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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Sunuşların çokluğu ve gündemin yüklü ol
ması sebebiyle sayın üyelere gündem dışı (söz 
verilemiyeceğinin bildirilmesine rağmen Kay
seri Milletvekili Şevfket Doğan'ın gündem dışı 
söz istemekte ısrar etmesi ve Başkanlığı tahkir 
edici beyanda bulunması nedeniyle kendisine 
Meclisten çıkarılma cezası verileceği açıklandı 
ise de, bu ceza Genel Kurulca kabul olunmadı. 

Sayın üyelerden bâzılarına Başfcanîı|k tezke
resinde gösterilen sebep ve sürelerle izin veril
mesi kabul edildi. 

İstanbul Milletvekili îsmail Arar ile 
Samsun Milletvekili Doğan Kitaplı'nm; Hü

kümette görev almaları nedeniyle, seçilmiş bu
lundukları komisyonlardan çekildiklerine dair 
önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Grup başikanvekillerinin: 

1. Haftada dört gün yapılmakta olan Ge
nel Kurul toplantılarının bugünden itibaren 
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri olmak 
üzere üç gün yapılmasına, 

2. Pazartesi ve Cuma günlerinin 'eskisi gibi 
kanunların görüşülmesine tahsisine, 

3. Çarşamba günlerinin saat 15,00 ten 17,00 
ye kadar sözlü sorulara, 17,00 den 19,00 a kadar 
genel görüşme ve Meclis araştırması önergeleri
ne ayrılmasına dair önergesi kabul olundu. 

Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 195 ve 196 nci mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tek
lifimin gündeme alınmasına dair önergesi, ya

pılan görüşmelerden sonra, kabul olundu. 
Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, Tür

kiye'nin bugüne kadar uyguladığı yabancı ser
maye politikacı hakkında bilgi edinmek malksa-
diyle bir genel görüşme açılmasına, 

Konya Milletvekili Özer Ölçmenlin; halen 
yurt dışında hayatlarını kazanmak zorunda olan 
Türk vatandaşlariyle ailelerinin sosyal ve eko
nomik sorunlarının neler olduğunu tesbit etmek 
maksadiyle ve 

Itfevşehir Milletvekili Hüsamettin Başar ve 
iki arkadaşının; bağcılığın geliştirilmesi, veri
min artırılması ve ürünlerin değerlendirilmesi 
konularını incelemek üzere birer Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergeleri okundu ve 
gündeme alınarak sıraları gldiğinde görüşüle
ceği bildirildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik 
Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Teknik 
ve Kültür Anlaşmasının, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Sosyalist 
Cumhuriyeti anasında 30 Temmuz 1966 tarihin
de İstanbul'da imzalanan îlim ve Sanat Müna
sebetleri Anlaşmasının, 

Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı Statü
sünün VI nci maddesinin (A), (B), (C) ve (D) 
fıkralarında yapılan değişikliğin ve 

La Haye'de Milletlerarası Beratlar Enstitü
sünün kurulmasına dair 6 Haziran 1947 tarihli 
Anlaşmanın değiştirilmölsine dair 16 Şubat 1961 
tarihli La Haye Anlaşması ve Protokolünün, 

— Öö8 — 
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onaylanmalarının uygun bulunduğu hakandaki 
kanun tasarıları ikinci defa açık oya sunuldu 
ise de, oylarm ayrımının birleşim sonunda 
açıklanan sonuçlarına göre çoğunluğun sağlana
madığı, oylamaların gelecek birleşimde tekrar
lanacağı bildirildi. 

Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, bağcılı
ğımızın modern şekilde geliştirilmesini, verimin 
artırılmasını, çiftçiye geniş ĉredıi imkânı sağ
lanmasını, iç ve dış pazarlarda gerekli tedbir
lerin alnmasını temin etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
yapılmasına dair önergesi ile, 

Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer ve 
iki arkadaşının; bağcılığın geliştirilmesi verimi
nin (artırılması ve ürünlerin değerlendirilmesi 
için 'bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesinin birlikte görüşülmesine dair verilen 
bir önerge üzerine, yapılan görüşmelerden son
ra, her iki önergenin birlikte görüşülmesi ve 

ilk önerge esas kabul edilerek işlemlerin oma 
göre yürütülmesi hususları kabul olundu. 

Önergeler üzerindeki görüşmelerin tamam
lanmasından sonra, bir Meclis Araştırması Ko
misyonu kurulması, bu komisyonun 13 üyeden 
teşkili, görev süresinin üye seçim tarihinden 
itibaren üç ay olması ve gerektiğinde Ankara 
dışında da görev yapması hususları kabul olun
du. 

Açılk oylama sonuçlarına göre Genel Kurul
da çoğunluğun kalmadığı anlaşıldığından; 

16 . 4 . 1971 Cuma günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime »aat 17,30 da son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Çankırı 

Kemal Ziya öztürk Nuri Çelik Yazıcıoğlu 
Kâtip 
Ordu 

Memduh Ekşi 

II. — GELEN KAĞITLAR 

Teklif 
1. — Cumhuriyet Senatosu idare Âmirleri-

in, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine ve
rilecek avans hakkında kanun teklifi (2/514) 
(Plân Komisyonuna) 

Tezkereler 
2. — tiler Bankasının 1969 yılı hesap döne

mine ait bilanço, kâr ve zarar hesaplarının su

nulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi (3/484){ 
(Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyo
nuna) 

3. — Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin 
1969 ma'iî yılına ait faalyet raporlarının sunul
duğuna dair Başbakanlık tezkeresi (3/485) 
(Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyo
nuna) 

•>•-<« 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

EAŞKâN — Bajkanvekili Kemal Ziya öztürk 

KÂTİPLİK : Huri Çölik Yaaıcıoğİu (Çankırı), Memduh Ekşi (Ordu) 

BASK AH — Millet Meclisinin 83 nci Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Saym üyelerin yoklamaya katıLı:..a-
larmı rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAM — Çoğunluğumuz vardır, çalışma

larımıza haşlıyoruz. 
Gündem dışı söz istemiş bulunan sayın üye

lerin bu isteklerini gündemliniz sebebiyle yeri-

IV - BAŞKANLIK DİVANIMIN 

1. — Pelrol Kanunundu deuisddiklır ;/a))d-
masım önyören hamın, insansının yeri yöıuler il
mesine dair Başhakemi d,: tezkeresi (1/335, 3/187) 

BAŞKAN — Ba^kaııbğm Genel Kurula su
nuşları vardır, sırariiyle arz ediyorum. 

Halen Geçici Komisyonda bulunan Petrol 
kanunu tasarısının geri verihnesi, Başbakanlık 
tezkeresiyle istenmiştir. Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 23 . 5 . 1070 tarih ve 71-722/3793 sayı

lı yazımız. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca ha

zırlanan ve ilgideki yazmışla sunulan «6325 sa
yılı Petrol Kanunu ile bu. kanunda değişiklik 
yapan 6558 ve 6987 sayılı kanunların bâzı mad
delerinin değiştirilmesi, bâzı madde ve fıkraları
nın kaldırılması, bâzı maddelerine fıkralar ve 
Kanuna bir madde eklenmesi halikında kanım 
tasarısı» nın geri gönderilmesine müsaade buy-
rulmasmı rica ederim. 

Nihat Erim 
Başbakan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur, geri veril
miştir efendim. 

2. — 55:11 sayılı İs Ma'lıkeınelcri Kumulunun 
2, 3, -i, 6, 1:1, 13 ve, ti ne il e'addeh rinhı iylal 
edildiğine dair Anayasa Mahkemesi Buşakıdıyı 
tezkeresi (3/488) 

ne getirememiş bulunduğumu arz ederim. 
M. NURİ KODAMANO&LU (Niğde) — Sa

yın Başkan, otomatik yoklama cihazının düğme
sine bastığım halde, yoklama tablosunda raka
mını yanmıyor. Dolayısiyle yoklamada kontrol 
güçlüğü vardır. Bunun için Riyasete tezkere de 
yazdım. Lütfen bu arıza giderilsin efendim. 

BAŞKAN — Peki, baktıralım efendim. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesinin bir ip
tal kararı vardır; okutuyorum. 

Millet Meclisi. Başkanlığına 
5521 sayılı iş Mahkemeleri Kanununun 

l/Son., 2., 4., 12 ve 13 ncü maddelerinin iptali 
hakkında açılan dâva üzerine yapılan inceleme 
sonunda : 

1. 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 
itiraz konusu 2 nci maddesinin birinci fıkrasın
da bulunan (Bir işveren temsilcisi ile bir işçi 
temsilcisinden) deyiminin Anayasanın 7., 132,, 
133 ve 134 ncü maddelerine aykırılığı nedeni 
ile ,mc; 

2. Anılan maddenin ikinci fıkrası üzerin
de karar vermeye yer olmadığına; 

3. Bu maddenin öbür fıkralarının iptaline; 
4. Sözü edilen Kanunun itiraz konusu 4 ncü 

maddesinin iptaline; 
5. 5521 sayılı Kanunun, iptal edilen kural

ları karşısında uygulanma yeri kalmıyan 3., 
8., 12., İS ve 14 ncü maddelerinin 44 sayılı Ka
nunun 28 nci maddesi gereğince iptallerine; 

13 . 4 . 1971 gününde 1970/63-1971/38 sayı 
ile karar verilmiştir. 

Bilgilerini rica ederim. 
i, Hakkı Ketenoğlu 

Anayasa Mahkemesi Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 

— 560 
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V - GÖRÜŞt 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bir
leşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Tek
nik ve Kültür Anlaımeısının onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/126) 
(S. Sayısı: 297) 

2 — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Sos
yalist CumhuriycM arasısda 30 Temmuz 1966 ta
rihinde İstanbul'da imzalanan İlim ve Sanal Mü
nasebetleri Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eğilim 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/102) (S. 
Sayısı: 298) 

3. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı Sta
tüsünün VI nci maddesinin (A), (B), (C) ve 
(D) fıkralarında yapılan değişikliğin onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında kanun tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/131) (S. 
Sayısı: 299) 

4. — La Ilaye'de Milletlerarası Beratlar Ens
titüsünün kurulmasına dair 6 Haziran 1.917 ta
rihli Anlaşmanın değiştirilmesine dair 16 Şubat 
1961 tarihli TAı II ay e Anlaşması ve protokolü
nün onaylanmasının uygun bulunması hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu 
(1/353) (S. Sayısı: 300) 

BAŞKAN — Gündemimizde 4 aded açık oy
lama vardır. 

Oy kutuları, her hangi bir itiraz vâki olma
dığı takdirde, önce sıralar arasında dolaştırıla
cak ve sonra da kürsü önünde bekletilecektir. 

Kutuları dolaştırınız. 

Yapılmakta bulunan açık oylama işleminin, 
gündemimizin diğer maddeleriyle bir ilişkisi bu
lunmadığı için gündeme devam ediyoruz. 

5. — İş kanunu tasarısı ve 23 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/347) (S. Sayısı: 239 
ve 239 a 1 nci ve 2 nci ek) 

BAŞKAN — Gündemimizin III ncü bölümü
nün 1 nci sırasında yer alan iş kanunu tasarısı, 
Hükümetin vâki talebi üzerine 15 gün süre ile 
ertelenmiş olduğu için, gündemimizin 2 nci 
maddesine geçiyoruz. 

EN İŞLER 

6. — Ceylan Köktcn'in cezasının affı hak
kında kanun tasarısı <vc Adalet Komisyonu ra
poru (1/311) (S. Sayısı: 292) (1) 

BAŞKAN — Bu tasarı 'hakkında daha önce 
öncelik ve ivedilik kararı almış idi. iSaym Hü
kümet ve Sayın Komisyon yerlerini alsın efen
dim. 

Hükümetin bu konuda temsilci ile ilgili gön
derdiği 'bir tezkere vardır, okutuyorum efen
dim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millet (Meclisinin 16 . 4 . 1971 Cuma günü 
yapılacak 88 nci Birleşim, gündeminde 'bulunan, 
<<Öncelikle görüşülmesi kararlaştırılan işler.» 
arasındaki 2 nci sırada 'bulunan Ceylân Köktenc
in, 3 ncü hırada 'bulunan Osman Nuri Vural'ın 
ve 4 ncü sırasında (bulunan Halil Çelik'in ceza
larının affı 'hakkındaki kanım tasarılarının gö
rüşülmesinde (beni temsilen Bakanlığım Ceza İş
leri Genel Müdürü Melih Ezgü bulunacaktır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
İsmail Arar 

Adalet Bakanı 

BAŞKAN — Sayın 'Melih Ezgü ve Sayın Ko
misyon hazırlar. 

Raporun lokunmasmda 'bir istek vâki 'olma
maktadır. Kanun tasarısının tümü 'üzerinde şim
diye kadar söz istiyen arkadaşımız /olmamıştır. 
Tümü üzerinde söz istiyen arkadaşımız var mı? 
Yok. 

Kanun tasarısının maddelerine geçilmesi 'hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... 
Etmiyenler... 'Kabul edilmiştir. 
Tedbirsizlik, dikkatsizlik neticesi iölüme ve 
yaralanmaya ıseibebiyet vermekten «hükümlü 
1940 doğumlu Eminoğlu Eliften doğma Assb. 

