıntıya düştüğümüz bir mevzu ola
bileceğini ben sanmıyorum. Çünkü, ben de 30 yıldır 
hukuk mecîeğinin içindeyim. Soruyorum size; anar
şisti takipte polis sıkıntıya mı düşüyor?.. Hayır; ama 
anarşiyle başa çıkmakta poüs sıkıntıya düşüyor. 

Poli; yetkililerini alıp konuşturuyorsunuz : «Niye 
i bu isin içinden cıkamıvorsunuz?..» diyorsunuz. «Be-
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yim, nasıl çıkalım, biz tutup getiriyoruz, hatırlı kim
seler gelip elimizden alıyor.»: diyor. Evet, arabaları
na bindiğim polis yetkilileri, göz yaşları ile, «Filan 
yerde bir polis vurulmuş olduğu halde, arkadaşları
nızdan birisi geldi karakolda faili elimizden almak 
istedi.» diye bana dert yandılar. Bunu aşağı yukarı 
hepiniz biliyorsunuz. Bir grubun başı derde girdi mi, 
o grubun adamları hemen koşuyüyorilar hadise ma
halline. Öbür grubun başı derde girdi mi, o grubun 
yetkilileri veya salahiyetli, hatırlı kimseleri hemen o 
fiili işlemiş olanları kanunun elinden almak için ko
şuşuyor. Peki, siz bununla nereye varacaksınız ar
kadaşlar?.. 

Avrupalı anarşiyi durdurmuş; ama Avrupalı po
lise öyle yetkiler vermiş ve polisi öyle müessir hale 
getirmiş kt, adam neredeyse haşa ve kellâ Allah'tan 
çok polisten korkuyor. «Polise giderim»; dediğiniz 
zaman her şey bitiyor orada. Burada, «Aman canım 
git, ne olacak, polise gitsen bir kolayı bulunur.» di
yor. «Mahkemeye gitsen orada da bir kolayı bulu
nur nasıl olsa; falan yere gitsin orada da bir kolayı 
bulunur.»ı diyor. Neden?.. Vereceğiniz cezalar ve ta
yin edeceğiniz müeyyide, adamı korkutup da fiilin
den vazgeç irmezse, siz değil böyle kanunlar, allayıp -
pullayıp en güzel kanunları, eri süslü kanunları, en 
müessis olacak diye getireceğiniz kanunları tatbik 
etseniz netice alamazsınız. Niye alamazsınız?.. 

Vatandaş şimdi takip ediyor. Diyor ki, filan kim
se yakalandı. Neticesi?.. Neticesi, adam çıktı. Nasıl 
çıktı?.. Vallahi bilmem işte, çıktı diyor. Filan kimse 
vuruldu. Neticesi?.. Neticesi de tatminkâr değil. Fi
lan kimse öldürüldü. Neticesi?.. Neticesinde adam, 
efendim şu kadar hapsine... Niye kardeşim yahu?.. 
Neden?.. 

Cenab-ı Allah dahi, «Kısasta hayat vardır, öldü
reni öldürün»! diyor. Türk Ceza Kanununun 448 ve 
müteakip maddeleri de duruyor. Meclisten hâlâ se
nelerden beri idam cezaları tasdik edilip çıkmıyor 
diye vatandaş yakmıyor. 10 bin insan vurulmuş, 5 
bin insan sakat kalmış, 3 bin insan hayatını kaybet
miş; sen bir insanı feda etmek istemiyorsun. Niye?.. 
Elimizi kolumuzu bağlayan ne? Şuraya gelen arka
daşlar buna bir türlü temas etmeye cesaret edemedi
ler. Neden canım?.. Şu korktuğumuz şey ne ise onu 
bir ortaya koyalım. Siz tetik çeken eli tetik çekmek-
den vazgeçirecek, cesaretini kıracak, ona korku ve
recek kanunu eğer tatbik edip işletemezseniz, her 
şey burada fantazi haline gelir. Adam, «Nasıl olsa 
bu işin kolayı bulunur.» der. «Cezayı verirsiniz, dört 

yıl sonra nasıl olsa bir af kanunu çıkar. Cezayı ve
rirsiniz bir sürü infaz kanunları var, nasıl olsa bu 
işin bir kolayını buluruz. Canım teminde kaldığı müd
detçe çıkarım, hatta bir tane daha işlerim.» der. Kor
kusu kalmaz. Bunu yapmadığınız takdirde bu me
kanizmayı işletmediğiniz takdirde müessir olmaz. 

Siz polisin mevcut 3 milyarlık masrafını 50 mil
yara çıkartsanız 38 bin polisi de 138 bine çıkartsa-
nız ne yapacaksınız?.. Ancak olsa olsa suçluları to
parlarsınız. Sonra?.. Sonra götürüp savcının eline 
teslim edeceksiniz. Eğer savcı da kendi arasında bö
lünmüş, ideolojik çatışmalar veyahut da sürtüşmeler 
içindeyse bunun bir kısmı mahkemeye sevkedilmeye-
cektir. Hadi, edildiğini kabul edelim. Hâkim de belli 
ideolojik istikametlerde, fikirlerde ise, o zaman mah
kemelerden de bir kısmı kurtulacaktır. Sonra?.. Son
ra Temyiz Mahkemesinde de birçok fikirler var. On
dan sonra iş gelip düğümlenip Mecliste bekleyecek. 
Adam bir kişi öldürmüş, iki kişi öldürmüş, taammü
den öldürmüş, tasarlayarak öldürmüş, vereceğiniz ce
za idam; ama bir türlü bu cezayı infaz edemiyorsu
nuz. Bu cezayı infaz edemediğiniz müddetçe ceza 
korkutucu olmak vasfını, caydırıcı olmak vasfını, 
vazgeçirici olmak vasfını kaybetmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Evvela mevcut kanunları işletmeye ve onu vatan

daş nazarında hürmete şayan olarak göstermeye ça
lışmak mecburiyetindeyiz. 

Burada çok güzel parlak fikirler söylüyoruz. He
pimiz geliyoruz, diyoruz ki, aman aman, kıymayın... 
Sen de iktidardayken kıymayaydın. Aman aman tas
fiye etmeyelim... Aman şöyle yapalım, aman böyle 
yapalım... Bu tavsiyelerin hepsi güzel de, yalnız bu 
tavsiye ettiklerimizi o noktada bulunduğumuz zaman 
tutsak ne kadar iyi olur. 

Bir de sadece bu iş temenni noktasında kalmayıp, 
memleketin en âcil meselös'i olan anarşi mevzuunda 
bir adım atacak noktada olsak. Senelerdir söylüyo
ruz, «Efendim, ekonomik meseleler de var, ekonomik 
darlık da var bu işin kökeninde. Kökünde eikortomik 
meseleler, eğitim meselesi filan da yatıyor; atma mem
leketin en mühim meisele'si anarşidir.» diyoruz ve bu
nun yanmda, «Bunu halletmek için mutlaka yan yana 
gelmek mecburiyetindeyiz, el elle vermek mecburiye
tindeyiz.» diyoruz. Niye oturuyoruz?.. Maml'ekatîte 
artık ferdi anarşi de bitti. Memlekette neredeyse bir 
şehrlrnizide sokak nruharebeisii noktasına geldi. Pelki, 
burada bu kaJdar tatlı, güzel şeyleri söyleyenler riiye 

[ bir araya gelip de hemen bir an evveli, «Bunun çaresi 
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nedir?» diye bunun tedbirlerini almazlar? Bir adım 
atmak lazım. «Gelin şu işi hâlledelim, memleket gi
diyor.» demelk lazım. 

Arkadaşlar; 
Memleket gidiyor. Bugün masum talebe seviyesin

de veya talebe hareketleri seviyesinde olduğu ifade 
ettiğimiz anarşi, tırmana tırmana artık talebe seviye
sinde değil, büyük işçi kitlelerini; hatta bunun içerisi-
sinde memleketimiz ve miFetimizin halkından bir 
kesimini de içine alarak büyür ve senin karşına d'i-
Ikilirse, o zaman çare bulamaz hale gelirsin. 

Bir şehirde başlayan harekât 5 - 10 şehre birden 
sıçradığı takdirde, için içinden çıkılmaz hale gelir. 
Öyleyse ne yapıp yapıp bunun üzerine yürümek la
zım. Hükümet olarak mı?.. Hayır, millet ol'araik, bü
tün partiler olarak, bütün liderler olarak, bütün dü
şünenler olarak, bütün parlamenterler olarak bu işin 
üzerine yürümek lazım. 

Senelerce belli akımlar, belli fikir hareketleri, beldi 
ideolojik geişmeler gibi kabul etCiık, hâttâ bir ki'sırn 
cereyanlar beli mekteplerimizde, üniversitelerimizde, 
öğretmen birliklerinde, talebe teşekküllerinde veya iş
çi birliklerinde geliştirilmeye ve örgütlenmeye, güç
lendirilmeye, muayyen istikametlerde eylem şeklinde, 
faaliyet şeklinde gönderilmeye çalışıldı. Şimdi? Şimdi 
tehlike ortaya çıktı. Tehlike ortaya çıkınca ateş baca
yı sardı; yani Frankeştayn misali bir adamın beynini 
değiştirdik, adamın fizyolojisini değiştirdik, şimdi 
adam canlandı, gırtlağımıza sarıldı, çare arıyoruz. 
Biraz daha bu çarede acele etmezsek, o Frankeştayn 
gırtlağına sarıldığı insanın gırtlağını koparacak, mil
leti perişan edecek. Öyleyse kendimize gelmenin za
manı geldi de geçiyor bile. 

Umum müdür seviyesinde, savcı seviyesinde in
sanlar öldürüldü. Emekli, eski bir senatör öldürüldü. 
Sıra bize gelmeyecek mi sanki?.. Herkes huzursuz. 
Sabahleyin erken kalkıp da vazifesini yapmak üzere 
alaca karanlıkta giderken muhakkak ki, pardesünü-
zün cebine koyuyorsunuz Devletin verdiği tabancayı. 
Tabancası olmayan insan ne yapıyor acaba?. O ne 
yapıyor acaba?.. Devlet her şeyi korumaya muktedir 
mi?.. Bankaların önünde zenginin parasını bekleti
yorsunuz, (Bunu kaç defa söyledim) fukaranın canını 
neyle muhafaza edeceksiniz. Herkesin başına bir po
lis dikebiliyor musunuz?.. Dikemiyorsunuz. Öyleyse 
insanın canı daha aziz; evvela onu korumak lazım. 
Bunu yapamayacağınıza göre, bu işten dönmek lazım. 
Bu yol çıkmaz sokak, bir felâket yolu, her gün de 
büvüyor ve her gün daha tehlikeli noktalara geliyor. 

Sonra kapılarımıza bu tehlike geldiği zaman iş iş
ten çoktan geçmiş olur. Öyleyse en bas'üt tedbirinden 
en geniş, en uzun vadeli tedbirlerden en kısa tedbirine 
kadar mutlaka bu işin tedbirini alimak lazım. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Bence en âcil tedbiri M edişlerimizi teşkil eden 
partilerin gerek yetkilileri, gerekse bu msvzuda sözü 
dinlenir arkadaşlarımız, liderleri dâhil olmak üzere, 
süratle bir araya gelip bu işin en basit tedbirlerinde 
ittifak etmeleri lazım. Çünkü birbirlim'izi suçlarken 
«Siz işçi kesimini suçluyorsunuz, siz filan yeri tahrik 
ediyorsunuz, siz •solcuyu himaye ediyorsunuz, siz 
sağcı eşkiyayı himaye ediyorsunuz» şeklinde gayet 
güzel itham ediyoruz. Demelk ki, kaynaklarını da bu 
işin gösteriyoruz. Filan işçi kesiminden geldi filan 
hareket diyoruz. Gazeteler boy boy yazıyor, filan işçi 
teşekkülü bu işi yönetti, diyor. Peki mesulleri bunun 
ceza görmez mi? Bir işçi teşekkülünü karşınıza alıp 
da onun parmağı vardır derken, biz beklerdik ki, 
onun mesulleri tevkif edilsin ve ceza görsün. Eğer o 
işçi teşekkülü bunun içinde değilse, hiç olmazsa itham 
edilmesin. 

Şimdi, oradan yakaladığınız insanları alıp tevkif 
edeceksiniz, ceza vereceksiniz; fakat o fabrikalarda, 
İzmir'de, Tariş*te, şurada, burada çıkan hâdiselerde 
kaynak olduğundan emin olduğunuz mihraklar ve teş
vikçiler varsa onlara bir ceza yok mu? Nasıl olur 
yani; nasıl olur?.. Eğer onlar da bu işin içindeyse, 
onları da süratle, bir daha yapmayacak sakilde, piş
man edecek şekilde, bütün kökünü kuruturcasına işin 
üstüne gitmek lazım. 

Tenzih ederim, burada hiçbir teşekkülü hedef ala
rak söylemiyorum; ama konuşulduğu zaman, filan 
parti bunun içindedir, filan işçi teşekkülü bunun için
dedir diye çok rahat söylenebiliyor. . Eğer öyle ise 
bunlîjarın üzerine süratle, cesaretle gitmek lazım. Git
mediğiniz takdirde, demek ki, siz sadece bunun dal ve 
yaprakları seviyesinde kalıyorsunuz. E, köküne ve 
tabanına, asıl köklerine inmiyorsunuz meselenin. E, 
bu palyatif tedbirler de sadece pansuman tedbirleri 
olarak kalıyor, işin içine, işin köküne inmek diye bir 
şeyi yapamıyoruz demek ki... Cesaretimiz mi yok 
acaba? Ben böyle olduğunu da sanmıyorum; ama 
müessir tedbirler getireceksıek, cesaretle bunun üzerine 
gidip, mutlaka ve mutlaka, bunun mihrakında hisse
leri ve faaliyetleri olan kimseleri mutlaka pişman ede
cek noktaya getirmek mecburiyetimiz vafdır. 
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Muhlterem arkadaşlarım; 
Polipimiz muhakkak ki, fedakâr insanlardır. Hele, 

şu son şehit edilen üç tane genci gördünüz. Bunların 
'içerisinde dört aylık, yeni teşkilata alınmış bir kimse 
de var. Şiimdi tasavvur buyurunuz; anarşist yetişmiş, 
fevkalade müeissir. E, siz bunun karşısına daha dört 
aylık, neredeyse stajyer noktasında olan bir polisi di
kiyorsunuz ve onu feda ödliyorsunuz. Yazıktır.. Bu 
fedakâr polisin arkasından da acaba şöyle midir, böy
le inlidir diye tatsız tatsız şeyler söyllersiek, bu vebal 
ölür. 

M'iıhakkak ki, bugün polis çoik zor bir hizmet ya
pıyor. Eğer onu derneklerde parçaladıysak bu bizim 
özrümüzdür. Zamanında tedbirini ailıp da, hayır, 
polis de as'ker gibi disiplin isiteyen bir topluluktur, 
bir amme hizmeti gören kimselerin topluluğudur, sizin 
içinize derneklenmeyi ve siyasi faaliyetler içerisinde 
görmeye bu milletin tahammülü yoktur, dememiz ge
rekirdi. Demediysdk, müsamaha ettiysek, oraya da 
isiyasilerin elleri girdi ve onlar da bir noktada, ken
dilerini siyasilerin emelleri istikametinde faaliyet gös
terir olarak buldular. Bunda onları fevkalade suçluy-
nruş gibi, bütün kabahati onların üzerine atmanın bir 
manası yok. Onları, siyasi istikametlerde kullananla
rın en büyük mesuliyetleri var. 

Öyleyse onları suçlamaktan çok, bugün yaptığı hiz-
mdülerden dolayı olsa olsa onları takdir etmemiz la
zımdır. Polisin aldığı maaşla bir evin kirası verile
mez sevgili arkadaşlarım bir evin kirası verilemez. 
Geçenllerde derdini anlatan bir polis arkadaşımız öyle 
dedi; «Benim aldığım maaş evimin kirasına yetmi
yor, siz ne yeyip, ne içebileceğimizi artık tasavvur 
edin.» dedi. Acıdır. Bu zatı alıyoruz, diyoruz ki, 
«Memleketin en mühim meselesi var ya; terör. Sen 
bunun karşısına dikil, al şu silahı canını da ver.» di
yoruz. E, bu iş bu kadar ucuz olmamalı. Bu kadar 
mühim hizmeti yaptırdığımız insanları, bu kadar ucuz 
bir şdkilde harcamak yazıktır. 

OnUn için ben, polisin hatalı olduğu kanaatinde 
değilim. Polise dernekleşme, siyasi kadrolaşlama mev
zuunda elini uzatan siyasilerin haltaları vardır. 

Yine sözümün başına dönerek diyorum ki, siya
siler gelin, vazgeçin; ne polisi, ne talebeyi, ne öğret
meni, ne işçiyi siyasi i'sftikamieifilerinizde kullanmaktan 
vazgeçin ve Mümkün olduğu kadar onları bu memle
ketin anarşiye gidecek hadiselerin içine itmeyin. 

'Siz, öğrötlmen'i yürütürsünüz, siz işçiyi sokağa dö
kersiniz, siz Devletin güvenlik kuvvetlerine karşı teş-

k'Miatlandırıdığınız lişçiyte ve onun elindeki uzun men
zilli silahlarla cevap verirsiniz. E, sonra da sadece o 
elinde silah veya onun yanında bulunan işçi ku'surlu 
olur. Onları teşkilatlandırıp, Devletin emniyet kuv
vetlerine karşı kullananlar hiç muaheze edilmezler... 
Asıl mesuliyet onları teşkilatlandırıp, orada Devletin 
güvenlik kuvvetlerine karşı sevkedenlerdir. Bunlar 
aşağı yukarı birbirini suçlayanlar arasında biliniyor. 
Olanlar olmuştur, bundan vazgeçmek lazım. Bir ara
ya gelmek lazım ve bir araya gelerek bunun tedbirle
rini, bunun çarelerini düşünmek lazım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Dünyanın birçok yerlerinde bu kabil anarş.k ha-

d'isefer denendi. Lübnan'da bakım beş seneden bani de
vam ediyor; bir milyondan fazla insanın canına mıai 
oldu. İspanyada beş sene devam etti; beş milyondan 
fazla insanın canına mal oldu. Dünyanın birçok yer
lerinde bu denendi ve milletlerin başını yedi, devlet
lerin başını yedi. 

Öyleyse bu felaketi mutlaka ve mutlaka zaman ge
çirmeden halletmek lazım. «Efendim, biz bunu halle
denleyiz. Eğer size yaklaşırsak bizim hayatiyetimiz 
biter...» Bitsin yahu; bitsin ne olacak?... Yanyana ge
lin. Kıyamet mi kopar yani?... «Efendim ben sana 
elimi uzattım da, sen benim kolumu geri ittin...» İt
meyin kardeşim. Bir araya gelin. Merak etmeyin hiç
bir şey olmaz. Bu millet daha çok sevinir. «Allah razı 
olsun, bir araya geldiler, bu işleri hallettiler.» derler. 

«Biz bu işi yalnız başımıza yaparız...» Yapamaz
sınız. Gidenlerin arkasından daha büyük güçler vardı. 
Gidenlerin arkasından daha büyük güçler vardı, daha 
'büyük işçi teşekkülleri vardı, daha büyük talebe te
şekkülleri vardı, öğretmen teşekkülleri vardı, sayıl
mayacak kadar büyük güçler vardı. Onlar da yapama
dılar. Çünkü, sürtüşme bir kere başladı mı, ben ya
parım şeklinde sana gelir; ama yapamaz. Cumhuriyet 
Halk Partisi Hükümetinin arkasında kimse yok muy
du... Bugün kışkırttı dediğimiz birçok teşekküller, on
larla beraberdi, gönül birliği ediyorlardı. Durdurabil-
diler mi?.. Hayır. Çünkü, hükümet bir kere taraf 
'tutmaya başladı mı, öbür taraf hınçla, kinle intikam 
alma noktasında oluyor. Diyor ki, «Sen hükümetsin, 
bana eza cefa ediyorsun; ama benim de intikam al
ma imkânlarım, vardır. Senin öğretmenini, polisini, 
'savcını vururum, ben de înıtiık'aim alırım...» İntikam al
ma noktasına getirmemek lazım. 

I Onun için bugünkü Hükümet de mevcut muhale-

| fetle elele, gönül gönüle hallederse, halleder. Yoksa, 
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«Yalnız başıma ben halledeceğim» derse ve bumda 
İsrar ve inat gösterirse, halledemez. Çünkü, bu ka
naat yaygındır. Bugün emniyet asayişle uğraşmalkltan 
çak polis vazif el eriyle, onun nakilleriyle, taıyinleriyle; 
Avrupa'ya, Amerika'ya gönderilecek: insanların ta-
yimleriyle ilgileniyor. Dinliyoruz işte, şuradaki tele
fonlar sabahtan akşama kadar çalışıyor; «Sayın müs
teşarım işte çok meşgulsünüz; ama kusura bakma, 
çak hayati bir mesele arz edeceğim, Allah yardımcı
mız olsun, üzerinizde bu kadar mühim işler varken, 
filan insanın tayini ne oldu?.. Filan yere şu adamı 
gömdersek; bak omlLarın köyünden silime oy geldii...» 
diyor bir mille tveikili arfkalda'şıım. Allah Allah!.. Bir 
poljisıi Amerika'ya göndareaek de, omların köyünden 
'silme oy gelmiş... Arkadaşlar olmaz böyle şey; olmaz... 
Siz de taraf tuttuğunuz zaman her hususta sürftüşme-
Jier başlar, «Kıyım başlıyor» denjillir ve arkasından 
iritikalm almalar gelir, karakollarda taraf tutulur ve 
sonra icraatınızın karşılığında tenkitler, hoşnutsuzluk
lar kavgalara dönüşür, onun arkasından intikam al
mak gayretleri gelir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Gelen kanunlarla ilgili olarak Sayın Özgüneş ho

cam dedi ki, «Eve girme durumu vardır.» Bir de şöyle 
bir şey çizdi, sonra arkadaşlar söylemişler; polisin eve 
girmesi, ev araması 17 nci maddede daha evvel teklif 
olarak getirildiği halde çıkarıldı. Onu bir arkadaşım 
da işaret etti. Böyle bir kaygı yok. Ona muhalefet 
eden ve onun çıkarılmasında gayreti olanlardan Allah 
razı olsun. Muhakkak ki, isabetli olmuştur. Bu eve 
girme, gece ev arama, hatta gündüz dahi hâkim izni 
olmadan ev arama iyi bir şey değil. 

Sadettin Bey arkadaşım bilhassa mirasla ilgili ola
rak, «Miras sıisıtemimlizi de bozmuştur» dedi. 

Efendim, burada ölenin yakınlarına yapılan yar
dım mirasla alakalı olmaktan çok, nafaka ile alakalı, 
nafaka bekleyenlerin durumları ile alakalı sevgili ar
kadaşlar. Bir kimse bakmadığı takdirde zarurete dü
şecek olan yakınlarına karşı nafaka mükellefiyeti ile 
borçludur. E, siz ana - babanın miras hakkı yoktur 
diye çocuğa ve kadına verirseniz, annesi, babası ih
tiyar açlıktan ölür. Haltta, bence onun nafaka mü
kellefiyeti altında bulunduğu bakmaya muhtaç olduğu 
kardeşlerine dahi muavenet etmek bizim vazifemıizdi, 
**raya kadar bu el uzanmalıydı. Eğer oraya kadar 
uzanmazsa, onları sefalete terk etmiş oluruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Peki, bu kadar hayati bir meselede tedbirimiz ne 

olacak?.. Akla gelen acil tedbirlerin hepsi sayıldı bu-

j rada. «Polisin adedini çoğaltallım, 100 bini aşısın. Po
lisi bugünün modern araç ve gereçleri ile teçhiz ede
lim. Elinde en geniş imkânları bulurtsun vasıtasından 
telsizine kadar, müessir salahlarımdan her türlü imkân
larına kadar polisin elinde bulunsun.» şeklinde tav
siyeler oldu. 

«Kanunlar bugün için yetersizse, yarın daha mü
essir kanunlar getirilsin» denildi ve geme onun yanın
da «İsicihbaraitımız fevkalade yüksek olsun. Bu mih
rakların içerisine polisin temsilcileri girsin, ajanları 
girsin malumat getirsin ve bu mlhiralklar dağıtılsın.» 
•denildi. Bunların hepsi doğru; ama doğru olan bir şey 
daha var. Siz kötülükle iyiliği aynı kabın içerisine 
koyup beraber tutamazsınız. Yani bir cemiyettin içe
risinde her türlü suç işlemeye müsait olan şarjlar ol
sun, her türlü suçu teşvik eden şartlar hazır olsun; 
yani demek istiyorum ki, hükümete verdiğiniz büyük 
lilmkânüıarla her türlü suça teşvik eden, suçun atmüi 
olan hatta suçluyu yetiştiren laboratuvarlar, suçlu 
imal eden fabrikalar devamlı faaliyette olsun; ama 
bunun yanında da iyilik olsun... Böyle şey olmaz. 
Böyle şey olmaz sevgili arkadaşlarım; yani suçu iş
letecek, suça teşvik edecek her türlü vasatı hazırla-

I yacaksınız; ama bunun yanında suç işlenmesin diye 
de bir kanaatin içimde odlacaksıınıız... Bu mümkün de
ğil. 

Gazeteleriniz ar ve haya duygularınız rencide ol
madan bakamayacak derecede çıplak olursa, sinema
larınız ve tiyatrolarınız edep ve haya duygularını tah
rip edecek derecede fahiş ve çirkin bir- neşriyatın 
içerisinde olursa, televizyonun düğmesini çevirdiğiniz
de ailenizden ve çocuğunuzdan utanacağınız sahnele
rin sergilendiği bir televizyonu seyrederseniz, çocuk
larınıza banka soymamın, adam öldürmedin, rnr&nzlık 
yapmanın en imce teferruatlıma kadar öğreten oyumlar 
ve diziilıer oradan sergilenlirse, maneviyatı tahrif edem 
her türlü kötülükler birer kültürmüş, birer medeni-
yetmıiş gibi verilirse, içki devlet eliyle, devlet radyo
sundan yabancıların da imal ettiğinin reklamına sah
ne olursa, e bu kadar kötülüklerin sergilendiği ve bu 
kadar inançsızlıkların telkin ©düldiği bir vasatta, 

j aman kötülükler de olmasın... Bu mümkün değil; bu 
mümkün değil sevgili karidesim. 

Sarhoş ettiğin adam dışarıda mara atacaktır. Sarhoş 
ettiğimiz adam dışarıda bir kötülük arayacaktır kendi
sine. Usullerimi öğrötıtiğinliz soygunun ve adam öldlür-
mıeniin, fuhşliyatin en imce noktasına kadar talim ve tel-

I kin ettiiğimiz insan dışarıda mutlaka o kötülüğü lora 
I için fırsat arayacaktır. E, nasıl olur ya? Hem bu kötüüiük-
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ler ölsün, hem de bunun yerinde huzur ve iyilik ol
sun... Olmaz öyle şey. Siz, insanın gönlüne inancı koy
madığınız takdirde, onun gönlüne helali ve haramı 
koymadığınız takdirde, Allah korkusunu koymadığı
nız takdirde, onun dinden müspet icraat alamazsınız. 
Çünikü, çocuk bu duygularla mücehhez olmadığı za
man çok rahatlıkla her türlü kötülüğü yapabilir. Hele 
polisin görmediği, kanunun yakasına yapışmadığı ah
val ve şerait içerisinde her türlü kötülüğü rahatça icra 
eder ve senin polisin, senin savcın, senin hâkimin de 
onun üstesinden gelemez; ama gönlüne bir hâkim ko
yarsanız, o yalnız da olsa, «Ben bu kötülüğü yapamam. 
Çünikü bunun hesabını burada değilse bile ben hu
zuru ilahide vereceğim, ben bunu yapamam.» der. 

Buna karşılık diyeceksiniz ki, efendim, bu çok 
uzun vadeli bir yatırım... Uzun vadeli bir yatırımsa 
şimdiden biraz acele edin bari. Hiç olmazsa mesafe 
ka'tedelim. Mesafe katetmezsek nasıl olacak sevgili ar
kadaşlarım?.. Bu uzun vadeli bir yatırım, şu kenara 
'koyalım, polisin adedini çoğaltalım... Bu tedbir değil. 
Siz uzun vadeli dediğiniz bu yatırıimı eğer hızlandıra-
mazSanız, kolay kolay bu işin içerisinden çıkamazsınız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Millet, belli bir noktada, bir heyecan noktasında 

birleşmek istiyor. Bu heyecan noktası, dışarıdan gelen 
bir tehlikeye karşı da olabilir, içerdeki muhtemel ve 
muhakkak bir tehlikeye karşı da olabilir. Eğer dışarı
dan bir düşmanın muhtemel ve muhakkak tehlikeli 
olsaydı, memleket bir istila ile, bir düşman tecavüzü 
ile karşı karşıya olsa idi, memlekette o anda anarşi 
diye bir şey kalır mıydı?.. Kalmazdı tabii. Niye?.. 
Memleket tehlikede, artık milletin birbiriyle uğraşacak 
bir tarafı yok. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, bir dakika müsaade 
eder misiniz. Vaktimiz doluyor, bir önerge var oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Halen görüşülmekte olan 996 Sıra Say ıh Kanun 

tasarısının müzakerelerinin bitimine kadar Birleşimin 
devamını arz ve teklif ederim. 

Bolu 
Orhan Çalış 

BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz. Önergeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kalbul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmişitür. 

Buyurun Sayın Oğuz. 
ALİ OĞUZ (Devamla) — Muhterem Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 

Eğer muhtemel ve muhakkak olan tehlike mem
leketin içerisinde; yani kendi bünyemizden de gelse, 
kendi insanımızdan da gelse, memleketin kaderine, 
milletin'bütünlüğüne ve istiklaline, onun ırzına ve na
musuna, canına geliyorsa, yine bu da muhakkak ve 
muhtemel büyük bir tehlikedir. Çünkü, anarşinin bü-

.yürne şeklini zamanında hepiniz takip eltiniz. Anar
şist bir eve giriyordu, o evden malı alıp gidiyordu. Ar
kasından, cüret buldu, cesaret buldu, bir eve girdi, 
malı aldı, arkasından kendisine mukavemet edeni öl
dürdü. Yani evvela mala idi, sonra cana geldi. Sonra, 
bir adım daha ileri gitti; malı aldı, cana kıydı, evin 
liçerisünde gözüne kestirdiği birini gördüyse onun da 
ırzına ve namusuna tecavüz etti. Bu az olmadı. Bu
nun çeşitli vakaları oldu. Demek ki, «Anarşiden bana 
ne, berii rahatsız etmiyor ki...» diyecek bir millet 
ferdi yok. Hepimiz bundan bizarız. MilleÜ'miz de bi
zar, milletimiz de tedirgin. Malı olan malı ile tehli
kede, canı olan canı ile tehlikede, ırzı ve namusunun 
kıymetlini bilen de ırzı ile namusuyla tehlikede. Öyle 
ise bunun karşısında parti, ideolojik istikamet, bil
mem siyasi menfaat ve çıkarlar mülahazası olmadan, 
milleti belli bir heyecan istikametinde götürüp, ne 
yapıp yapıp, siyasileri birleştirmek lazım. Siyasilerin 
televizyonda, bir akşam millete «Biz beraber bu işi 
halletmeye kararlıyız.» dediği gün, memlekette anarşi 
yarı yarıya azalacaktır, hatta tamamen belik i ortadan 
kalkacaktır; ama bunda ittifk etmek lazım. Yani, 
«Biz siyasiler karar verdik, anarşiyi birlikte telin edi
yoruz. Anarşi kaynaklarını beraber kurutmakta ittifak 
halindeyiz, bunun üzerine beraber yürüyoruz» dediği 
gün, memlekette anarşi biter; ama «Bu anarşinin de
vamı, benlim teşkilaltlarıımı ve örgütlerimi biliyor, ta
lim ettiriyorum, yarınki büyük bir kıyama ve büyük 
bir iç harbe ve büyük bir hazırlığa ihtiyacıim var» di
yenlere sözümüz yok. Öyleyse, onları da cesaretle 
ortaya koyup, «Anarşinin mihrakları, teşvikçileri bun
lardır» deyip, efkârı umumüyenin, milletin huzuruna 
rahatlıkla getirecek cesarette olmamız lazım. Aksi 
halde, sadece karşılıklı münakaşalarla ve Meclis kür
sülerinden bunun kavgasını etmekle bu bitmiyor sev
gili arkadaşlarımı ve bitmedi; her gün de biraz daha 
büyüyor, büyüye büyüye yarın önü alınmaz bir nok
taya geldiği zaman bunun altından kalkamayız. 

Düş güçlerin ve bunların da büyük etkileri olduğu 
söylendi. Ta'bii olacak. Dış güçlerin de etkileri olacak. 
Dışardan gelen bu mihraklar bizim iyiliğimiz için, 
gelişmemiz için çalışmayacaklar. Tabii ki, onlar da 
Ibütün gücü ile memleketlin her yerinde bunu kışkırt-
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maya çalışacaklar. İsterse falan ülkenin ajanı, isterse 
filan ülkenin ajanı olsun, onun vazifesi meımlekeiti 
huzursuz hale getirmelk için elinden gelen bütün gay
reti göstererek, Türkiye'yi kendi içinde parçalanmış, 
tutarsız, dkonomii'sıini, siyasi birlik ve beraberliğini ta
mamen kaybetmiş, zayıf bir ülke ölaralk görmek is
tiyorsa, bu fiiline devam edecektir. Bunun başka tür
lüsü olamaz. İşte, ittifak, onları da vazgeçirecelktir 
muhterem arkadaşlarım. 

Millet, inanınız ki huzur istiyor. Millet bizar; 
millet şunun veya bunun tahrik ettiği anarşiden ken
disine bir menfaat gelmeyeceğini biliyor. Millet hu
zursuz ise, milletin büyük bir kesimi, huzuru arayan
ların, huzurda öncülük edenlerin arkasındadır de
mektir. Bu da çok güzel bir fırsat ve imkândır. De
mek ki, belli çok az, çok küçük çevrelerin kışkırt
ması noktasında kalıyor demektir. Öyleyse anarşinin 
gücü, kuvveti zannedildiği kadar büyük olmadığı hal
de, görüyorsunuz ki, üzerine şiddetle varılmadığın
dan dolayı, hatta bir noktada, «Efendim, biz acıyo
ruz» noktasında kaldığımızdan dolayı anarşi cesaret 
buluyor. «Acıyoruz» lafını ben, isabetli bir kelime 
olarak kabul etmiyorum. «Aman kan dökmeyelim, o 
noktadayız» lafını da isabetli kabul etmiyorum. Anar
şist sana acımamış, on bin insanını vurmuş, beş bin 
insanını yaralı bırakmış, üç binden fazla adamını 
öldürmüş; o sana acımamış, sen ona hâlâ acımak
ta devam ediyorsun. Olmaz böyle şey. Olmaz böyle 
şey sevgili arkadaşlarım. Acımadan, anarşist nasıl 
vuruyorsa, anarşi mihraklarının üzerine de acımasız 
gitmek ve onu ezip geçmek lazım; başka çare yok. 
Aksi halde, o yine bize acımamakta devam edecek 
ve öldürmesine devam edecektir. Bunu öyle kolay 
kolay önleyemezsiniz. Sadece bir evlat ve baba şefka
ti içerisinde, ensesini okşayarak, elinde silahlı olan 
adamı ve seni öldüren polisine kurşun sikan adamı 
acıyarak, merhamet ederek, «Fazla üzerine gitme
dik, işte onlar bizim evlatlarımızdır, bir baba şefka
ti içerisinde onların üzerine gidiyoruz» dememek la
zım. Bence ezmek lazım. Ezmediğiniz takdirde o sizi 
ezecektir. Nitekim, bu milletin Başbakanına yum
ruk vuracak, Jandarma Genel Kumandanına kurşun 
sıkacak kadar ileri gitti. Daha da ileri gidecek. O 
noktaya gelmeden mutlaka çaresini bulmak lazım. 