Kd. Başçvş. Ceylan Kökten hakkında özel 
Af kanunu teklifi 

Madde 1. — Ankara Hava 'Kuvvetleri Ku
mandanlığı Askerî Mahkemesinin 17 . 4 . 1969 
gün, E, '969/75, K. 969/59 -sayılı 'hükmü ile T. 
C. K. mm 455/2 ve As, C. 'K. ııun 35/1 .maddesi 

(i) 292 S. Saydı basmuyazı lulanağın sonu
na eklidir. 
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gereğince iki sene altı ay hapis ve rütbesinin 
geri alınması cezalarına mahkûm olan, Emin 
oğlu Eliften doğma 1940 doğumlu löeylan Kök
ten'in; mahkûm olduğu (cezaları, (bütün» hukukî 
neticeleriyle ıaffedilmiştir. 

[BAŞKAN — !1 nci madde üzerinde söz isti-
yen sayın iüye?.. Yok. 

Sayın (Hükümet ve ISayın Komisyon Sözcü
sünün (bir istekleri yok. 

1 nci maddeyi 'oylarınıza sunuyorum. Kalbul 
edenler... Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

Madde 2. — (Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi 'oylarınıza sunuyorum. 
KaJbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu (Millî Savunma Ba
kanı ile Adalet Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
KaJbul edenler... Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. Tümünü oylarınıza sunuyorum. Ka
lbul edenler... Etmiyenler... Kalbul (edilmiştir. 

Kanun Itasansı Meclisimizce (ka/bul edilmiş
tir. 

7. — Osman Nuri Vural'ın cezasının affına 
dair kanun tasarısı sve Adalet [Komisyonu raporu 
(1/327) "(S .Sayısı: 293) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunması hususunda 
her (hangi hir talep Vâki olmamaktadır. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz istiyen 
Sayın üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini 'oylarınıza sunuyorum. 
KaJbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi Ölüme sebe
biyet Vermekten hükümlü '1947 doğumlu İHülse-
yinoğlu 'Grülsüm'den doğma öğretmen Osman 

'Nuri Vural hakkında özel Af kanun teklifi 

Madde 1. — Mazıdağı Asliye Ceza Mahke
mesinin 15 . 4 . 1909 (tarih ve esas 968/18 ka
rar 909/17 sayılı hükmü ile T. 0. K. nun 455/1 
maddesi (gereğince 'bir yıl sekiz ay hapis ceza
sına ımahkûm olan Hüseyinoğlu Gülsüm'den 

(1) 293 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

doğma 1947 doğumlu Osman Nuri Vural'ın mah
kûm (olduğu ceza, (bütün hukukî neticeleriyle 
a/ffedilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isti
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. KaJbul edenler... Etmiyenler... KaJbul edil
miştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
KaJbul edenler.. Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

Madde 3 — Bu kanunu Millî Eğitim Bakanı 
ile Adalet Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza 'sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kahul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü (üzerinde söz istiyen 
sayın üye .. Yok. Tümünü oyunuza sunuyorum. 
KaJbul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiş ve 
tasarı Meclisimizce kalbul edilmiştir efendim. 

8. — Halil Çelik'in, cezasının affı hakkında 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/312) (S. Sayısı: 305) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunması konusunda 
her hangi (bir istek vâki olmamıştır. Tasarının 
tümü üzerinde söz istiyen? Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarımıza su
nuyorum. KaJbul edenler... Etmiyenler... KaJbul 
edilmiştir. 

Üstü onhaşıya fiilen taarruzdan hükümlü 1946 
doğumlu Mehmetoğlu Şerife'den doğma Halil 

•Çelik hakkında özel Af kanun teklifi 

Madde 1. — Askerî Yargıtayın 3 Ekim 1968 
günlü 908/708 esas, 968/071 karar sayılı ilâmı 
ile kesinleşen, K. K. Kumandanlığı Askerî Mah
kemesinin 6 . 6 . 1903 ıgünlü 968/29 esas, 
908/204 karar sayılı hükmü ile Askerî Ceza 
Kanununun (91/2 maddesi uyarınca 7 ay 15 gün 
hapis cezasına mahkûm olan nüfus sicilde, Kır
şehir ilinin Çiçekdağı ilçesi Akfbıyıklı köyü ha
ne 15, cilt 1 ve sayfa 107 de kayutlı Mehmet-
oğlu Şerife'den doğma 1940 doğumlu Halil Çe
lik'in; mahkûm olduğu cezası, bütün hukukî 
neticeleri ile (birlikte affedilmiştir. 

(1) 305 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Buyurun Sayın Okçu. 

HİLMİ OKÇU (Manisa) — Sayın Başkan, 
rarulhterem arkadaşlar, 

Meclisler tatile girerken umumiyetle bu çe
şit özel aflar gelir idi. Hatırımda kaldığına göre, 
1965 senesinde de bu çeşit özel aflar birbiri ar
kasına gelmiş idi. Bu maddeler özel af olmakla 
(beraber, her halde Türkiye'ide yalnız bu şahıslar 
mahkûm olmuş değiller. 

Sonra, bazan «tasarı» dendi, bazan «teklif» 
dendi. Tasarı farklıdır, teklif farklıdır. Yani, 
teklif edenlerin farklılıklarıma göre teklif veya 
tasarı olur. Bunlar arka arkaya geliyor. Tahmin 
©diyorum ki, Dilekçe veya Adalet Komisyonun
dan geliyor. Madem ki bâzı hususlarda bu affın 
istenmesi arzu ediliyor. Hükümet de yeni kurul
muştur. özel veya umumi, ne ise, basın da dâ
hil, birçok hususlarda etraflı bir şekilde hazır
lık yapılarak, böyle şahıslar için sık sık kulla
nılan tarzlda değil de, umumi tarzda bir tasarı 
getirilirse faydalı olur kanaatini taşıyorum. 

Hürmetler ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyom. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 
KOR ALT AN (Sivas) — Muhterem arkadaşla
rım, Sayın Okçu'nun hitabı üzerine birkaç cüm
le ile değerli milletvekili arkadaşlarımı tenvir 
ötmek zaruretini hissettiğim için huzurlarınıza 
geldim, özür dilerim. 

Bu teklif, bir vatandaşın Dilekçe Komisyo
nuna müracaatı üzerine, Dilekçe Komisyonunun 
raporu halinde Adalet Komisyoınuna gelmiş ve 
Adalet Komisyonunda tanzim edilen rapor ile 
Yüce Meclis huzuruna bir af talebi getirilmiştir. 

ISayın Okçu'nun hissiyatına iştirak ediyorum. 
Cezaların umumiliği prens'ipine paralel olarak, 
affın da bir umumilik taşıması cidden riayeti 
lâzımgelen bir esastır. Fakat öyle enteresan hâ
diseler oluyor ki, meselâ şu hâdisede, askerlik 
hizmetini, vataıni vazifesini yapan bir er, vazife 
dışında, istirahat anında yatakhanede istirahat 
ederken, bir yatak çarşafı yüzünden üstü olan 
onbaşı ile aralarında çıkan münakaşada onba
şının kendisine fırlattığı demir bir soba âletini 
karşılamak için ona mukavemet gösterişi üze
rine, Askerî Ceza Kanununun 91 nci maddesi 
gereğince 7 ay 15 gün hapse mahkûm ediliyor. 
Bu vatandaşın terhisini mütaakıp, bu ceza infaz 

edilmemiş olduğu için, kendisi polislik vazifesine 
başlıyor ve bir aileyi, polis olarak memleket hiz
meti yapmak suretiyle geçindirmekle mükellef. 
Fakat 6 ayı geçen hürriyeti bağlayıcı cezadan 
mahkûm edilmiş olduğu için, memuriyetime de
vamdan men ediliyor. 

Deniliyor ki, «bu cezan affedilme diği takdir
de sen polislik görevinden atılacaksın...» İki ço
cuğu ile birlikte 4 nüfusu geçindiren 24 yaşın
da bir vatandaşın cemiyet için faydalı bir insan 
olarak, polislik vazifesini şerefle yapam bir va
tandaş olarak vazifeye dönmesi, onun ancak ce
zasının affına bağlı. Bu, Türkiye Cumhuriyeti 
kanunlarının kendisine bahşetmiş olduğu bir 
hakkı istimal ederek Yüce Meclise müracaat 
ediyor ve Dilekçe Komisyonu, Adalet Komisyo
nu bu atıfetin lâyıkı olduğu yönünde rapor ve
riyor. Biz de durumu Yüce Meclisin takdirlerine 
sunuyoruz. Bu balamdan hâdisede bir ferdîlik, 
şahsîlikten ziyade, bir kanuni hakkın istimali 
mevzuübahsoiduğu için biz müspet mütalâa ile 
huzurlarınıza geldik. Bu hususu Yüce Meclisin 
takdirlerine bırakır, hürmetler sunarım. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Sayın Baş
kan, Komisyon Sözcüsünden bir sual sorabilir 
miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Efendim, özel 

affa tabi şahıslar hakkındaki kesinleşen hüküm
ler infaz edilmiş midir, edilmemiş midir? Bu 
hususta bir bilgi verebilirler mi? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFÎK 
KORALTAN (Devamla) — Efendim infaz edil
memiştir. Onun içim infaz edilmeden önce müra
caat etmişlerdir. Bu söbeple biz affa müstahak 
oldukları hususumda karara vardık. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, bu şahıs bir memuriyet yapacaktır. Bu şa
hıs aslında 7 ayı yatmış mıdır, yatmamış mıdır? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFÎK 
KORALTAN (Devamla) — Efendim, infazına 
dair dosyada bir kayda Taşlanmadığı için biz 
Umumi Heyete «infaz edilmemiştir» şeklimde be
yan zaruretindeyiz. Çünkü Adalet Komisyoınuna 
tevdi edilen dosyada «infazı kaydına raslan-
mamıştır» şeklinde bir vesika mevcuttur. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aytuğ. 
MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Sayın Baş

kan, şimdi bu verilen cevap bizi tatmin ötmez. 

— 563 — 
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Dilekçe Komisyonundan gelen öael af talebi 
mutlak surette bir evrakta, bir dosyada mev
cuttur. Binaeaıaleyh bu evrak yoksa, hangi mah
keme vermiştir, tasrih edilir, o mahkemeden so
rulabilir. infaz edilmiş olması başka husustur, 
cezanın bütün neticelerinin ortadan kalkması 
başka husustur. 

BAŞKAN — Anlıyorum, efendim. Soracağı
nız nedir? Onu lütfedin. 

MEHMET AYTUĞ Elâzığ) — Bu hususta bi
zi tenvir etsinler. 

IBAŞKAN — Komisyon cevabını verdi efen
dim. 

(Sayın, Koraltan, başka vereceğiniz bir cevap 
var mı? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFÎK 
KORALTAN (Devamla) — Hayır. Dosyada, ce
fanın infaz ©dilmediği yolundaki kaydı, Umumi 
Heyete arz ediyorum. Belki de bu vatandaş bu
gün polislik vazifesinden alınmıştır. Çünkü mü
racaatından ancak bir yılı mütecaviz bir zaman 
sonra müracaatı, Dilekçe Komisyonumdan Umu
mi Heyetiniz huzuruna getirilmiştir. Ama Yüoe 
Meclisin atıfetine mazhar olur da bu af gerçek
leşirse belki bu vatandaş tekrar bir normal va
tandaş sıfatiyle her hangi bir hizmet deruhde 
edebilecektir, cemiyete faydalı bir insan kazan
mış olacağız kanaatindeyim. 

(Hürmetler sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerimde Sayın Akal, 

buyurunuz efendim. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın arkadaş

larım, üç tane özel af talebinin ikisi geçti, üçün
cüsü de geçmek üzere, Hepsimin gerekçesinde ce
miyete yararlı insan kazandırmak öngörülüyor. 

Cemiyete yararlı insan kazandırmak hepimi
zin arzu ettiği bir şeydi, ama Yüce Meclisin atı
fetime bir veya iki kişi mazhar olup da aynı du
rumda olan binlerce kişinin ıstırabı ile ilgilen
memek de olmaz. 

Yeni bir Hükümet, yeni bir görüşle çalışma
ya başlamıştır, tetkik etsin, tahkik etsin, cemi
yetimize Ve toplumumuza en uygun şekilde bu 
sabıkalı şahıslardan nasıl faydalanılacağı yo
lunda bir kanun tasarısı hazırlasın. 

Bunu hatırlatmak idim bu fırsatı vesile bil
dim. Bu aflarda Yüce Meclisin kişiye özel mua
mele yapmasını hiçbir şekilde uygun bulma
maktayım. 

Saygılar sunarını. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Aslan. 
MEHMET ASLAN (Hatay) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, 

Hatay'ın Samandağ kazasında lise talebesi 
Ali oğlu Enver özen 1968 senesinde ehliyetsiz 
olarak bisiklet kullanırken yine ehliyetsiz olan 
bir başka bisikletli ile'çarpışıyor ve ölümüne se
bebiyet veriyor. Talebe olan Enver özen 1 sene 
2 aya mahkûm oluyor ve liseyi bitiren ve bu 
sene üniversiteye devam edecek olan bu talebeyi 
bu sene tevkif ettiler. 

Affı için 2 yıl önce Meclisimize müracaat et
miş olmasına rağmen bugüne kadar cevap ala
mamıştır. 

Sayın Komisyondan bunun izahını istirham 
edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Hanağası, buyurun efen
dim. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Af muhakkak ki, iyi bir şey, fakat bu affı 
meydana getirirken sonuçlarını da hesaba kat
mak lâzım. 

Zannadersem biraz da talihsizce bir örnek 
oldu. Acaba bundan sonraki uygulamalarda, hi
yerarşi yönünden olsun, askerlik disiplini yö
nünden olsun, her hangi bir makamdaki otori
teyi tesis yönünden olsun, bu tatbikat ileride 
birtakım ihtilâfları meydana getirmez mi, ve 
birtakım himayekâr durum meydana getirmez 
mi? Meselâ vazife başımda iken himayeli olan 
şahısların her hangi bir yere dayalı ve destekli 
olarak üstlerine karşı yapmış oldukları tecavüzi 
hareketleri ve onun karşılığı cezai müeyyideleri 
çeşitli nedenlerle uygulanmaz ve sonraya bıra
kılır, ondan sonra da bu şekilde af müessese
leri çalışır ise bundan sonra o müesseselerdeki 
disiplin, otorite nasıl yürüyecektir? 

Ben, örmek olmaması ve bu işlerin tevali et
memesi bakımından, bu gibi afların sakıncalı 
olduğu kanısındayım. 

(Saygılarımı arz ederim. 

(BAŞKAN — Sayın işgüzar, buyurunuz efen
dim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Dilekçe Komisyonuna müracaat eden, hürri
yeti bağlayıcı suçtan mahkûm edilmiş kişiler 
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hakkında özel af kamunu mahiyetini taşıyan ka
nun, tasarıları bugün Meclisimize gelmiş bulun
maktadır. 

Şunu ifadeye mecburuz ki, Yüce Meclis hem 
genel, hem de özel af kanunu çıkarma yetkisini 
haizdir. Anayasamızın öngördüğü hükümlerde 
bunları görmek mümkün. 

Yalnız, Dilekçe Komisyonuna müracaat et
memiş, sayıları belki binlere yaklaşık aynı şe
kilde taksirli suç işlemiş memur olan arkadaş
larımızın, vatandaşlarımızın bulundukları da 
bir gerçektir. 

Esasında hükümetlerin adaletli ve objektif 
kanunların çıkarılmasındaki vazifesini dikka
te alarak, daha önce Yüce Meclise, Türkiye 
Cumhuriyetinin kuruluşundan sonra, 1933 ten 
bu yana genel bir af kanununun, çıkarılmadığını 
öne sürerek, bâzı büyük adlî hataların da 
mevcudiyetini dikkate almak suretiyle bir ge
nel af kanununun çıkarılmasını yerinde gör
düğümüz için bir teklif ide vermiş bulunmak
taydık. Henüz bu, komisyondan gelmemiştir. 
İçtüzük hükümlerime göre bu husustaki görüş
lerimizi ayrıca arz edeceğiz. 

Yalnız, bugün görüşülmekte olan 3 tane ka
nun tasarısı, hukukun tanıdığı hakları kulla
nan vatandaşlarımızın yapmış oldukları mü
racaat üzerine Dilekçe Komisyonuna gelmiş 
ve Adalet Komisyonu tarafımdan da lamların 
affedilmesi uygun görülmüştür. Bu bakımdan 
mevcudolan bu kanun tasa.nlarının, bilhassa 
bâzı vatandaşların, bu bahis mevzuu edilen ki
şilerin tekrar hürriyete kavuşması, kendilerine 
yeniden doğacak haktan istifadelerini temin 
bakımından, kabulünde fayda ummaktayız. 

Yalnız, yeni Hükümetten temennimiz, -böyle 
ısuç işlemiş olan kimilerin cemiyete kazandırılma
sı düşünülüyorsa, bunun gem el bir af kanunu 
içerisinde mütalâa etmek suretiyle kısa bir za
man içinde Büyük Millet Meclisine getirilme
sinden ibarettir. 

(Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Soğukpmar, buyurunuz 
efendim. 

OSMAN SOĞUKPINAR (Ankara) — Sayın 
Başkan, saygı değer arkadaşlarım, 

Faşist idarelerin dışında bütün rejimlerde 
af, fazilettir. Ceza görmüş insanları topluma 
cemiyete, insanlığa kazandırabilmek için, on

lara, cemiyetin, toplumun, Meclislerin ellerini 
uzatması lâzımdır. 

Trafik kazalarına sebebiyet vermekten, çe
şitli suçlardan yatan binlerce vatandaşlarımız 
var. Komisyonlar, müracaat edenlerin talepleri
ni yârinde görerek, «cezasını çeksin» yerine «bu 
insanların elinden tutmak, tekrar topluma ka
zandırmak lâzımdır» diye bu talepleri Büyük 
Millet Meclisine getirmiştir. 

Arkadaşlarım şunu bilsinler ki, bugün bin
lerce insan bu Büyük Millet Meclisinden, biz
lerden bir şeyler -bekliyorlar. Bizden yardım is-
tiyen insanları elimizin tersiyle itenıeyiz. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Asutay, buyurunuz efen
dim. ' 

BURHANETTÎN ASUTAY (İzmir) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri, 

3 - 5 dakika evvel 2 kişiyi Yüce Meclis, ka
rar lan ile affetti. 

Meclis geç mi uyandı diye kendi kendime 
düşündüm; bundan evvel affedilen 2 arkadaşın 
suçlarına baktım. Birisi; askerî araç kullanır
ken ölüme sebebiyet vermiş. Diğeri ise; bir öğ
rencisini öldüren bir öğretmen. 

Yüce Meclise niyabeten vazife gören bir ko
misyon bu 3 dosyayı derinliğine, inceliğine tet
kik etmiş, bir kastin bahis mevzuu olmadığını 
tesbit etmiş ve işlenen suçun cezayı müstelzim 
bir hareket olmadığı hususunda bir karara var
mış, Gerekçelerinde detaylarıyla bu hâdiseleri 
etraflı olarak arz ve ifade etmiş. 

Şimdi, Yüce Meclis eğer münferit bir affın 
karşısında ise, bundan evvel askerî bir suç ve 
öğrencisini öldüren bir öğretmen hakkında ne
den bir titizlik göstermedi de 3 ncü mesele üze
rinde bir münferit affın sakıncasına işaret eder? 
Bunu anlıyamadım. 

Eğer bir meselede geç uyanma varsa, mese
lenin sonunda gelecek hâdiselerde bu uyanıklı
ğı göstermek gerekir. Bundan evvel Yüce Mec
lisin affına mazhar olabilecek 2 kişinin suçu ile 
şimdi üzerinde tartışması yapılan kişinin suçu 
arasında bir fark yoktur. Bu da, bir onbaşının 
kendisine yapılan tecavüzden belki korunabil-
me, belki de o andaki sinirlilik hallinin sonucu 
olarak bir karşı gelme olayıdır. Suç, 6.6.1968 
gününde karara bağlanmış. Üzerinden 3 sene 
geçmiş. Bu kişi suçunu bir kere daha tekrarla-
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mamış. Çoluk çocuk sahibidir, ve Devletin bir 
hizmetinde vazifelidir. Bugüne kadar aydınlık 
bir hayat yaşamıştır. Binaenaleyh bu 3 ncü su
çun da 1 nci ve 2 ncide gösterilen hareketlerle 
muvazi ve müsavi olarak muamele görmesi hak
kında bir karara varmak gerek, İkisine «Evet», 
birisine «Hayır» olmaz. 

Bu sebepledir ki; bundan evvelki verdiğimiz 
karara eşit karar vereceğiz. Eğer uyanacaksak 
baştan uyanalım. (Sonradan uyanırsak Yüce 
Meclise niyabeten vazife görmüş olan bir ko
misyona itimadımız sarsılır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye 

yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-

PlK KORALTAN (Sivas) — Kanunun 2 nci 
maddesi : «Bu kanunu Millî Savunma Bakanı 
ile Adalet Bakanı yürütür» şeklindedir. 

BAŞKAN — Metin böyle. Talebediniz ona 
göre düzeltelim. Komisyonun metninden okutu
yoruz. Madde numaralarının değiştirilmesi üe 
ilgili bir talepte bulunun ona göre değiştirelim, 
oya sunalım efendim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
FÎK KORALTAN (Sivas) — Önergemizi tak
dim edeceğiz efendim. 

BAŞKAN — Lütfen yalnız iSaym Koraltan, 
İKomisyondan gelen bütün yazılı teklifler bu 
merkezde. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
PÎK KORALTAN (Sivas) — Matbua hatası ola
bilir efendim. Bizdeki metinde 2 nci madde ola
rak; «Bu kanunu Millî Savunma ve Adalet ba
kanları yürütür» şeklinde. 

BAŞKAN — Sayın Koraltan, kanun tekni
ğine hangisi uygun size göre?.. Her halde oku
nan daha uygun, değil mi efendim?.. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
FİK KORALTAN (Sivas) — Evet, böyle kalsın 
efendim. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Millî Savunma Ba
kanı ile Adalet Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bu suretle kanun tasarısı Meclisimizce kabul 
edilmiş bulunmaktadır. 

9. — 654 sayılı Toplum Zabıtası 'kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı ; 
27 ve 27 ye 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 5 nci bölümün
deki işlere geçiyoruz. 

654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması hak
kında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları. 

Sayın Hükümet?.. Sayın Komisyon .. Bura
dalar. 

Raporun okunması hususunda bir talep mev
cut bulunmamaktadır. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Okunması fay
dalı olur. 

BAŞKAN — Okutuyorum efendim. 
(Plân Komisyonunun benimseme asıl ra

poru okundu.) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz 
istiyen sayın üyelerıe söz vereceğim. Cumhu
riyet Halk Partisi Grupu laJdına Sayın CevaJt 
iSaym, buyurunuz efendim. («ıSöz sırasını okur 
musunuz?» sesleri) lOlkuyacağum efendim, ya
zıla talepler de var, tanzim edeyim, okuyaca
ğım. 

C. H. P. GRUPU ADINA CEVAT SAYIN 
(Edirne) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 

654 sayılı Toplum Zabı)tası kurulması hak
kında Kanunun 1 ve 3 nciü maddelerinin de-
ğiştirilmlesine dair kanun tasarısının tümü üze
rinde C. H. P. Millet Meclisi Gruıpunun görüş, 
düşünce ve fikirlerini arz ediyorum. 

(1) S. Sayısı 27 ve 27 ye 1 nci ek basmayazı-
lar tutanağın sonuna eklidir. 
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654 sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre, 
Cumhuriyet ve hürriyet düzenini demokratik 
usullerle korumak, kanun dışı sokak vıe nney-
dan hareketlerini önlemek, toplumun ve (kişi
nin ımaiddi ve mânevi varlafklarının, kanunla
ra aykırı grev ve lokavtlar yüzünden, kısmlen 
ya da tamamen tahribe uğramasının önüne 
geçmek, toplumun kendisi veya kaderi üze-
rinide büyük ölçüde olumsuz etkisi olabilecek 
her çeşit kanunsuz toplumsal olayların mey
dana gelmlemesinli sağlamak ve geldiğinde ge
rekirse zor kullanarak etkisiz hale getirmek 
amacı ille Adana, Ankara, istanbul, izmir ve 
Zonguldak illerinde öızel şekilde yetiştirilmiş 
ve gerekli silâh, ımalzeme ve araçlarla donatıl
mış biner toplum zabıtası kuıruimuş ve 1965 ten 
ibu yana (bildiğimiz tatîbikait cereyan etmiştir. 
Şartlanidırılmıış tek yanlı bu tat/bikatıın tefer
ruatına girmiyorum. IBU defa sözü geçen mad
deye bir yıldan fazla süredir gündemde bu
lunan değişiklik (tasarısı ile pek çok yenilikler 
geltiritondş ve ilâveler yapılmıştır. Bu değişik
lik ve ilâveleri şu şekilde sıralıyalbiliriz : 

1. Toplum Zabıtasına yeni görevler veril
miştir. 

2. Toplum Zabıtası her türlü silâhla dona
tılacaktır. 

3. Toplum Zalbıltası ımensuplan hakkında 
Memurin Muhakenıat Kanunu hükümleri uy
gulanacaktır. 

4. Toplum Zalbıtası içişleri Bakanlığının 
lüzum göreceği bütün illerde kurulacaktır. 

Bütün ıbunları biner birer eleştirmekte f ay-
ıdaüar vardtur. 

1. Toplum Zalbıitasına Verilen yeni görevler 
şunlardır : 

Anayasada yer alan demokratik Cumhuri-
yeit müesseselerini ve bunları temsil ©den şa
hısları ve yaJbancı Devlet büyüklerini her çe
şit tehlike ve tecavüzlerden korumak, umumi 
hayata müessir âfetlerde ve yangınlarda can 
ve imal emniyetine ait tedbirleri almak ve kur
tarma faaliyetinde ıbulunmak, iher türlü tören 
Ve gösteriılerlde güvenlik tedbirleri almak ve 
ımuhtıemeOİ kanun dışı tahripkâr ve bunun ıglibi 
ıbüyük ölçüde olumsuz elbkilerd olabilecek olay
ları önlemek, il trafik ve bölge trafik zabıtası 
teşkilâtınca ihtiyaç duyulan yerlerde içişleri 
Bakanlığının izni alınmak .suretiyle trafik po

lisinin yetkilerini haiz olarak ve geçici surette 
trafik zabıtasına ve icalbeden, hallerde bakan
lığın izni alınmak suretiyle önleyici zabıta hiz
metlerine yardımcı olanak. 