Aziz arkadaşlarım; 
Memleketin büyük meselelerinden biri de, anar

şi ile birlikte beş milyon memleket evladının işsiz
lik meselesine deva bulmak lazım. Buraya gelen yet
kililer diyorlar ki, «Efendim, üç milyon küsur ki-
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şi.» Peki, bir de bunun gizli işsizi var; onunla bir
likte beş milyon. Belki adedi daha da çoğaltırsınız. 
Peki bu kadar insan işsiz, güçsüz, aç biilaç İken, 
anarşiye vasıta olmaz mı. Onu da eğer bir gün anar
şinin içerisine karıştırırlarsa hiç şaşmamak lazım. 
Öyleyse devasını bulmak lazım. Hangi tedbiri geti
rirsek, çalışanlara, vazife görenlere, maaşı alanlara 
şu yan ödeme, bu imkânlar diye tedbirler düşünü
yoruz. Eğer, teşkilatlandırmak gerekirse, hep çalı
şanları teşkilatlandırarak belli bir hedefe doğru git
meyi amaç haline getirmişiz. Bir de şu çalışmayan
ları teşkilatlandıralım bakalım, onlar ne yapacak. 
Onlar da bir haklarını istesinler bakalım, tşçi grev 
yapıyor; çalıştıran lokavt uyguluyor. Uygun mu, de
ğil mi, bünyemizin meselesi mi, değil mi bu bahsi 
diğer; amaç çalışamayan insan sokağa çıkıp da, 
Devlete «Bana niye yardım etmiyorsun» demedi da
ha. Hatta, bizim yakamıza yapışarak dese ki, «6 ay 
sen çalış, 6 ay ben çalışayım veya 1 sene çalışacak-
san, muayyen bir kısmını bana ver çalıştığının. Ben 
de bu milletin evladıyım. Bu memleket yarın harbe 
gittiği zaman ben kanımı dökmeyecek miyim, 'ben 
asker olmayacak mıyım?» dese ne cevap vereceğiz?... 
Vereceğimiz cevap yoktur. 

Öyleyse, anarşinin kökünde hiç olmazsa bir eko
nomik veya işsizlik meseleleri de vardır. Bunların da 
çaresini, ona aldığımız müessir tedbirlerle birlikte 
ekonomik ve işsizliğe deva olacak çareleri de birlik
te düşünmek mecburiyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Başkanım da ikaz etti, vakit dar, vaktini

zi fazla da almak istemiyorum. Şimdi iki cümleyle 
toparlamak istiyorum sözlerimi. 

Anarşinin birinci çaresi, bizim kanaatimize göre, 
maneviyata dönmektir. Uzun vadeli de olsa, mane
viyata dönmektir,' 

TRT bir noktaya geldi. Diyor ki TRT Genel Mü
dürü, «Pazar günü din ve ahlak saati diye bir saat 
ayıracağım.» Yahu pazar günü Hıristiyanın kilise gü
nüdür kardeşim. Nereden çıkardın?... Sen bunu gel 
Cuma günü yap. Cuma Müslümanın bayramıdır. 
Pazar günü Hıristiyanın kilise günüdür. Benim gü
nüm değil ki Pazar günü. «Efendim, çok dinlensin» 
diye. Öyleyse Cuma gecesi yap, o hizaya gel. Şimdi 
TRT yavaş, yavaş o hizaya geliyor. Gözümüz ay
dın olsun. Yani, din, ahlak ve maneviyatı biraz ge
niş çapta anlatmak ihtiyacını duyuyor. Peki, bunu 
sadece TRT'de verilen öğütler noktasında değil de, 
valilerimizden, mektep müdürlerimize kadar, sözü 
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dinlenen her kademedeki insana, kendi çevresindeki 
insanlara sahip çıkıp da, ona «Yavrum yapma. Bu
nun haklı tarafı budur, haksız tarafı da budur, Al
lah buna razı olmaz» demek noktasındayız. 

Manevi sahadaki tedbirlerimizi mutlaka almalı
yız. Yani, ilkokuldan, üniversite seviyesine kadar 
çocuk, kendini yaratanı bilmeli. Eğer, bunu yapmaz 
da «Efendim biz moderniz, böyle şey mi olur, Adem 
ve Havva'dan başlayacak değiliz ya. Tabii ki Dar-
win'in nazariyesi var. İnsan belli bir şeyden üredi, 
kökü maymundur veya hayvandır. İşte bundan baş
layacağız» dersen, çocuk haklı olarak tefekkür ede
cek. Diyecek ki, «Demek ki ben peygamber evladı 
değilim ve Adem A'leyhisselâmdan gelmiyorum.» 
Neymiş aslım?... «Aslım hayvanmış» diyecek çocuk. 
Öyleyse ben de hayvanlığımın gereğini yapayım ba
ri» diyecek. 

Bu noktaya getirmemek lazım sevgili arkadaşla
rım. Çocuk ilk yaşlardan, mütekâmil yaşına kadar 
mutlaka yaratanını bilecek, ona kulluk yapmanın 
vecibelerini ve gereğini bilecek, onun icapları içerisin
de olacak, «Bu dünyanın üstü de var, altı da var; 
haram da var, helal da var, cennet de var, cehennem 
de var» diyecek. 

Bu noktaya getirmediğimiz takdirde, öldürmek
ten de, çalmaktan da, ırza tecavüz etmekten de ço
cuğu kolay kolay vazgeçiremezsiniz. 

Üçüncü unsur ise; cezaların müessiriyeti. Cezalar 
insanları korkutucu olmalı. Başka da çaresi yoktur. 
Korkutucu olmadığı takdirde, ona heveslenenler, ken
dilerini kahraman ilân edecekler, çevrelerinde mühim 
insan sayılacaklar ve bu fiilleri işlemeye devam ede
cekler. 

'Bu üç husus üzerinde ittifak ederek, bunun üze
rine birlikte yürümekten başka çare olduğunu sanmı
yorum. 

Allah gönüllerimizi birleştirsin ve bu kanunun 
memleketimiz ve milletimiz hakkında hayırlara, iyi
liklere vesile olmasını diliyor, hepinizi saygıyla se
lâmlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Kabul etmiş, olduğunuz önerge, bu minval üzere 

müzakereler devam ederse, tatbiki gayri kabil hale 
gelir. Bu itibarla, maddeler üzerindeki müzakerele
rin 10 dakikayla sınırlandırılmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler..^ Kabul edil
miştir. 

Sayın Tunç, buyurunuz. 

Sayın Tunç, 10 dakika size raci değildir, madde
ler üzerinde aldık; ama kısa konuşursanız tabii mem
nun oluruz. 

HALİL TUNÇ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sa
yın Başkan, değerli senatörler; 

Genel Kurulumuzun aldığı bir kararla bugün her
halde yasaları, tasarıyı kanunlaştırıncaya kadar ça
lışacağız. Bu bakımdan, uzun konuşup sizi sıkmama-
ya gayret edeceğim. Zaten böylesine çok şümullü bir 
tasarı üzerinde bence detaya girmeden esaslar üze
rinde durmanın yararlı olduğunu sanıyorum. 

Görüşüm kişiseldir, Grubumu bağlamaz. Ancak, 
olayların içinde zaman zaman yaşamış bir arkadaşı
nız olarak, herhalde Genel Kurula sunacağım bazı 
müşahedelerim belki bundan sonraki tavır almada 
ışık tutarsa kendimi mutlu addedeceğim. 

Anarşik olayların ülkemizde hangi boyutlara var
dığını burada tekrar edecek değilim. Ülkemizin anaso-
runu olan ekonomik sorunlardan ziyade, anarşik 
olayların olduğu bugün geçim sıkıntısı çeken bir va
tandaşa dahi sorsanız size bunu söyleyecektir. Artık 
geçim sıkıntısını bir tarafa bırakıp, anarşik olaylar
dan ülkenin biran önce kurtulması dileğini bütün iç-
tenliğiyle ortaya koyacaktır. Halbuki, ekonomik sı
kıntılar çeken toplumlarda anarşik olaylar çabuk ge
lişir, büyür. Çünkü toplum bu tip istismarlara mü
saittir, patlamaya müsaittir, ama ülkemizde anarşik 
olayların artık maksadı, amacı iyi anlaşılmıştır, bık
kınlık getirmiştir. Toplum artık ne kadar ekonomik 
sıkıntı çekerse çeksin, tahriklerden ziyade sağduyu
suyla anarşik olayların biran evvel önüne geçilmesi
ni dilemektedir. 

Anarşik olaylar, mutlaka illâ fevkalade haller, 
fevkalade tedbirler almakla önlenecek kadar basit 
olaylar görüldüğü sürece anarşik olaylar devam ede
cek demektir. Yani, anarşik olayların önlenmesi, için 
elbette bazı kanuni tedbirler alınmalıdır; ama kanuni 
tedbirlerden evvel anarşik olayların önlenmesinde en 
büyük etken, parlamentoların tavır almasıdır. Siz 
eğer bu tavrı alamazsanız istediğiniz kadar önlem 
paketleri getirin, istediğiniz kadar bunları uygulama
ya koyun anarşik olayları önleyemeyeceksiniz. 

Acaba parlamentolarımız bugüne kadar bu ko
nuda kesin bir tavır almış mıdır?... Üzülerek görmek
teyiz ki, anarşinin bu boyutlara ulaştığı bir aşama
da dâhi siyasi düşünce, siyasi kanaat, oy kaygısı ege
men olmaktadır. Böyle bir ortamda işte, çıkaraca
ğınız yasaların tatbik kabiliyeti pek geniş kapsam
lı olmayacak, anarşiyi önlemede kendisinden bekle
neni veremeyecektin 
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Muhterem arkadaşlarım; 
-Ülkemizin büyük bir şansı vardır. Dünyanın hiç

bir ülkesinde böylesine kanaatkar bir topluluk bula
mazsınız. Zaten bu konuda bilimsel araştırmalar ya
pılmış, dünyada kanaatkârlık bakımından ikinci ulu
suz; birincisi Japonlar, ikincisi Türkiye. Zaten böy
lesine kanaatkar olmasaydı bugüne kadar tabımıza 
en uygun olan demokratik rejimin yaşaması müm
kün değildi, Düşünebiliyor musunuz, anarşistler gi
diyor, bir mahalle sakinini zorla, pahalılığı protesto 
mitingine çıkarmak istiyor, o mahalle sakini eko
nomik sıkıntıdan inim inim inlerken o anarşistin tel
kinine uyup sokağa çıkmıyor. Bu bir şanstır. 

Bugün geçmişte Mısır'ı düşünün, komünist ülke- . 
lerden Polanya'yı düşünün; pahalılıklar karşısında 
toplum taşmıştır, sokağa dökülmüştür. İşte, öyle ise 
gelin toplumun bu sağduyusundan yararlanmak su
retiyle Parlamento olarak tavır alın. Bu tavrı alma
dığınız sürece anarşiyi önlemeniz mümkün değil. 

Bir de, ülkemizde sık sık demokratik rejimden, 
hürriyetçi demoikratik rejimden bahsederiz. Rejim 
konusunda temelde birleşmediğimiz sürece bu kabil 
tartışmalarımız devam eder gider. Bugün görüştü
ğümüz tasarıda bir Dernekler Kanunu var. 

Arkadaşlar» 
Rejimler müesseseleri ile birlikte gelir. Dernekler, 

sendikalar hürriyetçi demokratik rejimin müessesele
ridir. Zaten başka rejimlerde dernek kuramazsın, sen
dika kuramazsın, grev yapamazsın. Demek ki, bu
rada dernek kurma hak ve hürriyetinden söz eder
ken hiçbir zaman sosyalist ülkeleri mukayese ola
rak gösteremezsiniz, zaten o ülkelerde böyle bir kav
ram, böyle müessese yok. Demek ki, dernekler, bazı 
müesseseler rejimlerin müessesesidir; o rejimle bir
likte vardır, o rejimle birlikte yoktur. 

Bir de, hürriyet anlayışında birleşmeye mecbu
ruz. Hürriyet nedir? Gerçek rejim, gerek hürriyet 
konusunda da temel noktamız, hareket noktamız 
Anayasamız olmalıdır. Siyasi partiler, kişiler, parla
menterlerin kişisel demokratik rejim anlayışı, kişisel 
hürriyet anlayışı değer taşımaz. Bir ülkenin Anaya
sası varsa, hareket noktası o Anayasa olmalıdır. O 
Anayasadaki hürriyet rejimi, o Anayasadaki hür
riyet sınırı ile her parlamenter kendisini sınırlı gör
melidir. 

Şimdi evvelâ Anayasamızdaki hürriyet anlayışı
na kısaca, vaktin çok geç olmasına rağmen, gönlüm 
razı olmadı, değinmeden geçemeyeceğim. Örnekte 
bir tanesini vereceğim. 
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Arkadaşlar; 
Her müessese kendisine saygıyı tutum ve davra

nışı ile sağlar. Eğer bir dernek Anayasa sınırları için
de gerçekten görev yapıyorsa, hiçbir güç onun hak 
ve hürriyetini zaten sınırlamak istemez; ama Ana
yasa çizgilerini taşarsa, onu Anayasa çizgisine geti
ren kurallar vardır. Zaten demokrasilerin, anayasala
rın gereği de budur. Anayasa, belirli kurallar koy
muştur ki, kavga olmasın, ihtilâf olmasın, toplum 
içinde toplum birbirine girmesin. İşte 'böyle kural
lar, böyle müesseseler getiren bir Anayasa, bizim 
çağdaş Anayasamız, hürriyetçi demokratik rejimi 
benimsemiş Anayasamız, bu arada bazı kayıtlayıcı 
hükümler de getirmiştir. Örneğin, ben işçi kesimin
deki olaylara değinmek istiyorum. 

Yine Türk Ulusu şanslıdır. Bugün Türk işçisi
nin % 99,9'u, yurtsever, yasalara saygılı, Anayasayı, 
Anayasa rejimini kendisinin tabına, kendisinin gele
ceğine en uygun rejim olarak kabul eden bir kesim
dir. Görünüşe aldanmayın. Bugüne kadar işçi adına 
yapılan eylemlerin hiçbiri tek olarak işçiyi arkasına 
alıp yapılmamıştır. Yandaşlar temin edilmiştir ki, işçi 
sanki o eylemlerin içinde varmış gibi. Örneğin, açık
ça göstermekte yarar var. Bana arkadaşlarım eğer 
yanılmıyorsam hatırlatsınlar, DİSK'in tek başına bir 
işçi eylemi ortaya koyduğunu gördünüz mü? 
«Tek başına» diyorum. Koyduğu gün, gücü ortaya 
çıkacaktır, gücü yoktur, işçi peşinden gelmeyecek
tir. Onun için daima yandaşları vardır, daima «Kitle 
örgütleri» demiştir, «Öğretmen» demiştir, «Talebe» 
demiştir. Tek başına hiçbir eylem koymamıştır orta
ya. Toplum bunu, «İşçi kesimi böyle bir eylem için
de» görmüştür ve bunu zaman iaman da maalesef 
basınımız kamuoyuna böyle yansıtmıştır. 

Arkadaşlarım; 
Yine bir gerçeği zabıtlara geçirmek bakımından 

ifade etmek isterim. Bütçenin görüşülmesi sırasında 
burada ifade etmiştim, demiştim ki, «Anayasamız 
sınıf kavgasını reddeder, sınıf kavgası özgürlükçü re
jimlerin benimsediği bir olay değildir» ve arkasından 
demeç çıktı, «Halil Tunç'a rağmen, Ecevit'e rağmen, 
Demirel'e rağmen sınıf kavgasına devam edeceğiz.» 
Böylesine bir meydan okuyuş karşısında siz istediği
niz kadar kanun çıkarın, uygulayacılar sessiz kalır
sa, o kanunların uygulamada hiçbir anlamı kalmaz. 

Size Anayasa Mahkemesinin bir yorumunu, bir 
kararım kısa olduğu için burada okumak isterim. 

26 Eylül 1967 tarih ve 29 sayılı Kararında Ana
yasa Mahkemesi aynen şöyle der: 
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<üBu tür kuruluşların Anayasada yer almış temel 
ilkelere aykırı çalışmalarda bulunup bulunmadıkları
nı, şu veya bu siyasi partiye araç olarak Türkiye'de 
sınıf kavgasını kışkırtmak isteyenlere yardım edip 
etmediklerini, kimlerden yardım alıp, dıştan mali 
yardım görüp görmediklerini, özetle nasıl bir yol 
tuttuklarım özlemek demokratik sosyal hukuk dev
leti içinde devlet idaresi sorumluluğunu omuzlarına 
yüklenmiş Hükümetin başta gelen görevlerindendir.» 

Görülüyor ki, Anayasa Mahkemesi bir sınıf kav
gasının ülkemizde Anayasa sınırları içinde kesinlikle 
söz konusu olamayacağını ifade etmektedir. Ana
yasa değil, Anayasayı yorumlamaya tek yetkili or
gan Anayasa Malhkemesi; ama hâlâ belirli kişiler 
çıkıp, «Türkiye'de sınıf kavgasına devam edeceğiz.» 
diyebiliyorlar. 

İşte siz ne kadar yasa çıkarırsanız çıkarın, eğer 
Parlamento olarak, Parlamentonun bünyesinde yer 
alan siyasi partiler olarak olaylar karşısındaki tavrı
nızı kesinlikle ortaya koymazsanız bazı kaygılarla, 
bazı kişisel ve parti çıkarları önplanda tutup tavır 
almazsanız, çıkaracağınız yasaların tatbikatta büyük 
yararlar sağlayacağını sanmanız saflık olur. 

Arkadaşlar; 
Anarşi Türkiye'ye nasıl gelmiştir, nasıl gelişmek

tedir? 
Bir arkadaşımız burada söyledi; bir adım atmış

tır, durmuş sağına, soluna bakmıştır, toplumda reak
siyonunu ölçmüştür, topluma istikamet veren kuru
luşların reaksiyonunu ölçmüştür, yasaların o uygula
ma karşısındaki geçerliliğini ölçmüştür. Bakmış ki, 
ses yok, o zaman ikinci adımı atmıştır. Yine bekle
miştir. Dikkat edin anarşinin tarihi gelişimi böyledir 
ve işin garip tarafı her katettiği mesafeyi de toplu
ma olağan mesafeler olarak kabul ettirmiştir, olağan 
olaylar olarak. Yani, toplum âdeta bundan evvel ya
pılanların tümünü yasalara uygun, uygun olduğu 
için cezalandırılmayan olaylar olarak benimsemiş, 
içine sindirmiştir ve işte bugün bu noktaya geldik. 

Yine bir misal vereceğim. Hâlâ Türkiye'de Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri konuşu
luyor. CHP'li arkadaşlarımızın iyi niyetli olanlarına 
saygı duyuyorum, belki iyi niyetle diyorlar ki, «Hür
riyetler Batı'da ne kadar varsa, Türkiye'de de o ka
dar olsun.» Buna saygı duyarım; ama gelin ülkemiz
de evvela Anayasayı tartışacaksak, tartışalım. Saygı 
duyarım. «Anayasamız ihtiyaçlarımıza cevap vermi
yor, hürriyetleri kısıtlamış..» Tamam, Anayasa tartı
şılır; değişir, değişmez; ama bir taraftan Anayasaya 

sahip çıkacaksınız, «Anayasa tartışılmaz» diyeceksi
niz, diğer taraftan Anayasanın men ettiği bir akımın 
Türkiye'de serbestçe propagandasının yapılmasını, 
tezgâhlanmasını, hatta siyasi örgüt olarak kurulma
sını isteyeceksiniz. 

Yine Sayın Başkanın müsamahasına sığınarak 
Anayasamızda komünizmle ilgili bir bölümü Anaya
samızın yapılması sırasında Komisyon Sözcüsü olan 
Sayın Muammer Aksoy'un ağzından çıkan sözleri 
gelin beraber okuyalım: 

Sayın Aksoy diyor ki: «Bizim Anayasamız ko
münizme karşı olduğu gibi, komünist propagandası
na da karşıdır. Çünkü, bu propagandayı önleyen Ce
za Hukukumuzda maddeleri vardır. Dün de olacak, 
yarın da olacak» demektedir. Okuyayım müsaadeniz
le. 

«Böyle bir durumda eğer kalkıp dersek ki....... 

BAŞKAN — Sayın Tunç, inanıyoruz. Söylediniz, 
okumanıza lüzum yok. (AP sıralarından «Okusun 
Sayın Başkan» sesleri) 

HALİL TUNÇ (Devamla) — Efendim, açıklık 
kazanması bakımından müsaade ederseniz kısaca 
okuyayım. 

«Demokrasilerde bir tarafta hürriyetler hudutsuz
dur. (Hürriyet hürriyettir) diyen bir görüş ve tatbi
kat vardır. Diğer tarafta da basın hürriyetini, söz 
hürriyetini ve parti kurma hürriyetini kayıtlamayı 
bilhassa hürriyet nizamının muhafazası için caiz ve 
zaruri gören realist bir görüş yer almaktadır. Yani, 
anayasalarına bu yolda kayıtlar koyan memleketler 
de vardır. Anayasa tasarımız da bu yolu tutmuştur. 
Kayıtlar koymuştur; hürriyetleri tehdit eden kayıt
lar koymuştur. 

Sadece 19 ncu madde değil, 55 nci maddede de 
açıkça ifade edilmiştir ki, komünizmi men ediyoruz. 
Esasen bizde komünizm propagandası kanunla ceza
landırılmıştır. Bundan sonra da böyle olacaktır.» 

Devam ediyor. Açıkça, uzun bir ifade ile komü
nizmin bu Anayasaya göre, yasalarımızla cezalandı
rıldığını ve bundan sonra da böyle devam edeceğini 
ifade ediyor. Öyleyse yapacağımız iş şu : 

Eğer Batı'da ne kadar hürriyet varsa, bizde de 
istiyorsak Anayasamızı değiştirelim. Ondan sonra 
diyelim ki, bu Anayasa kaldığı sürece 141 ve 142'yi 
kaldıramazsınız. Ben 141 ve 142'nin kalsın yahut çı
karılsın münakaşasını yapacak değilim. Bazı konu
ların bilinmesinde, eğer varsa Anayasaya saygımız, 
bu saygının devam etmesinde yarar görürüm. Kaldı 
ki, ülkemiz Batı'nın bugün eriştiği ekonomik ve sos-
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yal düzey seviyesinde değil. Sloganlar hâlâ güçlü. 
Çünkü, eğitim sorununu halletmemişiz. Eğitim soru
nunu halleden ülkelerde sloganlardan ziyade gerçek
çilik, mantık, uygulama dikkate alınır. Türkiye eğer 
bir gün eğitim sorununu halleder, ekonomik ve sos
yal sorununu hallederse, elbette komünist partinin 
Türkiye'de kurulmasının hiç bir mahzuru kalmaz; 
çünkü, kitleleri sloganlar heyecanlandırmaz. 

Bugün Avrupa'da bir Batı Almanya'da, bir İngil
tere'de, diğer Batı ülkelerinde komünist partileri var; 
ama, işçiler rey vermez. Neden rey vermez? Çünkü, 
o rejimler işçiye kaybedeceği çok şey vermiş de on
dan vermez. 

Bildiğiniz gibi, Marks'ın teorisi «işçinin zincirin
den başka kaybedecek bir şeyi yoktur» der. işte çağı
mız işçiye zincirinden başka kaybedeceği çok şeyler 
vermiş. Marks'ın teorisi o zaman geçerli imiş. O çağ
da geçerli imiş. Sendika yokmuş, anayasa yokmuş; 
işçi gerçekten eziliyormuş; ama bugün anayasalarda 
sosyal hak ve hürriyetler; sendikalar kurulmuş, işçi
nin hakkı böylesine sağlam teminatlara kavuşturul
muş. 

Arkadaşlarım; 
Lenin der ki, «iktidara gelirsek biz, işçi ücretle

rini memur maaşları seviyesine çıkaracağız.» Komü
nizmin ideali budur işte. Bir de Türkiye'ye bakın. 

ALt OĞUZ (istanbul) — Memuru geçmiş. 

OSMAN SALÎHOĞLU (Sakarya) — Memurlar 
işçi olmak istiyor. 

HALİL TUNÇ (Devamla) — işte Türkiye aşmış 
o dönemleri. Lenin'in dediği, «iktidara gelirsek işçi 
ücretlerini memur maaşları seviyesine çıkaracağız» 
denen dönemi çok çok gerilerde bırakmış. Hatta işçi 
haklan kıskanılır hale gelmiş. Memur işçi olmak için 
mahkemelere başvuruyor. 

Hatırlarım, Sayın Erkmen Çalışma Bakanı iken 
bir mühendise «İşçi» dendiği zaman, mühendis ha
karet telakki ederdi; mahkemeye başvururdu; ama 
bugün aynı mühendis kendisine «Memur» denirse 
mahkemeye gidiyor «Ben işçiyim» diyor. 

işte, işçiler toplum içinde böylesine saygınlık ka
zanan bir güç haline gelecek, sen hâlâ işçiyi istismar 
etmeye kalkacaksın. Yok, işçi arkadan gitmez. İşçiyi 
sömürmeye kalkacaksın, işçi edebiyatı yapmaya kal
kacaksın. Kimin edebiyatını yapıyorsun? Bugün eğer 
toplumda, tüm toplumu sanayi işçisinin seviyesine 
getirebilirsek, Türkiye büyük mesafe katetmiş sayılır. 
Yalnız, bu demek değildir ki, işçi hakları elbette son 
zamanda, daha ziyade sosyal olayların çok yüksek 

düzeylere fırladığı zaman bazı çevreler, bu hakların 
kısıtlanması yolunda telkinler ortaya atarlar. 

Sosyal olayların en yüksek düzeye çıktığı bir dö
nemde hükümetlerin, sosyal olaylarla ilgili yasaları 
tansiyon düşmeden parlamentolara getirmeleri daima 
kötü sonuçlar doğurmuştur. Onun için hükümetler 
gayet soğukkanlı, tansiyon düştükten sonra eğer ak
sayan yönleri varsa, sosyal olayları tanzim edecek 
yasalar getirmek istiyorlarsa, o tansiyonun düşmesi
ni mutlaka beklemelidirler. 

Arkadaşlarım; 
iBügün ülkemizde gerçekten sınıflar arasında uçu

rumlar vardır. Bunu asgariye indirmenin yolu demok
ratik rejim içinde bulunmaktadır. Şu felsefe kabul 
edilmelidir : Sefaletin olduğu yerde, refaih tehlikede
dir. Refah içinde olanların, sefaletıi ortadan kaldırma 
yolunda herkesten daha gönüllü olması lazım gelir. 
Bir Koç, bir Sabancı, gerektiğinde varlığının % 99,9' 
unu Devlete vergi olarak vermelidir ki sefalet orta
dan kalksın. Çünkü, sefalet ortadan kalkmazsa, onun 
refahı tehlikededir. Dünyada .böyle olmuştur ve Tür
kiye de bu tarihsel kanunun başka türlüsünü uygu
layamayacaktır; ama gelin ıgörün ki, ekonomik ön
lemler paketinde (Hiç kuşkunuz olmasın) yine birçok 
sıkıntıya rağmen, o dar gelirli vatandaşlarımız iki kat
sayının artışından, bir asgari geçim indiriminin vergi 
dışı tutulmasından mutlu olabilmektedir. Ne büyük 
şans, böyle ıbir topluma sahibiz; ancak bu toplumun 
kıymetini bir türlü bilemiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Tahmin ediyorum çok yoruldunuz. Bu konuda el

bette oldukça uzun konuşmak mümkün. Ben son gün
lerdeki işçi olaylarına kısaca değinmek suretiyle ko
nuşmamı toparlamak istiyorum. 

ı Kesin hatlarıyla son günlerde iki işçi olayı oldu; 

bir Tariş, bir Tekel. Çok olaylar çıkarılmak istendi, 
işçi tahrik edilmek istendi; fakat işçi bunların peşine 
gitmedi. Bu olayların altında yatan ne idi?.. Tariş'te, 
gelmiş geçmiş hükümetlerin (Sayın Parlamenterler; 
içyüzüne vakıfım, inanmanızı isterim) hatası vardır. 
Gelmiş geçmiş iktidarlar, orada ya kendi yandaşı sen
dikaları egemen kılmak için yahut da kendi yandaş
larına iş temin etmek için ihtiyaç olmadığı halde mi
litanlar yerleştirmiştir. İzmir milletvekilleri buradalar, 
içinde yaşadılar. Geçmiş dönemlerde, 'MC dönemle
rinde, Halk Partisi dönemlerinde bu böyle olmuştur. 
Kökeninde bu yatar. Gelen iktidar, ondan evvelki ik
tidarın koyduğunu işten çıkarmaya kalkarsa, işçi bir 
noktada toplum psikolojisi içindedir, arkadaşına sa-
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'hip çıkar. Hangi amaçla alınırsa alınsın, onu bilmez. 
O, tezgâhta beraber çalıştığı kişiyi bilir. Onun ideolo
jik, siyasi düşüncesi ikinci plandadır. O, arkadaşına 
yapılanın bir gün kendisine de yapılacağı zehabına 
kapılır, reaksiyon gösterir ve hiç arzulanmayan olay
lara tanık oluruz. 

Yalnız şurasını söyleyeyim; yargıya intikal etmiş 
konular hakkında elbette Parlamentodan dahi bir 
kanaatin ortaya konması doğru değil. O silahlı kişi
lerden işçi çıkmayacaktır; yani silahlanmış fabrikada 
polise kurşun sıkan kişilerin arasında işçinin çıkma
yacağını rahatlıkla söyleyebilirim, 30 sene onlara hiz
met vermiş, onların içinde yaşamış bir arkadaşınız 
olarak. 

Arkadaşlarım; 
'Bir de idarecilerin tutum ve davranışı. Bir Tekel' 

de basiretli davrandı Umum Müdür, böyle bir olaya 
meydan vermeden, olayı sükûnetle atlattı ve bugün 
tam randımanla çalışıyor Cevizli, Cibali; ama Tariş'te 
üç polisimiz şehit edildi, işçi coplandı, büyük operas
yona girildi, işçiyi çağırdılar, işbaşı yaptı; ama işçi 
çalışmıyor. Yarii, işçiyi çıkarıp, belirli bir grubunu 
da işten çıkarırsanız; ille de işçinin çalışacağı varsa
yımından hareket edemezsiniz. Toplum psikolojisini 
idareciler iyi bilmelidir. 

Sonra, ülkemizde garip bir uygulama var. Herkes 
idareci olamaz beyler, her okuma yazma bilen idare
ci olamaz. Olsaydı sokaktaki ilkokul mezunu bir va
tandaşı çağırırlardı, eline kitabı verirlerdi; «İşte senin 
görevlerin, aç, oku, uygula.» O da pekâla açar, mili
mi milimine uygulardı, idareci demek; yalnız kitap
lar dakıi, yasalardaki, yönetmeliklerdeki kendisine gös
terilen görevleri yapan kişi değildir. İdareci, gerek
tiğinde risk alan insandır. Risk alamayan inşan ida
reci olamaz. Bakan veya bir umum müdür risk ala
biliyorsa, o risk almayı da sorumsuzluk olarak ka-
'bul etmemenizi dilerim. Elbette risk, müspet yönüyle 
değerlendirilmel idi r. 

İşte, son işçi olaylarının iki örneği : Biri İstan-
'büFda, bir kişinin burnu kanamadan bitirilmiş ve 
şimdi tam randımanla çalışan bir ünite, diğer tarafta 
yine aynı işçi olayı; üç polisin şehit edilmesi pahasına 
nlice kişilerin, masum yahut suçlu olarak coplanma
sına, aranmasına rağmen işjbaşı yapılmış; ama çalış
mayan bir işçi toplumu. 

Arkadaşlarım; 
iBütçe konuşmalarında söyledim; talebe hareket

lerinin toplumu huzursuz eden, anarşiyi büyük bo
yutlara ulaştıran yanları vardır; fakat eğer işçi kesi-
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mini anarşinin içine sokarsanız o gün memleket yı
kılır. Neden yıkılır?.. Üretim durur. Bugün Türkiye' 
nlin çektiği sıkıntı üretim kıtlığındandır. Bütün sek
törlerde üretim istenilen düzeye çıkamamıştır. Aldı
ğınız ekonomik tedbirlerle; eğer üretimi artıramaz-
sanız geçersizdir. İşte, üretimin anaunsum olan iş
çiyi siz psikolojisini, yapısını iyi bilip öyle davran
mazsanız yalnız anarşiyi hızlandırmakla kalmazsınız, 
bir de Türkiye'yi ekonomik çıkmazlara götürürsünüz. 

Söz buraya gelmişken Ulaştırma Bakanımızın al
dığı lokavt kararı... Hiç de acelesi yoktu sayın sena
törler. Arkasından meydan okuyarak, «Sen grev mi 
yapıyorsun? Ben de lokavt yapıyor ve seni dışarı atı
yorum.» diyemez Devlet. Haklı olduğu halde diyemez. 
Devlet o, Hükümet o; o sendika gibi duygusal ola
maz, sendika gibi hemen anında karar veremez. O 
düşünür, taşınır ve kararını ondan sonra verir. 

Geçmişte Sümerhank'ta grev ilan edilmiştir. Her 
zaman rahmetle anarım, ilk karşı çıkan İnönü ol
muştur. Siz, Devletin fabrikasında lokavt ilan ede
mezsiniz. Grev ilan eden, duygusal olan biir işçimiz 
haklarının kendisine yeteri kadar verilmediği zeha
bına kapılabilir. Devlet soğukkanlıdır, sorumludur, 
haklarını en son çare olarak kullanır. Biz işçiye, «Ar
kadaş grevi en son çare olarak kullan» diyelim; ama 
Devletin en son çare olarak kullanması lazım gelen 
lokavtı, anında kullansın. Olmaz bu... Hele toplum 
psikolojisinin zirvede olduğu, toplum olaylarının yük
sek boyutlara ulaştığı bir dönemde Devletin çok tem
kinli olması gerek. Demiyorum yasaları uygulama
sın... Elbette uygulasın. Haklarını kullanmasın de
miyorum, elbette haklarını zamanında kullansın. 

Bir de sık sık umum müdür değiştirmek. Bu, ka
mu kuruluşlarının, ekonomimizin zaafı. 1950'lerden 
'bu yana bütün kamu kuruluşlarımızda inceleme yap
tırdık, umum müdürlerin görev süresi bir sene. Bir 
senede umum müdür ne yapar?.. Müesseseyi tanıya
maz. Bir senede umum müdür bir Zonguldak'ı tanı
yamaz. Gidin İngiltere'ye; orada da kömürler milli-
leştirilmiş. Umum müdürü 40 senedir görev yapar, 
40 sene... Muhafazakârlar gelir gider, İşçi Partisi ge
lir gider; ama o müessesede umum müdür 40 senedir 
görevdedir, o müdürün oradan alınması kimsenin ak
lının köşesinden geçmez. Çünkü görevini bilen, ya
pabilen insandır. Zonguldak Senatörü bilir; sormuş
lar o umum müdüre, «Ey umum müdür, bizim Zon
guldak'ta damarlarımız mı zayıf, işçimiz mi dayanık
sız, kabiliyetsiz, teknolojimiz mi çok eski, sermaye
miz mi yok, neden zarar ediyoruz?..» Adam gülmüş, 
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«işçiniz bizden dayanıklı, engebeli almakla beraber 
damarlarınız zengin, teknolojiniz pek geri sayılmaz, 
çağdaş teknoloji, sermayeniz var; sizde noksan olan, 
her sene umum müdür değiştiriyorsunuz. O devam et
tiği sürece Zonguldak hep zarar edecektir.» demiş
tir. O, 40 senedir İngiltere'de kömür işletmelerinin 
trnşmda olan kdşi. 