Görülüyor ki, Toplum Zabıtasına yeniden 
verilmek istenen görevler çok çeşitli ve (birbi
rinden farkladır. Cumhuriyet ve hürriyet dü
zenini korumakla zaten kanuna göre görevli 
bulunan Toplum Zabıltasına, bu defa Cumhuri
yet müesseselerini ve bunları temsil eden şa
hıslan ve yabancı Devlet ıbüyüklerini her çleşit 
tehlike ve tecavüzlerden korunmak görevinin ta-
dadi olarak münhasıran verilmek istenilmesi
ni anlamak zordur. Zira, 2559 ısayılı Polis Va
zife ve Salâhiyetleri Kanununa göre polis bu 
görevleri yapmakta olup, polisin ve gizili ser
vislerin Cumhuriyet müesseselerini ve yabancı 
Devlet büyüklerini korumakta acz içinde ol-
duklan söylenemez. 

Yeniden tanzim edilen her türlü tören ve 
gösterilerde güvenlik tedibrleri almak ve muh
temel kanun dışı tahripkâr ve bunun gibi bü
yük ölçüde olumsuz etkisi olabilecek olaylan 
önlemek, tatbikatta ne neticeler verecektir? 
Muhtemel büyük ölçüde olumsuz etkisi olabile
cek olayları önlemekte, henüz ihtimal halinde 
olan olayın olumsuz etkisi olabileceğini Mm han
gi kriterlerle tâyin ve takdir edecektir? Olum
suz etkisi olabilecek olaylarla masumane göste
riler ve protesto hareketlerinin ayırımı nasıl 
yaplıacaktır .. Maddenin bu kısmının tatbika
ta katiyet getirmek için açıklığa kavuşturulma
sının şart olduğu kanaatindeyiz. 

Tasarının gerekçesinde, «Memleketimizde 
büyük ölçüde can ve mal kaybına sebebolan tra
fik kazalarını önleme tedbirleri arasında kont
rol yapacak personel miktarını süratle artır
mak, bütçe ve malî imkânlann yetersizliği sebe
bi ile mümkün olamamaktadır. Bilhassa bü
yük şehirlerimizde trafik düzenini sağlamak 
üzere daha çok sayıda trafik polisine ihtiyaç 
duyulmaktadır.» denilmek suretiyle, trafik po
lisi ihtiyacı belirtilmiş ve Meclisimiz tarafın
dan Türkiye'de meydana gelen trafik kazala-
riyle, artış sebeplerini önleme çarelerini tesbit 
için bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulma
sı kararlaştırılmış ve yeni Hükümet programın
da «Trafik kazalarını önlemede etkili bir de
netleme sisteminin geliştirilmesi» nden bahsedil-
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miş olduğu ve henüz Meclis araştrıması netice
lenmemiş bulunduğu halde, ayrı bir ehliyet, 
bilgi ve tecrübe istiyen trafik polisimi yetkle-
rinin, Toplum Zabıtasına verilmesinden olumlu 
sonuç alınabileceğinden cidden tereddüt ediyo
ruz. 

2. Şimdi tasarı ile getirilen ikinci yeniliğe 
geliyorum: 654 sayılı Kanun ile Toplum Zabı
tasının gerekli silâhla donatılacağı belirtildiği 
halde, bu defa «Gerekli silâh» yerine, «Ge
rekli her türlü silâh» denilmektedir. Şimdi 
sormak istiyorum. Tasarının gerekçesinde hiç 
bahsedilmemiş olan bu değişikliğe niçin ihtiyaç 
duyulmuştur?. Her türlü silâhtan kasıt nedir?.. 
Bu silâhların cinsi, ateş kudreti, miktarı ne ola
caktır?.. Her türlü silâh ile donatılmış ordu, 
Türk Ordusudur. Günün birinde her hangi bir 
siyasi iktidar elinde her türlü silâhla donatılmış 
Toplum Zabıtası ordusunun tek yönlü tatbikat
larına mâni olmak için, ancak görevi ile mütena
sip şekilde teçhiz edilmesi gerekeceği kanaatini 
taşıyoruz. 

3. Tasarının getirdiği çok önemli bir yeni
lik de, gerekçede sebebi zikredilmemiş olan Top
lum Zabıtası mensupları hakkında Memurin Mu-
hakemat Kanunu hükümleri uygulanacağı hak
kındaki fıkradır. Bunu anlamak çok zordur. 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 3006 sa
yılı Kanun ile muaddel 54 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrasına göre, «Bütün zabıta makam ve memur
ları Cumhuriyet Müddeiumumiliğinin adliyeye 
mütaallik işlerde emirlerini ifa ile mükelleftir
ler.» Maddenin 3 ncü fıkrasına göre de, Cum
huriyet Müddeiumumisinin şifahi veya yapılı 
talep ve emirlerini yapmakta suiistimal veya te-
rahileri görülen zabıta âmir ve memurları hak
kında müddeiumumilikçe doğrudan doğruya ta
kibatta bulunulur. Ancak, zabıta âmiri olanlar 
hakkında hâkimlerin vazifelerinden dolayı tabi 
oldukları muhakeme usulü tatbik olunur, 

Görülüyor ki, tasarının gerekçesinde bahse
dilmemiş olan ve maddenin sonuna konulan fık
ra ile Toplum Zabıtası mensuplarının Memurin 
Muhakemat Kanunu hükümlerine tabi olacağına 
dair olan hüküm, adlî suçlarından dolayı Cum
huriyet Savcısı tarafından haklarında doğrudan 
doğruya takibat yapılmak imkânını ortadan kal
dırmaktadır. Memurin Muhakemat Kanunu ağn-
işliyen bir kanundur, idarenin yetkileri için

dedir. Bir taraftan Cumhuriyet Savcısı diyor
sunuz, Cumhuriyet Saveısı olarak ondan Cum
huriyetin müdafiliğini bekliyorsunuz. Diğer ta
raftan eline her türlü silâhı verdiğiniz ve tasa
rıya göre hayatın her kesiminde faaliyet göste
recek olan toplum zabıtası mensuplarını, adlî 
suçlarından dolayı Cumhuriyet Savcısmm taki
batından kurtararak idarenin emrindeki daire 
müdürlerinin takdirine bırakıyorsunuz. Çok 
geri bir adımdır. Hukukun üstünlüğü prensibi 
ile asla bağdaşamaz. Sırf bu sebeple dahi tasa
rının reddi icafeeder. 

Netice olarak arz ediyorum. Toplum Zabı
tasını genel güvenlik kuvvetleri içinde düşün
mek ve tek yönlü şartlandırmadan uzak olarak 
çağımızın fikir akımları karşısında hiçbirine pe
şin düşmanlık duygusu içinde olmıyarak insan
cıl duygularla yetiştirmek ve toplum olayları 
karşısında sosyolojik olayları bilen, psikolojik 
davranışlarda bulunabilecek eğilimden geçiril
miş bir kadro haline getirmek şarttır. 

Yeni Hükümet programında asayiş ve güven
liğin sağlanmadı bahsinde bu hususta ümit veri
ci beyanlar mevcuttur. Yeni Hükümetten eli
mizdeki tasanyı geri almasını ve hukukun üs
tünlüğünü sağîıyaoak ve hepimizi tatmin ede
cek, programlarına uygun bir şekilde yeniden 
getirmesini diler, Yüce Heyetinize grııpum adı
na saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Cevat Sayın, siz şahsınız 
adına da görüşecek misiniz efendim? 

CEVAT SAYIN (Edirne) — Sıramı Sayın 
Reşit Ülker'e veriyorum efendim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Ol
maz böyle şey efendim. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz 
onu ben takdir edeyim. 

İlk sara sizindi, bu durumda buyurunuz Sa
yın Ülker. 

Bu arada söz alan arkadaşların isimlerini arz 
ediyorum efendim : Sayın üztürk, Sayın Ocak-
cıoğla, Sayın özgüner, Sayın Güner, Sayın Uğ-
rasızoğlu, Sayın Asutay, Sayın Şener, Sayın 
üzuner, Sayın Kodamonoğlu, Sayın İşgüzar, Sa
yın Yılmaz ve Sayın Ülker'dir. 

Buyurunuz Sayın Ülker. 

ESŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli ar
kadaşlarım, epey eski bir zamandan beri Mecli-
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simize gelmiş bulunan ve her ne sebeptense bir j 
türlü konuşulamıyan ve şimdi konuşulması i 
mümkün olan bir kanunun müzakeresini yap
maktayız. Bu kanun 27 . 11 . 1968 yılında sevk 
edilmiştir, Başbakan Süleyman Demirel imza- ı 
siyle. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Ya
ni, yeni de değil. I 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Evet. I 
1968 yılında sevk edilmiştir bu kanun. On

dan sonra bir genel seçim geçirmişizdir, G-enel 
seçimden sonra tekrar Meclise gelmiştir, tekrar 
Yüce Huzurunuza gelmiştir ve pek çok olay 
memlekette cereyan ettiği halde çıkmamıştır. | 
Hükümet buna dokunmak istememiştir ve şim
di bu kanun konuşulmaktadır. Evvelâ bu nok
tayı bir tarihçe olarak arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, toplum zabıtasının ku
rulması hakkındaki Kanun Cumhuriyet ve hür
riyet düzenini demokratik usullerle korumak, 
kanun dışı sokak ve meydan hareketlerini önle
mek ve kişinin maddi ve mânevi varlıklarının 
kanunlara aykırı grev ve lokavtlar yüzünden 
kısmen, ya da tamamen tahribe uğramasının 
önüne geçmek, toplumun kendisi veya kaderi 
üzerinde büyük ölçüde olumsuz etkisi olabile
cek her çeşit kanunsuz toplumsal olayların mey
dana gelmemesini sağlamak ve geldiğinde ge
rekirse zor kullanılarak etkisiz bırakmak ama-
ciyle getirilmiştir. Kanunun 1 nci maddesi bu
dur. 

Toplum zabıtası, kurulduğu il emniyet teş
kilâtı içinde özel bir teşekküldür. Yani genel 
zabıta değil, genel zabıtadan ayrı, kanunda 
böyle yazıyor. İkinci maddeyi okuduğumuz za
man; «Toplum zabıtası, kurulduğu il emniyet 
teşkilâtı içinde özel teşekküldür.» deniyor. 

«Toplum zabıtası personeli, yetersizlik veya 
başarısızlık sebebiyle bu kuruluşla olan ilişiği
nin kesilmesi hallerinin dışında, velev geçici 
bir süre için de olsa, her hangi bir sebep veya 
ısuretle Emniyet Teşkilâtının diğer görev, ödev 
veya hizmetlerinde çalıştırılamaz.» Bu da 3 ncü 
maddesinde yer alan bir esastır. Yani toplum 
zabıtası ancak toplum zabıtası hizmetinde kul
lanılabilir. 

«Bunlardan emniyet müdürü, emniyet âmiri i 
ve başkomiserlik kadrolarına tâyin edilenlere 
müktesep hak sayılmamak şartiyle derecesi ne 

I olursa olsun mühassas kadro maaşı verilir.» Bu 
hüküm de 4 ncü maddesinde yer almaktadır. 
Tıpkı özel bir zabıta olma gibi, özel bir hüküm
dür. Tâyin edilenlere müktesep hak sayılmamak 
şartiyle derecesi ne olursa olsun mühassas kad
ro maaşı verilir. Yani kadro sıkıntısı çekmezler, 
genel zabıta kadro sıkıntısı ile çırpmırken bu 
zabıta kanundaki özel hükümden dolayı ayrı 
bir muameleye tabi tutulur. 

Toplum polisi ödeneği Devlet Memurları Ka
nununun 237 nci maddesiyle kaldırılmışsa da; 
yani istanbul'da veya başka yerlerde, polisle
rin «Bu ödeneği niye toplum polisine veriyor
sunuz, biz polis değil miyiz? Bizi ayırmayın» 
domeleri, hâdise çıkarmaları ve bunun üzerine 
de yeni işbaşına gelmiş içişleri Bakanı tarafın
dan; «Haklısınız, bu ayrıcalığı kaldırmamız lâ
zımdır» dediği ödenek 237 nci madde ile kal
dırılmışsa da, toplum polisi bir ödenekte İsrar 
etmektedir. Bu konuda yapılan konuşmalardan 
toplum polisinin Devlet Memurları Kanunun
da yer alan işgüçlüğü, iş riski ve teminindeki 
güçlük esaslarından yararlanacakları anlaşıl
maktadır ve tatbikat da bu yola gitmiştir. Bu
nu da söylemekten kastım; toplum polisinin 
kendisine has birtakım özellikleri olduğunu, 
birtakım kendisine üstünlükler verildiğini an
latmak içindir. 

1967 yılında kabul edilen değişiklikle top
lum zabıtasında görevli emniyet müdürleri, em-
niyet âmirleri, başkomiser, komiser, komiser 
muavini ve polis memurlarına ayda 225 lira 
toplum polisi ödeneği verilmekte idi. Biraz ev
vel arz ettiğim gibi bu, şeklini değiştirerek bu
günkü duruma gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi toplum zabıta
sının esası bu iken bugün şu yenilikler getiril
mektedir: «Anayasada yer alan demokratik 
Cumhuriyet müesseselerini ve bunları temsil 
eden şahısları ve yabancı Devlet büyüklerini 
her çeşit tehlike ve tecavüzden korumak, umu
mi hayata müessir âfetlerde ve yangınlarda can 
ve mal emniyetine ait tedbirleri almak ve kur
tarmak faaliyetlerinde bulunmak, her türlü tö
ren ve gösterilerde güvenlik tedbirlerini almak 
ve muhtemel kanun dışı tahripkâr ve bunun 

i gibi büyük ölçüde olumsuz etkisi olabilecek 
olayları önlemek, il trafik ve bölge trafik zabı
tası teşkilâtınca ihtiyaç duyulan yerlerde İçiş-
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leri Bakanlığının iznini almak suretiyle trafik 
polislerinin yetkilerini haiz olmak ve geçici su
rette trafik zabıtasına ve icabeden hallerde yi
ne Bakanlığın izni alınmak suretiyle önleyici 
zabıta hizmetlerine yardımcı olmak...» Yani ön
leyici zabıta dediğimiz, genel zabıtanın en 
önemli vazifesi. Yani toplum zabıtası bir an
lamda genel zabıtanın vazifelerine içişleri Ba
kanının emri ile sevk edilecek anlamındadır. 

Toplum zabıtası mensupları hakkında Me
murin Muhakemat Kanunu hükümleri uygulan-
maJsı da bir değişikliktir. 

3 ncü madde içindeki değişiklik «Velev ge
çici bir süre için de olsa» ibaresinin çıkarılma
sından ibarettir. Yani bir araya toparlarsak ge
tirilen değişiklikler bunlardır. 

Değerli arkadaşlarım, kanunlarımıza göre 
genel zabıta silâhlı bir kuvvet olan polis ve 
jandarmadır. Toplum zabıtası umumi zabıta ha
ricinde özel kanuna göre kurulup, belli görev
leri yerine getiren Özel zabıta kuvvetidir. Ni
tekim toplum zabıtası kurulması hakkındaki 
654 sayılı Kanunda; «Toplum zabıtası, kuruldu
ğu il emniyet teşkilâtı içinde özel bir teşekkül
dür.» denmek suretiyle umumi zabıtanın yanın
da belli bir konu için kurulmuş özel bir zabıta 
olduğu ifade edilmiştir. 

G-ene demin arz ettiğim, başka yerde çalış
tırılmamak gibi esaslar da onun özelliklerini or
taya koyiar. Nitekim, kanunda Ankara, istan
bul, izmir, Zonguldak, illerinde kurulacağı ve 
lüzum görülecek illerde kurulmak düşüncesi 
toplum zabıtasına hâkim olmuştur. Bu da ka
nunda zikredilmiştir; Ankara, İstanbul, izmir 
diye. Yani, toplum polisi genel zabıtanın yanın
da özel bir zabıtadır, nüfus yoğunluğunun ve 
toplum olaylarının çok olduğu illerde ancak 
kanunla belli olan amaçlar için kurulabilir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Toplum polisi kadrosunda bulunan bütün 

âmir ve memurlara ayrı bir aylık, ödenek veril
mesi ve bunun bugün de sürdürülmesi onun 
özel durumunu ortaya koyar. Şimdi, önemli bir 
noktaya temas etmek istiyorum: 1065 yılında 
550 kadro ile işe başlıyan toplum polisi sayısı 
5 yıl içinde 10 bine yaklaşmıştır. Ben notları
mı çok önceden hazırlamıştım, her gün değişik
likler oluyor, fakat şöyle diyeyim, «10 bine yak
laşmıştır» ifadesi tamamen yerindedir. 

Türkiye'de emniyet ve asayişi sağlıyacak 
esas polis kadrosu Devletin kuruluşundan bu 
yana, gene benim tesbit ettiğim tarihteki bel
gelere göre, ancak 16 895 sayısına ulaşabilmiş
tir. Yani anapolis, bütün memleketin asayişini 
yerine getirecek anazabıta, 17 bin civarında, 
onun yanında toplum polisi 10 bin sayısı civa
rında... 

Değerli arkadaşlarım, bunun yanında, top
lum polisinin en az 7 bin aJded daha artırılma
sının düşünüldüğü bu kürsülerde sayın bakan
lar tarafından, bütçe görüşmelerinde ifade edil
miştir. Yani, 7 bin daha artırıldığında, toplum 
17 bin olan Devletin esas polisi yanında o da 
aşağı - yukarı 17 bin... Yani, Türkiye'de iki ta
ne pdlis kadrosu çıkmış oluyor; birincisi nor
mal görev yapan Devlet zabıtası, onun yanında 
yalnız özel hallerde kurulması lâzımgelen bir 
diğer zabita. O, ona eşit duruma getirilmek is
tenmektedir. 

Bu arada diğer bir önemli noktaya Yüce 
Meclisin dikkatini çekmek isterim. Bu görevi 
daha evvel de yapmış idik; mütaaddit defalar 
yazılı soru, sözlü soru vermek ve Bütçe Ko
misyonunda konuşmalar yapmak suretiyle. 

Biliyorsunuz 14 . 7 . 1965 yılında çıkan top
lum zabıtası hakkındaki kanun, demin okudu
ğum maddelerinden de anlaşıldığı gibi, bir çer
çeve kanundur; yani toplum zabıtasının yapa
cağı işlerin ayrıntıları bu kanunda gösterilme
miştir, bir çerçeve çizilmiştir, yapılacak işlerin 
düzenlenmesi tüzüğe bırakılmıştır. 

!Bu kanunun 5 nci maddesine göre bu kanu
nun uygulanması için, hizmet ve personelin 
özelliklerine göre gereklli hükümler en geç üç 
ay içerisinde çıkarılacak tüzükte belirtilir.. 

Kanun 16 Temmuz 1965 te çıkmış. En geç 
üç ayı hesaplayınız; Ağustos, Eylül, Ekim 1965 
senesinin Ekim ayında çıkması lâzımgelen tü
zük maalesef çıkarılmamıştır ve çıkarılmamak 
suretiyle toplum zabıtası, kanunda gösterilen 
amaçlarından şaşırtılmıştır; yanlış istikametler
de kullanmak imkânı bulunmuştur. 

Bu tüzüğün çıkarılmayışmı sorularla sordu
ğumuz zaman Bütçe Komisyonunda, bize verilen 
cevap : «Efendim, bunu Danıştaya gönderdik..» 
Tabiî en az iki - üç sene sonra söylenilen, yani 
bizim sıkıştırmalarımızdan sonra söylenilen; 
«Biz bunu Danıştaya gönderdik..» 
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Elbette ki, Danıştay kanunlara tabidir. Da
nıştay'a fiden bir konu hangi kanuna dayanı
yorsa; o kanunda «üç ay zarfında tüzük çıkar» 
diye yazdığına güre, Danıştayın da, kendi eline 
gelen konuyu, hiç olmazsa hukukun genel ku
ralları içerisinde, kendisine geldiği andan iti
baren üç ay zarfında çıkarması lâzımgelir. Maa
lesef bütün uyarılarımıza rağmen Hükümet ka
nunu geç sevk etmiştir ve aynı zamanda birta-
knn tutumlarla Danıştaydan geril mi almış; bir 
eksikliği mi var, demiş; tekrar almış getirmiş 
ve böylece Danıştayın tüzüğü çıkarmasına en
gel olmuştur. Özet olarak söylemek icabederse, 
kanunun nasıl tatbik edileceğini göstermesi lâ-
zımgelen tüzük altı senedir çıkarılmamıştır ar
kadaşlar.... 

İşte üzerinde değişiklik yapılmak istenilen 
toplum zabıtasının durumu budur. 

Şimdi bu noktayı da böylece tesbdt ettikten 
sonra diğer noktaya geçelim. Şu altı sene içe
risinde toplum zabıtasının tatbikatı ne olmuş
tur? 

Toplum zabıtasının tatbikatı gayet kötü ol
muştur ve bugünkü olaylara ulaşmamızda belli 
başlı etkenlerden biridir. Bugün memleketin şu 
noktaya gelmesinde toplum zabıtasının kulla
nılmasının, tüzüğünün çıkarılmamasının büyük 
rolü vardır. Nitekim tüzüğü çıkarılmıyan ve 
amaçlarından saptırılan bu zabıta, bunun poli
tikasını izliyenler tarafından bugünkü hale ge
tirilmiştir. 

Ben her zaman ifade etmişimdir; Türk poli
si bütün dünyadaki polislerle boy ölçüşecek ve 
onların yanında cidden şerefli bir mevki kaza
nacak nitelikte bir polistir. Ama bu polisi kulla
nanlara bakmak lâzımdır; bu polisi yönetenle
re bakmak lâzımdır. Tüzüğünü çıkartmamak 
suretiyle kendi politikalarının aracı haline ge
tirmişlerdir. 

Vatandaşlar ikiye bölünmüş; bir kısım va
tandaşlar suç işledikleri zaman, Devletin temeli 
olan bu kuvvet - zaten polis kelimesinin aslı 
devlet kelimesidir; polisle devlet... ikisi birdir -
onları korumuş, bir kısım vatandaşlar suç işle
dikleri zaman onları ezmiştir. Halbuki polis, 
suç işliyen herkesi ezecektir; kim olursa olsun; 
sıfatı, mesleği ne olursa olsun, taraf tutmadan, 
polis onlara karşı çıkacaktır. Fakat toplum za
bıtasının tatbikatı, maalesef böyle olmamıştır. 

İstanbul'da cereyan eden «kanlı İstanbul 
olayları» diye adlandırılan olaylar bunun en 
canlı misalidir. Resimler gazetelerde çıktı. Elin
de bıçak olan bir adam, bir şerir, bir katil; bir 
vatandaşı öldürmekte ve toplum polisi onun ya
nında durmaktadır. Bu konu, bugün bir araştır
ma konusu olarak Meclisin elindedir, teferrua
tına girmiyorum. 

Diğer hâdiselerin hepsini hatırlıyorsunuz : 
Teknik Üniversite hâdisesi oldu, 1<7 Temmuzu 
18 Temmuza bağlıyan 1969 gecesi.. Ayrıntıları
na girmiyorum. Fakat orada polis, «Allah Al
lah» diyerek, âmirlerinin emrine rağmen üni
versiteye hücum etti. (Bunlar tekzibedildi ama, 
ortadan kalkmaz ki..) Hükümet, «suçlular ya
kalanacak» dedi. Doğru... Fakat polis, yatakta 
uyuyan çocuklardan intikam aldı.. Çünkü polise 
tecavüz etmişler, o tecavüzün intikamını aldı.. 
Bir kısmını da, hırsından şapkalarını başların
dan çıkarıp yerlere vurdu.. Bunlar gazetelerde 
hepinizin bilgisine arz edildi. 

Böylece, kanunun emrettiği bilgiler verilmi-
yen, demokrasi uğrunda polisin ne yapması lâ-
zımgeldiği yolunda eğitilmiyen ve yalnızca ken
dilerine tek bir hedef gösterilen; «bunları koru
yacaksın, Öbürlerini ezeceksin» diye teşvik edi
lerek kullanılan toplum polisi bu duruma gel
di... Bu hâdiselerin hepsini teker teker biliyor
sunuz. 

En son Siyasal Bilgiler Fakültesinde cere
yan eden hâdise... Oraya gitmiş bir arkadaşını
zım... 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Bari 
onları savunma yahu... 

BAŞKAN — Sayın Başer, müdahele etme
yiniz efendim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Arkadaşım, 
sizin burada müdahaleye hakkınız yok. Ben ora
da gittim gördüm her şeyi.. , 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Bı
rak canım... 

BAŞKAN — Sayın Başer, müdahele etmeyi
niz. Devam buyurun Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Arkadaşım, 
«onları savunma» diyor... Arkadaşlar, orada 
500 kişi var. Elbette ki, polis içerdeki suçluları 
yakalıyacaktır. (Nevşehir Milletvekili Hüsa
mettin Başer'in anlaşılmıyan müdahalesi) 
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Kesme arkadaşım, söyliyeceğim; bu kürsü 
milletin kürsüsü... 

BAŞKAN — Bir dakika Saym Ülker, 
Sayın Başer, niçin Meclisin sükûnetini bozu

yorsunuz efendim? Beyefendi istediği gibi ko
nuşur; kürsüdedir arkadaşımız. Buyurun Sayın 
Ülker. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Tek 
taraflı konuşuyor. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Tek taraflı 
konuşma değil... Bu sözü benim sözlerim bittiği 
zaman söyliyebllirseniz, o zaman size hak veri
rim; benim ne dediğimi anlamadınız daha. 

Siyasal Bilgiler Fakültesinin yurdunda 300 
den fazla talebe yatmaktadır. Bunların içinde, 
'hiçbirimizin tasvilbetmediği; yakalanıp ceza gör
mesini canıgönülden arzu ettiğimiz suçlular da 
bulunabilir; vardır. Ama, onlann içinde 5 - 10 
kişi suçlu diye, kalkıp bir yurda girip; masum, 
orada yalnız oturmaktan, yatmaktan başka bir 
şeyi olmıyan talebeye o muamele yapılmaz... 
Ben hâdisenin arkasından, C. H. P. Grupunu 
temsilen Genel Başkanımızın gönderdiği Parlâ
mento Heyetiyle gittim ve orada bulundum. Ta
lan etmişlerdi orasını... Polisin buna hakkı yok. 
Polisin suçluları yakalamaya hakkı var; kanun
ların verdiği bütün yetkileri kullanmaya hakkı 
var; fakat masum insanları suçlularla bir ara
ya koyup, o muameleleri yapmaya hakkı yok... 