Arkadaşlarım; 
Geç saatlere kadar devam eden müzakeremizde 

elbette konuyu çok taşırmamak gerekir. Benim kişi
sel görüşüm odur ki, hep «Tavır alma, tavır alma» 
diyoruz; fakat bu tavrı 'bir türlü alamıyoruz. Bazı ar
kadaşlarımın söylediği gibi, bu tavır alma hiçbir par
ti, hiçbir kişiyi toplum üzerinde küçük düşürmeye-
ceküir. Aksine yüceltecek, toplumda AP'lisi, CHP'lisi 
ve tüm siyasi kanaate mensup kişiler, şu anda, hiç 
kuşkunuz olmasın, iyi organize edildiği için büyük 
şamatalar yapıyor, büyük gürültüler, büyük sesler çı
karıyor. Bu bir avuç anarşistin üstesinden gelmek için 
esaslı bir tavır almak kâfi. Yalnız, bunu muhalefet
ten 'beklemek de doğru değiil. Hükümet de bu konu
da yandaşları, muhtemel gelişmeleri, istikbalde siya
si hayatında gelişecek sonuçları hiç gözünü kırpma
dan bir tarafa 'bırakıp bu -tavrı almalı, bu tavrı al
mazsa, istediğiniz kadar yasa çıkarın, bu yasaların 
tatbikatta anarşiyi önleyecelbileceğini sanmıyorum. 

İkindi önerim şu : 
Şunu te'spit etmek lazım. Dikkat 'buyurun, anarşi

nin öldürücü, vurucu, sorumsuz kısmı yüksek tahsil 
'gençliğinde değil. Onlar, tahsilleri ilerledikçe ayakları 
yere değiyor, sorumluluk duygusu, çoluk çocuğa ka
rışma duygusu, 'bîr istikbal yapma duygusuyla karşı 
karşıya kalıyor. Mesela; bir anket yapın, üniversite
nin son sınıfında anarşik olaylara katılan tale'benin 
sayısı % 5'tir, onun bir altında % 10'dur, ilk giren
de ı% 50'diır. 

işte, anarşistler baktılar ki, bu rejimi yıkma amaç
larına böylelakle ulaşamayacaklar, sorumsuz, orta
okul ve liseye indiler. Çünkü onlarda sorumluluk 
yok. Ba'ba parasıyla yiyip içiyorlar, düşünemiyorlar, 
heyecanlılar, vurabiliyorlar. Hele üç - dört tanesi bıir 
araya geldi mi aslan kesiliyor. 

işte, burada görev anne ve bahalara, en azından 
ortaokuldaki çocuğuna, lisedeki bir çocuğuna top
lum söz geçiremiiyorsa, ana - baba söz geçiremiyor-
sa, o anarşinin önlenmesi imkânsız. Bunu telkin edi
ci, 'böyle bir tutum ve davranışa Parlamento girmeli, 
Anayasa kuruluşları girmeli, TRT girmeli. Bu şuur, 
toplumun tüm kesiminde yerleştiği gün, anarşinin ya

salarla alınan tedbirlerle birlikte büyük çapta hızı ön
lenecektir ve Türk toplumu artık bıkkınlık noktasına 
gelmiştir, bu anarşi belasından kurtulacaktır. 

'Beni, gecenin bu geç saatinde dinlediiğiniz için te
şekkür eder, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Devlet Bakanı Sayın Koksal Toptan, buyurun. 

DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (Zon
guldak Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce Senato
nun değerli üyeleri; 

Hepinizi saygı ile selamlıyorum. 
4,5 saatten fazla süren kanun tasarısının tümü 

üzerindeki müzakerelere Yüce Senato, gerçekten her
kesin zevkle dinlediği akademik bir tartışmaya sahne 
oldu. 

Tasarı üzerindeki konuşmaların dışında, Türkiye' 
nin içinde bulunduğu ekonomik meselelerden, TRT 
yayınlarına kadar çeşitli konulara sayın üyeler de
ğindiler. Hangi konuda olursa olsun, bu tasarı sebe
biyle söylenmiş olan her söz, dile getirilmiş olan her 
konu, Hükümetimiz için bir ikaz olacaktır, Hükü
metimiz için bir yol gösterici olacaktır. 

Bu geç saatte, söylemeyi tasarladıklarımın çok 
büyük bir kısmını söylemeden, sizin sabrınızı taşır
madan üç - beş dakika bazı meseleleri bazı konuları 
yüksek bilgilerinize arz etmekle yetineceğim. 

Aslında ibemim söylemek istediklerimin çok bü
yük bir bölümünü değişik siyasi kanaatlere sahip ar
kadaşlarım çok veciz bir şekilde ortaya koydular. İş
te anarşiye karşı ortak bir tavır, anarşiye karşı or
tak bir cephenin en güzel örneği bugün Yüce Sena
toda yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisine mensup de
ğerli üyelerden bir kısmı tasarıyı kendi hukuki görüş 
açılarından Anayasanın belli maddelerine aykırı bu
lurken, bir 'büyük kısmı tasarının yüzde yüz kanun
laşması lazımgeldiği fikrini açık seçik, çok güzel cüm
lelerle ortaya koydular. 

Türkiye'de anarşinin çok büyük boyutlara ulaş
tığı, anarşinin artık tahammül edilmez bir hal aldığı 
değerli üyelerin ortak hareket noktaları olmuştur. 
Sayın Taylan'ın ifade ettiği «Türkiye'de anarşinin kö
keninde işsizliğin yattığı, gelir dağılımındaki denge
sizliğin yattığı, pahalılığın yattığı...» şeklindeki ka
naat, diğer sayın konuşmacıların çok büyük bir kıs
mı tarafından benimsendi. Türkiye üzerinde süper 
güçlerin, süper devletlerin oynamak istedikleri oyun
ları Türk milleti bilmezse, Parlamentonun değerli 
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üyeleri bilmezse, anarşinin üzerine cesaretle gitmek, 
anarşiyi boğmak bizim için bayağı müşkül olur. 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli 
üyeleri; 

Sayın Tay lan, tasarının 2 nci maddesinin Ana
yasaya aykırı olduğu kanaatini ileri sürerek bir de de
ğişiklik önergesi verdiler. Tasarı Millet Meclisinin il
gili komisyonlarında ve Millet Meclisi Genel Kuru
lunda, Cumhuriyet Senatosunun ilgili komisyonların
da uzun boyla tartışılmıştır. Tasarı Sayın Tahtakılıç' 
in dediği giibi, aceleye getirilmiş bir tasarı da değil
dir. Tasarı 16.11.1978 tarihinde Sayın Ecevit Hükü
meti tarafından Meclislere sevk edilmiş; ama kanun
laşması bugünlere ancak kalmıştır. 

Anayasanın 29 ncu maddesi dernek kurma hak
kını bütün Türk vatandaşlarına hiçbir ayrıcalık yap
madan bahşetmektedir; ama Anayasanın 29 ncu mad
desi bazı kayıtları da bera'berinde getirmektedir. Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin dernek kurmalarını, Anayasanın 
29 ncu maddesi dernek kurma hakkını herkese bah
setmiştir diye geçirmemiz mümkün değildir. Türk Si
lahlı Kuvvetleri mensuplarının bir dernek altında 
toplanması Anayasanın 29 ncu maddesine göre de 
mümkün değildir, kendi 211 sayılı Kanununa göre 
de mümkün değildir. Şu hale göre, Anayasamız der
nek kurma özgürlüğünü, dernek kurma hakkını dü
zenlerken birtakım kayıtları beraberinde getirmiştir. 
Bu kayıtlar başlıklarıyla şunlardır : Devletin ülkesi 
ve milletiyle bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni, 
genel ahlak. Bunlar dernek kurma hakkının genel 
hatlarıyla kayıtlarıdır. Herkes, her zaman Türkiye' 
deki polis teşkilatından şikâyet etmiştir. Polis teşki
latı büyük boyutlara ulaşan birtakım sıkıntıların içe
risine itilmiştir. Polis kendi içerisinden, kendi arka
daşlarından ürker hale gelmiştir. Vatandaşlarımızın 
canını emanet etmek zorunda, mecburiyetinde oldu
ğu polisten, vatandaşımız acaba hangi derneğe üye
dir diye endişe eder hale gelmiştir. 

Kontenjan senatörü arkadaşlarımdan bir tanesi
nin bana ifade ettiği gibi, «Kapıma koruma için po
lis konulduğundan beri dalha çok tedirigin olur hale 
gelmişimdir.» Polis kendi içerisinde dernek kavgası 
yapmaya 'başlamıştır. Polis kendi içerisinde dernekle
re mensup olan üyelerinin birinin diğerini vurması 
noktasına kadar gelmiştir. Anayasal nizamı, Türk 
Devletini korumak mecburiyetinde olan polisin bu 
halde tutulması mümkün değildir, buna Yüce Parla
mentonun seyirci kalması da mümkün değildir. 

Eu tasarı Türkiye'de anarşiyi önleyecek bir sihir
li reçete eJbetıte değildir; ama bu tasarı, Türkiye'nin 

ve Özellikle polisin içinde bulunduğu bazı sıkıntıları 
giderdbilecek niteliktedir. Bu tasarı, getirdiği hüküm
lerle Anayasaya aykırılık değil, bazı kimseleri Ana
yasa çizgisine getirecek bir tasarıdır. 

Bu tasarının, Sayın Taylan'ın ve Sayın Tahtakı-
lıç'ın dediği gibi, İnsan Hakları Evrensel Beyanne-
mesine aykırı yönleri de yoktur. Ben yanımda örnek
leri getirdim. Dünyanın birçok ülkesinde; Fransa'da, 
İngiltere'de, İrlanda'da, Amerika'da, Japonya'da ve 
İtalya'da İtalyan Komünist Partisinin desteğiyle şu 
anda bizim önümüzde müzakere ettiğimiz tasarının 
getirdiği hükümlerden çok daha sert tasarılar getiril
miştir, bunlar kanunlaştırılmıştır; terörü, tedhişi, 
anarşiyi önlemek için. 

Bu kanunlarla, bu getirilen tasarıyla Türkiye'de 
anarşinin önlenmesi mümkün değildir dedim; ama 
temennim anarşinin kökünün kazınmasıdır. Bunu ya
parken, Parlamentoda grubu bulunan bütün siyasi 
partilere ve diğer gruplara, onların irşatlarına, Hükü
met Programında da açıkladığımız gibi her zaman 
muhtacız. 

Türkiye hepimizindir. Türkiye'yi korumak duru
munda olan en büyük güç de Yüce Parlamentodur. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
'Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 

'Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka'bul edilmiş
tir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 
Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine İlişkin 
'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bunlara: 
Yeni Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

Madde 1. — 4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis 
Vazife ve Salahiyet Kanununun 9 ve 17 nci madde
lerine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

Madde 9. — (Ek fıkralar) Polis, kamu düzenini 
ve Anayasal hak ve özgürlükleri korumak 'bakımın
dan zorunlu ve gecikmesinde sakınca bulunan haller
de, il sınırları içinde valinin, ilçe sınırları içinde kay
makamın, somut olay ve gereksinimler için her sefe
rinde yeniden vereceği emirle : 

A) 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hür
riyeti Hakkında Kanun kapsamına giren toplantı ve 
gösteri yürüyüşlerinin düzenini ve güvenliğini boza
cak faaliyet ve davranışları önlemek üzere, toplantı 
veya yürüyüşlerin yapıldığı yerde veya yakın çevre
sinde; 

B) Özel hukuk tüzelkişileri ile kamu kurumu ni
teliğindeki meslek kuruluşlarının ya da sendikaların 
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genel kurul toplantılarının güvenliğini "sağlamak üze
re, toplantının yapıldığı yerde veya yakın çevresinde; 

C) Can ve mal güvenliğinin ve seyahat özgürlü
ğünün sağlanması için, tren, otobüs, vapur, uçak, 
metro ve benzeri yerüstü ve yeraltı toplu taşıma araç
ları ile hava limanı, iskele, İdman, gar, istasyon, oto
gar, otobüs terminalleri gi'bi halkın topluca bulundu
ğu veya spor gösteri veya yarışmaları gibi büyük halk 
topluluklarının birikebileceği yerlerde; 

D) Öğretim ve eğitim özgürlüğünün sağlanması 
•için her derecede öğrettim ve eğitim kurumlarının ve 
kanunun 20/2 maddesindeki koşula uygun olarak gi
rilecek üniversite, bağımsız fakülte veya bağlı kurum
larının içinde, bunların yakın çevrelerinde ve giriş çı
kış yerlerinde; 

E) Cana, ırza, mala veya tasarruf emniyetine 
tecavüz, sabotaj, adam kaçırmak veya rehin alma'k, 
silahlı gasp ve soygun, ateşli silahlar ve bıçaklarla, 
bomba ve öteki patlayıcı, parlayıcı, ve yakıcı mad
delerle saldırıda bulunmak, uçak, tren, otobüs, vapur 
ve benzerleri öteki yerüstü ve yeraltı toplu taşıma 
araçlarını kaçırmak, zaptetmek veya yolcularını re-
hlin tutmak suretiyle toplumda tedirginlik, korku ve 
dehşet meydana getirerek sırf kamu düzenini bozma
ya ve milli güvenliği sarsarak Anayasada yer alan 
temel hak ve hürriyetleri, Devletin ülkesi ve mille
tiyle bölünmez bütünlüğünü, nitelikleri Anayasada 
'belirlenen Cumhuriyeti tehlikeye düşürmeye yönelik 
şiddet eylemlerine girişileceğini gösteren kesin be
lirtilerin elde edilmesi halinde, umumi ya da umuma 
açık yerlerde veya öğrenci yurtlarında veya eklenti
lerinde veya kentin ya da öteki yerleşme birimlerinin 
giriş ve çıkış yerlerinde veya anacaddelerinde seyre
den taşıt araçlarında, 

Yukarıdaki fıkranın A, B, C ve D bentlerinde sa
yılan alet ve eşyanın bulundurulup bulundurulmadı-
ğmı saptamak ve bu fıkranın E bendinde sayılan ey
lemlerle ilgili kişileri ele geçirmek amacıyla kişilerin 
üstlerini, araçlarını ve eşyasını arar, suç unsuru gör
düklerine el koyar, evrakıyla birlikte adalete teslim 
eder. 

5680 sayılı Basın Kanunu kapsamına giren basılı 
eserlerin arama ve zaptı genel hükümlere göre olur. 

Vali ve kaymakamın arama ve elkoymaya ilişkin 
emri yazıyla verilir. İvedi durumlarda sözlü olarak 
verilen emir en kısa zamanda yazı ile doğrulanır. 

BAŞKAN — Bu 1 nci madde iki iç madde halin
dedir. İç maddeleri ayrı ayrı müzakere edip ondan 
sonra maddeyi oylayacağım. 

Bu iç madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
SADETTİN D E M İ R A Y A K (Aydın) — Söz iste

miştim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Geç kaldınız biraz. 
Madde 17. — (Ek fıkralar) Polis suç işlenmesini 

önlemek veya işlenmiş suçların faillerini ele geçirmek 
için kişiilerden (kendinin polis olduğunu belirleyen 
belgeyi gösterdikten sonra) kimliğini sorabilir. 

Bu istem karşısında herkes nüfus hüviyet cüzdanı, 
pasaport veya resmi bir belgeyi göstererek kimliğini 
belirlemek zorundadır. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

İç 9 ncu madde ile 17 nci maddeyi 1 nci madde 
içerisinde oylarınıza arz ediyorum. Ka'bul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 4.6.1937 tarihli ve 3201 sayılı Em
niyet Teşkilat Kanununun 82, 85 ve 86 nci maddele
ri aşağıdaki biçimde değiştirilmiş ve bu kanuna 8 ek 
madde ile 4 geçici madde eklenmiştir. 

Madde 82. — Emniyet örgütü mensuplarına veri
lecek disiplin cezaları şuhlardır : 

A) Uyarma : Memura, görevinde daha dikkatli 
davranması gerektiğini yazıyla bildirmektir. 

B) Kınama : Memura, görevinde ve davranışla
rında kusurlu sayıldığını yazıyla bildirmektir. 

C) Aylık kesme : Memurun 15 günlüğe kadar 
aylığının kesilmesidir. 

Ç) Kısa süreli durdurma : Memurun bulunduğu 
kademede ilerlemesinin 4, 6 veya 10 ay için durdu
rulmasıdır. 

D) Uzun süreli durdurma : Memurun bulundu
ğu kademede ilerlemesinin 12, 16, 20 veya 24 ay dur
durulmasıdır. 

E) Meslekten çıkarma : Memurun, emniyet ör
gütü hizmetlerinde bir daha çalıştırılmamak üzere 
meslekten çıkarılmasıdır. 

F) Devlet memurluğundan çıkarma : Bir daha 
Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan 
çıkarmaktır. Bu ceza 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu hükümlerine göre ve bu kanunda gösterilen 
yetkili disiplin kurulunca uygulanır. 

Kısa veya uzun süreli durdurma cezaları, ceza sü
resi içinde derece yükselmesi için açılan kurslara, ya
rışma sınavı veya seçmelerine girmeyi de önler. 
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Disiplin cezası verilmesine neden olmuş eylem ya 
da durumun, cezaların sicilden silimmesline ilişkin sü
re içinde yenilenmesinde bir derece daha ağır ceza 
uygulanır. Aynı derece cezayı gerektiren, fakat ayrı 
fiil ve durumlar nedeniyle verilen disiplin cezalarının 
üçüncü uygulanmasında bir derece ağır ceza verilir. 

Kurumda geçmiş hizmetleri sırasında çalışmaları 
olumlu bulunan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan 
memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif 
olanı uygulanalbilir. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyen'ler... Madde kaibul edilmiştir. 

ADALET BAKANI ÖMER UCUZAL (Esk'işe-
Ihir) — Disiplin cezasıyla başlayan paragrafın ikinci 
Satırındaki kelime «Yenilenmesi» değil, «Yinelenme
si» olacak. 

BAŞKAN — İkinci satırında... Yani bu matbaa 
'hatası mı? 

C) '(B) fıkrasındaki hallerde yaşamını kaybeden
lerin fiilen almakta oldukları maaş tutarının otuzaltı 
katı para olarak kanuni mirasçılarına ödenir. 

Sağ ana Ve baha ölenin füruu ile içtima ettiği hal
lerde ise kanuni mirasçılarına maaşının yirmidört ka
tı, ana ve bahasına oniki katı para olarak verilir. 

Bu madde hükmü gerîye yürür. 
'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye var mı?.. 
SADETTİN DBMİRAYAK (Aydın) — Ben söz 

istiyorum. 
'BAŞKAN — Buyurun Sayın Demirayak. 

SADETTİN DEMIİRAYAK (Aydın) — Sayın 
IBaşkan, değerli üyeler; 

86 ncı maddenin içeriğinde, şehit düşen polisleri
mizin mirasçılarına, ana ve babalarına bir nevi öde
me yapılmasını öngörmektedir. 86 ncı maddenin son 
fıkrasına baktığımızda, sağ ana ve babadan bahisle 
füruu ille içtima ettiği zaman, 36 kat maaşın 12 katı
nın ana ve bahaya ödeneceğine amir bir hüküm koy
muştur. 

Miras hukukumuza göre, ki (C) bendinde «Miras
çılarına ödenir» deyimini kullanmaktadır; yani o mi
rasçılar mahkemeden alacakları Veraset ilamı uyarın
ca kendilerine ne düşmüşse onun taksimini alahilecek-
lerdir; ama son fıkra uyarınca istisnai bir hüküm ge
tirmiştir miras hukukumuza. Ortada çocuk varken, 
ana ve bahaya mirası intikal ettirebilen bir durum 
yaratmıştır. 

ERGUN ÖZKAN (Niğde) — Özel bir durum. 
SADETTİN DEMİRAYAK (Devamla) — Bir ön

cekinde mirastan bahsetmiş, bu da özel bir hüküm 
getirmiş, bunu da tabii karşılamak lazım; çünkü o şe
hit düşen polisimizi yetiştiren o ana - babadır; ama 
'bir düzensizliği de kendi içinde getirmiştir. Nedir bu 
düzensizlik?.. Şayet şuradaki misalde inceleme yapa
cak olursak, polisin çocuğuyla, anne - baba 'birleşti
ğinde 320 bin liranın 120 bin lirasını sağ kalan ana ve 
baha almış olmaktadır istisnai bir hükümle; ama bu 
sağ ana füruu ile değil de sağ kalan, o şehit düşen 
polisin eşiyle içtima ettiği zaman ki, daha fazla mi
ras alması gerekirken maalesef getirdiğimiz bu istis
nada 120 bin lira çocukla birleştiği zaman alıyor, ana 
ile 'birleştiği zaman çocuk yokken sağ kalan eşle bir
leştiği Zaman Medeni Kanununun 444 ncü maddesi 
uyarınca, 80 bin lira eline para geçmiş oluyor sağ ka
lan ana - babanın. Bir nevi istisnayı yine bir istis
nayla daha müşkül durumda sağ kalan ana - babayı 
'bırakmış oluyoruz. 

ADALET BAKANI ÖMER UCUZAL (Eskişe
hir) — Evet efendim. 

'BAŞKAN — Matbaa hatasıysa düzeltillir. 
Madde 85. — Emniyet örgütü mensupları için si

cil raporu düzenlemeye yetkili amirler, hizmet ge
rekleri hiyerarşi'k ilişkiler ve disiplin esasları gözönün-
de bülun'durularak, İçişleri Bakanlığınca düzenlene
cek bir yönetmelikle belirlenir. Ancak, vali ve kay
makamlar, emirlerinde çalışan emniyet örgütü men
supları için gerekli gördükleri zaman ve hallerde ek 
sicil raporu düzenlemeye yetkilidirler. Vali ve kay-
makamlarca haklarında sicil raporu düzenlenen ki
şiyle ilgili bütün değerlendirmelerde bu ek s'icil rapo
ru esas alınır. 

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

Madldeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibul eden
ler... Kaibul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 86. — Emniyet örgütü mensupları, 1475 
sayılı Nakdi Tazminat Kanunu hükümlerinden baş
ka aşağıdaki durumlarda : 

A) Ülkenin güvenlik ve esenliği, Devletin çıkar
ları ve kişilerin can, ırz ve mallarını korumada yük
sek hizmetleri görülenler, fiilen almakta oldukları ay
lık tutarlarının iki katından beş katına kadar; 

B) Olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya ko
yarak büyük yararlıklar gösterenler, fiilen almakta 
oldukları aylık tutarlarının altı katından yirmidört ka
tına kadar, para verilerek ödüllendirilir. 

— 565 — 
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'Bu hataya rağmen yine Yasanın bu maddasinSn 
polimerimizin atılım içerisinde terörizme karşı çalış
masında geride kalanların bir nevi tatmin yönüne gi
dilmiş oluyor; ama bu hata Millet Meclisinde göz
den kaçmış, burada düzeltilin eslinde zorunluk da var; 
ama bu değişikliği yaptığımız takdirde de tümünü de 
değiştirmiş olacağız ki, önlemler paketi, aynı Bele
diyeler Yasamız gibi belki sürüncemede kalma duru
muyla karşı karşıya gelecektir. Bu endişemi zabıtla
ra geçirmek için söz aldım. 

'Bir diğer endişem de şu : Tümü üzerinde konuş
ma yaptığım zaman da söylemiştim. Bir polis şefiyle 
•bera'ber terörizmin üzerine gitmiş bulunan bir jandar
ma teğmenimiz, ikisi de o terörisler tarafından öldü
rüldüğü zaman, polis memurumuzun annesi, babası, 
çocukları, mirasçıları bu yasa uyarınca para alacaklar, 
ama şehit düşen üsteğmenimiz veya yüzbaşımız, jan
darma erimiz veya bir bekçimiz öldüğü zaman onun 
yakınları, hu madde uyarınca alması lazımgelen taz
minattan mahrum kalmaktadırlar. 

Dileğim şu ki, buna paralel, İçişleri Bakanlığımız, 
jandarma örgütü için de bir yasa getirsinler. Bu ay
rıcalığı ortadan kaldırmış olalım. 

Saygılar sunarım. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka'bul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ek Madde 1. — Emniyet örgütünde, disiplin ve 

soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yap
mak üzere, illerde, öğretim ve eğitim kurumlarında 
ve merkezde birer Polis Disiplin Kurulu, merkezde 
ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin 
Kurulu oluşturulur. 

A) İl Polis Disiplin Kurulu : 
Emdi yet işleriyle görevlendirilen vali yardımcısının 

'başkanlığında, 
1(. İl Hukuk İşleri Müdürü, bulunmadığı durum

da valinin görevlendireceği, il idare şube başkanla
rından biri, 

2. Emniyet Müdürü veya görevlendireceği mü
dür yardımcılarından biri, müdür yardımcısı bulun
madığı durumda il emniyet kuruluşunda emniyet mü
düründen Sonra gelen en yüksek rütbeli, rütbelerde 
eşitlik varsa daha kıdemli amir, 

3. Emniyet İkinci Şube Müdürü veya Şefi, 
4. Emniyet Üçüncü Şube Müdürü veya Şefinin. 
B) Öğretim ve eğitim kurumlarındaki polis di

siplin kurulları : 
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Kurum müdürünün başkanlığında, aynı kurumda 
görevli personel arasında en yüksek rütbeli, rütbelerde 
eşitlik durumunda kıdemli üç amir ile aynı kurumda
ki öğretmenler arasından Genel Müdür tarafından se-
çibn bir kişinin; 

C) Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin 
Kurulu : 

Personel işleriyle görevli Genel Müdür Yardımcı
sının başkanlığında; 

1. Personel Daire Başkanı, 
2. Polis Teftiş Kurulu Başkanınca görevlendirile

cek bir polis müşavir müfettişi veya polis başmüfet
tişi, 

3. Genel müdürlükçe seçilecek bir daire başkanı, 
4. Hukuk İşleri Daire Başkanlığına bağlı şube 

müdürleri arasından Genel Müdür tarafından görev
lendirilecek bir şube müdürünün; 

D) Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin 
Kurulu : 

Genel Müdür Başkanlığında, 
1. Bakan tarafından görevlendirilecek iki Emni

yet Genel Müdür Yardımcısı, 
2. Polis Teftiş Kurulu Başkanı, 
3. Hukuk İşleri Daire Başkanının, 
Katılması ile oluşur. 
(B) bendi gereğince hangi öğretim ve eğitim ku

rumunda Polis Disiplin Kurulu oluşturulacağı ve Di
siplin Kurulu oluşturulmayan öğretim ve eğitim ku
rumları personeli hakkında karar vermeye yetkili ku
rullar, Bakanlıkça saptanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka'bul1 

edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 
Bir önerge var, takdim ediyorum. 

Sayın Başkan 
Ek Madde l'in görüşülmesinin hitamından sonra, 

görüşmelere son verilmesini arz ve teklif ederiz. 
Konya Elazığ 

Erdoğan İBakkalbaşı Cahit Dalokay 

BAŞKAN — Şu anda Birleşimin kapatılmasını 
talep ediyor iki Grup Başkanı. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Aleyhinde söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkan, muh
terem arkadaşlarım; 

Kanun üzerinde konuşan her arkadaşımızın, bu 
kanunun hayatiyeti üzerinde hassasiyetle durduğunu 
ve çok mühim olduğunu dile getirdiğini dinledik. Her 
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arkadaş bunda ısrarlı idi. Bir an evvel çıkmasının çok 
lüzumlu olduğu üzerinde duruldu. Hatta Hükümet, 
«Aylardan beri bu kanunun gecikmesinden dolayı hiz
metlerinin aksadığını, çıktığı zaman da anarşinin du
racağını» ifade ediyor. 

'Böyle bir fırsat ele geçiri]ş, bir an evvel okuyup 
'bitireceğiz ve kanunlaşacak. Bu fırsat, bu imkân var
ken, arkadaşlarımızın durdurulıriası hakkında veya 
başka bir güne kalması hususundaki tekliflerini an
lamak mümkün değil. 

Şu noktaya geldiğine göre, 10 dakika içerisinde 
okunup oylanacaktır. Ben istirham ediyorum, bunu 
bir başka güne bırakmanın bir faydası varsa arkadaş
lar gelip izah etsinler, başımız üstüne, ama bir ma
nası yoksa Allah rızası için bitirelim. 

Saygılarımla. (AP sıralarından alkışlar) 
'BAŞKAN — Sayın Bakkalbaşı, lehinde buyuru

nuz. 
'ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın 

Balkan, değerli arkadaşlarım; 
'Evvela peşinen şunu söyleyeyim ki, bu yasanın 

t>:r an evvel yasalaşması da bizılm arzumuzdur. Biz 
Grup toplantısında bu konuda da bağlayıcı karar al
mış durumdayız. 

Bizim endi]semiz şu; bugün arkadaşlar haklı ola
rak, 'belki kendilerince haklı olarak bir önergeyle 
bu yasanın saat 19.00Adan sonra da çalışılmasına ka
rar verdiler, ama bakınız bundan haberi olmayan mu -
hlalefeit sıralarından benim hatırım için duran dört 
arkadaşımdan başka hiç kimse yok. 

Öyle bir yasa ki bu, biliyorsunuz tartışması çok 
daha evvel yapıldı; «Bizim hükümetimiz getirdi» 
dendi, «Sahip çıktınız, çıkmadınız» gibi birtakım de
dikodular oldu. Bu yasanın etkisinin gerçekten ka
muoyunda olabilmesi ve özellikle teröristler üzerinde 
'bir etkisi olalbilmesi için lütfen bize müsaade edin de 
Muhalefet - İktidar birlikte çıkartmış olalım. 

'Benim üzerinde durduğum nokta budur. Sayın 
arkadaşıma rica ettim, Sayın Grup Başkanvekili bu
nu anlayışla karşıladı. Mesele budur. Perşem'be günü 
hunu, yarım saait, bilemediğiniz bir saat içinde biti
ririz, ama birlikte ve büyük bir çoğunlukla böyle 
önemli bir kanun çıkmasının kamuoyundaki etkisi
nin fazla olacağı kanısıyJa biz bu teklifi yaptık. Ada
let Paıitisi Grup Başkanvekili arkadaşımız büyük an
layış gösterdiler ve 'birlikte bu önergeyi verdik. Onun 
için bun'a müsaade edin. İki günden, (bir gün aradan 
bir şey çıkıriaz, ama bu acelecilik birçok spekülas
yona yol açar, bize müsaade edin, bu önerimizi ka

bul edin. Sayın Oğuz, bunu çok kısa bir zamanda, 
perşemlbe günü ilk yarım saatte (bitiririz, ama bu rica
mızı kahul edin. 

Saygılar sunlarım efendim. 
BAŞKAN — Önergenin lehinde, aleyhinde konu

şuldu. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka'bul eden
ler... Emmeyenler... Önerge ka'bul edilmem iştir. 

Ek Madde 2. — Disiplin kurullarının disiplin ce
zası verebilecekleri personel ve uygulamaya yetkili 
oldu'k'arı cezalar aşağıda gösterilmiştir. 

A) İl Polis Disiplin kurulları kuruldukları ile em
niyet kadrosundaki : 

1. Polis memurları, çarşı ve mahalle bekçileri ile 
atanması ile makamlarına ait personele bütün disip
lin cezalarını, 

2. Komiser muavini, komiser ve başkomiserlere 
meslekten çıkarma ceziası dışında kalan öteki disiplin 
cezaları, 

B) Öğretim ve eğittim kurumlarındaki polis di
siplin kurulları, kurum kadrosunda görevli polis me
muru ile kurumda öğrenim gören polis memuru ve 
adaylarına bütün disiplin cezalarını, 

C) Genel Müdürlük Merkez Disiplin Kurulu em
niyet hizmetleri sınıfı mensuplarından; 

1. Genel Müdürlük, il, öğretim ve eğitim ku
rumları k'adroîanndaki 8 nci meslek derecesinden 
5 nci meslek derecesine (Bu derece dahil) kadar olan 
personele meslekten çıkarma csezası dışında kalan 
öOeki disiplin cezalarını, 

2. il emniyet kadrolarındaki komiser muavini, 
komiser ve başkomiserler hakkında meslekten çıkar
ma cezasını, 

3. Genel Müdürlük merkez kuruluşu ve öğre
tim ve eğitim kurumları kadrolarındaki komiser 
muavini, komiser, başlktomiserler ile Genel Müdür
lük merkez kuruluşunda görevli polis memurları 
hakkında bütün disiplin cezalarını, 

D) Gene! Müdürlük Yüksek Disiplin Kurulu, 
«emrJiyet hizmetleri sınıfında bulunanlardan; 

1. Genel Müdürlük, il, öğretim ve eğitim ku
rumları kadrolarındaki (8) nci meslek derecesinden 
(5) nci meslek dereceline (Bu derece dahil) kadar 
olan personel hakkında meslekten çıkarma cezası, 

2. Genel Müdürlük, il, öğretim ve eğitim ku
rumları kadrolarındaki 4 ncü ve 3 ncü meslek dere
celerinde bulunan personel hakkında meslekten çı
karma dışında kalan Öteki disiplin cezalarını, 

Verebilir. 
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Emniyet hizmetleri sınıfında bulunanlardan 1 nci t 
ve 2 nci meslek derecelerinde bulunanlar hakkında 
dtsiplin cezası belirlemeye Genel Müdürlük ve il 
kadroları ile öğretim ve eğitim kurumlarındaki 4 ncü 
ve 3 ncü meslek derecesinde olan personel için mes
lekten çıkarma cezası vermeye Bakanlık Yüksek Di
siplin Kurulu yetkilidir. 

Emniyet Teşkilatı mensupları hakkında, hangi sı
nıf ve derecede olursa olsun, Devlet memurluğun- ı 
dan çıkarma Cezası, genel hükümler çerçevesinde, 
yalnız Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunca verilir. 

Disiplin kurullarının toplianma, görüşme ve ka
rar verme esas ve yöntemleri, yetkili disiplin ku
rullarının oluşturulmaması durumunda uygulana
cak kurallar ile bu konulara ilişkin öteki hususlar 
İçişleri Bakanlığınca bir yönetmelikle düzenlenir. 

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

'Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Maddeyi ka
bul ddenler... Ebmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Ek Madde 3. — Emniyet Teşkilatında emniyet 
ihizmeltleri sınıfı dışında diğer sınıflardaki personel 
hakkında disiplin cezaları : 

A) Kadro derecesi (5) ve daha aşağı olanlar
dan il emniyet kuruluşunda görevli olanlara il po
lis disiplin kurulunca, öğretim ve eğitim kurumların
da görevli olanlara o kurumun polis disiplin ku- J 
rulunca; daha yukarı kadro derecesinde olanlara 
Genel Müdürlük Merkez Disiplin Kurulunca; 

ıB) Genel Müdürlük merkez kuruluşunda görev- ı 
li olanlardan kadro derecesi (5) ve daha aşağı olan- j 
lara Genel Müdürlük Merkez Disiplin Kurulunca, 
daha yukarı olanlara da Genel Müdürlük Yüksek j 
Disiplin Kurulunca verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

SADETTİN DEMİR AYAK (Aydın) — Söz isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Demirayak, buyurun efen- î 
dinî. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın üyeler; 

Söz alışımın nedeni biraz önce Grup Başkanım da 
belirlediler, bağlayıcı karar almıştık bu yasayı beraber
ce çıkarma yönüyle. Grubumuzda kimsenin bulun
madığı belirlendi, zapta geçti. Hiç olmazsa zabıtlarda 
Cumhuriyet Halk Partisinin bu kanunun görüşülmesi 
sırasında Adalet Partili arkadaşlarımızın görüşlerini I 
belirtmeden geçmiş olmaması için ben de söz almış I 
bulunuyorum. I 

Dilerdik ki, Perşembe günü büyük bir çağunlukla 
basınımıza da geçecek şekilde, salonumuzda 35 - 40 
kişinin bulunduğu bir durumda değil 100 veya 150 
arkadaşımızın bulunduğu bir oturumda bunu sonuç
landırmış olalım; ama maalesef aldığımız karara da 
uymak zorundayız. O kararın ışığı altında da ben de 
görüşümü belirtmek istiyorum. 

Ek madde 3'te Emniyet Teşkilatından bahsedilmek
tedir. Ek madde l'e bakarsak «Emniyet Örgütü» di
yor, ek madde 2'ye bakarsak «Emniyet hizmetleri» 
diyor. Dolayısıyla bu yasamızın hazırlanmasında, bü
rokratlarımız, teknik, adamlarımızın hataları olduğu 
kadar da Millet Meclisimizden geçerken bu yasanın 
aynı maddeler içerisinde dahi dil birliğini, ahengini 
getirmemişlerdir. Birisinde bakıyoruz «Emniyet örgü
tü», birisinde «Emniyet teşkilatı», birisinde «Emniyet 
hizmetleri» bu büyük bir hatadır. Bu hatanın dü
zeltilmesi gerekir. Madde metinleri içerisinde ahenk 
sağlanması yönüyle; ama bu kadar küçük bir kelime 
değişikliği ile yasanın tekrar Millet Meclisine geri gö
türülmesini de faydalı görmemekteyiz. 

Bunların sırf zapta geçirilmesi yönüyle söz aldım, 
teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirayak. 
Yalnız, bir hususu belirtmek isterim. Tüzüğümüz

de müzakeratın her safhasında ve her dakikada, her 
saatte bütün sayın üyelerin içeride bulunması mecbu
riyeti yoktur. Sayın üyeler serbesttir, dışarıda da otu
rurlar, içeriye de girerler, müzakerelerin kendilerine 
uygun şekilde yapılmasını daima üyeler takip eder. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir efendim. 

Ek Madde 4. — Disiplin Kurulunca verilen karar
lardan :' 

A) İl polis disiplin kurulunun polis memurları 
hakkında verilen meslekten çıkarma cezası dışında
ki kararlan valinin; polis memurları hakkında veri
len meslekten çıkarma cezası kararları valinin önerisi, 
Genel Müdürlük Yüksek Disiplin Kurulunun görüşü 
ve Bakanın onayı ile; 

B) Genel Müdürlük Merkez Disiplin Kurulu ile 
öğretim ve eğitim kurumlarındaki Polis Disiplin Ku
rullarının meslekten çıkarma dışındaki kararlan Em
niyet Genel Müdürünün önerisi ve Bakanın onayı ile; 

C) Genel Müdürlük Yüksek Disiplin Kurulunun 
kararları Bakanın onayı ile kesinleşir. 

İl Polis Disiplin kurullarınca verilen ve valinin 
önerisi ile merkeze gönderilen meslekten çıkarma ka-
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rarlarından Genel Müdürlük Yüksek Disiplin Kuru
lunca uygun görüş belirtilmeyen dosyalar Bakanlık 
Yüksek Disiplin Kurulunca kesin karara bağlanır. 

Bakan, yukarıdaki (B) ve (C) bentleri uyarınca 
onayına sunulan kararlardan gerekli gördüklerini Ba
kanlık Yüksek Disiplin Kuruluna gönderebilir. Bu 
yol ite Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunca alınan ka
darlar da kesindir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?., 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Söz isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Demirayak, buyurun. 
SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Yerimden 

izin verirseniz konuşayım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim hay bay. 
SADETTİN DBMIİRAYAK (Aydın) — «|B» ben

dinde «Genel Müdürlük Merkez Disiplin Kurulu ile 
öğretim ve eğitim kurumlarındaki Polis Disiplin Ku
rullarının meslekten çıkarma dışındaki kararları Em
niyet Genel Müdürünün önerisi ve Bakanın onayı 
iie;» diyoı*. 

Meslekten çıkarmak için, meslekten çıkarma ceza
sının ne olacağı hakkında ben madde 4'te bir şey gö
remiyorum. 'Bunun Sayın Bakandan veya Komisyon
dan sorulmasını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Diğer maddelerde var Sayın De
mirayak. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — İncele
dim, maalesef yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet. Buyurun Sayın Komisyon. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HALDUN 

MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Sayın Başkanım, ar
kadaşımızın temas ettiği nokta doğrudur. Mecliste 
bu nokta atlanmıştır. Bunu tespit eden İçişleri Ba
kanlığımız bu boşluğu tanzim için 1 maddelik kanun 
tasarısı hazırlamış ve Meclise sunmuş bulunmakta
dır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye? 

Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Ek Madde 5. — Disiplin kurullarınca haklarında 
meslekten çıkarma cezası verilenlerden görevi başın
da kalmasında sakınca görülenler, kararın onaylan
masına kadar, genel hükümlere göre görevinden 
uzaklaştırılabilir. 

Bunlardan, meslekten çıkarma cezası, daha hafif 
bir cezaya indirilerek onaylanmış olanlar hakkında 
görevden uzaklaştırma önlemi hemen kaldırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

«Ek Madde 6. — Emniyet teşkilatında bulunan
lara doğrudan doğruya disiplin cezası vermeye yet
kili olanlar aşağıda gösterilmiştir. ' 

A) İçişleri Bakanı; 
3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 13 ncü 

maddesinde belirtilen 3 ncü meslek derecesi (Bu de
rece dahil) ve daha aşağı meslek derecelerinde bulu
nan emniyet teşkilatı personeline uyarma, kınama, 
aylık kesimi cezası; 

B) Emniyet Genel Müdürü ve il İdare Kanunun
da verilen yetkiler saklı kalmak şartı ile valiler; baş-
komiserler ve aynı meslek derecesinde ve daha aşa
ğı meslek derecelerinde bulunan emniyet teşkilatı per
soneline uyarma, kınama, 10 günlüğe kadar aylık ke
simi cezası. 

C) İl Emniyet müdürleri; Polis Enstitüsü Müdü
rü, polis öğretim ve eğitim kurumlarının müdürleri 
ile kaymakamlar; 

Başkomiserler ve aynı meslek derecesinde ve da
ha aşağı meslek derecelerinde bulunan emniyet teş
kilatı personeline uyarma, kınama, 3 günlüğe kadar 
aylık kesimi cezası, 

D) Emniyet amirleri ve komiserler : 
Birinci derecede sorumlu olarak görev yaptıkları 

yerlerde olmak koşulu ile, polis memurları ile eşiti 
meslek derecesinde ve daha aşağı .meslek derecele
rinde bulunan emniyet teşkilatı mensuplarına uyar
ma, ve kınama cezası vermeye yetkilidirler.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

«Ek Madde 7. — Polis emeklilerince kurulan 
derneklerin yayınları dışında, diğer gerçek veya tü
zelkişiler tarafından «polis» veya «emniyet» adları 
ile ya da eş anlama gelen ya da bu sözcüklerin baş 
ve sonlarına getirilen eklerle oluşturulan adları kul
lanarak dergi ve gazete yayınlanamaz ve dergilerde, 
duvar ve el ilanları ile diğer her türlü basılılarda em
niyet hizmetleri sınıfı kıyafet Yönetmeliğinde belir
tilen ve resmi kıyafet üstüne takılan polis yıldızı 
sembol olarak kullanılamaz.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Ek Madde 8. — Emniyet Teşkilatı mensupları ile 
çarşı ve mahalle bekçileri dernek ve vakıf kuramaz-
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lar, spor dernekleri dışında kurulmuş derneklere üye 
olamazlar ve Emniyet Genel Müdürlüğünce kurulan 
vakıflar dışında diğer vakıf kuruluşlarına üye ola
mazlar. 

Yukarıdaki fıkra hükmüne aykırı hareket ettiği 
tespit edilenler yetkili disiplin kurulunca, usulüne gö
re, meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen saym 
üye? 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Söz isti
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Demirayak. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Sayın 
Başkanım, sayın senatörler; 

Ek Madde 8'de emniyet örgütü veya teşkilatı 
mensuplarının dernek ve vakıf kuramayacaklarına 
dair amir bir hüküm getirmiş bulunmaktayız. Der
nekler konusunda endişelerimizi pek çok arkadaşım 
burada dile getirdiler. Kurulmuş bulunan dernekle
rin tatbikattaki uygulama, davranış, olaylara karış
ma, eylemlerin önlenmesinde birtakım ayrıcalıkların 
yaratılmasında nazım bir rol oynamaları nedeniyle 
bu ek madde 8'deki «Dernek kuramazlar» hükmü
nün Anayasaya aykırı olduğu inancını muhafaza et
mekle beraber, bugünün koşullan altında, Saym Sezai 
O'Kan'ın Komisyonda dediği gibi, «Anayasamızın 
bir gün kırmızı kart görmesiyle karşı karşıya gel
mektense sarı kart görmesini uygun görmekteyim» 
demişlerdi. Ben de Saym Sezai O'Kan'ın bu sözleri
nin ışığı altında «Dernek kuramazlar» hükmünün, 
mevcut POL - BİR ve POL - DER derneklerinin ya
şamımızda gösterdikleri birtakım kabul edemeyece
ğimiz davranış ve hareketler nedeniyle bu Ek Madde 
8'deki «Dernek kuramazlar» hükmüne olumlu oy 
vermek gereğini duymaktayım. 

Ama bunun yanısıra «Vakıf kuramazlar» deyimi
ni de eklemekteyiz. Bu «Dernek kuramazlar» hük
münün, Sayın Bakanımızın da açıkladığı, diğer üyele
rimizin de belirlediği şekliyle, Türk Silahlı Kuvvetle
rinin İç Hizmet Yönetmeliğinin ve yasalar uyarınca 
her hangi bir dernek kuramayacakları Ordu mensup
ları için öngörülmüş, Emniyet mensuplarının da bu
nun ışığı altında dernek kuramarnalarını dile getirdi
ler. Ama görüyoruz ki, uygulamada Kara Kuvvetle
rimizin Güçlendirme Vakfı, Hava Kuvvetlerimizin 
Güçlendirme Vakfı ve Deniz Kuvvetlerimizin Güç
lendirme Vakıfları var. Yine bu vakıflarımız, Kara 
Kuvvetlerimizde görüyoruz, Antalya'da bu kurulan 
vakıf ile Türk Ordusunun, belki Emniyet örgütümü-
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zün ihtiyacı bulunan elektronik cihazları yapabilecek 
bir fabrikanın temelini attılar, bitirdiler ve imalata 
geçer duruma getirdiler. Hava Kuvvetleri Güçlendir
me Vakfımız da milyarlara yaklaşan mevduatı yanı
sıra bu vakfımız, Hava Gücümüz için gerekli uçak 
yapımı nedeniyle birtakım adımlar atılmakta, yerler 
tespiti, ihale yönleri üzerinde durulmaktadır. 

Şu halde, vakıfların Türk Ordusunda büyük katkı
ları olduğu gibi, gördük, yaşadık; Deniz Kuvvetleri
mizin de bu vakıf sayesinde birtakım çıkarma gemi
lerini yapabilmekteler. Emniyet örgütümüzün de her 
ne kadar genel müdürlüğün vakıf kurma imkânı var 
ise de, mevcut vakfın devamı sağlanmış ise de, ama 
emniyet örgütü mensuplarının birtakım yerlerimizde, 
karakollarımızın bina yapım-mda ve bunun yanısıra 
araçların temininde, ki işte görüyoruz, İstanbul'daki 
emniyet örgütümüze Ticaret Odası 50 tane araç te
min etmiş, bir 50 araç daha temin etme yöntemine 
giriyorlar. Emniyet örgütümüzü niye belirli müesse
selerin kontrolü altında bırakalım. Kara Kuvvetleri
ne, Hava Kuvvetlerine, Deniz Kuvvetlerimize Türk 
halkının sade köy vatandaşımız dahi ölüm anında, 
«Benim şu tarlam veya bahçem Hava Kuvvetlerine 
bırakılsın» diye bir nevi kayıtlar bırakmaktadır. 

Emniyet örgütümüze de bu şekliyle bir vakıf 
kurma imkânını tanımış olsaydık, emniyet örgütümü
zün araç yönünden, gereç yönünden ve birtakım 
elektronik cJhazian alma yönünden de olanaklar 
sağlamış olabilirdik. Belki günün şartları altında bu 
hükmü madde içerisine koymuş bulunmaktayız, fa
kat gönlüm arzu ederdi ki, bu madde içerisinde bu 
kayıtlar bulunmamış olsun; ama her şeye rağmen 
ülkemizin sorunlarının hallinde derde deva olur dü
şüncesiyle bu da konmuş. İnşallah beklenilen gayeye 
ulaşmış olur. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye? 

Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 1. — Bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte, daha önce, yürürlükte bulunan hüküm
ler gereğince, doğrudan doğruya veya yetkili disip-
lin kurullarının görüşü alınarak merkeze gönderilen 
ve henüz karara bağlanmamış olan disiplin soruştur
ması dosyalarından; 

A) Atamaya yetkili amir tarafından karara bağ
lanması gerekenlerin işlemleri sürdürülerek sonuçlan
dırılır. 
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B) Kısa veya uzun süreli durdurma (veya kıdem 
indirimi ya da yükselmenin bir dönem geciktirilmesi) 
cezalan ile meslekten çıkarma cezasına ilişkin dos
yalar, hakkında soruşturma yürütülmüş olan memu
run suçun işlendiği tarihteki görev yeri ve rütbesi 
esas alınarak, bu kanunda gösterilmiş olan yetkili 
disiplin kurullarınca karara bağlanmak üzere ilgili 
yerlere aktarılır. 

C) Devlet memurluğundan çıkarma cezasına iliş
kin olanlar da Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunca 
gereği yapılmak üzere ilgili birime gönderilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 2. — 3201 sayılı Emniyet Teşkilat 
Kanununa bu Kanunla eklenen ek madde 7'de belir
tilen yasaklara aykırı olarak yayımlanmakta olan 
dergilerin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 
bir ay içinde, durumlarının bu Kanun hükümlerine 
uygun duruma getirilmesi zorunludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 3. — 3201 sayılı Emniyet Teşkilat 
Kanununa, bu Kanunun 2 nci maddesiyle eklenen 
ek madde 8'in kapsamına giren dernekler, bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihte infisah etmiş sayılırlar. 
Bu derneklerin mal varlıklarının tasfiyesi tüzüklerin-
deki hükümlere göre yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 4. — 3201 sayılı Emniyet Teşkilat 
Kanununun, bu Kanunun 2 nci maddesi ile değişti
rilen 86 nci maddesinin son fıkrasındaki geriye yürü
me tarihi 1.1.1968 tarihidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Kabul edilen iç maddelerle birlikte 2 nci madde
yi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 16.10.1949 tarihli ve 5442 sayılı il 
İdaresi Kanununun 11 nci maddesinin (D) fıkrası ile 

32 nci maddesinin (E) fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 11 /D). — Vali il içinde çıkabilecek top
lumsal olayların emrindeki kolluk kuvvetleriyle ön
lenmesine olanak bulunamayacağı kanısına varır ve
ya kolluk kuvvetleriyle bastırılamayacak ani ve ola
ğanüstü olayların cereyanı karşısında kalırsa, en ya
kın askeri (Kara, Deniz ve Hava) Kuvvet Komuta
nından yardım gönderilmesini ister. İvedi durumlar
da sözlü olarak yapılmış istem sonradan yazılı biçi
me dönüştürülür. İstek, başvurulan komutanlıkça ge
cikmesiz yerine getirilerek, muhtemel olaylar için is
tenen kuvvet valinin görüşü alınarak olaylara hızla 
el koymaya uygun yerde, cereyan eden olaylar için 
istenen kuvvet ise olay yerinde hazır bulundurulur. 

Çıkabilecek toplumsal olaylar için istem üzerine 
gönderilen kuvvet, olayların kolluk kuvvetlerince ön
lenemeyecek ölçüde gelişmesi halinde, ani ve olağan
üstü olaylar için istenen kuvvet de derhal, vali tara
fından verilen görevleri kendi komutanının sorum
luluğu altında, onun emir ve direktifine göre ve İç 
Hizmet Kanununda belirtilen yetkiler ile kolluk kuv
vetlerinin genel güvenliği sağlamada sahip olduğu 
yetkileri kullanarak yerine getirir. 

Kolluk kuvvetleriyle yardıma gelen askeri kuvvet 
arasındaki işbirliği ve koordinasyon vali tarafından 
sağlanır. Ancak, kolluk kuvvetleriyle yardıma gelen 

I askeri birliğin belirli görevleri birlikte yapmaları ha
linde sevk ve idare, görev verilen askeri birliğin en 

j kıdemli komutanı tarafından yapılır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye? Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler.. Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Madde 32 E. — Kaymakam, ilçe çevresinde çı

kabilecek olayların emrindeki kolluk kuvvetleriyle 
önlenmesine olanak bulunmayacağı kanısına varır 

I veya ilçe içindeki kolluk kuvvetleriyle önlenemeye
cek olağanüstü ve ani olaylar karşısında kalırsa he
men valiye bilgi vererek yardım ister ve en yakın as-

I keri (Kara, Deniz ve Hava) komutanlara da haber 
I verir; 

Yardıma gelen askeri kuvvet bu Kanunun 11/D 
I maddesi uyarınca kendisine verilecek görevi yerine 
I getirirr 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Bir soru 
[ sorabilir miyim Sayın Başkan, izin verirseniz. 
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BAŞKAN — Peki, oylamaya geçmedim, buyu
run. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Efendim 
bu 32/E) de en son cümle biterken parantez içeri
sinde «(Kara, Deniz ve Hava) komutanlara da ha
ber verir» der. Bir önce kabul ettiğimiz maddede ise, 
«(Kara Deniz ve Hava) Kuvvet Komutanından..» 
der. «Kuvvet Komutanlığı» ile, buradaki «Komutan
lar» deyimi aynı mıdır? Onu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Madde sarih. 
SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — «Kuvvet 

Komutanları» ile «Komutanlar» deyimi aynı mı? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Aynı efendim. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Kabul edilen iç maddelerle birlikte 3 ncü mad
deyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü Hürriyeti Hakkındaki Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesi Hakkında 19.1.1976 gün ve 1932 sayılı 
Kanunun 9 ncu maddesi aşağıdaki biçimde değişti
rilmiştir. 

Madde 9. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yü
rüyüşü Hürriyeti Hakkındaki Kanunun 18, 19, 20, 
21, 22, 23 ve 24 ncü maddelerine göre tayin edilecek 
hapis cezaları iki kat artırılarak hükmolunur. Ancak, 
hükmolunan hapis cezası beş yılı geçemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 1897 sayılı Kanunla deği
şik 1 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki biçim
de değiştirilmiş ve bu Kanuna aşağıdaki ek geçici 
54 ncü madde eklenmiştir. 

Madde 1. — (Fıkra 3) Anayasa Mahkemesi üye 
ve yedek üyeleri ile raportörleri; hâkimlik ve savcı
lık mesleklerinde veya bu mesleklerden sayılan gö
revlerde bulunanlar, Danıştay ve Sayıştay meslek 
mensupları ve Sayıştay savcı ve yardımcıları; Üni
versitelerin, İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinin, 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinin, 
Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinin, Türkiye ve 
Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün öğretim üye 
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ve yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestra
sı üyeleri, Genelkurmay Mehteran Bölüğü Sanatkâr
ları, Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesi ve 
Belediye Opera ve tiyatroları ile şehir ve belediye 
konservatuvar ve orkestralarının sanatkâr memurla
rı, uzman memurları, uygulatıcı uzman memurları ve 
stajyerleri; Spor - Toto Teşkilatında çalışan personel; 
subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman jandarmalar 
ile Emniyet Teşkilatı mensupları özel kanunları hü
kümlerine tabidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek Geçici Madde 54. — Emniyet Örgütü Men
supları hakkında uygulanmakta olan 657 sayılı Dev
let Memurları Kanunu, ek ve değişiklikleri, ilgili Ka
nun Hükmünde Kararnameler ve bu yasalara daya
nılarak yürürlüğe konulan yönetmelikler hükümleri
nin kapsamına giren konular, Emniyet örgütünün 
hizmet ve kuruluşunun nitelik ve özelliği gözönüne 
alınarak özel bir kanunla düzenlenir. 

Bu düzenleme yapılıncaya kadar, Emniyet Örgü
tü mensupları hakkında halen yürürlükte bulunan 
söz konusu hükümlerin uygulanmasına devam olu
nur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilen iç maddelerle birlikte 5 nci madde
yi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — 22.11.1972 gün ve 1630 sayılı Dernek
ler Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının 
son cümlesi, 4 ncü maddesinin birinci fıkrasının son 
cümlesi, 7 nci maddesinin (b) bendi, 35 nci maddesi
nin I - a) bendi, 51 nci maddesinin 2 nci fıkrası ve 
63 ncü maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiş, bu 
Kanuna aşağıdaki ek madde ve geçici 4 ncü madde 
eklenmiştir. 

Madde 2. — Dernek kuramazlar ve derneklere 
üye olamazlar. 

BAŞKAN — Bu maddede bir önerge var, tak
dim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
«Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine İliş

kin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bun
lara Yeni Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun» 
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tasansıyla 1630 sayılı Dernekler Kanununun 2 nci ! 
maddesinin birinci fıkrasının son cümlesindeki, «Ve 
derneklere üye olamazlar» deyiminin tasarıdan çıka
rılmasını arz ve teklif ederim. I 

Sivas 
Muhittin Taylan 

BAŞKAN — Burada 2 nci maddede «Ve der
neklere üye olamazlar» tabirinin maddeden çıkarıl
ması istenmektedir. 

Önergeye Hükümet ve Komisyon katılıyor mu? 
ADALET BAKANI ÖMER UCUZAL (Eskişe

hir) — Katılmıyoruz efendim. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Önergenin dikkate alınmasını oyla
rınıza arz ediyorum Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Amacını güden, amacı belirli olma
yan ya da tüzüğünde saptanan çalışma konuları ve 
çalışma biçimleri amaca uygun bulunmayan dernek
lerin kurulması yasaktır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — b) Derneğin amacı ve bu amacı 
gerçekleştirmek üzere dernekçe sürdürülecek çalışma 
konuları ve çalışma biçimleri. 

Madde 35. — I - a) Tüzüklerinde gösterilen 
amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüle
ceği belirtilen çalışma konuları ve faaliyet biçimleri 
dışında faaliyette bulunamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 51. — (Fıkra 2) - Dernek gelirleri alındı 
belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile 
yapılır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak 
alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Bu alın
dı belgelerinin biçimi, bastırılması, derneklere veril
mesi, kullanılanların denetlenmesi ve alınacak ücret, 
İçişleri ve Maliye bakanlıklarınca düzenlenecek yö- I 
netmelikle saptanır. 

Alındı belgesinde bağışta bulunanın açık kimliği 
ve imzası bulunur. | 
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Maliye Bakanı, yazılı istemden itibaren 15 gün 
içinde alındı belgesini sağlayamazsa, ilgili dernek 
özel olarak bastıracağı alındı belgelerini o yerin mül
ki amirine onaylatarak bağış ve ödenti kabul edebi
lir. 

Mülki amir, bu alındı belgelerini liste halinde bir 
tutanağa bağlayarak onaylar. 

Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgesi sağlan
dığında özel belgeler, resmi alındı belgeleri ile değiş
tirilir. Bağış ve ödenti toplayacak kişi ya da kişileri 
dernek yönetim kurulu bir kararla. belirtir ve bu ka
rar o yerin mülki amirliğine tescil ettirilir. 

Dernekler adına gazete, dergi ve öteki basılı eser
ler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca 
yardım toplamak yasaktır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 63. — Bu Kanunun 2 nci maddesinin (b) 
bendi gereğince dernek kurma veya derneğe ,üye 
olma hakkına sahip olmadıkları halde dernek kuran
lar ile derneğe üye olanlar bin liraya kadar ağır para 
cezası ile cazalandırılır. 

BAŞKAN — Bu 63 ncü madde ile ilgili bir öner
ge var, takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aynı Kanunun 63 ncü maddesindeki (Veya der

neğe üye olma) (ile Derneğe üye olanlar) deyimleri
nin tasarıdan çıkarılarak, 63 ncü maddenin (Bu Ka
nunun 2 nci maddesinin (b) bendi gereğince dernek 
kurma hakkına sahip olmadıkları halde dernek ku
ranlar bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalan
dırılır) şeklinde oya sunulmasını arz ve teklif ederim. 

Sivas 
Mihittin Taylan 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önergeye 
katılıyor mu? 

ADALET BAKANI ÖMER UCUZAL (Eskişe
hir)) — Katılmıyoruz. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorlar. 
Önergenin dikkate alınması hususunu oylarınıza 

arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Ek Madde 1. — Bir derneğin, suç sayılan eylem
lerin kaynağı olduğunun belirlenmesi halinde, bir ilde 
kurulmuş dernekler için ilgili valiliğin ya da o yer 
Cumhuriyet Savcılığının, birden çok ilde kurulmuş 
dernekler için içişleri Bakanlığının ya da derneğin 
genel merkezinin bulunduğu yer Cumhuriyet Savcılı
ğının istemi üzerine, mahkemece o dernek kapatı
lır. 

Bir derneğin, suç sayılan eylemlerin kaynağı ol
duğunun belirlenmesi, Anayasada yer alan temel hak 
ve hürriyetleri dil, ırk, sınıf, din, mezhep veya tari
kat ayrılığına dayanılarak Devletin ülkesi ve milleti 
ile bölünmez bütünlüğünü ve nitelikleri Anayasada 
belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak amacı ile 
ya da siyasal ve ideolojik bir amaçla işlenen : 

A) Adam öldürme, müessir fiil, yol kesmek ve 
adam kaldırmak, nas-ı ızrar, yangın, su baskını, gasp 
suçları ile öteki büyük tehlike suçları, ulaştırma ve 
haberleşme araçlarına karşı suçlar, Türk Ceza Kanu
nunun 394 ve 395 nci maddelerindeki suçlar, amme
nin itimadı aleyhine cürümler Türk Ceza Kanunu
nun 311, 313, 314, 315 nci maddelerindeki suçlar 
ile hürriyet aleyhindeki suçlar, Devletin arsıulusal 
şahsiyetine karşı veya Devlet kuvvetleri aleyhinde 
cürümler, cürüm sayılan fiili alenen övme ve iyi gör
düğünü söyleme ve halkı kanunlara itaatsizliğe kış
kırtma suçları, hükümete karşı şiddet veya mukave
met ve kanunlara muhalefet suçları, resmi sıfatı haiz 
olanlar aleyhinde cürümler, yabancı devletlerle bun
ların reis ve elçilerine karşı işlenen suçlarla; 

B) Kişilere veya eşyaya karşı cebir ve şiddet 
kullanarak işlenmiş olmak kaydı ile, 171 sayılı Top
lantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkında Ka
nun ve değişikliklerine ve 1630 sayılı Dernekler Ka
nunu ve değişikliklerine aykırılık teşkil eden suçla
rın, 

C) Şiddet eylemlerine başvurulduğunu ya da 
başvurulacağını gösterir nicelik ya da nitelikte silah 
bulundurma ve taşıma suçlarının, 

a) Dernek yöneticileri veya üyeleri tarafından 
ülkenin başka başka yerlerinde olsa bile birden fazla 
işlenmiş olduğunun ya da, 

b) Dernek yöneticilerinin onayı, azmettirmesi, 
teşviki, zorlaması, yardımı ya da kolaylık sağlaması 
ile işlendiğinin, kesinleşen mahkeme kararma daya
narak saptanması ile olur. 

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

J Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I Geçici Madde 4. — Bu Kanunun yürürlüğe-gir
mesinden sonra, İçişleri Bakanlığınca veya valilik
lerce daha önce incelenmiş dernek tüzüklerinden Der
nekler Kanununun bu Kanunla değiştirilen 4 ncü 
maddesi birinci fıkrası son cümlesine veya 7 nci mad-

I desi (b) bendi hükmüne aykırı olan bir hüküm sap-
I tandığında bu aykırılıkların ne olduğu dernek merke-
I zinin bulunduğu il valiliğince dernek yönetim kuru-
I luna yazı ile duyurulur ve tüzükteki bu aykırılıkların 
I üç ay içinde giderilmesi istenir. Bu süre içinde tüzük

lerini yasaya uygun biçime getirmeyen dernekler 
I hakkında Dernekler Kanununun 9 ncu maddesi üçün-
I cü fıkrası gereğince işlem yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
I üye var mı? Yok. 
I Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden-
I 1er... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I Kabul edilen iç maddelerle birlikte 6 nci madde-
J yi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
I etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanunun 6 nci maddesi ile de
ğiştirilen Dernekler Kanununun 51 nci maddesinin 
2 nci fıkrası, fıkrada söz konusu edilen yönetmeli
ğin yürürlüğe girdiği, diğer hükümleri yayımı tari-

I hinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

I üye var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden-

J 1er... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 8. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü

tür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye var mı? Yok. 
I Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
BAŞKAN — Sayın Demirayak, lehte mi, aleyh

te mi söz istiyorsunuz? 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Lehinde. 
I BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde, lehte Sa-
I yın Demirayak, buyurunuz. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; 

i Altı saate yaklaşan bir zamandan beri mevcut 
Yasa Tasarısı üzerinde görüşmelerimizi serdederek, 
olumlu bir şekilde sonuçlandırdık. Bu yasa tasarısı 
kanunlaştığında, ülkemizdeki köşeye sıkıştırılmış bu-

I lunan anarşi veyahut da bir diğer deyimle, bataklık 
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inşallah kurutulmuş olur. Bu yasamızın ülkemize, 
toplumumuza ve bu yasadan yararlanmak durumun
da olan değerli mensuplarına hayırlı, uğurlu olması
nı dilerim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tasarının tümünü oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasa
rının tümü kabul edilmiştir. 

21 Şubat 1980 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.45 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

38 NCt BİRLEŞİM 

19 . 2 , 1980 Sah 

Saat : 15,00 
I 

A - BAŞKANLİK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir 
asıl üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu ve aday listesi, (3/1701) 
(S. Sayısı : 992) (Dağıtma tarihi : 6.2.1980) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztüırk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bulun
duğu duruma dair Barbakandan sözlü sorusu. (6/79) 
(Gündeme giriş tarihi : 9,8.1977) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Uğur 
Alacakaptan'ın, 24 Ekim 1977 tarihli Cumhuriyet Ga
zetesinde yayımlanan «1599 sayılı tabanca» başlıklı 
yazıya dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/86) 
(Gündeme giriş tarihi : 8.11.1977) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun, ABD kuruluşlarından biri olan 
«Tahvil ve Döviz Komisyonu» tarafından, İTT'nin 
(Uluslararası Telefon ve Telgraf Şirketi) başta Tür
kiye olmak üzere, son beş yıl içinde bazı ülkelerdeki 
kişi ve kurumlara rüşvet vermek suretiyle ticari ola
naklar sağladığı gerekçesiyle mahkemeye verildiği 
hakkında basınımızda çıkan habere dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/101) (Gündeme giriş tarihi : 
21.11,1978) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir 
Daldal'ın, basında yayımlanan yolsuzlukla ilgili ha
berlere dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/106) (Gün
deme giriş tarihi : 30.1,1979) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, Türk basınının 
sorunlarına dair Başbakandan sözlü sorusu, (6/111) 
(Gündeme giriş tarihi : 27.3.1979) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, Tercüman Ga
zetesinin 12 Nisan 1979 gün ve 6180 sayılı nüshasın
da yayımlanan bir yazıya dair İçişleri ve Dışişleri ba
kanlıklarından sözlü sorusu. (6/113) (Gündeme giriş 
tarihi : 25,12,1979) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, Dr. Seçkiner Görgün'ün uyguladığı tedavi 
yöntemine dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/114) (Gündeme giriş tarihi : 
25.12.1979) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 112 nci 
maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifinin Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/758; C, Senatosu : 
2/162) (S. Sayısı : 993) (Dağıtma tarihi : 12.2.1980) 
(C. Senatosundaki bitiş tarihi : 30.4.1980) 

2 . - 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 33 ncü mad
desinin (a) bendine Bir Fıkra Eklenmesi ve 47 nci 
maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine İliş
kin Kanun Tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Milli Savunma 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/348, 1/354; C. Se
natosu : 1/686) (S. Sayısı : 994) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1980) (C. Senatosundaki bitiş tarihi : 17.3J980) 

3. — Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine 
İlişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bun
lara Yeni Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun Ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları, (M. Meclisi : 1/203; Q 
Senatosu : 1/684) (S. Sayısı : 996) (Dağıtma tarihi : 
14,2.1980) (C. Senatosundaki bitiş tarihi : 24A1980) 



Toplantı Yüı : 19 S # S a y î S I . 993 

CUMHURİYET SENATOSU 

1512 Sayılı Noterlik Kanununun 112 nci Maddesinin Son Fık
rasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifinin Millet Mecli
since Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 2 /758; C. Senatosu : 

2 /162) 
Noi : M. MecM S. Sayısı : 352 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 30 . 1 . 1980 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3410 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 29 . 1 . 1980 tarihli 35 nci Birle simide görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 1512 sa
yılı Noterlik Kanununun 112 nci maddesinin son fıkra sınan değiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifi, dosyası ite 
birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Memduh Eksi 

Millet Meclisi Başkanvekili 

Not : Bu teklif 7 . 5 . 1979 tarihinde Başkanlıkça Adalet Komisyonuna havale edilmiş ve Genel Kurulun 
10, 29 . 1 . 1980 tarihli 28 ve 35 nci birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 
.352) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 112 nci maddesinin son fıkrasının değiştirilmesine ve bu Kanuna bir ek 
.geçici madde eklenmesine ilişkin Kanun Teklifimiz gerekçesiyle birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim, 
Saygılarımla. 

2 . 5 . 1979 
Yozgat Milletvekili 

Ömer Lütfü Erzurumluoğlu 

G E R E K Ç E 

Noterlik Kanununun 112 nci maddesinin son fıkrası değiştirilerek yürürlükteki hükme göre noterlik üc
ret tarifesinin dört yılda bir incelenmesi yerine iki yılda bir incelenmesi öngörülmüş ve bu suretle hızla bü
yüyen ekonominin neden olduğu fiyat artışlarına paralellik sağlama olanağı getirilmiştir. Özellikle üçüncü 
sınıf noterliklerde bulunanların gerek kişisel gereksinmelerini gerekse noterlik dairesinin giderlerini karşıla
malarında güçlük çekmeleri, yegâne gelir kaynağını teşkil eden noterlik ücretlerinin iki yılda bir yükseltilme
sini zorunlu kılmıştır. Parlamenterlere yapılan bir çok başvurularda bu noterler, geçimlerini sağlayamadıkla-
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rından yakınmakta ve istifa etmeyi dahi düşündüklerini belirtmektedirler. Böyle bir durumda noterliğin em 
alt sınıfında bulunan bu noterliklere başka istekli de bulunamayacağından bir çök ilçede ve bazı illerde hal
kımızın sosyal ve ekonomik gereksinimlerinde çok önemli bir rolü olan noterlik hizmetlerinin aksayacağı ve 
ehliyetsiz ellere bırakılacağı açıktır. Bu nedenle maddeye getirilen değişkliğe zorunlük duyulmuştur. 

Ek geçici madde ile Kanunun yürürlüğe girmesinden sonraki üç ay içinde tarifenin değiştirilmesi öngö
rülmüş, ancak bundan' sonraki değişikliklerin noterliklerin hesap yılı başı olan Ocak ayında yapılması sağ
lanmıştır. 

CUMHURİYET SENATOSU 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar Müdürlüğü 31 . 1 . 1980 

TASARI VEYA TEKLİFİN 
Sıra Sayısı 

\.i \A C Si 

352 993 1512 sayılı Noterlik Kanununun 112 ncİ Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi. 

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRRE 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ 

3 aydan fazla. 
3 ay. 
30 Nisan 1980 

TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ 
KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün) 

L — Anayasa ve Adalet Kom. : 10 gün. 
2. — Gündeme 7 . 2.1980 : 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 7 . 1 . 1980 

Esas No. : 2/162 
Karar No. : 16 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisinin 29 Ocak 1980 tarihli 35 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 1512 
sayılı Noterlik Kanununun 112 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanım Teklifi, Mil
let Meclisi Başkanlığının 30 Ocak 1980 tarihli ve 3410 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başikanlığına 
gönderilmiştir. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca da 31 Ocak 1980 tarihinde Komisyonumuza gönderilen 
teklif, Komisyonumuzun 7 Ocalk 1980 tarihli toplantısında Adalet Bakanlığı temsilcisi de hazır bulunduğu 
halde incelenmiştir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun ücret tarifesini düzenleyen 112 nci maddesinin son fıkrası ücret tarifele
rinin dört yılda bir değiştirilebileceğini hükme bağlamıştır. Teklif ise ücret tarifelerinin iki yılda bir değiş
tirilebilmesini öngörmektedir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 993) 
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Komisyonumuz, noterlik ücretlerini, ekonomik nedenlerle ortaya çıkan fiyat artışlarına uygun hale ge
tirme olanağım sağlayan teklifi Olumlu bulmuş ve madielerinin incelenmesine geçilmiştir. 

Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
Komisyonumuz, teklifin getirdiği değişikliğim bir an önce yürürlüğe girebilmesi için, teklifin Genel Ku

rulda öncelik ve ivedifldıe görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da kararlaştırmıştır. 
İşbu Raporumuz, Genel Kurulun olurlarına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Cumhurbaşkanınca S.ı Ü. 
Prof. Dr. Safa Reisoğlu 

Kâtip 
Eskişehir 

Hikmet Savaş 

Bursa 
Şeref Kayalar 

Kütahya 
Fevzi Engun 

Toplantıda 'bulunamadı. 

Samsun 
Celâl Arslan 

Başkanvekili 
İstaribul 

Ali Oğuz 
Toplantıda bulunamadı. 

Amasya 
Nevzat Şener 

Toplantıda bulunamadı. 

İstanbul 
Sadık Batum 

Manisa 
Fahri Dayı 

Toplantıda bulunamadı. 

Tabii Üye 
Mucip Ataklı 

Sözcü 
Aydın 

Sadettin Demirayak 

Ankara 
Turhan Kapanlı 

Toplantıda bulunamadı. 

K a'hramanmar aş 
Rıza Akgün 

Muğla 
Fevzi Özer 

Tabii Üye 
Ahmet Yıldız 

Toplantıda bulunamadı, 

C. Senatosu (S. Sayısı : 993) 
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YOZGAT MİLLETVEKİLİ 
ÖMER LÜTFÜ ERZURUMLU-

OĞLU'NUN TEKLİFİ 

1512 Sayılı Noterlik Kanununun 
112 nci Maddesinin Son Fıkrasının 
Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir 
Ek Geçici Madde Eklenmesine İliş

kin Kanun Teklifi 

MADDE 1 .— 1512 sayılı Noter
lik Kanununun 112 nci maddesinin 
son fıkrası aşağıdaki biçimde de
ğiştirilmiştir. 

«Tarifede gerekli görülecek deği
şiklikler iki yılda bir yapılır. Yeni 
tarife yürürlüğe girinceye kadar eski 
tarife uygulanır.» 

MADDE 2. — 1512 sayılı Noter
lik: Kanununa aşağıdaki ek geçici 
madde eklenmiştir. 

«EK GEÇİCİ MADDE — 1512 
sayılı Noterlik Kanununun 112 nci 
maddesinin değişik son fıkrası uya
rınca tarifede iki yılda bir yapılması 
öngörülen değişikliğin ilki, bu Ka
nunun yürürlüğe girmesini izleyen 
üç ay içinde, sonrakiler de iki yılın 
tamamlanmasını izleyen Ocak ayın
da yapılır.» 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1512 Sayılı Noterlik Kanununun 
112 nci Maddesinin Son Fıkrasının 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tek-

lifi. 

MADDE 1. — 1512 sayılı No
terlik Kanununun 112 nci madde
sinin son fıkrası aşağıdalki biçimde 
değiştirilmiştir. 

«Tarifede gerekli görülecek deği
şiklikler iki yılda bir yapılır. Yeni 
tarife yürürlüğe girinceye kadar es
ki tarife uygulanır.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür, 

ANAYASA VE ADALET KO
MİSYONUNUN KABUL ETTİ

Ğİ METİN 

1512 Sayılı Noterlik Kanununun 
112 nci Maddesinin Son Fıkrasının 

Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 993) 



CUMHURİYET SENATOSU 

Toplantı Yıl. : 19 S . S a y i S I : 9 9 6 

Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine İlişkin Bazı Kanun
larda Değişiklik Yapılması ve Bunlara Yeni Hükümler Eklen
mesi Hakkında Kanun Tasarısının Millet Meclisince Kabul Olu
nan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve İçişleri 
Komisyonları Raporları. (M. Meclisi : 1/203; C. Senatosu : 1/684) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 375'e 1 nci ek) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği ' 24 . 1 . 1980 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2486 ' 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet MecMsinin 22 . 1 . 1980) tarihli 32 nci Birleşiminde görüşülerek üşaret oyuyla [kabul (edilen, (Kamu 
Güvenliğine Ve Kofluk (Hizmetlerine ÎKşkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması (ve [Bunlara (Yeni Hüküm
ler 'Eklenmesi Hakkında (Kanun Tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur, 

Saygılarımla. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 17 . 11 . 1978 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
27 . 12 . 1979; 3, 8, 10, 15, 17, 22 . 1 . 1980 tarihli 23„ 25, 26, 28, 29, 31 ve 32 nci Birleşimlerinde görüşüle
rek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 375'e 1 nci ek) 

TC 
Başbakanlık 16 . 11 . 1978 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 101 - 347/09892 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinle sunulması Bakanlar Kurulunca 
8 . 11 . 1978 tarihinde kararlaştırılan «Kamu GüvenHğıne ve Kolluk Hizmetlerine ilişkin Bazı Kanunlarda 
DeğişBıBk yapılması "ve bunlara yeni hükümler eklenmesi hakkuıda kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak 
gönderilmiştir, 

Gereğinin yapılmasını izinlerine saygıyla sunarım. 
Bülent Ecevit 

'Başbakan 
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KAMU GÜVENLİĞİNE VE KOLLUK HİZMETLERİNE İLİŞKİN BAZI KANUNLARDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BUNARA YENİ HÜKÜMLER EKLENMESİ HAKKINDA 

KANUN TASARISI 

GENEL GEREKÇE 

Yurdumuzda, son yıllarda güvenlik ve esenliği bozarak vatandaşı tedirgin eden ve ideolojik özellik taşı
yan olayların, genellikle toplu veya bireysel olarak silah, dinamit, ateşli ecza ve benzeri maddeler kullanıla
rak işlenen suçlar biçiminde yaygınlaştığı görülmektedir. 

Bu şiddet eylemlerinin özendiricisi, besleyicisi ve destekleyicisi iç ve dış bazı odakların, bu eylemleri ile 
halkta geniş çapta huzursuzluk ve hoşnutsuzluk uyandırarak rejime karşı güvenin sarsılması ve rejimin işle
mez hale getirilmesini amaçladıkları açıktır. 

Demokratik rejimle yönetilen ülkelerde, bu tip şiddet eylemleriyle savaşım ve alınacak karşı önlemlerin 
dozunu saptamada yürürlükteki yasaların Anayasa ile belirlenen sınırları gözönüne alınması gereken hukuki 
bir ölçü olmaktadır. 

Yurdumuzda da süre gelen şiddet eylemlerine karşı savaşım aynı ölçüler içinde yürütülegelmektedir. An
cak yürürlükteki yasaların bazı boşluk ve noksanlıkları veya bazı yatırımların yetersizliği şiddet eylemlerini 
önlemede istenilen sonucu almayı engellemektedir. 

Anayasa sınırları içinde, yönetime, özellikle ülkenin iç güven ve düzenini sağlamakla yükümlü kuruluş
lara verilmesi olanaklı bazı yetkilerin yasalarımızda yer almamış olması bu kuruluşları, özellikle kolluk 
kuruluşlarını bazı durumlarda etkisiz hatta çaresiz bırakmaktadır. 

Tasan, şiddet eylemlerinin önlenebilmesi için halen yürürlükte bulunan yasalardan, 2559 sayılı Polis Va
zife ve Salahiyet Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gibi yetki yasalarında, 171 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşü Hürriyeti Hakkındaki Kanun, 1630 sayılı Dernekler Kanunu gibi, bazı temel hak ve özgürlüklerin 
kullanılmasını düzenleyen yasalarda saptanabilen boşluk ve noksanlıkların doldurulup giderilmesi ve yeni 
yaptırımlar getirilerek yasal yetkisizlikten doğan suçlulara cesaret verici ortamın belli bir oranda ortadan 
kaldırılması ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun günümüz koşullarında nitelik ve nicelik yönünden 
yeni boyutlar kazanan güvenlik hizmetlerini yürütmekle yükümlü Emniyet Örgütünün görevinde başarılı ol
masını engelleyici, geciktirici nitelikteki ve özellikle mesleğin temelini oluşturan disiplini güçsüzlüğe uğratıcı 
faktörleri ortadan kaldırıp vatandaşın can. ırz ve malım koruma ve tüm olarak iç güvenliği sağlama gibi çok 
önemli ve tam bir tarafsızlık ve adalet!i bir uygulama isteyen emniyet hizmetlerinin etkin ve istenilen bir bi
çimde yürütülmesini sağlamak üzere disipline ilişkin hükümlerinin değiştirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Tasarının 1 nci maddesiyle 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 9, 15 ve 20 nci 
maddelerine birer fıkra eklenmektedir. 

A) Söz konusu Kanunun 9 ncu maddesine eklenmekte olan fıkra Anayasamızın 1488 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 15 nci maddesine uygun bir üzenleme yapmak amacıyla getirilmiştir. 

Anayasanın sözü edilen 15 nci maddesinin 2 nci fıkrası hükmüne göre, hâkim kararıyla yapılacak arama
lar dışında milli güvenlik veya kamu düzeni bakımından gecikmede sakınca bulunan durumlarda kanunla 
yetkili kılınan yerin emriyle de kişilerin üstü, özel kâğıtları ve eşyası aranabilecek ve bunlara el konulabile
cektir. 

Bu hükme uygun olarak, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 9 ncu maddesine 26 .6 .1973 
tarihli ve 1775 sayılı Kanunla «Adli görevleri sırasında ilgili kanunlara göre yapacağı aramalar dışında, milli 
güvenlik veya kamu düzeni bakımından gecikmede sakınca bulunan durumlarda, o yerin en büyük mülkiye 
amirinin emriyle polis, kuşku duyulan kişilerin üstünü, özel kâğıtlarını ve eşyasını arar ve yukarıdaki bent
lerde sayılan alet ve eşyalara el koyar» şeklinde bir fıkra eklenmişti. Ancak, bu fıkra, Anayasa Mahkemesinin 
25 . 4 , 1974 gün ve E : 1974/13 sayılı kararıyla iptal edilmiştir. 
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îptal kararında, özetle «Fıkradaki kavramların geniş bir yorumla ve keyfi bir uygulamaya yol açabileceği, 
bu nedenle gecikmesinde sakınca olan hallerin kesin çizgilerle belli edilmesi gerektiği» görüşü belirtilmiştir. 

Önleyici kolluk hizmetlerinde, eylem alanının her eylem için önceden sınırlanması ve koşullara bağlan
masının, görevin etkinliğini azaltacak hatta tamamen ortadan kaldırılmasına yol açabilecek sonuçlarına rağ
men, 2559 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine eiklenmekte olan fıkra ile Anayasanın anılan hükmüne uygun bir 
düzenlemeye gidilmesine çaba gösterilmiştir. 

Bu ölçüler içinde, polisin, suç işlenmesini önlemek için, 9 ncu maddede gösterilen silah, alet ve eşyaları 
bulundurduğundan kuşku duyduğu kişileri, o yerin en büyük mülkiye amirinin emri ile arayabileceği hükmü 
getirilerek şüpheli hangi silah, alet ve eşya ile ilgili olabileceği açıklıkla saptanmaktadır. Bu silah ve aletlerin 
niteliği gözönüne alınırsa aramanın hemen yapılmaması milli güvenik ve kamu düzeni bakımından sakınca do
ğuracağından, Anayasanın 15 nci maddesinin ikinci fıkrasında aranan koşul da gerçekleşmiş olmaktadır. 

Diğer yandan, arama emrini verecek olan o yerin en büyük mülkiye amirinin 5442 sayılı İl İdaresi Ka
nununa göre, kamu düzen ve güvenliğinin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi içlin gereken önlemleri 
almakla görevli ve sorumlu olduğu dikkate alınarak, Anayasanın 15 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki 
«Kanunla yetkili kılınan amir» olarak kabulü uygun görülmüştür. 

B) 2559 sayılı Kanunun 15 noi maddesine eklenen fıkra, önleyici zabıta hizmetlerinin görülmesi sırasın
da, polise kuşkulandığı kişilerden kimliğini bildirmeye davet etme yetkisi açıklanmakta, buna karşı kişilerin 
kimliklerini gerçek biçimde ve her türlü belge ile ispatlama zorunluluğu getirilmektedir. Bu işlem sırasın
da kimliğini 'gösteremeyenler veya kimliklerinin doğruluğu üzerinde ciddi kuşku duyulan kişiler hakkında 
2559 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin uygulanarak parmak izi ve fotoğrafının polisçe alınması kuşkulu du
rumunun ileride saptanmasına olanak sağlamaktadır. Bu önlem, kişilerin polisin kimlik saptaması sırasında 
göstermek üzere üstlerinde her zaman kimlik taşıma zorunluluğunu getirmesi bakımından yararlı görülmüştür. 

C) 2559 sayılı Kanunun 20 nci maddesine eklenen öteki fıkra milli güvenlik veya kamu düzeni bakımın
dan gecikmede sakınca bulunan durumlarda o yerin en büyük mülkiye amirinin emriyle polisin, konutlara, 
işyerlerine ve bunların eklentilerine girebileceği, arama yapabileceği ve buralardaiki eşyaya el konulabileceği 
hükmünü getirmek yoluyla, Anayasanın 16 nci maddesinin 2 nci fıkrasına uygun biçimde güvenlik kuv
vetlerine önleyici 'kolluk hizmetlerini yürüttüğü sırada yeni bir yetki vermektedir. 

Bu fıkranın yollama yaptığı 2559 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin sayılan bentleri, polisin yazılı emir 
istemeksizin yalnızca yetkili amirin sözlü emri ile yapmak zorunda bulunduğu ve gecikmesinde sakınca doğ
ması kuşkusuz olan bazı görevleri göstermektedir. Bu suretle, kamu düzeninin sağlanmasıyla doğrudan il
gili olan bu görevlerde aranan koşulların, konutlara girilmesindeki nedenler için de aynen söz konusu olacağı 
şüphesizdir. 

Madde 2. — Tasarınm bu maddesiyle 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 82, 85 ve 86 nci madde
leri değiştirilmekte ve bu kanuna 7 ek madde ile 2 geçici madde eklenmektedir. 

A) 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu örgüt personeline uygulanacak disiplin cezalarını sap
tayan 82 nci maddesi, 657 sayılı Kanunun genel hükümleri gözönüne alınarak ve emniyet hizmetinin özel
liğine göre yeniden düzenlenmiş ve böylece her iki kanun arasında uygunluk sağlanmıştır. 

B) Emniyet örgütü personelinin derece ve rütbe yükselmesi ve kademe ilerlemesi gibi özlük haklarına 
ilişkin yasal hükümlerin uygulanmasında temel bir belge niteliğinde olan sicil raporlarını doldurmaya yetkili 
amirler, 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 85 nci maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan bir tü
zükte gösterilmiştir. 

Ancak, sonradan yürürlüğe giren îl İdaresi Kanununun il ve ilçede görevli memurlara ve bu arada em
niyet örgütü personeline sicil verecek amirleri saptayan genel hükümleri karşısında sözü edilen tüzüğün 
uygulanmasına olanak bulunamamıştır.: 

îl İdaresi Kanununa göre yürütülen uygulamada, sicil amirleri, hizmetin gereği olarak ilin çeşitli yerle
rine birimler biçiminde dağılan ve sayısı son yıllarda büyük artış gösteren emniyet örgütü personelini fiilen 
tanıma olanağı bulmaksızın sicil raporu düzenleme zorunda kalmış, buna karşın memura en yakın amirleri 
bu yetkiden yoksun bırakılmıştır.-
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Disiplin sağlanmasında ve korunmasında büyük aksaklık doğurduğu saptanan bu durumun düzeltilebil
mesi ve mesleğin özelliğine uygun bir sicil sistemi getirilmesi için 3201 sayılı Kanunun 85 nci maddesinin 
değiştirilmesi gerekli görülmüştür. 

C) Emniyet örgütü personelinin ödüllendirilmesine ilişkin 86 ncı maddesi, görevlilerin çalışma özenini 
artıracak, göreve bağlılıklarını güçlendirecek biçimde yeniden düzenlenmiştir. 

Ç) 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa eklenen ek madde 1, emniyet örgütünün disiplin kurullarının 
yeniden düzenlenmesini öngörmektedir. 

Bilindiği gibi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin kurullarıyla ilgili 134 ncü maddesinin yü
rürlüğe girmesiyle Emniyet Teşkilat Kanununa göre kurulmuş olan disiplin kurulları ortadan 'kalkmış bulun
maktadır. 

657 sayılı Kanunun sözü geçen 134 ncü maddesi uyarınca yürürlüğe konulan «Devlet Memurları Disiplin 
Kurulları Yönetmeliği» disiplin kurullarının oluşumunu, çalışma yöntem ve koşullarını düzenlemiştir. 

Bu genel hükümler gereğince, öteki Devlet memurlarıyla birlikte, emniyet örgütü personeli hakkında da 
disiplin cezası vermeye yetkili olan disiplin kurullarının, illerde, tümüyle polis mesleğinin özelliklerini bil
melerine olanak bulunmayan örgüt dışından gelen memurlardan, merkezde de, işlerinin çokluğu nedeniyle 
sürekli ve düzenli olarak toplanamayan Bakanlık yöneticilerinden oluşması, meslek disiplininin korunması koşul
larından olan hizmete uygun, etkin ve ivedi bir yoldan karar alınmasını engellemektedir. 

Görevin disiplin kuralları içinde yürütülmesinin zorunlu olduğu polis mesleğinde, işlenen disiplin suçları 
hakkında gereken cezaların zamanında verilememesi, cezanın suçu önleyici ve kişiyi düzeltici niteliklerini orta
dan kaldırmakta ve bu durum meslek disiplinin, ast üst ilişkilerinin bozulmasına ve görev etkinliğinin kaybol
masına neden olmaktadır. 

Açıklanan bu sakıncaların giderilmesi için daha hızlı sonuç alabilecek ve mesleğin özelliğine uygun yeni 
bir disiplin kurulları sistemi bu madde ile getirilmiş bulunmaktadır. 

D) 3201 sayılı Kanuna eklenmekte olan ek madde 2, Emniyet örgütünde kurulacak disiplin kurulları- -
nın ceza verebilecekleri personel ve uygulayacakları cezalar bakımından yetki sınırlarını belirlemektedir. 

Maddeye egemen olan görüşe göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki, disiplin kurullarını ce
za vermek için sadece görüş bildiren bir yer kabul eden ve ceza verme yetkisini merkezdeki atamaya yetkili 
amire bırakan sistem bırakılmakta ve disiplin kurulları, gösterilen yetki sınırları çerçevesinde disiplin cezası 
vermede birer karar yeri durumuna getirilmektedir. Böylece 657 sayılı Kanuna göre bugüne kadar uygula
mada karşılaşılan, işlerin merkezde toplanması yüzünden disiplin cezalarının geç verilmesinden doğan sakınca 
giderilecek ve disiplin işleri büyük bir hız kazanmış olacaktır. 

Disiplin kurullarının toplanma, görüşme ve karar verme temel ve yöntemleri ve disiplin işlerinin yürü
tülmesine ilişkin diğer kuralların bir yönetmelikle düzenlenmesi öngörülerek sistemin ayrıntılı hükümlerinin 
tek bir metinde toplanması sağlanmış olacaktır. 

E) Emniyet örgütünde, eylemli polis hizmetlerini yürüten emniyet hizmetleri sınıfı dışında kalan öteki 
sınıflarda bulunan personelin, disiplin, suçu oluşturan eylem ve davranışları nedeniyle disiplin cezası ver
meye yetkili disiplin kurulları ek madde 3'de açıklıkla gösterilmektedir. 

Bu personel için mesleki derece söz konusu olmadığından, haklarında karar vermeye yetkili olan di
siplin kurulları kadro dereceleri gözönüne alınarak saptanmış bulunmaktadır. 

F) Disiplin kurulları kararlarının, uygulayacakları cezaların türüne göre hangi amir veya yerin onayı 
ile kesinleşeceği ek madde 4'de belirlenmiştir. 

il polis disiplin kurullarının kararlarından meslekten çıkarma cezası dışında kalanlara valinin onayı ile, 
meslekten çıkarma cezaları ise Merkezde Genel Müdürlük Yüksek Disiplin Kurulunca ikinci bir incele
meden sonra Bakanın onayı ile kesinleşecektir. 

îl polis disiplin kurulunun, Genel Müdürlük Yüksek Disiplin Kurulunca uygun görüş bildirilmeyen mes
lekten çıkarma cezası kararları ile öteki kurulların kararlarını onaylayacak yerin değişik görüşe sahip olma
ları durumunda Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunun hakem kurul olarak konuyu kesin karara bağlaması uy
gun görülmüştür. 
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G) Ek madde 5 hükmü, disiplin kurullarının işleyişinde etkinliği sağlayıcı yeni bir önlemi düzenlemek
tedir. 

Bilindiği gibi Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırma önleminin uygulanma koşulları ve izlene
cek yöntem 657 sayılı Kanunun 137 - 145 nci maddelerinde gösterilmiştir. 

Genel olarak, hakkında yapılacak bir soruşturma nedeniyle görevi başında kalması uygun görülmeyen me
mur, kanunda belirtilen yetkili amirlerce görevinden uzaklaştırılmaktadır, 

Soruşturma başlamadan veya soruşturma sırasında alınması olanaklı bulunan bu önlemin, soruşturmanın 
sonuçlandırılmasıyla birlikte kaldırılması da asıldın 

Ancak, 657 sayılı Kanunun genel hükümlerine göre yapılan bu uygulama, disiplin temeline dayanan 
polis mesleğinde bazen yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, hakkında soruşturma yapılan bir emniyet persone
linin, daha önce görevden uzaklaştırılmış olsun veya olmasın, işlediği suç nedeniyle yetkili disiplin kuru
lunca meslekten çıkarma cezası kararı verilmişse, bu durum da yeni bir görevden uzaklaştırma nedeni ola
bilecektir. Yetkili amirler (İl'de vali, Merkezde Bakan) bu memurun, kararın kesinleşmesine kadar görevi ba
şında kalmasında sakınca gördüklerinde görevden uzaklaştırma önlemini uygulayabileceklerdir. 

Görevden uzaklaştırma herhangi bir süre kaydına bağlı olmaksızın kararın onaylanmasına kadar devam 
edebilecektir. Haklarında verilen meslekten çıkarma cezası, alt derece cezaya indirilerek, bu cezaları kesin
leşen personel için 657 sayılı Kanunun değişik 141 nci maddesi uygulanarak görevden uzaklaştırma süresi 
içindeki özlük ve mali hakları geri verilecektir. 

H) Ek madde 6 ile emniyet örgütü mensuplarına doğrudan doğruya disiplin cezası vermeye yetkili amir
leri gösteren hükmün, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve 3201 
sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu kanunla değiştirilen 82 nci maddesine uygun biçime getirilebilmesi için, 
yeniden düzenlenmesi gerekli görülmüştür. 

İ) «Polis» ve «Emniyet» gibi polis mesleğini simgeleyen sözcükleri ad alarak yayımlanan bir kısım dergi 
ve gazeteler, polisin mesleki, sosyal ve kültürel sorunlarım konu edinerek, örgüt mensupları arasında olum
suz bir ortam yaratılmasına ve örgüt bütünlüğünün bozulmasına yol açacak nitelikte yayınlar yapmaktadır. 

Emniyet örgütü içinde olmayan bazı kişiler tarafın lan yayımlanmasına karşın, adlarına göre vatandaşta 
resmi bir yayın izlenimi uyandıran bu dergi ve gazete1 erin, polis mesleğine zarar getirici yayınlarının etki
sinden korunulması için, adlarındaki emniyet örgütüne ilişkinl'iği ve yakınlığı belirleyen sözcükleri ve poli
sin resmi bir simgesi olan «Polis Yıldızı» nı Simge ola~a!k kullanmalarının önlenmesi gerekli görülmüş ve Ek 
Madde 7 ile konu yeni bir düzene kavuşaıru'muştur. 

J) Tasarının getirdiği hükümlerle yapılan yeni düzenlemeye geçişi sağlamak üzere 3201 sayılı Emniyet 
Teşkilat Kanununa 'iki geçici maddenin eklenmesi zo unlu görülmüştür. 

Geçici 'Madde 1. — 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa hu Kanunla eklenen ve Emniyet örgütünde 
disiplin işlerinin düzenlenmesine ilişkin hükümler gerekince, çalışmaya başlayacak olan disiplin kurullarına, 
mevcut dosyaların aktarma biçimi düzenlenmektedir. 

Geçici Madde 2. — 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa bu Kanunla eklenen Ek Madde 7'nin uygu
lanmasında, dergi ve gazetelerin yeni duruma geçişleri için bir süre verilmektedir. 

Madde 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ile 16.10.1949 günlü ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 nci mad
desi (D) fıkrası ile 32 nci maddesi (E) fıkrası değiştirilmektedir. 

İl İdaresi Kanununun 11 nci maddesi (D) fıkrası valiye, il içindeki kolluk kuvvetleriyle bastırılamayacafc 
olağanüstü ve ani olayların oluşumu karşısında kalırsa en yakın askeri kuvvet komutanından yardım isteme 
yetkisini tanımaktadır. Günümüzde oluşan olayların niteliği bakımından bu yetki valilerce sık sık kullanıl
maktadır. Yürürlükteki hükme göre yardım istenebiLnesi için olaylar başlayacak, vali elindeki kolluk kuv
vetlerini kullanmasına karşın olayları bastıramayacak, yardım ondan sonra istenecektir. Günümüzde toplum-
s&l olaylar genellikle ani olarak başlamakta ve hızla ge lişleyere'k kısa zamanda yıkıcı 'bir hal almaktadır. Bu 
durumda askeri ^birlikten istenen yardım, çoğu kez olay yıkımını yaptıktan sonra yetişebilmekte ve yardımdan 
beklenen yarar da sağlanamamaktadır. 

Bu askeri birliklerden yardım isteme durumunu yalnız olayların çıkışından sonraya bırakmamın yeterli ol
madığı, maddenin bu durumuyla amacı sağlamada yetersiz kaldığı dikkate alınarak ortaya çıkması olası olay-
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ların kolluk kuvvetlerince önlenemeyeceği kanısına varılması durumunu da kapsayacak biçimde düzenlenmesi 
gerektiği sonucuna varılmış ve madde ibuna göre düzenlenmiş ve yeni metne, yardım istenmesi durumunda, 
bu yardımı sağlayacak sorumlunun başvurulan komutan olduğu belirtilmek suretiyle uygulamaya açıklık ge
tirilmiştir. 

Aynı Kanunun 32 nei maddesi (E) fıkrası, yukarıda açıklanan nedenlerle ve İl/E fıkrasına uyar duruma 
getirilmiştir. 

Madde 4. — Tasarının 4 ncü maddesiyle 10,2.1963 gün ve 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hür
riyeti Hakkımda Kanuna 1932 sayılı Kanunla eklenen 7 nei maddesi 3 ncü fıkrası değiştirilmiş, 10 ncu mad
desine bir fıkra eklenmiş ve 171 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi (b) bendi değiştirilmiştir. 

Bu değişikliklerden : 
A) 171 sayılı Kanuna 1932 sayılı Kanunla eklenen 7 nei maddenin 3 ncü fıkrasında yapılan değişiklik 

ile toplantı veya gösteri yürüyüşünün yapılmasından önce düzenleme kurulunca o yerin mülkiye amirine ve
rilmesi gereken bildirinin verilme süresinin 48 saatten 72 saate çıkarılması amaçlanmıştır. Sürenin uzatılma
sı, tasarı ile yasamın 10 ncu maddesine eklenen erteleme yetkisinin kullanılmasına .işlerlik kazandırmak için zo
runlu görülmüştür. 

B) Aynı Kanuna 1932 sayılı Kanunla eklenen 10 ncu maddeye bu kez eklenen fıkra ile, yasanın ama
cına uygun biçimde toplantı ve gösteri yürüyüşleriinin her türlü saldırıdan uzak biçimde yapılmasını sağla
mak ve sırf bu amaçla idarenin gerekli önlemleri alması için gerek gördüğü süreyi kazanabilmesi ve önlem
lerini tam alabilmesi için o yerin mülkiye amirine toplantı veya yürüyüşü 10 günü aşmamak üzere erteleme 
yetkisi tanımaktadır. 

İdarenin böyle bir yetkiye duyduğu gereksinim ortadadır. Erteleme yetkisinin olmayışı bazı durumlarda 
her türlü saldırı ve baskıdan uzak olarak yapılması gereken toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin korunmasını 
sağlayacak önlemleri alma olanağını ortadan kaldırmaktadır. Bu yetkinin kötüye kullanılmasını önlemek 
üzere hızla sonuç verecek bir yargı denetimi öngörülmüş bu yolda hakkın özüne dokunacak nitelikteki uygula
manın önüne geçilmiştir. 

C) 171 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi (b) bendinde yapılan değişiklikle, 6136 sayılı Kanunda yapılması 
düşünülen ve TBMM'ne sunulmuş olan tasarı hükümle/inin 171 sayılı Kanuna yansıması sağlanmıştır. 

Madde 5. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkındaki Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesi Hakkımda 19.1.1976 güm ve 1932 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi değiştirilerek yeniden düzenlen
miştir. 

Bu değişiklikle cezaların artırılması ve verilen cezanın ertelenmesi ve paraya çevrilmesi önlenerek ceza et
kinliğinin artırılması amaçlanmıştır. 

Madde 6. — Tasarının 6 ncı maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun I nei kısmının, ödevler 
ve sorumluluklar başlıklı ikinci bölümü sonuna bir madde eklenmektedir. 

657 sayılı Kanunun söz konusu I nei kısmın ikinci bölümü Devlet memurlarının genel olarak ödev ve so
rumluluklarını belirlemekte ve Devlet memurunun göreve bağlılığını ve görevde yansızlığını sağlayacak hü
kümleri içermekte, mıemuru yansızlıktan ayırabilecek bazı davranışları yasaklamaktadır. Ancak günümüzde 
çok yaygınlaşan örgütlenme eğilimi dernekleri günlük yaşantımızda çok etkili kuruluşlar durumuna getirmiş, 
hemen her konuda binlerce dermeğin kurulmasına neden olmuştur. Bu eğilim Devlet memurlarını da etkilemiş
tir. Memurlardan pek çoğu gördüğü kamu hizmetiyle ilgili olsun olmasın ilgi duyduğu derneklere üye ol
makta, bunların çalışmalarına katılmaktadır. Yoğunlaşan derneksel çalışmalar ister istemez kamu hizmetlerini 
ve kamu görevlilerini olumlu veya olumsuz yönden etkilemekte ve giderek aynı kurumda çalışan personeli 
birihirine karşıt düşebilen derneklerde karşı karşıya getirebilmektedir. Bu durum Devlet memurunun yan tut
madan çalışmasını engellemekte ve kamu hizmeti bundan etkilenmektedir. 

Bu nedenle Devlet memurlarının derneksel çalışmalar yoluyla yansızlıktan ayrılmasını önlemek kaçınılmaz 
duruma gelmiş ve bunu sağlamak üzere 657 sayılı Kanunun I nei kısmın 2 nei ibölümü sonuna söz konusu 
madde eklenmiştir. 

Madde Devlet memurlarının dernek kurma ve derneklere girme açısından uyma zorunda olduğu husus
ları belirtmektedir. 
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Madde 7. — Tasarının 7 nci maddesi 'ile 22.11.1972 gün ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 2 noı mad
desi birinci fıkrasının son cümlesi, 4 ncü maddesi birinci fıkrasının son cümlesi, 7 nc'i maddesi (b) bendi, 
9 ncu maddesi birinci fıkrası, 35 nci maddesi, 51 nci maddesi ikinci fıkrası ile 64 ncü maddesi değiştiril
mekte, 63 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi ve kanuna bir ek ve bir geçici madde eklenmesi öngörülmek
tedir. 

A) Dernekler 'Kanununun 2 nci maddesi dernek kurma hakkını düzenlemekte ve kimlerin dernek kura
mayacağını belirtmektedir. Yasanın dernek kurma hakkını elinden aldığı bir kişinin kurulmuş derneklere 
üye olması aynı derecede sakıncalı olacağı doğal bulunduğundan bu boşluğun doldurulması için 1630 sayılı 
Dernekler Kanununun 2 nc'i maddesi, 1 nci fıkrası son cümlesi bu yolda değiştirilmiştir. 

B) Derne'kler Kanununun 4 ncü maddesi, derneklerce amaç olarak benimsenmeyecek konulan belirttik
ten sonra amacı birden çok olan derneklerin kurulamayacağını hükme, bağlamaktadır. Kanunun 1 nci madde
sinde, kazanç paylaşma dışında ıbelirli ve ortak bir amacı gerçekleştirnıek üzere en az 7 kişinin bilgi ve çalış
malarını sürekli olarak birleştirmeleri yoluyla kurulan derneklerin bu kanun hükümlerine bağlı olacağını 
hükme 'bağlarken derneğin tanımını yapmış bulunmaktadır. Bu tanımdan derneklerin ancak (belirli ve ortak 
bir amacı) olabileceği anlaşılmaktadır. Tek amacın belirli olabilmesi ancak, bu amacı gerçekleştirmek için 
yapılacak çalışmaların konuları ve davranış biçimlerinin açıklanmasıyla olası bulunduğu açıktır. Bu hususta 
derneklerin yürüttüğü çalışmaların amaç doğrultusunda ve amaç içinde yapılıp yapılmadığının denetlenmesi 
işlemi için de önem göstermektedir. Dernek kuran kişilerin bu durumu açık biçimde anlayabilmesi için söz 
konusu değişikliğin yapılması zorunlu görülmüştür. 

C) Aynı Kanunun 7 nci maddesi (b) bendi 4 ncü maddede yapılan değişikliğe paralel olarak ve aynı 
gerekçeyle değiştirilmiştir. 

Ç) (Dernek tüzükleri idarece ancak kuruluş aşamasında denetlendbilmekte ve bu aşamada kanuna ay
kırılık veya noksanlık saptanması durumunda ilgililerden tüzüğün düzeltilmesi istenebilmektedir. Yürürlük
teki hükme göre çalışma alanı bir il içinde kalan derneklerin tüzükleri merkezinin bulunduğu il valiliğince, 
birden çok ilde çalışacak derneklerin tüzükleri ise İçişleri Bakanlığınca incelenmektedir. Kuruluştan sonra 
çalışma alanını çok ile yayan dernek tüzükleri şube açtığı il valiliklerince ve İçişleri Bakanlığınca inceleme
ye bağlı tutulduğunda tüzükte bu aşamada saptanan kanuna aykırılık veya noksanlıkların giderilmesi ola
nağı bulunamamaktadır. Bu boşluğun giderilmesi ve değişik nedenlerle sonraki incelemelerde saptanan ka
nuna aykırılık veya noksanlıkların giderilmesine olanak sağlanması için sözkonusu değişiklik yapılmıştır. 

D) Dernekler Kanununun 35 nci maddesi dernekler için yasaklanmış çalışmaları belirtmektedir. Madde, 
yasanın 4, 7 ve 9 ncu maddelerinde yapılan değişikliklerin maddeye yansıtılması için değiştirilmiş ve dernek
lerin ('siyasetle uğraşamayacakları) hükmünü içerecek biçimde yeniden düzenlenmiştir. 

Dernekler Kanununun 4 ncü maddesinin (ı) bendi siyasi amaçla dernek kurulmasını yasaklamıştır. Bu 
itibarla 35 nci maddenin yeni düzenlenmesinde derneklerin siyasetle uğraşmalarını yasaklayan hükmün kon
ması bu yasağın bir başka biçimde anlatımından öte bir anlam taşımamaktadır. Bir başka deyimle 35 nci 
maddenin yeni Ibiçiminde, I sayılı fıkranın (d) bendi olarak metne konan hüküm dernekler için yeni bir 
yasaklanmış çalışma türü olmamaktadır. 