Zaten bütün kargaşalık buradan çıkıyor. 
«Bunlar komünisttir» diyeceksiniz.. Komü-

nistse yakalayın; komünistse tevkif edin; ko
münistse hapse sokun.. Kanunlarımız âciz mi? 
Bütün hepsinin cezası var.. Ama orada bu hâ
dise cereyan ederken, öbür tarafta Niğde Yur
duna dokunulmadı. Orada sağcı komandolar 
olduğu için ona ayrı muamele yapıldı ve hâlâ 
şikâyetler bize gelmekte... Bunları saymakla 
bitmez... Konya'da olmuştur bu, Kayseri'de ol
muştur bu, başka yerlerde olmuştur bu.. 

Değerli arkadaşlarım, bununla şunu söyle
mek istiyorum; polise inanılır... Polis geldi mi 
suçlular kaçar, dürüstler korkmaz polisten. 
Ama polis bir tarafın emrine, bir tarafın emel
lerine, bir siyasi iktidarın istikametine girdiği 
zaman memleketin başına her felâket gelir. Bu fe
lâketleri daha evvelden burada söylemiş ve yet
kilileri uyarmış bir arkadaşınız sıfatiyle konu
şuyorum. Benden başka çok kişi de uyardı ama, 

I onların arasında bir Reşit Ülker de var; «Bun
lar bir gün size de ateş ederler» diye bu kürsü
den söylemiş bir arkadaşınızım. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, böylece burada 
getirilen hüküm, bir özel zabıta hükmüdür. Ya
ni, bu kanunun amacı, hâdiseleri önlemek değil, 
bugüne kadar özel amaçta kullanılan polisi, bu 
sefer esas polisin, genel polisin yanında; özel 
vazifeli, istetildiği zaman gönderilen ve oradaki 
genel zabıtanın elini çektirici bir amaçtır. Ya
ni, bu kanun, özel vazifeli polis gönderildiği ve 
tahkikata elkoyduğu zaman, genel zabıtanın 
oradan elini çekmesini gerektiren bir durum 
yaratır. Ondan dolayı ben şunu söylemek istiyo
rum : Bütün gerekçeler ciddî değildir. Şurada 
Sayın îcigleri Bakanlarından birinin, bizim Büt
çe Komisyonunda yaptığımız konuşmalara karşı 
Mecliste verdiği cevapları lütfedip bastırdığı 
bir kitap var. Orada şöyle demiş : 

«054 sayılı Kanuna ek 1144 sayılı Kanunla 
14 . 9 . 1989 tarihinde toplum zabıtasına 5575 
kişilik âmir ve memur kadrosu ilâve edilmiş
tir. Bunların, 500 er kişilik birlikler halinde 
Toplum Zabıtası Eğitim Merkezinde 6 ay eğitil
dikten sonra esas birliklere tâyinleri yapılmak
tadır. Bu 6 aylık müddet zarfında ve bilâhara 
tâyinlerini mütaakip gittikleri toplum birlik
lerinde, personel ayrıca komando eğitimine 
tabi tutulmaktadır. Toplum zabıtasmdaki ko
mandolardan ancak, tabiî âfetlerde, yangın, 
isyan, ceza ve tevkif evlerinde çıkan olaylar
da faydalanılmaktadır..» 

Gerekçedeki iddia iss; «Diğer zabıta hiz
metleri aksıyor, bunların da boş geçirdikleri 
zamanlar vardır, biz bunlara bu yetkileri de 

I verelim do; gitsinler, işte, yangına, âfete, tra
fiğe, şuna buna yardım etsinler..» denilmek is
tenmektedir. 

Şu okuduğum resmî beyandan da anlaşıl
dığı ve tatbikatını da îbildiğimiz gibi - her biri
niz benden daha iyi bilirsiniz; ben tatbikatını 

ı sizler kadar bildiğimi zannetmiyorum - bu po-
i lis zaten o işlerde kullanılmaktadır; yani sı-
j kısıklık olduğu zaman fiilen kullanılmaktadır. 
I öyle ise, bu kanundaki gerekçenin temeli yok-
I tur. Bu, bir özel zabıta yaratmak durumudur. 

Bu özel zabıta başımıza işler açmıştır. Şerefli 
j Türk polisinin karakterini ifade ettim, o ka-
\ yıtlar içinde konuşuyorum, izmir'deki müze 
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soygununun faillerini nasıl yakaladıklarını he
pimiz gördük ve bütün dünya hayranlık gös
terdi bu polise.. 

Bu kanunun getiriliş amacını açıkladım. 
Ben Hükümetin lütfedip bu kanunu geriye alıp, 
yeni baştan gözden geçirilmesini teklif ediyo
rum. Bu basit bir kanun değildir. Bu kanun 
1908 den beri çıkarılmamıştır; Hükümet lütfet
sinler ve çıkarılmamasının sebeplerinim de 
araştırsınlar; ondan sonra böyle bir kanuna 
gerçekten ihtiyaç varsa lütfedip o zaman ge
tirsinler... Fakat ben, bu işlerden anlıyan ar
kadaşların kolay kolay böyle bir kanunu geti
recekleri kanaatinde değilim. Böyle bir kanu
nun kabul edilmesi için hiçbir ciddî sebep yok
tur; özel zabıtayı, özel maksatlarda kullanmak 
için getirilmiştir. Benden evvel konuşan 
C. H. P. sözcüsü arkadaşımın da vukufla belirt
tiği gilbi, adlî hizmetlerden dolayı haklarında 
Memurin Mulhakematı tatbik edilmiyeceğini 
bildikleri bu zabıtanın, ayrıca bir madde getir
mek suretiyle bir de Memurin Mulhakematmm 
ki, aslında kökünden kalkması lâzımgelen ve 
1946 dan beri antidemokratik kanunlar arasın
da sayılan Memurin Muhakematının da kılıfı
nın içine sokulmak istenen bir maksat burada 
açıkça gözükmektedir. Genel zabıtanın vazife
leri verilmek istenmektedir bunlara. Topkapı 
hâdiselerini hatırlayınız; orada kullanılan za
bıtanın durumunu hatırlayınız. Bugün memle
kette trafik önemli bir iştir, trafik deyip geç
meyiniz. Trafik, bir şehrin, bir memleketin^ha-
yatma biran içinde yön verebilir, yolları kes
mek v.s. ile. 

Binaenaleyh, kesin bir şekilde, bugünkü 
umumi hükümlerden ayrılmaya lüzum yoktur. 
Türk vatandaşının nasıl tabiî bir mahkemesi 
varsa, hiç kimse onu o tabiî mahkemesinden 
ayırt edemezse, ayıramazsa, Türk vatandaşı
nın tabiî polisi de vardır. O tabiî polisin dı
şında, tabiî olağan olmıyan bir polis ihdasını 
Hükümetin kabul edeceğini zan ve tahmin et
miyor ve kendilerini uyarıyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın öztürk. 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Maras) — Aziz Baş

kan, Sayın Meclis üyeleri; 654 sayılı Toplum 
Zabıtası Kurulması hakkındaki Kanunun 1 nci 
ve 3 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair ka

nun tasarısının müzakeresi vesilesiyle kişisel 
görüş ve düşüncelerimi Yüksek Heyetinize say
gılarımla arz edeceğim. 

Devletimizin bir numaralı meselesi diyebile
ceğimiz emniyet ve asayiş işlerimizi düzenliyen 
mevzuatımıza göre ve özellikle 3201 sayılı Em
niyet Teşkilât Kanunu ile 1706 ve 6815 sayılı 
Jandarma Teşkilât kanunlarına göre memleke
tin umumi emniyet ve asayişinden İçişleri Ba
kanı sorumludur. İçişleri Bakanı bunu, kendi 
kanunları içinde görev yapan Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı 
aracılığı ile sağlar, gerektiğinde de Bakanlar 
Kurulundan karar almak suretiyle Ordu kuv
vetlerinden de faydalanır. 

Zabıta örgütü Türkiye'de genel ve özel ol
mak üzere iki kısma ayrılmıştır. Genel zabıta, 
silâhlı bir kuvvet olan polis ve jandarma kuv
vetidir, özel zabıta da kendi kanunları içinde 
kurulan ve belirli vazifeleri yapan özel zabıta 
örgütleridir. 

3201 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine göre 
polis, silâhlı icra ve inzibat kuvveti olarak üni
formalı ve sivil olmak üzere iki kısımdır. Gö
rev bakımından da idari, adlî ve siyasi kısım
lara ayrılmıştır. 

1969 yılı kayıtlarına göre, M, bu kanun ta
sarısı Meclis gündemine alındığı zaman ben bu 
notlarımı hazırlamış bulunuyordum, şüphesiz 
ki, ilgililer 1970 sonu itibariyle bize, Yüce Mec
lise gerçek rakamları vereceklerdir, ben konuş
mamı 1969 yılına göre yapıyorum, Türkiye'de 
2 200 kişiye bir polis düşmektedir. Başka mem
leketlerle karşılaştırıldığı takdirde bu rakam 
oldukça yetersizdir. 

Genel asayiş hizmetlerini en iyi bir şekilde 
yürütebilmek için Türkiye'de 29 bin polis kad
rosuna ihtiyaç vardır. Nüfusumuzun her yıl 
% 3 oranında artması, ulaşım yol ve araçları
nın gün geçtikçe gelişmesi, turizm hareketleri, 
köylerden şehirlere doğru vukubulmakta olan 
şehirleşme akımı, ekonomik ve sosyal hareket
lerin hızı, üniversite ve diğer okulların memle
ket düzeyinde gün geçtikçe çoğalması, çeşitli 
yönlerdeki fikir akımları polisin görev alanını 
çok genişletmiş ve güçleştirmiştir. 

1969 yılındaki 4 376 âmir ve 23 053 memur 
kadrosu, yukardaM faktörler önünde artan hiz
met ihtiyacını tam mânasiyle karşılryamamak-
tadır. 

— 573 — 



M. Meclisi B : 88 16 . 4 . 1971 O : 1 

1961 Anayasasının yürürlüğe girmesinden 
sonra, Türk toplumunda meydana gelen geniş 
fikir akımları ve bunların yarattığı kamplar ve 
toplum olayları, sosyal adalet ve güvenlik isti-
yen çeşitli hareketler, hürriyet ortamından 
faydalanmaya çalışan ve demokratik, lâik dev
let düzenini yıkmaya matuf aşın akımlar ve 
bunun yanında bozuk düzeni demokratik ve bi
limsel yollardan değiştirmek veya düzeltmek 
istiyen düşünceler, mitingler, spor temasları, 
grev ve lokavtlar gibi çok kesif bir kaosta, 
Cumhuriyet rejimini, hukuk ve hürriyet niza
mını korumak amaciyle yukarda bahsedilen po
lis örgütünden ayrı özellik taşıyan bir toplum 
zabıtası kurulmasında zaruret görülmüştür. 

Bu amaç ve gerekçe ile 654 sayılı Toplum 
Zabıtası Kurulması hakkındaki Kanun çıkarıl
mış ve yürürlüğe konulmuştur. 

Kanunun 1 nci maddesine göre; Cumhuriyet 
ve hürriyet düzenini demokratik usullerle ko
rumak, toplumun ve kişinin maddi ve mâne
vi varlıklarının kanunlara aykırı grev ve lo
kavtlar yüzünden kısmen ya da tamamen tah
ribe uğramasının Önüne geçmek, her çeşit ka
nunsuz toplumsal olayların meydana ge'imn-
mesmi sağlamak ve gerekirse zor kullanarak 
bu olayları etkisiz hale getirmek amaciyle Ada
na, Ankara, İstanbul, izmir ve Zonguldak illeri 
ile lüzum görülecek diğer illerde özel şekilde 
yetiştirilmiş ve gerekli silâh, malzeme ve araç
larla donatılmış birer toplum zabıtası kuru
lur. 

Kanun yürürlüğe girtikten sonra 1 nci mad
dede yazılı illerden başka Bursa, Eskişehir, 
Konya, Gaziantep, Kayseri, Samsun, Sivas, Ma
latya, Trabzon, Erzurum, Diyarbakır illerinde 
ve Kebanda da toplum polis teşkilâtı kurul
muştur. Bilmiyorum, bunlardan gayrı, yeni ih
tiyaçlar nedeniyle başka yerlerde de kurul
muş mudur, sayın ilgililerden bu hususta Yüce 
Meclisi aydınlatmalarını istirham ediyorum. 

Buralarda kurulan toplum zabıtasının böl
gesel niteliği de vardır. Gerektiğinde bu mer
kezlerden diğer il ve mahallere de toplum po
lisi nakledilebilmektedir. Yani, bir nevi seyyar 
kuvvet niteliği de vardır bu zabıta örgütün
de. 

165 yılında 590 aded, 1966 da 1 500, 1967 de 
3 690,, 1968 de 3 690, 1969 da 9 260 toplum po
lisi vardır. Yani, her sene toplum polisinin 

miktarı artmaktadır. Ancak 1969 da 9 260 a 
karşılık, ki bu kanuni kadrodur, fiilî mevcut 
4 770 adedtir. Bunun 1 083 adedi âmir kadro
sunda bulunmaktadır. 