E) Derne'kler Kanununun 51 nci maddesi ikinci fıkrası, derneklerce kullanılacak alındıların Maliye Ba
kanlığınca bastırılarak derneklere verilmesi esasını getirecek biçimde düzenlenmiştir. Derneklerin vatandaştan 
veya üyelerinden para alırken kullanılan alındıların düzensizliği, pek çok yakınmaya konu olmakta ve türlü 
yolsuzlukların yapılmasını kolaylaştıracak bir düzensizlik göstermektedir. 

Bu sakıncaların giderilmesinin en etkili önlemi olarak derneklerce kullanılan alındıların Maliye Bakanlı-
ğınoa bastırılıp derneklere verilmesi yöntemi olduğu düşünülmüş ve madde ona göre düzenlenmiştir. Uygu
lamanın ayrıntısı ve özellikle denetlemenin yöntemi İçişleri ve Maliye bakanlıklarınca düzenlenecek yönet
meliğe bırakılmıştır. 

F) Aynı Kanunun 64 ncü maddesi yeniden düzenlenmiş, düzenlemede yasaklanmış amaçla dernek kuran
lara verilecek cezalar artırılırken, amacı tek ve belirli olmayan veya tüzüğünde saptanan çalışma konuları ve 
çalışma biçimleri amaca uygun ıbulunmayan dernekleri kuranlar veya bu yolda yönetenler hakkında uygula
nacak ceza, durum öteki durumlar kadar ağır olamayacağı için daha düşük tutulmuştur. 
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G) Kanunun 2 nci maddesinde yapılan değişikliğe uygun olarak derneklere girme hakkı bulunmayan 
kişileri dernek üyeliğine kabul eden yöneticiler ile, bu yasaklamaya karşın dernek üyesi olanlara verilecek 
cezanın belirlenmesi için 63 ncü maddeye bir fıkra eklenmektedir. 

H) Gerek yöneticileri, gerek üyeleri suç işlemeyi gelenek durumuna getiren derneklerin zor olaylarım yay
gınlaşıp sürdürülmesindeki etkileri son zamanlarda belirginleşmiş, pek çok dernek suçluların sığındığı, suç
ların tezgâhlandığı odaklar olarak ortaya çıkmıştır. Bu olaylarla etkili düzeyde savaşım için bu dernekle
rin kapatılması tek çıkar yol olarak görülmüş ve bunu sağlayacak hüküm ek madde ile yasa metnine konul
muştur. 

I) Dernekler Kanununa eklenen geçici 4 ncü madde, yasada yapılan değişikliklere göre dernek tüzükle
rinde yapılması zorunlu değişiklikleri düzenlemektedir. 

Madde 8. — Adli görev yaparken suç işleyen kolluk amir ve memurları için yapılacak kovuşturmada uy
gulanacak yöntemin değiştirilmesi için 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 154 ncü maddesi 
değiştirilmekte ve kolluk personeli için eskiye oranla değişik bir yöntem uygulanması öngörülmektedir. 

Madde 9 ve 10. — Yürürlük ve yürütme maddeleri olup anlamlan açıktır. 

TASARI VEYA TEKLİFİN 
Cumhuriyet Senatosu 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü 

24 . 1 . 1980 
Sıra Sayısı 

M.M. C.S. ÖZETİ 

Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine İlişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve 
Bunlara Yeni Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

375'e 
1 nci Ek 
MÎLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE : 3 aydan fazla 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜUE : 3 ay. 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ : 24 Nisan 1980 

TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ 
KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün) 

1. — Anayasa ve Adalet Komisyonu : On gün 
2. — İçişleri Komisyonu : On gün 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 30 . 1 . 1980 

Esas No: 11684 
Karar No: 15 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisinin 22 Ocak 1980 tarihli 32 nci Birikiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, Kamu 
Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine İlişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bunlara Yeni Hükümler 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 24 Ocak 1980 tarihli ve 2486 sayılı yazı
ları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmiştir. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca da aynı gün Ko-
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misyonumuza gönderilen tasarı, Komisyonumuzun 30 Ocak 1980 tarihli toplantısında, İçişleri, Milli Savunma 
ve Adalet bakanlıkları temsilcileri de hazır bulunduğu halde incelenmiştir. 

Tasarı 2559 sayılı Polis Vazife ve Selâhiyet Kanunu, 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanunu, 5442 sayılı İl İda
resi Kanunu, 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkındaki Kanun, 1630 sayılı Dernekler 
Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda bazı değişiklikler yapılmasını ve bunlara yeni hükümler 
eklenmesini öngörmektedir. 

Tasarı, gerekçesinde de belirtildiği üzere, şiddet eylemlerinin önlenebilmesi için, Anayasal hükümler için
de kalınarak, daha etkin yasal tedbirler almaya yöneliktir. 

Komisyonumuz, tasarıyı önce Anayasamızın temel ilkeleri açısından değerlendirmiş, daha sonra öngörülen 
değişiklikleri, içinde bulunduğumuz koşulların gerekli kıldığı çözümlere uygunluğu yönünden incelemiştir. Ko
misyonumuz tasarının tümünü olumlu karşılayarak maddelerinin görüşülmesine geçmiştir. 

Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmıişitir. Ko
misyonumuz çalışmaları sırasında, tasarının 2 nci maddesi kapsamında yer alan 86 nci maddede geçen «aylık» 
deyiminin «Ibrüt aylık tutarı,» olduğunu tespit etmiştir. 

İşbu raporumuz, havalesi gereğince Oımhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Başkanvekilıi Sözcü Kâtip 
C. Bşk. S. Ü. İstanbul Aydın EskÜşeMr 

Prof. Dr. Safa Reisoğlu Ali Oğuz Sadettin Demirayak Hikmet Savaş 
Toplantıda bulunamadı 

Amasya Ankara Bursa İstanbul 
Nevzat Şener Turhan Kapanlı Şeref Kayalar Sadık Batum 

Toplantıda bulunamadı 
Kahramanmaraş Kütahya Manisa 

Rıza Akgün Fevzi Ergun Çerçeve 2 nci madde ile değiştirilen 3201 sayılı Em 
Toplantıda 'bulunamadı niyet Teşkilatı Kanununa eklenen ek 8 nci madde 

ve buna paralel olan geçici 3 nCü maddeye muhalifim 
Fahri Dayı 

Muğla Samsun Tabii Üye Tabii Üye 
Fevzi Özer Cefâ! Arştan Mucip Ataklı Ahmet Yıldız 

Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığına 

KARŞI OY 

Çerçeve 2 nci madde ile değiştirilen 3201 sayılı Emniyet Te$kilâtı Kanununa eklenen Ek 8 nci maddeye ve 
buna paralel olarak kabul edilen geçici 3 ncü maddeye karşıyım. 

Şöyîeki : 
1. Ek madde 8'de «Emniyet Teşkilatı mensupları ile çarşı ve mahalle bekçileri dernek ve vakıf kuramaz

lar,..» denmektedir. 
2. Anayasamızın Temel Haklar ve Ödevler kısmında yer alan 11 nci maddenin ikinci fıkrasına göre: Kanun. 

temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunamaz. 

Gene Anayasamızın 29 ncu maddelerine göre herkes, önceden izin almaksızın dernek kurmak hakkına sa
hiptir. Ancak gene Anayasamızın 29 ncu maddesine göre: Kanun, Devletin ilkesi ve mÜlldtİyle bütünlüğünün, 
milli güvenliğin, kamu düzeninin ve genel ahlâkın koi-unıması maksadıyla sınırlar koyabilir. 

Buradakii sınırlar koyma, temel hak ve hürriyetin özüne dokunana anlamında değildir. 
Anayasamızın 29 ncu maddesindeki; Devlerin ülkesi ve milletiyle bütünlüğüniün, milli güvenliğin, kamu 

düzeninin ve genel ahlâlkın korunması maksadüyla sınırlar koyabilir denmesi, demelk kurulamaz, temel hak 
kullanılamaz anlamında değildir. Bu hakkın böyle sınırlamalar ile kullanılabileceğini belirler. 
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'Bu nedentesdirM dernek kurma hakkını tamamen 'bertaraf etmeden bazı kayıtlarla dernek kurma hakkı 
kabul edilebilir. 

Örneğin: «Emminyet örgültü mensupları ile çarşı ve mahalle bekçileri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci maddelerinde ryelintlilen ilke, ödev ve sorumlulukları ile bağdaşmaz amaçlar 
güden yada çakmalar yapan dernekleri kuramazlar, bu yolda çalışan demeklere üye olamazlar, bu derneklerin 
çalışmalarını destekleyemezler, başkalarını üye ve destek olmaya zorlayamaz yada özenldiiremezler.» denile
rek, dernek kurma hakkının özüne değil, ama Anayasamızın 29 ncu maddesinin esprisine denk düşen sınırla
malar düş!üniül!ebil'irdi. 

Oysakli Komisyonca kabul edilen metin, dernek kurma gibi bir temel hakkın özünü ortadan kaMırır mahi
yette olduğumdan muhalifim. 

C, S. Manisa Üyesi 
Fahri Dayı 

İçişleri Komisyonu 
Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
içişleri Komisyonu 8.2. 1980 

Raporu 
Esas No. : 1/684 

Karar No. : 2 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

-Millet Med'isinin 22 Ocak 1980 tarihli 32 ncii Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, «Kamu 
Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine İlişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bunlara Yeni Hükümler 
Eklenmesi Hâkkınida Kanun Tasarısı» Millet Meclisi Başkanlığının 24 Ocak 1980 tarihli ve 2486 sayılı yazıları 
ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmişti. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca da 1 Şubat 1980 'tarihinde Komisyonumuza gönderilen tasarı, Komisyo
numuzun 5 Şubat 1980 tarihli toplantısında, İçişleri ve Adalet bakanlıkları temsilcilerinin katılmalarıyla ince
lenip görüşüldü. 

Kanun Tasarısı 2559 sayılı Polis Vazife Ve Salâhiyet Kanunu, 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanunu, 5442 
sayılı İl İdaresi Kanunu, 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkındaki Kanunu, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanunu ile 1630 sayılı Dernekler Kanununda bazı değişiklikler yapılmasını ve bunlara yeni hükümler 
eklenmesini öngörmektedir. 

Komisyonumuz, şiddet eylemlerinin önlenmesi ve (daha e'tkin yasal tedbîrler almaya yönelik olan tasarıyı, 
Millet Meclisinden geçen biçimiyle kabul etmiş ve maddelerinin görüşülmesine geçmiştir. 

1. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 9 ncu maddesine eklenen ek fıkralar ile polisin bu 
maddede gösterilen silah, alet ve eşyaları bulundurduğundan kuşku duyduğu kişileri, o yerin en büyük mülkiye 
amirinin, emri ile arayabileceği hükmü getirilmektedir. Ancak o yerin en büyük mülkiye amirinin arama ve 
elkoymaya ilişkin emri yazıyla verilir. İvedi durumlarda sözlü olarak verilen emir en kısa zamanda yazı ile doğ
rulanır. 

5680 sayılı Basın Kanunu kapsamına giren basılı eserlerin arama ve zaptı genel hükümlere göre olur. 

Aynı Yasanın 17 nci maddesine eklenen fıkra ile de, polis suç işlenmesini önlemek veya işlenmiş suçların 
faillerini ele geçirmek için kişilerden «Kendinin polis olduğunu belirleyen belgeyi gösterdikten sonra» kimliği
ni sorabilir. 

2< 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununun, emniyet örgütlü personelime uygulanacak cezaları belirle
yen 82 nci maddesi, emniyet hizmetlerinin özelliğine göre yeniden düzenlenmektedir. 
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Personelin sicil raporlarını durdurmaya yetkili emirleri bel'Meyen 85 nci madde; hizmet özelliği ve hiyarar-
şik il'işlkifer dikkate alınarak değiştirilmekte ve örgüt mensuplarına sicil raporu vermeye yetkili amirlerin 
nasıl tespit edileceği yeniden beldrlenrmektedir. 

Aynı Yasanın 86 ncı maddesi ile başarılı hizmet ve davranışların ödüllendirilmesine ilişkün hükümler geniş-
kttiîmekitedir. Ayrıca bu 86 ncı madde hükmünün geriye yürüme tarihi 1 . 1 . 1968 tarihidir, 

Tasarı ile getirilen ek maddelerle, hizmetlin ve mesleğin özellikleri dikkate alınarak emniyet örgütünde uygu
lanacak disiplin cezaları belirlenmekte, teşkilât mensuplarına disiplin cezası uygulayacak disiplin kurullarının 
kuruluş, görev, yötiki ve çalışma esıas ve usulleri düzenlemekte, ülkenin iç güvenliğini, kamu düzenini sağla
makla yükümlü silahlı bir kuruluş olan emniyet teşkilâtında görev alanların dernek kurmaların'a ve spor der
nekleri dışında kalan derneklere üye olamamalarına ilişkin hüküm getirilmektedir. 

Geçici maddelerle de yeni 'kurulan disiplin kurullarına, mevcut dosyaların aktarma biçimi dıüzenlenmebte 
Ve dergi ve gazetelerin yeni duruma geçişleri için bir süre verilmektedir. Ayrıca derneklerin infisah zamanı ve 
mallarının tasfiyesi usulü belMenmişitir. 

3. 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 ve 32 nci maddelerinde yapılan değişiklikle; Vali ve kaymakamla
rın, ani ve olağanüstü olayları, emrindeki kolluk kuvvetleriyle bastıramamaları halinde askeri kuvvetlerden yar
dım isteme yetkisi, yardıma gelen askeri kuvvetlere gör^v verilmesi, bu kuvvetlerin kolluk kuvvetleriyle birlik
te çalışması halinde sevk ve yönetim esasları ve çalıçnalarda koordinasyonun sağlanması düzenlenmektedir. 

4. 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkındaki Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hak
kında 19.1.1976 gün ve 1932 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinde yapılan değişiklikle Toplantı ve Gösteri Yürüyü
şü Hürriyeti Hakkındaki Kanunun 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 ncü maddelerine göre tayin edilecek hapis ceza
ları iki kat artırılmaktadır. Ancak, hükmolunan hapis cezası beş yılı geçmemektedir. 

5. 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 sayılı Kanunla değişik 1 nci mad
desinin üçüncü fıkrasını değiştiren ve bu kanuna «ek geçici madde 54» ü ekleyen 5 nci madde, Millet Mec
lisinin kabul ettiği şekilde Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

6. Tasarının çerçeve 6 ncı maddesi ile 22.11.1972 gün ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 2 nci mad
desinin birinci fıkrasının son cümlesi, 4 ncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi, 7 ncı maddesinin (b) 
bendi, 35 nci maddesinin (I - a) bendi, 51 nci maddesinin 2 nci fıkrası ve 63 ncü maddesi değiştirilmekte, bu 
kanuna bir ek ve bir geçici madde eklenmesi öngörülmektedir. 

1630 sayılı Dernekler Kanununda yapılan değişikliklerle ve bu kanuna eklenen hükümlerle, idarenin 
dernekler üzerindeki denetimine etkinlik kazandırmak için, dernek tüzüklerinde amacın belirgin şekilde ifa
desi ve dernekçe yürütülecek faaliyetlerin açıkça belirtilmesi mecburiyeti getirilmekte; dernek kurma veya 
derneğe üye olma hakkına sahip olmadıkları halde dernek kuranlar ile derneğe üye olanlar bin liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılmaktadır. Dernek gelirlerinin etkin şekilde denetlenmesi için dernek gelirleri
nin alınmasında kullanılacak alındı belgesinin Maliye Bakanlığınca hazırlanması esası getirilmiştir. Ayrıca 
bir derneğin, suç sayılan eylemlerin kaynağı olduğunun belirlenmesi halinde, bir ilde kurulmuş dernekler için 
ilgili valiliğin ya da o yer Cumhuriyet Savcılığının, birden çok ilde kurulmuş dernekler için İçişleri Bakanlı
ğının ya da derneğin genel merkezinin bulunduğu yer Cumhuriyet Savcılığının istemi üzerine, mahkemece 
o derneklerin kapatılacağı hükme bağlanmıştır. 

7. Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nci maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. Komisyonumuz yasa tasarısını Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda görüşülmekte olan Bütçe Ka
nunundan sonra öncelikle ve ivedilikle görüşülmesini de karar altına almıştır. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına arz edilmek üzere saygıyla sunulur. 

İçişleri Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtip 
Muğla Manisa İzmir 

Haldun Menteşeoğlu Erol Yavuz Münir Daldal 
Toplantıda bulunamadı 
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Üye 
İstanbul 

Vefa Poyraz 
Toplantıda Bulunamadı. 

Üye 
Sinop 

A. Vehbi Uğur 

Üye 
Aydın 

3201! 

4 

3201 Sa. Y. 86'da miras hukukunu 
rencide edici 1630 Sa. Y. Ek 8'e 

halifim. 
Sadettin Demirayak 

Üye 
Tabii Üye 

Şükran Özkaya 
Toplantıda bulunamadı. 

Mu-

Üye 
Erzincan 

Orhan Özen 

Üye 
Samsun 

'in Ek 8 nci maddesine ve Ek 
ncü maddeye B bendinin eksikliği 

nedeniyle muhalifim. 
Muharrem Bartın 

Üye 
İstanbul 

Aysel Baykal 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Cumhurbaşkanınca S. Üye 

İV. Kemal Şentürk 

Uye 
Malatya 

Hamdı Özer 

Üye 
Ankara 

İbrahim Öztürk 

Üye 
Tabii Üye 

Sezai O'Kan 

Üye 
Tekirdağ 

Orhan Öztrak 
Toplantıda bulunamadı 

KARŞI OY YAZISI 

Çerçeve 2 nci madde ile değiştirilen 3201 saydı Emniyet Teşkilatı Kanununa eklenen Ek 8 nci madde
ye ve buna paralel olarak kabul edilen geçici 3 ncü maddeye karşıyız. 

1. Ek madde 8'de «Emniyet Teşkilatı mensupları ile çarşı ve mahalle bekçileri dernek ve vakıf kura
mazlar...» denmektedir. 

2. Anayasamızın temel haklar ve ödevler kısmında yer alan 11 nci maddenin ikinci fıkrasına göre; Ka
nun, temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunamaz. 

Gene Anayasamızın 29 ncu maddesine göre herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahip
tir. Dernekler, Kanunun gösterdiği hallerde hâkim kaianyla kapatılabilir. Ancak gene Anayasamızın 29 ncu 
maddesine göre; kanun, Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, milli güvenliğin, kamu düzeninin ve ge
nel ahlakın korunması maksadıyla sınırlar koyabilir. 

Buradaki sınırlar koyma, temel hak ve hürriyetin özüne dokunma anlamında değildir. Anayasamızın 29 
ncu maddesindeki, Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, milli güvenliğin, kamu düzeninin ve genel ah
lakın korunması maksadıyla sınırlar koyabilir denmesi, dernek kurulamaz, temel hak kullanılamaz anlamında 
değildir. Bu hakkın bazı sınırlamalar ile kullanılabi'eceğini belirler. Bu nedenledir ki dernek kurma hakkını 
tamamen bertaraf etmeden bazı kayıtlarla dernek kurma hakkı kabul edilebilir. 

Oysa ki, Komisyonca kabul edilen metin, dernek kurma gibi bir temel hakkın özünü ortadan kaldırır ma
hiyette olduğundan muhalifiz. 

Aydın Senatörü 
Sadettin Demirayak 

Samsun Senatörü 
Muharrem Bartın 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine İlişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bunlara Yeni 
Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı Poiis Vazife ve Salahiyet Kanununun 9, 15 ve 20 nci mad
delerine, aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Madde 9. — 'Milli Güvenlik ve kamu düzeni bacımından gecikmede sakınca 'bulunan durumlarda, suç iş
lenmesini önlemek amacıyla o yerin en büyük mülkiye amirinin emriyle polis, genel olarak suç delillerini ve 
özellikle yukarıdaki A, B, C, D bentlerinde sayılan alet veya eşyaları bulundurduğundan kuşkulandığı kişilerin 
üstlerini, araçlarını, eşyalarını ve özel kâğıtlarım arar, suç unsuru gördüklerine el koyar ve evrakıyla birlikte 
adalet organlarına verir.» 

«Madde 15. — Polis, görevi sırasında kuşkulandığı kişilerden kimliğini sorabilir. Kimliğini saptayıcı belge 
gösteremeyenler veya gösterdiği belgenin doğruluğu konusunda1 ciddi kuşku duyulan kişiler hakkında bu Ka
nunun 5 nci maddesi gereğince işlem yapılır.» 

«Madde 20. — Milli Güvenlik veya kamu düzeni bakımından gecikmede sakınca bulunması durumunda, o 
yerin en büyük mülkiye amirinin emriyle polis; 

I - Devletin kişiliğine karşı işlenen cürümlerin eylemcilerini yakalamak veya delillerini saptamak için, 
II - Devlet kuvvetleri aleyhine yalnız veya toplu olarak saldırıları ya da direnenleri yakalamak veya bun

ların saldırı ve direnmelerini ıkırmalk için, 
III - Hükümete karşı şiddet kullanan veya gösteren veya direnenlerin yakalanması, saldıran ya da direnen

lerin engellenmesi ve uzaklaştırılması için, 

IV - Ağır cezalı bir suçun sanığı olarak yakalandıktan sonra kolluk (kuvvetlerinin elinden kaçmakta olan 
kişilerin yakalanması için, 

V - Kanunsuz toplantı ve yürüyüşleri dağıtmak ve eylemcilerini yakalamak için, 
Gerçek ve tüzelkişilerin hangi amaçla olursa olsun 'kullandıkları bütün yapılara ve bunların eklentilerine 

girebilir, buralarda arama yapabilir ve bulduğu suç eşyalarına el koyabilir.» 

MADDE 2. —• 4.6.1937 gün ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununun 82, 85 ve 86 nci maddeleri 
aşağıdaki 'biçimde değiştirilmiş, bu Kanuna 7 ek madde ile iki geçici madde eklenmiştir. 

«*Madde 82. — Emniyet Teşkilâtı mensuplarına verilecek disiplin cezaları; 
A) Uyarma : Memura, görevinde daha dikkatli davranması gerektiğini yazı ile bildirmektir. 
B) Kınama : Memura, görevinde de davranışlarında 'kusurlu sayıldığını yazı ile bildirmektir. 
C) Aylık Kesimi : Memurun 15 günlüğe kadar aylığının kesilmesidir. 
Ç) Kısa, Süreli Durdurma : Memurun bulunduğu kademe ilerlemesinin 4 veya 6 ay için durdurulmasıdır. 
D) Uzun Süreli Durdurma : Memurun bulunduğu kademede ilerlemesinin 12, 16 veya 20 ay 'durdurulma

sıdır. 
E) Meslekten Çıkarma : Memurun, emniyet örgütü hizmetlerinde bir daha çalıştırılmamak üzere mes

lekten çıkarılmasıdır. 
F) Devlet Memurluğundan Çıkarma : Bir daha devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çı

karmaktır. Bu ceza 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre ve bu Kanunda gösterilen yetkili 
disiplin kurulunca uygulanır. 

Kısa veya uzun süreli durdurma cezaları, ceza süresi içinde derece yükselmesi için açılan kurslara, yarışma 
sınavı veya seçmelerine girebilmeyi de önler. 

Disiplin cezası verilmesine neden olmuş eylem ya da durumun, cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre 
içinde yinelenmesinde bir derece daha ağır ceza uygulanır. Aynı derece cezayı gerektiren, fakat aynı eylem 
ve durumlar nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulanmalında bir derece ağır ceza verilir. 

Kurumda geçmiş hizmetleri sırasında çalışmaları olumlu bulunan ve iyi veya çok dyi derecede sicil alan 
memurlar 'fçin verilecelk cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.» 
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«Makide 85. — Emniyet Teşkilatı mensupları hakkında sicil raporu doldurmaya yetkili amirler, vali ve 
kaymakamlara yetkilerini kullanıp 'kullanmamakta takdir hakları kendilerine ait olmak üzere son sicil amiri 
yetkisi verilmek koşulu ile, emniyet hizmetlerinin gerekleri, hiyerarşik ilişkiler ve disiplin esasları gözönüne alı
narak düzenlenecek foir yönetmelikle belirlenir.» 

«Madde 86. — Emniyet Teşkilatı mensupları, 1475 sayılı Kanun hükümlerinden başka aşağıdaki durumlar
da; 

A) Ülkenin güvenlik ve esenliği, Devletin çıkarları ve kişilerin mal, can ve iffetini korumada yüksek hiz
metleri görülenlere, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının iki katından beş katına kadar, 

B) Olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösterenlere, fiilen almakta olduk
ları aylık tutarının altı katından 24 katına kadar,» 

Para verilerek ödüllendirilir. 

«EK MADDE 1. — Emniyet Teşkilatında, disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri 
yapmak üzere, illerde, öğretim ve eğitim kurumlarında ve merkezde 'birer polis disiplin kurulu, merkezde Em
niyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu oluşturulur. 

A) İl Polis Disiplin Kurulu : 
Emniyet işleriyle görevlendirilen vali yardımcısının başkanlığında, 
1. İl Hukuk İşleri Müdürü, bulunmadığı durumda valinin görevlendireceği il idare şube babanlarından 

biri, 
2. Emniyet Müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcılarından biri, müdür yardımcısı bulunmadığı 

durumda il emniyet kuruluşunda emniyet müdüründen sonra gelen en yüksek rütbeli, rütbelerde eşitlik varsa 
daha kıdemli amir, 

3. Emniyet İkinci Sulbe Müdürü veya şefi, 
4. Emniyet Üçüncü Şube Müdürü veya şefinin; 
B) Öğretim ve eğitim kurumlarındaki Polis Disiplin kurulları : 
Kurum müdürünün Başkanlığında, aynı kurumda görevli rütbeli personel arasından genel müdür tarafından 

seçilen 4 amirin; 
C) Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu : 
Personel işleri 'ile görevli genel müdür yardımcısının başkanlığında; 
1. Personel Daire Başkanı, 
2. Polis Teftiş Kurulu Başkanınca görevlendirilecek bir polis müşavir müfettişi veya polis başmüfettişti. 
3. Genel müdürce seçilecek bir daire başkanı, 
4. Hukuk İşleri Daire Başkanlığına bağlı şube müdürleri arasından genel müdür tarafından görevlendiri

lecek bir şube müdürünün; 
D) Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu : 
Genel Müdürün Başkanlığında, 
1. Bakan tarafından görevlendirilecek, iki genel müdür yardımcısı, 
2. Polis Teftiş Kurulu Başkanı, 
3. Hukuk İşleri Daire Başkanının, 
Katılması 'ile oluşur. 
(B) bendi gereğince hangi öğretim ve eğitim kurumunda Polis Disiplin Kurulu oluşturulacağı ve disiplin 

kurulu oluşturulmayan öğretim ve eğitim kurumları personeli hakkında karar vermeye yetkili kurullar, Ba
kanlıkça saptanır.» 

«EK MADDE 2. — Disiplin kurullarının disiplin cezası verebilecekleri personel ve uygulamaya yetkili ol
dukları cezalar aşağıda gösterilmiştir. 

A) İl Polis Disiplin kurulları, kuruldukları il emniyet kadrosundaki: 
1. Polis memurları, çarşı ve miahalle bekçileri i e aitanm)ası il makamlarına ait personele bütün disiplin 

cezalarını, 
2. Komiser muavini, komiser ve ıbaşkomiserlere miesÜıelkten çıkarmja cezası dışında kalan öteki disiplin 

cez&ılaa 
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'E) Öğretini ve eğitim kurumlarındaki polis disiplin kurulları, kurum kadrosunda görevli polis memuru ile 
kurumda öğrenim gören polis memuru ve adaylarınla bütün disiplin cezalarını, 

C) Genel müdürlük merkez disiplin kurulu, emniyet hizmetleri. sınıfı mensuplarından; 
1. Genel müdürlük, il, öğretim ve eğitim kurumları kadnolarındaki (8) noi meslek deredesin den (5) nci 

meslek derecesine ('Bu derece dahil) kadar olan personel meslekten çıkarma cezası dışında ıkalan öteki d'süpîin 
cezalarını, 

2. İl emniyet kadrolarımdaki komiisier muavini, komiser ve başikomiserler hakkında meslekten çıkarma ce
zasını, 

3. Genel müdürlük merkez kuruluşu ve öğretim ve eğitim kurumları kadrolarındaki komiiser muavini, ko
miser, başikoornlserler ile genel müdürlük merkez kurulu osunda (görevli polis memurları 'hakkında bütün disip
lin cezalarımı, 

D) Genel müdürlük yüksek disiplin kurulu, emniyet hizmetleri sınıfında 'bulunanlardan; 

L Genel müdürlük, il öğretim ve eğitim kurumları kadrolarındaki (8) noi meslek derecesinden (5) nci 
meslek derecesüne {Bu derece dahil) kadar olan personel hakkında meslekten çıkarma cezası, 

2. Genel müdürlük, il, öğretim ve eğicim kurumları kadrolarındaki 4 ncü ve 3 ncü meslek derecelerinde 
bulunan personel hakkında meslekten, çıkarma dışında kalan öi'tekli disiplin cezalarını, 

Verebilir. 
Emniyet 'hizmetleri sınıfında bulunanlardan 1 noi ve 2 nci meslek derecelerinde bulunanlar 'hakkında di

siplin cezası belirlemeye genel müdürlük ve il kadroları iil© öğretim ve eğitim kurumlarındaki 4 ncü ve 3 ncü 
meslek derecesinde olan personel 'içlin mıeslekıten çıkarma Cezası vermeye Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu 
yetkilidir; 

Emniyet Teşkilatı mensupları hakkında, 'hangi sınıf ve derecede olursa olsun, Devlet memurluğundan çı
karma Cezası, genel hükümler çerçevesinde, yalnız Baikanlık Yüksek Disiplin Kurulunca verilir. , 

Disiplin kurullarının toplanma, görüşme ve karar verme esas ve yöntemleri, yetkili disiplin kurularının 
oluşturulmıam'ası durumunda uygulanacak kurallar >i!!e bu konulara ilişkin öteki hususlar İçişleri Bakanlığınca 
bir yönetmelikle düzenlenk.»* 

'«EK MADDE 3 — Emniyet Teşkilatında Emniyet hizmetleri sınıfı, dışımda diğer sınıflardaki personel 
hakkında disiplin cezaları : 

A) Kadro derecesi (5) ve daha aşağı olanlardan il emniyet kuruluşunda görevli olanlara il polis disiplin 
kurulunca, öğretim ve eğitim kurumlarında görevli olanlara o kurumun polis disiplin Ikurulunca; daha yukarı 
kadro derecesinde olanlara genel müdürlük m'erkez disiplin kurulunca; 

'B) Genel müdürlük merkez kuruluşunda görevli olanlardan kadro derecesi (5) ve daha aşağı olanlarla 
genel müdürlük mierlkıez disiplin ıkurulunca, daha yukarı olanlara da genel müdürlük yüksek disiplin kurulun
ca verilir.» 

«EK MADDE 4. — Disiplin kurulunca verilen, kararlardan i 
A) İl Polis Disiplin Kurulunun polis memurları 'halkkında verilen meslekten çılkarma cezası dışındaki ka

rarları valininı; polis memurları hakkında verilen meslekten çıkarma cezası kararları valinin önerisi, genel 
müdürlük yüksek disiplin kurulunun görüşü ve Bakanın onayı ileî 

B) Genel Müdürlük merkez disiplin kurulu ile öğretim ve eğitim kurumlarındaki pois disiplin kuralları
mın meslekten çıkarma dışındaki kararları Emniyet Genel Müdürünün; meslekten çıkarma kararları Emmiıyet 
Genel Müdürünün önerisi ve Bakanın onayı ile; 

'C) iGenel müdürlük yüksek disipflıin kurulunun kararları Bakanım onayı ile ıkesinieşir. 

U polis disiplin kurullarunca verilen ve valinin Ömer'i sli ile merikeze gönderüfkm meslekten çıkarma kararla
rından genel rnlüdürlük yüksek disiplin kurulunca uygun görüş ibelintilmeyen dosyalar ^Bakanlık Yüksek Di
siplin Kurulunca kesin karara bağlanır. 

Yukarıdakli (]B) ve i(C) bentleri gereğince onaya sunulan Ikararlardanı uygun görülmeyenler de Bakanlık 
Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilebilir.» 
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«EK MADDE 5. — Disiplin kurullarınca haklarında meslekten çıkarma cezası verilenlerden görev başın
da karmasında sakınca görülenler, kararın onaylanmasına kadar, genel hükümlere göre görevinden uzakiaş-
tırılabilir. 

Bunlardan, meslekten çıkarma cezası, daha hafif bir cezaya indirilerek onaylanmış olanlar hakkında gö
revden uzaklaştırma önlemi hemen kaldırılır.» 

«EK MADDE 6. — Emniyet teşkilatında bulunanlara doğrudan doğruya disiplin cezası vermeye yetkili 
olanlar aşağıda gösterilmiştir. 

A) İçişleri Bakanı; 
3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 13 ncü maddesinde belirtilen 3 ncü mesleik derecesi (Bu derece 

dahil) ve daha aşağı meslek derecelerinde bulunan emniyet teşkilâtı personeline uyarma, kınama, aylık kesimi 
cezası; 

B) Emniyet Genel Müdürü ve İl İdare Kanununda verilen yetkiler saldı kalmak şartı ile valiler; başkomi-
serler ve aynı mesleik derecesinde ve daha aşağı meslek derecelerinde bulunan emniyet teşkilâtı personeline 
uyarma, kınama, 10 günlüğe kadar aylık kesim1] cezası, 

C) İl Emniyet müdürleri, Polis Enstitüsü Müdürü, polis öğretim ve eğitim kurumlarının müdürleri ile kay
makamlar; 

Başkomiserler ve aynı meslek derecesinde ve daha aşağı meslek derecelerinde bulunan emniyet teşkilatı 
personeline uyarma, kınama, 3 günlüğe kadar aylık kesimi cezası, 

D) Emniyet amirleri ve komiserler : 
Birinci derecede sorumlu olarak görev yaptıkları yerlerde olmak koşulu ile, polis memurları ile eşiti mes

lek derecesinde ve daha aşağı meslek derecelerinde bulunan emniyet teşkilatı mensuplarına uyarma, ve kınama 
cezası vermeye yeCkıilidirler.» 

«EK MADDE 7. — Polis em eklileri nce kurulan derneklerin yayınlan dışında, diğer gerçek veya tüzel
kişiler tarafından «polis» veya «emniyet» adları ile ya da eş anlama gelen ya da bu sözcüklerin baş ve sonla
rına getirilen eklerle oluşturulan adları kullanarak dergi ve gazete yayınlanamaz ve dergilerde, duvar ve el 
ilânları ile diğer her türlü basılılarda emniyet hizmetleri sınıfı kıyafet Yönetmeliğinde belirtilen ve resmi kıya
fet üstüne • takılan polis yıldızı serrtbol olarak kullanılamaz.» 

«GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, daha önce yürürlükte bulunan hüküm
ler gereğince, doğrudan doğruya veya yetkili disiplin kurullarının görüşü alınarak merkeze gönderilen ve 
henüz karara bağlanmamış olan disiplin soruşturması dosyalarından; 

A) Atamaya yetkili amir tarafından karara bağlanması gerekenlerin işlemleri sürdürülerek sonuçlandırı
lır. 

B) Kısa veya uzun süreli durdurma (veya kıdem indirimi ya da yükselmenin bir dönem geciktirilmesi) 
cezaları ile meslekten çıkarma cezasına ilişkin dosyalar, hakkında soruşturma yürüMlmüş olan memurun su
çun işlendiği tarihteki görev yeri ve rütbesi esas alınarak, bu kanunda gösterilmiş, olan yetkili disiplin kurul
larınca karara bağlanmak üzere ilgili yerlere aktarılır. 

C) Devlet memurluğundan çıkarma cezasına ilişkin olanlar da Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunca 
gereği yapılmak üzere ilgili birime gönderilir.» 

«GEÇİCİ MADDE 2. — 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa bu kanunla eklerien ek madde 7'de be
lirtilen yasaklara aykırı olarak yayımlanmakta olan dergilerin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen bir 
ay içinde, durumlarının bu kanun hükümlerine uygun duruma getirilmesi zorunludur.» 

MADDE 3. — 16 . 10 . 1949 gün ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 nci maddesi (D) fıkrası ile 32 
nci maddesi (E) fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

«Madde .11. — (D) Vali, meydana gelen olayların il içindeki kolluk kuvvetleriyle bastırılamaması veya 
meydana gelmesi olası olayların kolluk kuvvetleriyle önlenmesine olanak bulunamayacağı kanısına varırsa en 
yakın aiskeri (kara, deniz, hava) komutanlıklarından yardım gönderilmesini ister. Bu istek, başvurulan komutan
lıkça gecikmesiz yerine getirilir. İvedi durumlarda sözlü olarak yapılmış olan istem sonradan yazı ile pekiş
tirilir.» 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 996) 



— 17 — 

«'Madde 32. — (E) Kaymakam, meydana gelen olayların, ilçe içindekü kolluk kuvvetleriyle basitıırıilamaması 
veya meydana gelmesi olası olayların kolluik kuvvetleriyle önlenmesine olanak bulunamayacağı kanısına varırsa 
hemen valiye bilgi vererek yardım ister ve en yatkın askeri (kara, deniz, hava) kornutam'lara da biilgi verir.» 

MADDE 4. —• 10 . 2 . 1963 gün ve 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkında Kanuna 
1932 sayılı Kanunla eklenen 7 nci maddesi üçüncü fıkrası ile 171 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi (b) bendi 
aşağıdaki biçimde değiştirilmiş ve 1932 sayılı Kanunla eklenen 10 ncu maddeye aşağıdaki fıkra eklemmiştıir. 

«Madde 7. — Toplantı, toplantının yapılmasından en az 72 saat önce ve çalışma saatleri içimde toplan
tının yapılacağı yerin bağlı bulunduğu en büyük mülkiye amirliğine düzenleme kurulunidan en az üç üyenin 
imzalayacağı bir bildirimin verilmesinden sonra yapılabilir.» 

«Ma/dde 10. — O yerin mülkiye amini toplantı ya da gösteri yürüyüşü sırasında şiddet eylemlerine girişileceği 
veya toplantı ya da yürüyüşün şiddet eylemlerine dönüşeceği veya toplantı ya da yürüyüşün bozulacağı veya 
yapılmasına veya devamına engel olunacağı yolunda ciddi bilgiler elde edildiği yahut toplantı ya da gösteri 
yürüyüşü özgürlüğünün korunması ile ilgili etkin önlemlerin alınabilmesi için daha uzun süreye gereJksinrne 
duyulduğu durumda, toplantı ve gösteri yürüyüşünün 10 günü aşmamak üzere erteleyebileceği gibi dördüncü 
madde gereğince saptanan toplantı yeri ile gösteri yürüyüşü yolunu, aynı maddenin ilk fıkrasının, son cümle
sinde yazılı süre sınırlaıması ite bağlı olmaksızm değiştirilebilir. Bu kararın bir örneği 7 nci maddede öngörülen 
bildirimin alınmasından itibaren en geç 24 saat içinde gerekçe!1; olarak düzenleme kuruluma bildirilir. 

Düzenleme kurulu, bu karara karşı, bildirimden başlayarak 24 saatlik süre içinde, dilekçe ile o yerin asli
ye ceza hâkimliğine itiraz edebilir; bu dilekçeye mülkiye amirliği kararının eklenmesi zorunludur. Bu itiraz, 
hâkimlikçe, duruşma yapılimaksızın evrak üzerinde incelenerek 24 saat içinde karara bağlanır; verilen karar 
hemen düzenleme kurulunun her hangi bir üyesine ve o yerin mülkiye amirliğime bildirilir. İtiraz üzerime ve
rilen karar kesindir. 

Hâki'mlSkçe o yerin mülkiye amirliği kararının kaldırılmasına karar verildiği takdirde, hâkimlik kararının 
yukarıdaki fıkra gereğince o yerin mülkiye amirliğine bitirilmesinden başlayarak 24 saat geçmedikçe top
lantı ve gösteri yürüyüşü yapılamaz. 

«Madde 13. — b) Ateşli silahlar veya patlayıcı maddeler veya kama, hançer, sivri uçlu ve oluklu bı
çaklar, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pa!îa, kılıç gibi her türlü kesici, delici veya topuz, topuzlu kamçı, 
muşta, taş, sopa, demir ve lastik çubuklar veya boğucu tel ve zincir gibi her türlü bereleyiei veya boğucu 
araçlar veya yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar veya 'her türlü zehirler veya her türlü sis ve gaz maddeleri 
ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikte bulunan benzeri madde araçları taşıyarak.» 

..MADDE 5. — 171 sayılı Toplantı ve Gödeni Yürüyüşü Hürriyeti Hakkındaki Kanuna bazı maddeler ek
lenmesi hakkında 19 . 1 . 1976 gün ve 1932 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

«Madde 9. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kanunun 18, 19, 20, 21, 22, 
23 ve 24 ncü maddelerinde yazılı hapis cezaları bir kat, para cezaları da. beş kat artırılarak hüicmolunur. An
cak hükmolunan hapis cezası 5 yılı geçemez. 

Yukarıdaki fıkrada yer alan maddeler gereğince ıhükmolunan cezalar hiç bir biçim ve surette ertelene
mez, bunlardan hapis cezası n'itel'iğ'inde olanlar hiç bir biçim ve surette para cezasına çevrilemez.» 

MADDE 6. — 1 4 . 7 . 1965 günlü ve 657 sayılı Devlet Mamurları Kanununun 1 nci kısım 2 no; bölümün 
sonuna aşağıdaki madde eklenmiştir. 

«EK MADDE — Devlet memurları., bu bölümün 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci maddelerimde belirtilen ilke, 
ödev ve sorumlulukları ile bağdaşamayan amaçlar güden ya da bu tür çalışmalar yapan dernek kuramaz
lar, bu yolda çalışan dermeklere üye olamazlar, bu derneklerin çalışmalarını destekleyemezler, başkalarını 
üye ve destek olmaya zorlayamazlar veya özendiremezler. 

Kurulmuş bu tür derneklerle bu yolda çalışan dernekler mahkeme kararı ile kapatılırlar.» 

MADDE 7. — 22 . 11 . 1972 gün ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 2 nci maddesi birinci fıkrasının 
son cümlesi, 4 ncü maddesii birinci fıkrasının son cümlesi, 7 nci maddesi (b) bendi, 9 ncu maddesi birinci 
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fıkrası, 35 nci maddesi, 51 nci maddesi 2 nci fıkrası ve 64 ncü maddesi aşağıdaki biçimide değiştirilmiş, 63 ncü 
maddesine bir fıkra ile bu kanuna aşağıdaki ek madde ve geçici 4 ncü madde eklenmiştir. 

«Madde 2. — Dernek kuramazlar ve derneklere üye olamazlar.» 

«iMadde 4. — Amacını güden, amacı tek ve belirli olmayan veya tüzüğünde saptanan çalışma konuları ve 
çalışma biçimleri amaca uygun bulunmayan derneklerin kurulmaisı yasalktır.» 

«Madde 7. — b) Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleşıtirmek üzere dernekçe amaca uygun çalışmaların 
konusu çalışma1 biçimleri.» 

«Madde 9. — Bir ilde çalışacak derneklerin tüzükleri valiliklerce, birden çok ilde çalışacak derneklerin 
tüzükleri ise İçişleri Bakanlığınca incelenir. İçişleri Bakanlığı ve valilikler, gerekil gömdüklerinde dernek tü
züklerini yeniden inceleyebilirler.» 

«Madde 35. — I. Dermekler : 
a) Tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacı gerçdkleştirnıeik üzere sürdürüleceği beliirtilen çalışma ko

nuları ve eylem biçimleri dışımda her hangi bir eylemlerde bulunamazlar. 
b) Rejim, doktrin veya ideolojileri itibariyle kanunların yasak ettiği amaç veya eylemleri benimseyen, 

bir devleti, bir partiyi, bir tüzelkişiliği, topluluğu veya amaç ve eylemleri benimseyen ölü veya yaşayan kişi
leri övmek amacıyla toplantı ve yayın yapamazlar. Bunlar adına yardım toplayamazlar ve başka çalıştrıalar 
yapamazlar. 

e) iSilahlı Kuvvetler hizmetleri ile SilaJhlı Kuvvetler personelinin bütün hakları ile ilgili yasal hükümlerin 
uygulanmasına veya yeni hükümler konmasına dair tutum ve eylemde bulunamazlar. 

d) Hiç <bir biçim ve yönide siyasi tutum ve davranışta bulunamazlar. 

II - a) Dernek yöneticileri derneği temsil eden dernek amaçlarına uymayan toplantı ve gösteri yürüyüş
lerine katılamaz veya bildirimde bulunamazlar ve dernek mensuplarını da bu yolda eyleme özendi remezler. 

ıb) Öğrenci dernekleri her ne biçimde olunsa olsun siyasal amaçlarla kurulamazlar. 
Öğrenci dernekleri ancak, kuruldukları eğitim ve öğreti'm kurumuna kayıtlı öğrenciler tarafından o ku

rumun öğrencilerinin beden ve ruh sağlıklarının, korunması, beslenme, çalışma, dinlenme ve boş zamanların 
değerlenidlrilımesi gibi, sosyal veya eğitim ve öğretimle ilgili gereksinmelerini karşılamak, öğrencileri kurum 
yönetimi ve diğer kuruluşlar yanında ternisll etmek amacıyla kurulabilir. 

Öğrenci dernekleri hiç bir biçim ve yön'de öğrencilikle ilgisi olmayan eylemde bulunamazlar.» 

«Madde 51. — Dernek gelirleri alındı belgesiyle toplanır ve giderler harcama belgesi jle yapılır. Dernek ge
lirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Bu alımdı belgelerinin biçimi, 
bastırılması, derneklere verilmesi, kullanılanların denetlenmesi ve alınacak ücret, İçişleri ve Maliye Bakanlıkla
rınca düzenlenecek yöndüm elikle saptanır.» 

«Madde 64. — Bu Kanunun 4 ncü maddesinin, (a), (b), (c), (ç). (d), (e), (f), (h), (i), (j) ve (k) bentlerinde 
kurulması yasaklanan dernekleri kuranlar veya bu yolda yönetenler veya 35 nci maddenin (I) sayılı fıkrası 
(b) bendine aykırı harekette bulunan dernek yöneticileri hakkında eylemleri daha ağır bir cezayı gerektirme
diği durumda 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 3 000 liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur 
ve her durumda derneğin kapatılmasına karar verilir. 

Amacı tek ve belirli olmayan veya tüzüğünde saptanan çalışma konuları ve eylem biçimleri amaca uygun 
bulunmayan dernekleri kuranlar veya bu yolda yönetenler hakkında eylemleri daha ağır bir cezayı gerekti
riyorsa 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 1 000 liradan 3 000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur, ve her 
durumda derneğin kapatılmasına karar verilir. 

60 nci maddenin son fıkrasına aykırı hareket edenler; 
Türkiye'de bulunduğu takdirde, Türk Ceza Kanununun 5 nci maddesi (1) nci fıkrasındaki ceza sınırları 

gözönüne alınmaksızın, haklarında 1 nci fıkrada yazılı ceza hükmolunur.» 

«Madde 63. — Derneklere üye olması yasaklanan kimseleri üye yazan yöneticiler ile bu yolda üye olan
lara eş ceza verilir ve ayrıca derneğin kapatılmasına da karar verilebilir.» 
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«EK MADDE 1. — Bir derneğin, suç sayılan eylemlerin yapıldığı bir yer olduğunun belirlenmesi duru
munda o dernek kapatılır. 

Derneğin suç işlenen yer olduğunun belirlenmesi; 
a) Suç sayılan eylemlerin dernek yöneticileri ve üyeleri tarafından ülkenin başka başka yerlerinde olsa 

bile birden fazla işlenmiş olduğunun, ya da, 
b) Bu eylemlerin dernek yöneticilerinin onayı, özendirilmesi zorlanması, yardım ve kolaylık sağlan

ması ile işlendiğinin kanıtianmasıyla olur.» 

«GEÇİCt MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, İçişleri Bakanlığınca veya valilikler
ce daha önce incelenmiş dernek tüzüklerinden Dernekler Kanununun bu Kanunla değiştirilen 4 ncü maddesi 
1 nci fıkrası son cümlesine veya 7 nci maddesi (b) bendi hükmüne aykırı olan bir hüküm saptandığında bu 
aykırılıkların ne olduğu dernek merkezinin bulunduğu il valiliğince dernek yönetim kuruluna yazı ile duyu
rulur ve tüzükteki bu aykırılıkların bir ay içinde giderilmesi istenir. Bu süre içinde tüzüklerin yasaya uygun 
biçime getirmeyen dernekler hakkında Dernekler Kanununun 9 ncu maddesi 3 ncü fıkrası gereğince işlem 
yapılır.» 

MADDE 8. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usu lü Kanununun 3006 sayılı Kanunla değişik 154 ncü 
maddesi 2 ve 3 ncü fıkraları aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

«Madde 154. — Kanun tarafından kendilerine verilen veya kanun çerçevesinde kendilerinden istenen ad
liyeye ilişkin görev veya işlerde kötü kullanım ya da savsaklama ve gecikmeleri görülen Devlet memurları 
hakkında C. Savcılığınca doğrudan doğruya kovuşturma yapılır. 

Kolluk kuvvetleri amir ve memurları hakkında yukarıdaki fıkra gereğince kovuşturma yapılabilmesi va
linin doğrulaması ve Adalet Bakanlığının iznine bağlıdır. Kovuşturma yapılması vali tarafından doğrulanma
dığı veya Adalet Bakanlığınca izin verilmediği durumlarda mağdur veya mağdurlardan her biri, mağdur öl
müşse yasal mirasçıları Yargıtay Başkanları Kurulu nezdinde itirazda bulunabilirler. Bu kurulun kararı kesin
dir. 

MADDE 9. — Bu Kanunun 7 nci maddesi ile değiştirilen Dernekler Kanununun 51 nci maddesinin 2 nci 
fıkrası, fıkrada sözkonusu edilen yönetmeliğin yürürlüğe girdiği, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 10. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine İlişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bunlara Yeni Hü
kümler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 4 . 7 . 1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 9 ve 17 nci madde
lerine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

Madde 9. — (Ek fıkralar) Polis, kamu düzenini ve Anayasa.' hak ve özgürlükleri korumak 'bakımından zo
runlu ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, il sınırları içinde valinin, ilçe sınırları 'içinde kaymakamın, 
somut olay ve gereksinimler için her seferinde yeniden vereceği emirle : 

A) 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkında Kanun kapsamına giren toplantı ve gös
teri yürüyüşlerinin düzenini ve güvenliğini bozacak faaliyet ve davranışları önlemek üzere, toplantı veya yü
rüyüşlerin yapıldığı yerde veya yakın çevresinde; 

B) Özel hukuk tüzelkişileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ya da sendikaların genel 
kurul toplantılarının güvenliğini sağlamak üzere, toplantının yapıldığı yerde veya yakın çevresinde; 

C) Can ve mal güvenliğinin ve seyahat özgürlüğünün sağlanması için, tren, otobüs, vapur, uçak, metro 
ve benzeri yerüstü ve yeraltı toplu taşıma araçları ile hava limanı, iskele, liman, gar, istasyon, otogar, otobüs 
terminalleri gibi halkın topluca bulunduğu veya spor gösteri veya yarışmaları gibi büyük halk toplulukları
nın birikebileceği yerlerde; 

D) Öğretim ve eğitim özgürlüğünün sağlanması için her derecede öğretim ve eğitim kurumlarının ve ka
nunun 20/2 maddesindeki koşula uygun olarak girilecek üniversite, bağımsız fakülte veya 'bağlı kurumlarının 
içinde, bunların yakın çevrelerinde ve giriş çıkış yerlerinde; 

E) Cana, ırza, mala veya tasarruf emniyetine tecavüz, sabotaj, adam kaçırmak veya rehin almak, silâhlı 
gasp ve soygun, ateşli silahlar ve bıçaklarla, bomba vs öteki patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddelerle saldırıda 
bulunmak, uçak, tren, otobüs, vapur ve benzerleri öteki yerüstü ve yeraltı toplu taşıma araçlarını kaçırmak, zap
tetmek veya yolcularını rehin tutmak suretiyle toplumda tedirginlik korku ve dehşet meydana getirerek sırf 
kamu düzenini bozmaya ve milli güvenlğii sarsarak Anayasada yer alan temel hak ve hürriyetleri, Devletin 
ülkesi ve milletiyle bölünmez ^bütünlüğünü, nitelikleri Anayasada belirlenen Cumhuriyeti tehlikeye düşürmeyi 
yönelik şiddet eylemlerine girişileceğini gösteren kesin belirtilerin elde edilmesi halinde, umumi ya da umuma 
açık yerlerde veya öğrenci yurtlarında veya eklentilerinde veya kentin ya da öteki yerleşme birimlerinin giriş 
ve çıkış yerlerinde veya ana caddelerinde seyreden taşıt araçlarında, 

Yukarıdaki fıkranın A, B, C ve D bentlerinde sayılruı alet ve eşyanın bulundurulup bulundurulrnachğmı sap
tamak ve bu fıkranın E bendinde sayılan eylemlerle ilgili kişileri ele geçirmek amacıyla kişilerin üstlerini, 
araçlarını ve eşyasını arar, suç unsuru gördüklerine el koyar, evrakıyla birlikte adalete teslim eder. 

5680 sayılı Basın Kanunu kapsamına giren basılı eserlerin arama ve zaptı genel hükümlere göre olur. 
Vali ve kaymakamın arama ve elkoymaya ilişkin emri yazıyla verilir. İvedi durumlarda sözlü olarak veri

len emir en kısa zamanda yazı ile doğrulanır. 

Madde 17. — (Ek fıkralar) Polis suç işlenmesini önlemek veya işlenmiş suçların faillerini ele geçirmek için 
kişilerden (kendinin polis olduğunu belirleyen belgeyi gösterdikten sonra) kimliğini sorabilir. 

Bu istem karşısında herkes nüfus hüviyet cüzdanı, pasaport veya resmi bir belgeyi göstererek kimliğini 
belirlemek zorundadır. 

MADDE 2. — 4 . 6 . 1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununun 82, 85 ve 86 ncı maddeleri 
aşağıdaki biçimde değiştirilmiş ve bu kanuna 8 ek madde ile 4 geçici madde eklenmiştir. 

Madde 82. — Emniyet örgütü mensuplarına verilecek disiplin cezaları şunlardır : 
A) Uyarma: Memura, görevinde daha dikkatli davranması gerektiğini yazıyla, bildirmektir. 
B) Kınama: Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığını yazıyla bildirmektir. 
C) Aylık kesme: Memurun 15 günlüğe kadar aylığının kesilmesidir. 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine İlişkin 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bunlara 
Yeni Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisinin 1 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 9. — 1 nci madde kapsamındaki 9 ncu 
madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 17. — 1 nci madde kapsamındaki 17 nci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 82. — 2 nci madde kapsamındaki 82 nci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine İlişkin 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bunlara 
Yeni Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — Millet Meclisinin 1 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 9. — 1 nci madde kapsamındaki 9 ncu 
madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 17. — 1 nci madde kapsamındaki 17 nci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 82. — 2 nci madde kapsamındaki 82 nci 
madde aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Ç) Kısa süreli durdurma : Memurun bulunduğu kademede ilerlemesinin 4. 6 veya 10 ay için durdurul
masıdır. 

D) Uzun süreli durdurma: Memurun bulunduğu kademede ilerlemesinin 12, 16, 20 veya 24 ay durdurul
masıdır. 

E) Meslekten çıkarma : Memurun, emniyet örgütü hizmetlerinde bir daha çalıştırılmamak üzere meslekten 
çıkarılmasıdır. 

F) Devlet memurluğundan çıkarma: Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çı
karmaktır. Bu ceza 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre ve bu kanunda gösterilen yetkili 
disiplin kurulunca uygulanır. 

Kısa veya uzun süreli durdurma cezalan, ceza süresi içinde derece yükselmesi için açılan kurslara, yarışma 
sınavı veya seçmelerine girmeyi de önler. 

Disiplin cezası verilmesine neden olmuş eylem ya da durumun, cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre 
içinde yenilenmesinde bir derece daha ağır ceza uygulanır. Aynı derece cezayı gerektiren, fakat ayrı fiil ve du
rumlar nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulanmasında bir derece ağır ceza verilir. 

Kurumda geçmiş hizmetleri sırasında çalışmaları olumlu bulunan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan 
memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir. 

Madde 85. — Emniyet örgütü mensupları için sicil raporu düzenlemeye yetkili amirler, hizmet gerekleri, 
biyerarşik ilişkiler ve disiplin esasları gözönünde bulundurularak, İçişleri Bakanlığınca düzenlenecek bir yö
netmelikle belirlenir. Ancak, vali ve kaymakamlar, emirlerinde çalışan Emniyet örgütü mensupları için ge
rekli gördükleri zaman ve hallerde ek sicil raporu düzenlemeye yetkilidirler. Vali ve kaymakamlarca hakların
da sicil raporu düzenlenen kişiyle ilgili bütün değerlendirmelerde bu ek sicil raporu esas alınır. 

Madde 86. — Emniyet örgütü mensupları. 1475 sayılı Nakdi Tazminat Kanunu hükümlerinden başka 
aşağıdaki durumlarda : 

A) Ülkenin güvenlik ve esenliği, Devletin çıkarları ve kişilerin can, ırz ve mallarını korumada yüksek hiz
metleri görülenler, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının iki katından beş katına kadar: 

B) Olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösterenler, fiilen almakta olduk
ları aylık tutarlarının altı katından yırmidört katma kadar, para verilerek ödüllendirilir. 

C) (B) fıkrasındaki hallerde yaşamını kaybedenlerin fiilen almakta oldukları maaş tutarının otuzaltı katı 
para olarak kanuni mirasçılarına ödenir. 

Sağ ana ve baba ölenin füruu ile itçima ettiği hallerde ise kanuni mirasçılarına maaşının yirmidört katı, 
ana ve babasına oniki katı para olarak verilir. 

Bu madde hükmü geriye yürür. 

EK MADDE 1. — Emniyet örgütünde, disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yap
mak üzere, illerde, öğretim ve eğitim kurumlarında ve merkezde birer Polis Disiplin Kurulu, merkezde ayrıca 
Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu oluşturulur. 

A) îl Polis Disiplin Kurulu : 
Emniyet işleriyle görevlendirilen vali yardımcısının başkanlığında, 
1. İl Hukuk İşleri Müdürü, bulunmadığı durumda valinin görevlendireceği, il idare şube başkanlarından 

biri, 

2. Emniyet Müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcılarından biri, müdür yardımcısı bulunmadığı 
durumda il emniyet kuruluşunda emniyet müdüründen sonra gelen en yüksek rütbeli, rütbelerde eşitlik varsa 
daha kıdemli amir, 

3. Emniyet İkinci Şube Müdürü veya Şefi, 
4< Emniyet Üçüncü Şube Müdürü veya Şefinin, 
B) Öğretim ve eğitim kurumlarındaki polis disiplin kurulları: 
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(Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Madde 85. — 2 nci madde kapsamındaki 85 nci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 86. — 2 nci madde kapsamındaki 86 ncı 

(İçişleri Komisyonunun kabul etiği metin) 

madde aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 1. — 2 nci madde kapsamındaki 
Ek Madde 1 aynen kabul edilmiştir. 

Madde 85. — 2 nci madde kapsamındaki 85 nci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 86. — 2 nci madde kapsamındaki 86 ncı 
madde aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 1. — 2 nci madde kapsamındaki 
Ek Madde 1 aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Kurum müdürünün başkanlığında, aynı kurumda görevli personel arasında en yüksek rütbeli, rütbelerde eşit
lik durumunda kıdemli üç amir ile aynı kurumdaki öğretmenler arasından Genel Müdür tarafından seçilen bir 
kişinin; 

C) Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu : 
Personel işleriyle görevli Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında; 
1, Personel Daire Başkanı, 
2. Polis Teftiş Kurulu Başkanınca görevlendirilecek bir polis müşavir müfettişi veya polis başmüfettişi, 
3. Genel müdürlükçe seçilecek bir daire başkanı, 
4, Hukuk İşleri Daire Başkanlığına bağlı şube müdürleri arasından Genel Müdür tarafından görevlendiri

lecek bir şube müdürünün; 
D) Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu : 
Genel Müdür Başkanlığında, 
1. Bakan tarafından görevlendirilecek iki Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, 
2.. Polis Teftiş Kurulu Başkanı, 
3. Hukuk İşleri Daire Başkanının, 
Katılması ile oluşur. 
(B) bendi gereğince hangi öğretim ve eğitim kuramunda Polis Disiplin Kurulu oluşturulacağı ve Disiplin 

Kurulu oluşturulmayan öğretim ve eğitim kurumları personeli hakkında karar vermeye yetkili kurullar, Bakan
lıkça saptanır. 

EK MADDE 2. — Disiplin kurullarının disiplin cezası verebilecekleri personel ve uygulamaya yetkili 
oldukları cezalar aşağıda gösterilmiştir. 

A) İl Polis Disiplin kurulları kuruldukları ile eııııiyet kadrosundaki : 
1. Polis memurları, çarşı ve mahalle bekçileri ile atanması il makamlarına ait personele bütün disiplin 

cezalarını, 
2. Komiser muavini, komiser ve başkomiserbre meslekten çıkarma cezası dışında kalan öteki disiplin 

cezaları, 
B) Öğretim ve eğitim kurumlarındaki polis disiplin kurulları, kurum kadrosunda görevli polis memuru 

ile kurumda öğrenim gören polis memuru ve adaylarına bütün disiplin cezalarını, 
C) Genel Müdürlük Merkez Disiplin Kurulu 'emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarından; 

1. Genel Müdürlük, il, öğretim ve eğicim kurumları kadrolanndaki 8 nci meslek derecesinden 5 nci mes
lek derecesine (Bu derece dahil) kadar olan personele meslekten çıkarma cezası dışında kalan öteki disiplin 
cezalarını, 

2. İl emniyet kadrolanndaki komiser muavini, komiser ve başkomıserler hakkında meslekten çıkarma ce 
zasını, 

3. Genel Müdürlük merkez kuruluşu ve öğretim ve eğitim kurumları kadrolanndaki komiser muavini, ko
miser, başkomıserler ile Genel Müdürlük merkez kuruluşunda görevli polis memurları hakkında bütün disiplin 
cezalarını, 

D) Genel Müdürlük Yüksek Disiplin Kurulu, emniyet hizmetleri sınıfında bulunanlardan; 
1. Genel Müdürlük, il, öğretim ve eğitim kurumları kadrolanndaki 8 nci meslek d'erecösinde;- 5 nci mes

lek derecesine (Bu derece d~hil) kadar olan personel hakkında, meslekten çıkarma cezası, 

2. Genel Müdürlük, il, öğretim ve eğitim kurumları kadrolanndaki 4 ncü ve 3 ncü meslek derecelerinde 
bulunan personel hakkında meslekten çıkarma dışında kalan öteki disiplin cezalarını, 

Verebilir. 
Emniyet hizmetleri sınıfın Ja bulunanlardan 1 nci ve 2 nci meslek derecelerinde bulunanlar hakkında disiplin 

cezası belirlemeye Genel Müdürlük ve il kadroları ;ie öğretim ve eğitim kurumlarındaki 4 ncü ve 3 ncü mes
lek derecesinde olan personel için meslekten çıkarma cezası vermeye Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu yetkili
dir. 
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(Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) (İçişleri Komisyonunun kabul etiği metin) 

EK MADDE 2. — 2 nci madde kapsamındaki 
Ek Madde 2 aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 2. — 2 nci madde kapsamındaki 
Ek Madde 2 aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 996) 



— 26 — 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Emniyet Teşkilatı mensupları hakkında, hangi sınıf ve derecede olursa olsun, Devlet memurluğundan çı
karma cezası, genel hükümler çerçevesinde, yalnız Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunca verilir. 

Disiplin kurullarının toplanma, görüşme ve karar verme esas ve yöntemleri, yetkili disiplin kurullarının 
oluşturulmaması durumunda uygulanacak kurallar ile bu konulara ilişkin öteki hususlar İçişleri Bakanlığınca 

bir yönetmelikle düzenlenir. 

EK MADDE 3. — Emniyet Teşkilatında emniyet hizmetleri sınıfı dışında diğer sınıflardaki personel hak
kında disiplin cezaları: 

A) Kadro derecesi 5 ve daha aşağı olanlardan il emniyet kuruluşunda görevli olanlara il polis disiplin 
kurulunca, öğretim ve eğitim kurumlarınida görevli olanlara o kurumun polis disiplin kurulunca; daha yukarı 
kadro derecesinde olanlara Genel Müdürlük Merkez Disiplin Kurulunca; 

B) Genel Müdürlük merkez kuruluşunda görevli olanlardan kadro derecesi 5 ve daha aşağı olanlara Ge
nel Müdürlük Merkez Disiplin Kurulunca, daha yukarı olanlara da Genel Müdürlük Yüksele Disiplin Kuru-
rulunca verilir. 

EK MADDE 4. — Disiplin Kurulunca verilen kararlardan: 
A) îl Polis Disiplin Kurulunun polis memurları hakkında verilen meslekten çıkarma cezası dışındaki ka

rarları valinin; polis memurları hakkında verilen melekten çıkarma cezası kararları valinin önerisi, Genel 
Müdürlük Yüksek Disiplin Kurulunun görüşü ve Bakanın onayı ile; 

B) Genel Müdürlük Merkez Disiplin Kurulu ile öğretim ve eğitim kurumlarındaki Polis Disiplin Kurul
larının meslekten çıkarma dışındaki kararları Emniyet Genel Müdürünün önerisi ve Bakanın onayı ile; 

C) Genel Müdürlük Yüksek Disiplin Kurulunun kararları Bakanın onayı ile kesinleştir. 
İl Polis Disiplin kurullarınca verilen ve valinin önerisi ile merkeze gönderilen meslekten çıkarma kararla

rından Genel Müdürlük Yüksek Disiplin Kurulunca uygun görüş belirtilmeyen dosyalar Bakanlık Yüksek 
Disiplin Kurulunca kesin karara bağlanır. 

Bakan, yukarıdaki (B) ve (C) bentleri uyarınca onayına sunulan kararlardan gerekli gördüklerini Bakanlık 
Yüksek Disiplin Kuruluna gönderebilir. Ru yol ile Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunca alınan kararlar da 
kesindir. 

EK MADDE 5. — Disiplin kurullarınca haklarında meslekten çıkarma cezası verilenlerden görevi başında 
kalmasında sakınca görülenler, kararın onaylanmasına kadar, genel hükümlere göre görevinden uzaklaştınla-
bilir. 

Bunlardan, meslekten çıkarma cezası, daha hafif bir cezaya indirilerek onaylanmış olanlar hakkında gö
revden uzaklaştırma önlemi hemen kaldırılır. 

EK MADDE 6. -— Emniyet Teşkilatında bulunanlara doğrudan doğruya disiplin cezası vermeye yetkili 
olanlar aşağıda gösterilmiştir. 

A) içişleri Bakanı; 
3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 13 ncü maddesinde belirtilen 3 ncü meslek derecesi (bu derece 

dahil) ve daha aşağı meslek derecelerinde bulunan emniyet teşkilatı personeline uyarma, kınama, aylık kesme 
cezası; 

B) Emniyet Genel Müdürü ve İl İdaresi Kanununda verilen yetkiler saklı kalmak şartı ile valiler; baş-
komiserler ve aynı meslek derecesinde ve daha aşağı meslek derecelerinde bulunan emniyet teşkilatı personeline 
uyarma, kınama, 10 günlüğe kadar aylık kesme cezası, 

C) İl emniyet müdürleri, Polis Enstitüsü Müdürü, polis öğretim ve eğitim kurumlarının müdürleri ile kay
makamlar; 

Başikomiserler ve aynı meslek derecesinde ve daha aşağı meslek derecelerinde bulunan emniyet teşkilatı per
soneline uyarma, kınama, 3 günlüğe kadar aylık kesme cezası, 
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EK MADDE 3. — 2 noi madde kapsamındaki 
Ek Madde 3 aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 4. — 2 nci madde kapsamındaki 
Ek Madde 4 aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 5. — 2 nci madde kapsamındaki 
Ek Madde 5 aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 6. — 2 nci madde kapsamındaki 
Ek Madde 6 aynen kabul edilmiştir. 

(İçişleri Komisyonunun kabul etiği metin) 

EK MADDE 3. — 2 nci madde kapsamındaki 
Ek Madde 3 aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 4. — 2 nci madde kapsamındaki 
Ek Madde 4 aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 5. — 2 nci madde kapsamındaki 
Ek Madde 5 aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 6. — 2 nci madde kapsamındaki 
Ek Madde 6 aynen kabul edilmiştir. 
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D) Emniyet amiri ve komiserler: 
Birinci derecede sorumlu olarak görev yaptıkları yerlerde olmak konşulu ile, polis memurları ile eşiti mes

lek derecesinde ve daha aşağı meslek derecelerinde bulunan emniyet teşkilatı mesnuplarına uyarma ve kınama 
cezası vermeye yetkilidir. 

EK MADDE 7. — Polis emeklilerince kurulan derneklerin yayınlan dışında, diğer gerçek veya tüzelkişiler 
tarafından «polis» veya «emniyet» adları ile ya da eş anlama gelen ya da bu sözcüklerin baş ve sonlarına 
getirilen eklerle oluşturulan adları kullanarak; dergi ve gazete yayımlanamaz ve dergilerde, duvar ve el ilanları 
ile diğer her türlü basılılarda emniyet hizmetleri sınıfı kıyafet yönetmeliğinde belirtilen ve resmi kıyafet üstü
ne takılan polis yıldızı sembol olarak kullanılamaz. 

EK MADDE 8. — Emniyet Teşkilatı mesnupiarı ile çarşı ve mahalle bekçileri dernek ve vakıf kuramazlar. 
spor dernekleri dışında kurulmuş derneklere üye olamazlar ve Emniyet Genel Müdürlüğünce kurulan vakıflar 
dışında diğer vakıf kuruluşlarına üye olamazlar. 

Yukarıdaki fıkra hükmüne aykırı hareket ettiği tespit edilenler yetkili disiplin kurulunca, usulüne göre, 
meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılırlar. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, daha önce yürürlükte bulunan hükümler 
gereğince, doğrudan doğruya veya yetkili disiplin kurullarının goı üşü alınarak merkeze gönderilen ve henüz 
karara bağlanmamış olan disiplin soruşturması dosyalarından; 

A) Atamaya yetkili amir tarafından karara bağlanması gerekenlerin işlemleri sürdürülerek sonuçlandırı
lır. 

B) Kısa veya uzun süreli durdurma (veya kıdem indirimi ya da yükselmenin bir dönem geciktirilmesi) 
cezaları ile meslekten çıkarma cezasına ilişkin dosyalar, hakkında soruşturma yürütülmüş olan memurun suçun 
işlendiği tarihteki görev yeri ve rütbesi esas alınarak, bu kanunda gösterilmiş olan yetkili disiplin kurullarınca 
karara bağlanmak üzere ilgili yerlere aktarılır. 

C) Devlet memurluğundan çikarma cezasına ilişkin olanlar da Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunca gereği 
yapılmak üzere ilgili birime gönderilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa bu Kanunla eklenen ek madde 7'de belirtilen 
yasaklara aylkırı olarak yayımlanmakta olan dergilerin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen bir ay içinde, 
durumlarının bu Kanun hükümlerine uygun duruma getirilmesi zorunludur. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa, bu Kanunun 2 nci maddesiyle eklenen 
ek madde 8'in kapsamına giren dernekler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte infisah etmiş sayılırlar. Bu 
derneklerin mal varlıklarının tasfiyesi tüzüklerin d ek i hükümlere göre yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun, bu Kanunun 2 nci maddesi ile değiş
tirilen 86 nci maddesinin son fıkrasındaki geriye yürüme tarihi 1.1.1968 tarihidir. 