Bu özel zabıta teşkilâtına alınacak genç
lerde aranan özel nitelikler de vardır. Bir de
fa, yadları 30 u geçmiyecek, boyları 170 ten aşa
ğı olmıyacaTv, en az ortaokulu bitirmiş olacak, 
sağlık durumları tam olacak. 

Eu nitelikleri taşıyan ve bugün ortalama 
yaş grupu 26 olan gençler toplum zabıtası kad
rolarına alındıktan sonra altı aylık, yani 500 
saatlik Lir temel eğitime tabi tutulmaktadır
lar. Nazari ve tatbikî dersler arasında polise 
ait mevzuat, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu, Grev- Lokavt Kanunu, polis - halk 
ilişkileri, toplumsal olaylar, beden eğitimi, si
lâh cinsleri ve atış, gaz silâhları, olaylarla tak
tik düzeni gibi konular da gençlere öğretil-
nıektedii'. 

Son zamanlarda cereyan eden tipik olaylar 
muvacehesinde, tahmin ederim ki toplum za
bıtası âmirleri ve İçişleri Bakanlığı yeni tak
tiklerle bu toplum polisi teşkilâtını yetişti
receklerdir. 

Temel eğitim görevler Ankara ve istanbul'da 
üç yıl çalıştıktan sonra taşra kadrolarına atan
makta ve üç yıl da oralarda hizmet gördükten 
sonra genel hizmete alınmaktadırlar ki, bu es
nada yaşları 30 u doldurmaktadır. 

Toplum polisi, her gün iki saat olmak üze
re bir de tekâmüle tabi tutulmaktadırlar. Ümit 
ederim ki, kesif olaylardan bu gibi eğitime ve 
derslere fırsat bulabiliyorlardı!'. 

Türk Emniyet Teşkilâtı içinde kadroya alı
nışı, eğitimi ve görevi itibariyle özel bir ni
telik arz eden toplum polis teşkilâtı bugün 
dünyanın birçok memleketlerinde, Amerika'da, 
İtalya'da, Almanya'da, Fransa"da da mevcut
tur. Bu memleketlerdeki toplum polisleri, bi
zim memleketimizdekilerden çok daha müte
kâmil vaziyettedirler. Meselâ Fransa"da top
lum polisinden 16 kişiye bir araç verilmiştir. 
Telsiz ve kumanda odaları ile bütün şehir bir 
gözetim altında tutulmaktadır. Hangi sokak
ta hangi olay cereyan etmekte, İtalya'daki top
lum polis şefleri bunu o kumanda odasından 
takibedebilmektedirler. italyan toplum polisin-
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de kayak, balık adam, motosikletle ve özel ys-
yetiştirilmiş köpekli eğitimler v.s. gibi birtakım 
araçlar da vardır. 

Amerikan toplum polisi, çelik yelek, başlık, 
çelik kalkan, elektrikli cop ve gaz mermileri 
atan silâhlar ve su sıkan arazözlerle teçhiz edil
miştir. 

Bizim toplum polisi henüz motorlu vasıta, 
telsiz, kumanda odası, çelik yelek gibi vasıta
lara sahip değildir. Şimdi Kırıkkale'de çelik 
yelek ve kalkan gibi teçhizatın yapılmasına 
başlanmıştır, polis için. Plâstikten yapılan 
mihferlerin değiştirilmesi, kıyafetlerin boğuş
ma kabiliyetini önlemiyeeek hale sokulması, me
rasimler için özel bir kıyafet hazırlanması gibi 
çalışmalar da halen yapılmaktadır. 

Toplum polisi tam bir askerî disiplin için
de kışla hayatı yaşadığı için, idare tarafından 
bunların yemek ihtiyacı, karavana usulüne gö
re sağlanmak istenmiş ve bu amaçla ödenek 
sağlanması teşebbüsüne girişilmiştir. Fakat ma
lî mevzuat buna müsaade etmediği için bu ko
nu paraya çevrilmiş ve her ay toplum polisine, 
diğer karakol polislerinden farklı olarak 225 er 
lira ödenek verilmiştir. 

İşte bu maddi imkân, diğer karakol polisi 
ile toplum polisi arasında bir farklılık ve hoş
nutsuzluk yaratmıştır. Karakol polisi daha 
müşkül şartlar içinde çalıştığını, iş hacminin 
geniş ve çeşitli olduğunu, olaylara günün 24 
saatinde gerekirse tek başına el koyduğunu ile
ri sürerek kendilerine de bu 225 liranın veril
mesini istemektedir. 

Gerçekte bu iddia yerindedir. Olmasa dahi, 
Türk polisini birbirinden ayıran bu imtiyazlı 
falrtörü süratle ortadan kaldırmak zaruretine 
inanmaktayız. Sayın meslektaşım İçişleri Baka
nı Ömeroğlu'ndan bunu özellikle istirham edi
yorum. 

Şimdi müzakeresi yapılan tasarı ile toplum 
polisine ek vazifeler verilmektedir. 654 sayılı 
Kanun, acele hazırlanan bir kanundur. Tazyik 
eden toplu olaylara süratle müdahale edebilmek 
ve zararsız hale getirebilmek için böyle bir ka
nunun ve teşkilâtın zarureti anlaşılmış ve bu 
kanun çıkarılmıştır. Fakat, zamanla bu kanu
nun eksikliği anlaşılmıştır. Van'daki deprem, 
Çubuk Barajının taşması ile meydana gelen 
olaylar, Muş - Vaıto depremleri, Sakarya Dep

remi, Ankara'nın Çmçın semtinde çingenelerin 
toplu kavgaları ve son 12 Marttan önce ce
reyan eden, hepimizi ve bütün toplumu huzur
suz eden birçok olaylar, yabancı devlet büyük
lerinin korunması, trafik probleminin gün geç
tikçe önem kazanması toplum polisine yeni gö
revler vermek zaruretini ortaya çıkarmıştır. 

Toplumsal olayların meydana gelmediği ve 
gelmesi ihtimalinin bulunmadığı - inşallah bun
dan sonra böyle bir şeye ihtiyaç olmaz - zaman
larda, meselâ üniversitelerin tatilde bulunduğu 
aylarda - maalesef, tatil de olmuyor ya - bu kuv
vetin tabiî âfetlerde, trafik hizmetlerinde, ya
bancı devlet adamlarının korunmasında da gö
rev alması çok normaldir. 

Özellikle Ankara, İstanbul'dan gayri iller
de kurulan toplum zabıtasının görevi biraz da
ha hafif ve yılda birkaç olaya inhisar edebilir. 
Bir Ankara ve bir İstanbul gibi, elbette Gazi
antep'te, Diyarbakır'da top]um zabıtasının ke
sif bir hizmet içinde bulunabildiği düşünüle
mez. 

Yetişmiş bu kuvvet boş durmaktansa trafik 
ve tabiî âfetler gibi konularda istihdamı, bil
hassa Cenup bölgesinde kaçakçılıkla mücadele 
gibi konularda istihdamları çok faydalı olur. 
Ancak, toplum polisini asıl kanuni amacından 
uzaklaştırmamaya özellikle dikkat etmek lâ
zımdır. 

Sayın arkadaşlarım, 

Dünyanın her tarafında nizam koruyan, ka
nun dışı hareketleri takibeden, kaatile, hırsıza, 
adam kaçırana, kaçakçıya, banka soyguncusu
na, halkın huzurunu bozanlara aman vermiyen 
polise karşı, genellikle bir antipati olduğu he
pimiz tarafından bilinmektedir. Disipline ve 
toplum kurallarına en saygılı bir millet olan İn
giltere'de dâhi polise karşı bir hoşnutsuzluk mü
şahede edilebilir. Bizim toplulumuzda da za
man zaman bu hoşnutsuzluğun görüldüğü, özel
likle toplum polisi teşkil edildikten sonra bu
nun biraz daha şiddetlendiği bir vakıadır. 

Gerek 27 Mayıs öncesi, gerekse son zaman
lardaki gençlik ve halk olayları sırasında poli
sin davranışı son derece şiddetli tepki ve eleş
tirilere sebebiyet vermiştir, özellikle şu son 
aylarda üniversitelerde cereyan eden sağ - sol 
çatılmaları sırasında polisin üniversiteye kadar 
girmesi, özerklik ve polisin görev ve yetiksi yö-
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nünden pek çok tartışmaya konu olmuştur. Bu 
durum, her şeyden önce polisin meslek disiplini 
ve görev özelliğinden, doğmaktadır. Türk poli
sinin üstün bir vatanseverlik ve vazife şuuru 
pek çok örneklerle tesbit ve tescil edilmiştir. 
Türk polisi, kendi görev ve kanun sınırları için
de tutulduğu takdirde daima başarı göstermiş 
ve halkın takdirini kazanmıştır. Ne vakit ki 
polis, siyasetçilerin ve partizan valilerin ve 
âmirlerin elinde kanun dışı bir baskı ve işkence 
aracı kullanılmışsa, işte o zaman şerefli Türk 
polisi itibarından baybetmiş ve toplum, bu 
biçim davranışlara karşı çıkarak bunalımlara 
sebebiyet vermiştir. Siyasetçilerin ve siyasal 
partilerin gençliği aşırı atılımlara sürükliyen 
davranışları, olaylar çıkınca da Türk gençliği
nin bir parçası olan polisi gençliğin üzerine cop
larla ve gaz bombalariyla sevk edilmesi telâfi 
edilmez ayrılık ve husumetlere sebebiyet vermiş
tir. 

Bu durumdan ve bu biçimde bir istimal tar
zından bizatihi polis teşkilâtı şikâyetçi olmuş
tur. Türk polisi siyasetçilerin değil, kanunun 
emrinde olmak istemektedir. 1969 yılı içinde 
Ankara Polis Enstitüsünde meydana gelen boy
kot olayının temelinde, meslek şerefini koru
mak ve siyasete alet edilmemek vardır. 

Polis; aklın, mantığın, hukukun ve kanunun 
şerefini koruyan ve hiçbir zaman emir kulu 
olmak istemiyen haysiyetli bir varlıktır. 

Toplum polisi ise; özel eğitimle yetiştirilen 
ve demokratik Cumhuriyet rejiminin müesse
selerini koruyan bir varlık olarak, şimdi bu 
tasarı ile daha sorumlu ve daha yükümlü bir ha
le getirilmektedir. Onu, geleneklerine uygun 
şartlar içinde şerefli ve haysiyetli tutmak ve 
muvaffak kılmak siyasi iktidarlara, onun mes
lek âmirlerine, özellikle bugünkü reformcu Hü
kümete düşen çok önemli bir görevdir. 

zünde yükseltmek lâzımdır. Polis itibarının 
bir yerde «Devlet itibarı» demek olduğu gerçe
ğini hatırlatır, eski bir idareci olarak, yalnız 
kanun ve Devlet emrindeki fedakâr, cesur, va
tansever Türk polisini saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ocakçıoğlu, buyurun. 
MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekili arkadaşlarım; 
Genel olarak, çetin şartlar ve hayat zorluk

ları içinde engin bir vefa ve fedakârlıkla başa
rılı görevler vermiş ve vermekte olan Türk po
lis camiasını güven ve müspet duygularım için
de anmak istiyorum ve selâmlıyorum. 

Bâzı devrelerde, bâzı sebep ve hâdiseler için
de can ve mal emniyetinin güvenilir koruyu
cusu olan bu meslek dalı mensupları bazan ka
sıtlı ve haksız, bazan kasıtsız ve haklı gölgele
melere duçar kılınmışlardır. Bu tarizlerin 
haklı ya da haksız taraflarına şahidolmuşuzdur. 

Ancak, cereyan eden kusurlar yönetime ait 
bulunmuş, meslek mensupları fazilet ve başarı 
çizgilerinin içinde güven toplamış ve her zaman 
takdire mazhar görülmüştür. Bu ehliyet ve 
başarısından dolayı polisimize tebrik ve takdir
lerimi ileterek konuya giriyorum. 

Toplum zabıtası, bu fedakâr ve başarılı gru-
pun biraz daha özellik taşıyan bir dalıdır. Bu 
grup güvenlik kuvvetlerimizin, anarşi gösteren, 
rejimin özüne saldıran toplu ve ekseriya silâhlı, 
maksatlı gösteriler içinde rejimi ve Devleti ko
rumak gibi çok önemli ve hayati tehlikede 
büyük görevi vardır Özel surette eğitil
miş, yetiştirilmiş ve teçhiz edilmiş olması ta
biîdir. Ancak, maddi ve mânevi yönden de 
çok esaslı surette teçhiz ve tatmin edilmiş olma
sı ve edilmesi gereklidir. 

Kanunun 1 nci maddesinde asıl görevleri 
ve teşkil edileceği yerleri tadat ve tahdidedil-
miştir; Ankara, Adana, istanbul, İzmir ve 
Zonguldak'ta kurulacağı kabul edilmişti. Şimdi, 
yeni 1 nci maddede, 1 nci maddeye yapılacak 
ekler ve bu isimler kaldırılarak, tüm Türkiye'
ye teşmil edilme yetkisi istenmektedir. 