MADDE 3. — 16.10.1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 noi maddesinin (D) fıkrası ile 
32 nci maddesinin (E) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 11/D). — Vali, il içinde çıkabilecek toplumsal olayların emrindeki kolluk kuvvetleriyle önlenme
sine olanak bulunamayacağı kanısına varır veya kolluk kuvvetleriyle batstırılamayacak ani ve olağanüstü 
olayların cereyanı karşısında kalırsa, en yakın askeri (Kara, Deniz ve Hava) Kuvvet Komutanından yar
dım gönderilmesini ister, ivedi durumlarda sözlü olarak yapılmış istem sonradan yazılı biçime dönüştürü
lür. İstek, başvurulan komutanlıkça gecikmesiz yerine getirilerek, muhtemel olaylar için istenen kuvvet va
linin görüşü alınarak olaylara hızla el koymaya uygun yerde, cereyan eden olaylar için istenen kuvvet ise 
olay yerinde hazır bulundurulur. 

Çıkabilecek toplumsal olaylar için istem üzerine gönderilen kuvvet, olayların kolluk kuvvetlerince ön
lenemeyecek ölçüde gelişmesi hainde, ani ve olağanüstü olaylar için istenen kuvvet de derhal, vali tarafın-
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EK MADDE 7. — 2 nci madde kapsamındaki 
Ek Madde 7 aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 8. — 2 ncı madde kapsamındaki 
Ek Madde 8 aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 2 nci madde kapsamın
daki Geçici Madde 1 aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2 . - 2 nci madde kapsamın
daki Geçici Madde 2 aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 2 nci madde kapsamın
daki Geçici Madde 3 aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4 . - 2 nci madde kapsamın
daki Geçici Madde 4 aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 11. — D) 3 ncü madde kapsamındaki 
Madde İ l /D aynen kabul edilmiştir. 

(İçişleri Komisyonunun kabul etiği metin) 

EK MADDE 7. — 2 nci madde kapsamındaki 
Ek Madde 7 aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 8. — 2 nci madde kapsamındaki 
Ek Madde 8 aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 2 nci madde kapsamın
daki Geçici Madde 1 aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 2 nci madde kapsamın
daki Geçici Madde 2 aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 2 nci madde kapsamın
daki Geçici Madde 3 aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4 . - 2 nci madde kapsamın
daki Geçici Madde 4 aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 11. — D) 3 ncü madde kapsamındaki 
Madde 11/D aynen kabul edilmiştir. 
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dan verilen görevleri kendi komutanının sorumluluğu altında, onun emir ve direktifine göre ve İç Hizmet 
Kanununda, belirtilen yetkiler ile kolluk kuvvetlerinin genel güvenliği sağlamada sahip olduğu yetkileri kul
lanarak yerine getirir. 

Kolluk kuvvetleriyle yardıma gelen askeri kuvvet arasındaki işbirliği ve koordinasyon vali tarafından 
sağlanır. Ancak, kolluk kuvvetleriyle yardıma gelen askeri birliğin belirli görevleri birlikte yapmaları ha
linde sevk ve idare, görev verilen askeri birliğin en kıdemli komutanı tarafından yapılır. 

Madde 32 E). — Kaymakam, ilçe çevresinde çıkabilecek olayların emrindeki kolluk kuvvetleriyle önlen
mesine olanak bulunmayacağı kanısına varır veya ilçe içindeki kolluk kuvvetleriyle önlenemeyecek olağan
üstü ve ani olaylar karşısında kalırsa hemen valiye bilgi vererek yardım ister ve en yakın askeri (Kara, De
niz ve Hava) komutanlara da haber verir; 

Yardıma gelen askeri kuvvet bu Kanunun 11/D maddesi uyarınca kendisine verilecek görevi yerine geti
rir. 

MADDE 4. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkındaki Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesi Hakkında 19.1.1976 gün ve 1932 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiş
tir. 

Madde 9. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkındaki Kanunun 18, 19, 20, 21, 22 
23, ve 24 ncü maddelerine göre tayin edilecek hapis cezaları iki kat artırılarak bükmolunur. Ancak, hükmo-
lunan hapis cezası beş yılı geçemez. 

MADDE 5. — 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 sayılı Kanunla deği
şik 1 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiş ve bu Kanuna aşağıdaki ek geçici 54 ncü 
madde eklenmiştir. 

Madde 1. — (Fıkra 3) Anayasa Mahkemesi! üye ve yedek üyeleri ile raportörleri; hâkimlik ve savcılık 
mesleklerinde veya bu mesleklerden sayılan görevlerde bulunanlar, Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları 
ve Sayıştay savcı ve yardırmaları; Üniversitelerin, İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinin, Devlet Mühen
dislik ve Mimarlık Akademilerinin, Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinin, Türkiye ve Orta - Doğu Amme 
İdaresi Enstitüsünün öğretim üye ve yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri, Genelkur
may Mehteran Bölüğü Sanatkârları, Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesi ve Belediye Opera ve ti
yatroları ile şehir ve belediye konservatuar ve orkestralarının sanatkâr memurları, uzman memurları, uygu
latıcı uzman memurları ve stajyerleri; Spor - Toto Teşkilatında çalışan personel; subay, astsubay, uzman ça
vuş ve uzman jandarmalar ile Emniyet Teşkilatı mesupları özel kanunları hükümlerine tabidir. 

EK GEÇİCİ MADDE 54. — Emniyet Örgütü Mensupları hakkında uygulanmakta olan 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu, ek ve değişiklikleri, ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve bu yasalara dayanılarak 
yürürlüğe konulan yönetmelikler hükümlerinin kapsamına giren konular, Emniyet örgütünün hizmet ve 
kuruluşunun nitelik ve özelliği gözönüne alınarak özel bir kanunla düzenlenir. 

Bu düzenleme yapılıncaya kadar, Emniyet Örgütü mensupları hakkında hailen yürürlükte bulunan söz 
konusu hükümlerin uygulanmasına devam olunur. 

MADDE 6. — 22.11.1972 gün ve 1630 sayılı Der nekler Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının 
son cümlesi, 4 ncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi, 7 nci maddesinin (b) bendi, 35 nci maddesi
nin I - a) bendi, 51 noi maddesinin 2 nci fıkrası ve 63 ncü maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiş, bu Ka
nuna aşağıdaki ek madde ve geçici 4 ncü madde eklenmiştir. 

Madde 2. — Dernek kuramazlar ve derneklere üye olamazlar. 

Madde 4. — Amacını güden, amacı belirli olmayan ya da tüzüğünde saptanan çalışma konuları ve ça
lışma biçimleri amaca uygun bulunmayan derneklerin kurulması yasaktır. 
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Madde 32. — E) 3 ncü madde kapsamındaki 
Madde 32 — E aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 9. — 4 ncü madde kapsamındaki Madde 
9 aynen kabul edilmiştir., 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 1. — (Fıkra 3) 5 nci madde kapsamındaki 
Madde 1 (Fıkra 3) aynen kabul edilmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 54. — 5 nci madde kapsa
mındaki Ek Geçici Madde 54 aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 6 nci madde kapsamındaki Madde 2 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 6 nci madde kapsamındaki Madde 4 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 32. — E) 3 ncü madde kapsamındaki 
Madde 32 — E aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 9. — 4 ncü madde kapsamındaki Madde 
9 aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 1. — (Fıkra 3) 5 nci madde kapsamın
daki Madde 1 (Fıkra 3) aynen kabul edilmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 54. — 5 nci madde kapsa
mındaki Fk Geçici Madde 54 aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 6 nci madde kapsamındaki Madde 2 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 6 nci madde kapsamındaki Madde 4 
aynen kabul edilmiştir. 
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Madde 7. — b) Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek üzere dernekçe sürdürülecek çalışma ko
nuları ve çalışma biçimleri. 

Madde 35. — I-a) Tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği be
lirtilen çalışma konuları ve faaliyet biçimleri dışında faaliyette bulunamazlar. 

Madde 51. — (Fıkra 2) - Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile 
yapılır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Bu alın
dı belgelerinin biçimi, bastırüması, derneklere verilmesi, kullanılanların denetlenmesi ve alınacak ücret, îç-
işkri ve Maliye bakanlıklarınca düzenlenecek yönetmelikle saptanır. 

Alındı belgesinde bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. 
Maliye Bakanı, yazılı istemden itibaren 15 gün içinde alındı belgesini sağlayamazsa, ilgili dernek özel 

olarak bastıracağı alındı belgelerini o yerin mülki amirine onaylatarak bağış ve ödenti kabul edebilir. 
Mülki amir, bu alındı belgelerini liste halinde bir tutanağa bağlayarak onaylar. 
Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgesi sağlandığında özel belgeler, resmi alındı belgeleri ile değiştiri

lir. Bağış ve ödenti toplayacak kişi ya da kişileri dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o 
yerin mülki amirliğine tescil ettirilir. 

Dernekler adına gazete, dergi ve öteki basılı esarler vererek bunlar karşılığında para veya. başkaca yardım 
toplamak yasaktır. 

Madde 63. — Bu Kanunun 2 nci maddesinin (b) bendi gereğince dernek kurma veya derneğe üye olma 
hakkına sahip olmadıkları halde dernek kuranlar ile derneğe üye olanlar bin liraya kadar ağır para cezası 
ile cezalandırılır. 

EK MADDE 1 — Bir derneğin, suç sayılan eylemlerin kaynağı olduğunun belirlenmesi halinde, bir ilde 
kurulmuş dernekler için ilgili valiliğin ya da o yer Cumhuriyet Savcılığının, birden çok ilde kurulmuş dernek
ler için İçişleri Bakanlığının ya da derneğin genel merkezinin bulunduğu yer Cumhuriyet Savcılığının istemi 
üzerine, mahkemece o dernek kapatılır. 

Bir derneğin, suç sayılan eylemlerin kaynağı olduğunun belirlenmesi, Anayasada yer alan temel hak ve 
hürriyetleri dil, ırk, sınıf, din, mezhep veya tarikat ayrılığına dayanılarak Devletin ülkesi ve milleti ile bö
lünmez bütünlüğünü ve nitelikleri Anayasada bellrıtıiıllan Cumhuriyeti ortadan kaldırmak amacı ile ya da siya
sal ve ideolojik bir amaçla işlenen : 

A) Adam öldürme, müessir fiil, yol kesmek ve adam kaldırmak, nas-ı ızrar, yangın, su baskını, gasp 
suçları ile öteki büyük tehlike suçları, ulaştırma ve haberleşme araçlarına karşı suçlar, Türk Ceza Kanunu
nun 394 ve 395 nci maddelerindeki suçlar, ammenin itimadı aleyhine cürümler Türk Ceza Kanununun 311, 
313, 314, 315 nci maddelerindeki suçlar ile aleyhindeki suçlar, Devletin arsıulusal şahsiyetine karşı veya Dev
let kuvvetleri aleyhinde cürümler, cürüm sayılan fiili alenen övme ve iyi gördüğünü söyleme ve halkı kanun
lara itiatsizliğe kışkırtma suçları, hükümete karşı şiddet veya mukavemet ve kanunlara muhalefet suçları, 
resmi sıfatı haiz olanlar aleyhinde cürümler, yabancı devletlerle bunların reis ve elçilerine karşı işlenen 
suçlarla; 

B) Kişilere veya eşyaya karşı cebir ve şiddet kullanarak işlenmiş olmak kaydı ile, 171 sayılı Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkında Kanun ve değişikliklerine ve 1630 sayılı Dernekler Kanunu ve 
değişikliklerine aykırılık teşkil eden suçların, 

C) Şiddet eylemlerine başvurulduğunu ya da başvurulacağını gösterir nicelik ya da nitelikte silah bu
lundurma ve taşıma suçlarının. 

a) Dernek yöneticileri veya üyeleri tarafından ülkenin başka başka yerlerinde olsa bile birden fazla 
işlenmiş olduğunun ya da, 

b) Dernek yöneticilerinin onayı, azmettirmesi, teşviki, zorlaması, yardımı ya da kolaylık sağlaması ile 
işlendiğinin, kesinleşen mahkeme kararına dayanarak saptanması ile olur. 
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Madde 7. — b) 6 nci madde kapsamındaki Mad
de 7 — b aynen kabul edilmiştir. 

Madde 35. — I - a) 6 ncı madde kapsamındaki 
Madde 35 — I - a) aynen kabul edilmiştir. 

Madde 51. — (Fıkra 2) 6 ncı madde kapsamın
daki Madde 51 (Fıkra 2) aynen kabul edilmiştir. 

Madde 63. — 6 ncı madde kapsamındaki Madde 
63 aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 1. — 6 ncı madde kapsamındaki 
Ek Madde 1 aynen kabul edilmiştir. 

(İçişleri Komisyonunun kabul etiği metin) 

Madde 7. — b) 6 ncı maddo kapsamındaki 
Madde 7 — b aynen kabul edilmiştir. 

Madde 35. — I - a) 6 ncı madde kapsamındaki 
Madde 35. I - a aynen kabul edilmiştir. 

Madde 51. — (Fıkra 2) 6 ncı madde kapsamın
daki Madde 51 (Fıkra 2) aynen kabul edilmiştir. 

Madde 63. — 6 ncı madde kapsamındaki Madde 
63 aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 1. — 6 ncı madde kapsamındaki 
Ek Madde 1 aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı . 996) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, İçişleri Bakanlığımca veya valilik
lerce daha önce incelenmiş dernek tüzüklerinden Dernekler Kanununun bu -Kanunla değiştirilen 4 neü mad
desi bininci fıkrası son cümlesine veya 7 nci maddesi (b) bendi hükmüne aykırı olan bir hüküm saptandığın
da bu aykırılıkların ne okluğu demek merkezinin bulunduğu il valiliğince dernek yönetim kuruluna yazı 
ile duyurulur ve tüzükteki bu aıykırıilııkljann üç ay ipinde giderilmesi istenir. Bu süre içinde tüzüklerini yasaya 
uygun biçime getirmeyen dernelkler hakkmda Dernekler Kanununun 9 ricu maddesi üçüncü fıkrası gereğin
ce işlem yapılır. 

MADDE 7. — Bu Kanunun 6 ncı maddesi ile dejiştirifen Dernekler Kanunumun 51 noi mıaddesıinin 2noi 
fıkrası, fıkrada söz konusu edilen yönetmeliğin yürürlüğe girdiği, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 8. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütüp 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 996) 
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(Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

GEÇtCİ MADDE 4. — 6 ncı madde kapsamın
daki Geçici Madde 4 aynen kabul edilmiştir. 

(içişleri Komisyonunun kabul etiği metin) 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — 6 ncı madde kapsamın
daki Geçici Madde 4 aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisli metninin 8 nci MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir, maddesi aynen kabul edilmiştir. 

)>0<l .-<.• 
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CUMHURİYET SENATOSU 

Toplantı Y.h : 19 S. Sayısı : 997 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek 
Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısının Millet Mec
lisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Milli Sa
vunma ve Bütçe ve Plan Komisyonları Raporları. (M. Meclisi : 

2 /699; 2/784, 1/292; C. Senatosu : 1/687) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 371) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 30 . 1 . 1980 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3680 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 29 . 1 . 1980 tarihli 35 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 926 sa
yın Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı, 
dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Memduh Ekşi 

MÜllet Meclisi Başkan vekili 

Not : Bu tasarı 5 . 6 . 1979 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
27 . 12 . 1979; 24, 29 . 1 . 1980 tarihli 23, 34 ve 35 nci birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 371) 

TC 
Başbakanlık 5 . 6 . 1979 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101 - 434j05063 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millli Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması Bakanlar Kurulunca 
30 . 5 . 1979 gününde kararlaştırılan «926 saydı Türk Silalılı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını izinlerine saygıyla sunarım. 
Bülent Ecevit 
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GENEL GEREKÇE 

Bilindiği üzere, orduda görev yapmakta olan subay, astsubay, uzman jandarma çavuşlar ile uzman çavuş
lar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa, diğer Devlet memurları ise 657 sayılı Kanuna tabi 
bulunmaktadır. 

Türküye Büyük Millet Meclisince fcabul edilen ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa bazı ek geçici 
maddeler ilavesini öngören ve 1 Mart 1979 tarihinde uygulanmak üzere yürürlüğe konulan 28 . 2 . 1979 gün 
ve 2182 sayılı Kanunla, memur aylıkları, bir defaya mahsus olmak üzere, tahsil ve kadro koşulu aranmaksı
zın bir üst dereceye yükseMlmiş ve söz konusu hükümden, emekli, adi malullük, vazife malullüğü ile dul ve 
yetim aylığı alanların da yararlandırılmaları sağlanmıştır. 

Anılan Kanun hükmünden, 926 sayılı Yasaya tabi subay, astsubay ve uzman çavuşlar ile 'bunların emeldi, 
adi malul, vazife malulü, dul ve yetimleri faydalanamadığından büyük bir eşitsizlik meydana gelmiş ve aradaki 
parasal denge bu, ordu mensupları aleyhine bozulmuştur. 

Bu itibarla Silahlı Kuvvetlerin özelliği, hiyerarşik düzeni ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun sistemi dikkate alınarak söz konusu tasan hazırlanmış builunma'ktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa ek geçici 34 ncü madde 
ilave edilmektedir. 

Bilindiği gibi bu Kanunun değişik 137 nci maddesi ile buna bağlı VI, VII, VIII ve IX sayılı cetveller, su
baylar, astsubaylıktan subay olanlar, astsubaylar, uzman jandarma ve uzman çavuşların aylık derece ve kade
meleri ile ek göstergelerini belirlemektedir. Genel gerekçede söz 'konusu edilen 2182 sayılı Kanuna paralel 
olanak ordu mensuplarının derece ve kademelerinde yükseltme yapılırken değişik statüde bulunan personel 
için farklı gösterge tablosu rakamları uygulanmakta olduğu gözönünde bulundurularak ek geçici VI, VII, 
VIII ve DC sayılı cetvellerin yapılması ve bunların uygulanması zorunlu görülmüş ve 1 Mart 1979 tarihinde 
Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevde bulunan personelin aylık yükselmelerinin daha sonra terfi edecekleri rüt
be veya rütbe kıdemliliğinim derece ve kademelerine de yansıması sağlanmıştır. 

Ancak, 28 Şubat 1979 gün ve 25 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile subaylara, astsubaylıktan subay 
olanlar ile astsubaylara uygulanmakta olan ve gruplarına ait bulunan ek gösterge rakamlarının tavanının geçi
lemeyeceğine dair hüküm getirilmiş ve değişlik yorumlamalara meydan verilmemesi öngörülmüştür. 

Bundan başka anılan personelin alt derece kademelerinde geçen sürelerinin üst derece kademelerinde geç
miş sayılacağına dair 2182 sayılı Yasadaki hükme benzer bir hüküm de getirilmiştir. 

926 sayılı Yasanın 143 ncü maddesi askeri öğrenci harçlıklarının teğmen rütbesinin birinci kademe brüt 
aylığı üzerinden ödeneceğini belirlediğinden uygulamada kolaylık sağlamak üzere, esas alınacak teğmen maaşı
nın ekli geçici VI sayılı cetveldeki teğmen maaşı olacağına dair hüküm getirilmesi zorunlu görülmüştür. 

Ayrıca, 2182 sayılı Kanunda olduğu gibi subay, astsubay ve uzman çavuşların emeklileri ile adi malulleri
ne, vazife malullerine, dul ve yetimlerine tasarı hükümlerinin de uygulanması bu madde ile sağlanmıştır. 

Madde 2. — Kanunun 1 Mart 1979 tarihinde yürürlüğe gireceğini belirlemektedir. 
Madde 3. — Kanunu Bakanlar Kurulunun yürüteceğini göstermektedir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Subay, astsubay ve askeri memurlara bir üst derece verilmesi için «926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununa ek geçici maddeler eklenmesi hakkında Kanun» teklifim ekte sunulmuştur. 

Gereğini saygı ile arz ederim. 
19 . 2 . 1979 

Konya Milletvekili 
Şener Battcû 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 997) 



G E R E K Ç E 

Geçici : Türk ekonomisindeki sarsıntılar dolayısıyla, hızlı enflasyon ve para değerinin düşmesi, sabit ge
lirli her türlü kamu persondini büyük sıkıntıya düşürmüştür. Zaman zaman kamu personelinin biir kısmı ile 
ilgili yasalarda gerekli düzenlemeler getirilmiştir. Kanaatımıza göre kamu personeli ite ilgili bütün yasaların 
tek sisteme bağlanması ve bir manzume haline getirilmesi gerekir. Son günlerde sivil personelle ilgili bu dü
zenlemeye paralel olarak kahraman Türk Ordusu saflarında bulunan subay, astsubay ve askeri memurlara 
kadro şartı aranmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine terfi ettirilmek üzere tavanın azami haddine ge
tirilmesi için 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa ek geçici maddeler eklenmesi zarureti 
hâsıl olmuştur. 

Teklifimiz Anayasanın 2 nci maddesi gereğince isabetli ve adildir. 

15 . 3 . 1979 
Millet Meclisi Başkanlığına 

2182 sayılı Yasaya b'ir ek madde ilave edilmesine ilişkin Yasa teküfimli gerekçesi ile ibirlikte ekte sunu
yorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. Sivas Milletve'kİli 
Azimet Köylüoğlu 

Not : Aynı konuda, daha evvel Milli Savunma Komisyonunda görüşülüp, Plan Komisyonuna gönderilen 
1/292 esas No. lu tasan ile birleştirilebilmesi için bu teklifin havalesi sadece Plan Komisyonuna yapılmıştır. 

G E R E K Ç E 
2182 sayılı Yasa paralelinde hazırlanan Kanun Teklifi ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli subay ve ast

subaylar ile Türk Silahlı Kuvvetleri emekllerine, 657 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık almakta olan per
sonelin yararlandığı «Bir üst dereceye terfi imkânından» faydalanma olanağı sağlanacak ve böylece Devlet me
murları arasında Anayasal eşitlik olacaktır. Zira, Anayasamız memurları, sivil memurlar ve askeri memurlar 
olarak bir ayırıma tabi tutmuş değildir. Anayasamızın 118 nci maddesindeki asker kişilerle ilgili istisna sade
ce «Disiplin cezaları» yönünden olup, maaş, terfi ve 'diğer özlük hakları ile teminat yönünden herhangi bir 
ayırıma yer vermemiştir. 

CUMHURİYET SENATOSU 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar Müdürlüğü 31 . 1 . 1980 
TASARI VEYA TEKLİFİN 

Sıra Sayısı 
M. 'M. C. S. Ö Z E T İ 

371 926 sayılı Türk Silahlı Küvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine 
îlüşkin Kanun Tasarısı. 

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE • : 3 aydan fazla. 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 3 ay. 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ : 30 Nisan 1980 

TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ 
KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün) 

1. Milli Savunma Komisyonuna 10 gün. 
2. Bütçe ve Plan Komlisyonuna 10 gün. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 997) 



Cumhuriyet Senatosu 
Milli Savunma Komisyonu 

Esas No. : 1/687 
Karar No. : 3 

__ 4 _ 

Milli Savunma Komisyonu Raporu 

6 . 2 . 1980 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 29.1.1980 tarihli 35 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 926 sayılı 
Türk SsilaJh.li Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmes'dne İlişkin Kanun Tasarısı, Ko
misyonumuzun 6.2.1980 tarihli toplantısında Milli Savunma ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de iştirakle
riyle tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun tasarısının gerekçesinde ve kanun tekliflerinin gerekçelerinde izah edilen hususları ve de Hükü
met temsilcilerinin tamamlayıcı beyanlarını değerlendiren Komisyonumuz : 

Bu Kanun Tasarısıyla, 2182 sayılı Kanunun hükümleri gereğince "657 sayılı Kanuna tabi Devlet memurları 
ile bunların eme'kli, dul ve yetimlerinin aylıkları, tahsil ve kadroları ne olursa olsun bir defaya mahsus olmak 
üzere ve kadrosuzluk nedeniyle terfii edemeyenlerinin mağduriyetlerini gidermek amacıyla bir üst dereceye 
yükseltilmiş bulunanlar arasında eşitlik sağladığından, 

Rütbeler ve dereceler arasındaki dengeyi koruması düşüncesiyle ve subay, astsubay, uzman çavuşlar ile 
bunların emekli, adi malul vazife malulü, dul ve yetimlerinin de durumlarını düzelten, 

Bu Kanun Tasarısının tümünü benimsemiştir. 
Komisyonumuz : Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metnin i, 2 ve 3 ncü maddelerini aynen 

kabul etmiştir. 
Havalesi gereğince, Bütçe ve Plan Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere, 
Yüksek Başkanlığa sunulmasına, 
Karar vermiştir. 

Komisyon Başkanı 
Kayseri Senatörü 

İbrahim Kirazoğlu 

Bu Kanunda Sözcü 
Bolu 

Orhan Çalış 

Üye 
Denizli 

Baha Akşit 

Üye 
İçel 

Talip Özdolay 

Başkanvekili 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hilmi Fırat 

Kâtip 
Sinop 

Abdullah Vehbi Uğur 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
İçel 

İsmail Çataioğlu 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Muğla 

Fevzi Özer 

Üye 
Diyarbakır 

Sabahattin Savcı 

Sözcü 
İstanbul 

Erdoğan Adalı 
Toplantıda bulunamadı, 

Üye 
Konya 

Mukbil Abay 
Toplantıda bulunamadı, 

Üye 
Tabii Üye 

Suphi Karaman 

Üye 
İstanbul 

Vefa Poyraz 
Toplantıda bulunamadı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 997) 
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Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Esas No. : 11687 
Karar No. : 4 
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Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 

14 . 2 . 1980 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

MUM Meclisinin 29.1.1980 tarihli 35 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 926 sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı Komis
yonumuzun 13.2.1980 tarihli toplantısında Milli Savunma Bakanlığı ve 'Maliye Bakanlığı temsilcileririin de 
hazır bulunduğu toplantıda görüşüldü. 

20.2.1979 gün ve 2182 sayılı Kanun gereğince 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memurları ile bunların emek
li, malul, dul ve yetimlerinin aylıkları, (bir defaya mahsus olmak üzere bir üst dereceye yükseltilmiş bulun
maktadır. 

Adı geçen Kanunla paralelliği temin etmek için, 926 sayılı Kanun kapsamına giren subaylar, astsubay
lar, uzman jandarma çavuşlar, uzman çavuşlar ve bunlardan emelklli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı 
bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlarının ye 1.3.1979 tarılhinde Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli bulu
nan personelin rütbe, kvdem ve ek göstergelerinde değişiklik yapılmaksızın kazanılmış hak aylıkları bir de
faya mahsus olmak üzere bir üst dereceye yükseltilmelin eşitliği sağlayacağı düşüncesiyle Tasarı Komisyo
numuzca beriimsenmiştir. 

1 nci maddenin ek geçici madde 34'ün (c) fıkrasının (a) bendine raporda açıklık getirmek için aşağıdaki 
açıklamaya gerek duyulmuştur. 

Bu haktan sadece 1 . 3 . 1979 tarihinde görevde olup da, bu tarihten sonra emekli, adi malul ve vazife 
malulü olanlar ve olacaklar ile bunların dul ve yetimleri değil, 1.3.1979 tarihinden önce em'eklii, adi malul 
veya vazife malulü aylığı bağlanmış bulunanlar ve bunların dul ve yetimleri de faydalanacaklardır. 

Bu nedenlerle Komisyonumuz Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddelerini aynen kabul etmiştir. 
Komisyonumuz Tasarının bir an önce yasalaşmasında yarar gördüğünden Cumhuriyet Senatosu Genel Ku

rulunda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunu da karar altına almıştır. 
Genel Kurulun olurlarına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Afyonkarahİsar 

Kâzım Karaağaçhoğlu 
imzada bulunamadı. 
Bu Kanunda Sözcü 

Zonguldak 
Ahmet Demir Yüce 

Üye 
Aydın 

İskender Cenap Ege 
Üye 

îzmir 
Nurhan Artemiz 

Toplantıda bulunamadı. 
Üye 
Sivas 

Tahsin Türkay 
Toplantıda bulunamadı. 

Başjkanvekili 
Trabzon 

Hasan Güven 
Toplantıda bulunamadı. 

Kâtip 
Rize 

Şükrü Meto 
Üye 
Bolu 

Neş'et Akmandor 
Üye 

Konya 
Ahmet Remzi Hatip 

Üye 
Tabii Üye 

Kâmil Karavelioğlu 

Bu Kanunda Başkan 
(Komisyon Sözcüsü) 

Kütahya 
M. Emin Alanyalı 

Üye 
Artvin 

Rasim Gezmiş 
Üye 

Cumhurbaşkanınca S. Ü, 
Z ey yat Bay kara 

Üye 
Samsun 

Şaban Demirdağ 

Üye 
Yozgat 

Ünal Allıoğlu 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 997) 
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KONYA MİLLETVEKİLİ ŞENER BATTAL'IN THKÜtFÎ 

Subay, Astsubay ve Askeri Memurlara Bir Üst Derece Verilebilmesi İçin 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Kanununa Ek Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 926 sayılı 'Kanuna aşağıdaki ek geçici maddeler eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun ve ek geçici maddelerine göre aylık almakta olan personelin bu 
Kanunla iktisap ettikleri kazanılmış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına ba
kılmaksızın ve kadro koşulu aranmaksızın bdr üst derecenin aynı kademesine (Gösterge kademesinin aynı 
olması halinde bir üst gösterge uygulanmak suretiyle) bulundukları kademede geçen süre, üst derecedeki ka
demede «geçmiş sayılır. 

Birinci fıkra esaslarına göre verilen derece, ek geçici 12 ve 13 ncü maddeler kapsamına giren personelin, 
emekli keseneğine esas aylık derece ve kademelerime eklenir. 

Emekli keseneğine esas aylığı bu Kanuna göre kazanılmış hak aylığının üstünde bulunanlara, birinci fık
ra esaslarına göre verilecek derece, kazanılmış hak aylığı ile emekli keseneğine esas aylık derece ve kademe
lerine ayrı ayn uygulanır. 

EK GEÇİCÎ MADDE 2. — Bu Kanun hükümleri, birinci madde kapsamına girenlerden yürürlük tarihin
den önce bağlanmış emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları alanlar hak
kında da uygulanır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tariMnde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

SİVAS MİLLETVEKİLİ AZİMET KÖYLÜOGLUTSFUN TEKLİFİ 

2182 Sayılı Yasaya Bir Ek Madde Eklenmesine Ait Yasa Önerisi 

MADDE 1. — 2182 sayılı Yasaya aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

«EK MADDE — 2182 sayılı Yasadan 926 sayılı Yasaya göre çalışan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları 
ve emeklileri de yararlanır.;» 

MADDE 2. — Bu Yasa 1 Mart 1979'dan geçerli olarak yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Yasayı Bakanlar Kurulu yürütür. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu
na Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununa aşağıdaki ek geçici madde eklen
miştir. 

«EK GEÇİCİ MADDE 34. — a) Bu Kanunun 
137 nci maddesini değiştiren 13.10.1978 günlü, 15 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre aylık 
alan ve 1 Mart 1979 gününde Türk Silahlı Kuvvetle
rinde görevli bulunan personele, rütbe ve kıdemlerin
de değişiklik yapılmaksızın ekli geçici VI, VII, VIII 
ve IX sayılı cetveller uygulanır. 

Şu kadar ki 28 Şulbat 1979 gün ve 25 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile subaylara, astsubay
lıktan subay olanlar ile astsubaylara uygulanmakta 
olan ve gruplarına ait bulunan ek gösterge rakamla
rının tavanı geçilemez. 

Bu tavan subay grubunda bulunan Yarbay ve alt 
rütbeler için 400., astsubaylıktan subay olanlarda ve 
astsubaylarda 300'dür. Albay ve Kıdemli Albaylar 
ile Generaller - Amiraller mevcut gösterge rakamla
rını korurlar. 

Anılan personelin alt derece kademelerinde geçen 
süreleri üst derece kademelerinde geçmiş sayılır. 

b) Öğretim kurumlarında öğrenimde bulunan as
keri öğrencilerin 926 sayılı Kanunun 143 ncü madde
sinde öngörülen harçlıkları, bu Kanun hükümlerine 
göre ödenir. 

c) fa) bendi kapsamına girenlerden, Kanunun 
yürürlük gününden önce emekli, adi malullük, vazife 
malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylık
ları alanlar için de bu Kanun hükümleri uygulanır.» 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu
na Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununa aşağıdaki ek geçici madde ek
lenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 34. — a) 926 sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 13.10.1978 
günlü ve 15 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
değişik 137 nci maddesine göre aylık alan ve 1 Mart 
1979 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında 
bulunan personelin, rütbe ve kıdemlerinde değişiklik 
yapılmamak kaydıyla, kazanılmış hak aylıkları, bir 
defaya mahsus olmak üzere, bir üst derecenin aynı 
kademesine getirilir. 

Bu yükselmede, astsubaylıktan subay olanlardan 
2 nci derecenin 2 ve sonraki kademelerinde bulunan
lar ile astsubaylardan 2 nci derecenin 4 ve sonraki 
kademelerinde bulunanlar 1 nci derecenin son kade
mesi olan 1 200 rakamına getirilir. 

Astsubaylıktan subay olanlardan 2 nci derecenin 
1 nci kademesinde bulunanlar 1 nci derecenin 3 ncü 
kademesine, astsubaylardan 2 nci derecenin ilk üç 
kademesinde bulunanlar, 1 nci derecenin sırası ile ilk 
üç kademesine getirilir. 

Uzman jandarma çavuşlardan 5 - 6 nci derecenin 
ilk üç kademesinde bulunanlar sırasıyla VIII sayılı 
cetvelin 5 nci derecesinin ilk üç kademesine, 5 - 6 nci 
derecenin 4 ncü ve sonraki kademelerinde bulunanlar, 
VIII. sayılı cetvelin 4 ncü derecesinin 1 nci kademe
sinden başlıyarak sırasıyla bu derecenin sonraki ka
demelerine getirilirler. 

Uzman çavuşların, kendilerine ait gösterge tablo
sunun üst sırasının kademelerinde bulunanlar IX sa
yılı cetvelin 10 ncu derecesinin kademelerine getiri
lirler. 

Subaylar, astsubaylıktan subay olanlar ile astsu
baylar yükseldikleri derecenin ek göstergelerini alır
lar. Şu kadar ki gruplarına ait bulunan ek gösterge 
rakamlarının tavanı geçilemez. Bu tavan subay gru
bunda bulunan yarbay ve alt rütbeler için 400, astsu
baylıktan subay olanlar ile astsubaylarda 300'dür. 
Albay ve kıdemli albaylar ile general - amiraller mev
cut gösterge rakamlarını muhafaza ederler. 

Anılan personelin alt derece kademelerinde geçen 
süreleri aylıklarının yükseltilmesinde üst derece ka-
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MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu
na Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

CUMHURİYET SENATOSU BÜTÇE VE PLAN 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu
na Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 2. — Bu Kanun 1.3.1979 gününde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3, — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür, 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

demelerinde geçmiş sayılır. İlgililerin bu şekilde sap
tanacak kazanılmış hak aylıkları, rütbe aylıklarının 
bir üst derecesinin aynı kademesi üzerinden yürütü
lür. 

b) Öğretim kurumlarında 1 Mart İ979 tarihinde 
öğrenimde bulunan askeri öğrencilerin 926 sayılı Ka
nunun 143 ncü maddesinde öngörülen harçlıkları, bu 
hükümlere göre ödenir. 

c) (a) bendi kapsamına girenlerden, Kanunun 
yürürlük gününden önce emekli, adi malullük, vazife 
malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylık
ları alanlar için de bu Kanun hükümleri uygulanır. 

MADDE 2. — Bu Kanun 1 . 3 . 1979 gününde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 
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Milli Savunma Komisyonunun kabul ettiği metan 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi ayılen kabul edilmiştir. 
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