Özel surette eğitim, yetiştirme, teçhiz ve 
tatmini gerekli bulunan bu teşkilâtın Türkiye'
ye teşmili, mevcut zabıta teşkilâtımız yanında 
ikinci bir zabıta teşkilâtının kurulması gibi bir 
vaziyet hâsıl olmaktadır. Ayrı masrafları mu
ciptir. Toplum olaylarının sık cereyan ettiği 
yerlerde esasen kuruludur. Coğrafi genişleme-

Temenni edilecek husus şudur; özel polis 
teşkilâtı kurmak ve onun türlü silâh, araç ve ge
reçlerle mücehhez kılmak ve kendi topluluk
ları üzerine sevk etmek yerine, ekonomik ve 
sosyal dengesizliklerle sarsılan bir haksız niza
mı düzeltmek, gençliği ve halkı toplu atılımlara 
ve bunalımlara iten faktörleri izale etmek daha 
doğrusu bir tutum. olur. Düşünen ve uyanan 
kafaları copla susturmak yerine uyanışa para
lel tedbirler almak ve Türk polisini halkın gö-
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M. Meclisi B : 88 16 . 4.. 1971 O : 1 

ye, kanaatimce gerek yoktur. Toplum Polisi
ne tahmil edilmek istenen yeni görevler ezcüm-
le trafik polisi yetkisi yanlıştır. Zira bu gö
rev sahası özel ihtisas ve eğitim gerektiren bir 
faaliyettir. Özel surette trafik eğitimi görme
miş toplum zabıtasına bu görevin verilmeci sa
kıncalıdır. 

Tahmil edilmek istenen diğer görevler âfet 
ve felâket hallerinde esasen tüm zabıta, tüm 
kuruluşlar ve tüm halik görevlidir. Özellik kay
nağı koymaya, özelilk koymaya lüzum yok
tur kanısındayım. Ben de bu kanuna getiril
mek istenen yeniliklerin lâzım olmadığı kanaa
tindeyim. 

Hepinize hürmetler sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, buyurun. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş-

jkan, sayın arkadaşlarım; 
Bu komisyonda bulundum, ancak muhalif 

olduğumu, söz hakkımın mahfuz olduğunu 
bildirmiştim, o sebeple söz aldım. 

Arkadaşlarım, evvelemirde bir toplum za
bıtası kurulduğu günden bugüne kadar haki
katen iyi bir imtihan vermiş midir, vermemiş 
midir? Bunun üzerinde durarak sözlerime baş
lamak istiyorum. 

Toplum zabıtasının kuruluş gereği haklı 
olabilir; kanunun, esas itibariyle 654 sayılı 
Kanunun gerekçesi haklı olabilir, ama Türki
ye'de bu kanunla toplum zabıtası kurulduktan 
sonra, toplum zabıtasının bugün 654 sayıl Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesiyle daha 
tevsi edilerek, daha güçlendirilerek bugünkü-
ortamda acaba daha yararlı olacağı iddia edile
bilir mi? Bu, hakikaten kabili münakaşadır. 

Ben o kanıdayım ki, toplum zabıtası kurul
duğu günden bugüne kadar iyi bir imtihan ver
memiştir. Toplum zabıtası toplum olaylarında 
allerji yaratmıştır; öylesine ki, son aylar 
zarfında özellikle gün ışığına çıkan bir haki
kattir ki, gençlik olaylarında toplum zabıtası 
âdeta istsnmiyen bir Devlet kuvveti haline gel
miştir ve «toplum zabıtası gelmesin, jandarma 
gelsin» diyen bâzı toplu hareketler görülmüştür 
günümüzde. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Mak
satlıdır. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Ha.. 
«Bu gibi hareketler maksatlıdır» diyen arka

daşlarım var; olabilir, ama toplum zabıtası bu 
maksatlı söyleşilere imkân yaratmış mıdır, 
onun da üzerinde ayrıca durmak gerekir. 

Şimdi arkadaşlarım, toplum zabıtası kurul
duğu günden bugüne kadar iyi bir imtihan 
verememiş ve toplum içinde her halükârda de
ğilse de çoğu zaman alerji yaratan bir kuruluş 
idi. Böyle olduğu halde, günümüzde, bugün bu 
tatbikat içinde bunu daha tevsi edelim, öylesi
ne edelim ki artıjk trafik polisi gücü- verelim 
buna ve itfaiye gücü verelim bu toplum zabıta
sına... Neden? Trafik zabıtası var, ayrıca itfai
ye var. Bu kuruluşları hakikaten güçlendir
mek bahis mevzu olabilir. Onların kuruluşla-
ıına esas teşkil eden kanunlarda, onlara yeni 
güçler katacak değişiklikler huzura, Yüce 
Meclise getirilebilir. O bir tarafa bırakılır ve 
bunr„ gerektiğinde trafik zabıtası imkânları ve 
itfaiyenin görevlerini de verebilmek, hattâ öy
lesine ki, benden evvel arkadaşım temas etti, 
su baskınlarında, sel âfetlerinde de buna gere
ken imlkân vermek... Zaten büyük âfetlerde, 
hangi Devlet gücü bu âfetler karşısında bigâne 
kalabilir ki, biz bu toplum zabıtasına €04 sayılı 
Kanunla sana bu görevi de verdik diyelim? Ne 
gereği var Jandarmanın kuruluşunu gerekti
ren kanunda, onun âfetler karşısında da şu 
görevi yapması gerektiği hususunda da bir 
madde var mı? Türkiye Devlet güçlerinin hep
si âfetler karşısında şüphesiz gerekli vazifeyi 
yapacaktır, madde getirmeye lüzum yok. 

Ancak, özellikle itfaiyenin görevlerini de 
özellikle trafik gibi ihtisas istiyen bir mevzu-
daki görevleri de, yetkileri de biz toplum za-
bıtriGina vardım, •vedsn trafiği güclendirmıok 
için, trafik kuruluşunu esas alan kanunda 
değişiklik yapmayı düşünmeyiz de, günümüz
de hakikaten kurulduğu günden bugüne kadar 
iyi bir imtihan verememiş olduğunu tekrar tek
rar ve hassaten söylüyorum, bir kuruluşa bu 
imkânı veririz, bunu anlamaya imkân yoktur. 

Bu bakımdan Komisyonda da muhalif oldu
ğum gibi, bu kanunun, hele şu sırada hiç de 
gerekli olmadığını ve kötü bir imtihan geçirmiş 
olan bu topluluğun bundan böyle belki davra
nışlarında ve görevlerindeki tutumuna göre Yü
ce Meclise, bunun vazifelerini daha da güçlen
diren bir kanun teklifi ile gelmek isabetli olur 
idi, ama bugün hiç gerekli değildir. Bunu böy
lece belirtir, saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Sayın Güner, buyurunuz efen
dim. 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekili arkadaşlarım; 

654 sayılı Kanunla İzmir, İstanbul, Adana ve 
seçim bölgem Zonguldak'ta, Toplum Polisi Teş
kilâtı kurulmuştur. 

Aziz arkadaşlarım, evvelâ, bu kuruluş yanlış 
olmuştur kanısındayım. Çünkü, kendi seçim 
bölgemde de toplum polisinin, askerde koman
da teşkilâtında çalışan arkadaşlardan hemen po
lisliğe gelerek nasıl halkın husumetini Hükü
metlerin üzerine, içişleri Bakanlığını müşkül 
mevkie düşürdüğünü görmenin hâlâ ıstırabı 
içindeyim. 

1960 öncesinde polisi halkın gözünde çirkin 
göstermenin acısını hep beraber çekmiştik. Bu 
acıyı, o günkü idareden sonra görev alanlar, 
halkla beraber polis günleri tertiplemelerine 
rağmen gideremediler. Bu yara devam eder iken 
toplum polisi kuruldu, ama toplum polisi ile, 
gerek okuldan, gerekse meslekteki büyük tecrü
belerle görev almış polislerin arasındaki büyük 
uçurumu halkın gözünden saklamanın imkânsız
lığı hâlâ aşikârlığını devam ettiriyor. 

Hal böyle iken, polis, halka saygıyı unutan, 
insana kendi vatanında işgal kuvvetlerinin mua
melesini yapacak hale sokulduğuna göre, bugün
kü Hükümetimizin, polisi ve kendisini ve Yüce 
Meclisi müşkül mevkide bırakmıyacak bir ka
nun değişikliği ile karşımıza çıkması lâzımdır. 

Hele hele, polisle savcılık müessesesi aynı gö
rüşte değillerdir. Polis, teminatlı savcıların eli
ne verilmedikçe, siyasi müdürler, valiler, bakan
lar, Hükümetlerin tutumlariyle bu millete hu
zur getirileceğine inanan kimselerden değilim. 

Böylece, daima Hükümetler ve daima Türk 
polisi ve bu vatan çocukları suçlu olmaktan, kö
tü görülmekten, çirkin gösterilmekten kurtula-
mıyacaklardır. Buna hep beraber çare bulmak 
zorunluğunu duymalıyız. 

Toplum polisi - kanunun esprisinde bu var -
su baskını, sel felâketi, mal, can emniyetini ko
ruma görevi alacak. Ama ne ile alacak? Hangi 
imkânlarla alacak? Polis Selâhiyet Kanununu 
hep beraber tetkik edelim oraya koyalım. Niçin 
ayrı bir polis kuruyoruz ve bundan ne fayda 
temin ediyoruz? Zonguldak'ta, meselâ bir aske
rî Tugay Jandarma Tugayı var, hâdise olduğu 

zaman, Vali Tugay Komutanına ricada buluna
cak, Tugay Komutanı Jandarma Genel Komu
tanlığına, o da içişleri Bakanlığına veya Genel
kurmay Başkanlığına başvuracak, ondan sonra 
polisle yardımlaşacak. Evvelâ, polisle jandarma
nın mühim hâdiselerde işbirliğini yapacak bir 
kanuna şiddetle ihtiyacımız vardır, arkadaşla
rım. 

Trafik hizmetleriyle görevlendirilecek... Ol
maz böyle şey arkadaşlarım. Bugün yolda bir 
kaza geçirdiğiniz zaman seyyar trafik polisleri 
vardır, ancak hâdiseyi o tesbit eder. Siz, bir il
çeye gideceksiniz, hâdiseyi tesbit ettirmek için 
mahkemeye müracaat edeceksiniz, büyük zah
metler vardır ve bu yüzden millî servetimiz he
der olmaktadır, şahıslarımız, haysiyetlerimiz kı
rılmaktadır. Evvelâ bu işin onarılması lâzımdır. 
Kaldı ki, toplum polisi, ufak bir stajla bu işe 
gelecek ve böyle trafik çıkmazlığı içindeki bir 
meselede bize trafik dersi verecek... Hayır, tra
fik cezası verecektir ve bununla halkın husume
tini çekecektir, olmaz böyle şey. 

Aziz arkadaşlarım, bu kanunun daha çok gü
zel şekilde çıkması için Hükümetin ve sayın ye
ni Bakanımızın bize yeni örnekler getirmesi lâ
zımdır, aksi takdirde bu kanım hedefine ula
şamayacaktır. 

Eğer milletin huzurunu istiyor isek, burada 
bu gibi konuşmaları yapmadan - hâlâ hâdiseler 
devam etmektedir, zincirleme devam etmekte
dir, her hangi bir Hükümeti kusurlu saymak 
elimizde değil, madem ki, zabıta hakkında ko
nuşacağız, gizli bir celsede memleketin bütün 
zabıta meselelerini ortaya koyacak günleri yaşı
yoruz ve bunu hep beraber hepimizin aynı ağız
dan konuşmak mecburiyetini duyuyoruz - Hükü
met bu yola gitmelidir. Hâdiselerin içyüzü, 
adam kaçırmalar, el bombaları dinmediğine gö
re, mesele hepimizin ilgileneceği bir mesele ha
line gelmiştir. Hâdiseleri, sadece polisin ve ye
ni silâh altına aldığımız jandarmanın omuzıına 
yıkmak haksızlığından kendimize kurtarmalı
yız. 

Aksi halde, mileti kandırmak için hareket 
ederiz, muhtelif kanunlar çıkarırız ama, kabili 
tatbik olmaz ve ondan sonra da millete ne söy-
liyeceğimizi şaşıran kişi olmaktan kendimizi 
kurtaranlayız. 
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Aziz arkadaşlarım, benim kanaatim; bu ül
kede tehlike çanları henüz çalmaya devam edi
yor. Bundan evvel biliyorsunuz, bir «açlar ge
liyor» mitingi yapılmıştı. Polis; «açlar geliyor» 
mitingine copla mı gidecek, tabanca ile mi gi
decek? 0 halde meseleleri apaçık konuşmalıyız 
arkadaşlarım. 

Türk polisinin de ailesi var, çocuğu vardır, 
o da bu memleketin evlâdıdır. Beceriksiz idare
lerin ve beceriksizliği sağlıyan mevzuatın için
de Türk polisini, Türk otoritesini ve Hükümet
lerimizin beceriksizliğini ortaya koymaktan ar
tık kurtulmanın yolunu bulmayılız. Polis Vazife 
Salâhiyet Kanununu, Hukuk Devleti anlayışı 
içine sokmalıyız. 

Polisin çalışması artık bir saate bağlanmalı, 
o da sosyal adaletten nasibini alacak hale gel
melidir. Polis görevini yaparken rozetlerin bas
kısından veya idarecilerin baskısından kurtul
malı, kanunun hükmüne tabi olacak hale geti
rilmelidir. Halka dönük bir tatbikat çareleri
ni getirmeliyiz. Tutucu, hem halkı, hem polisi 
müşkül mevkide bırakan mevzuattan tüm ola
rak kurtulmanın çaresini bulmalıyız. 

Onun için, Sayın Komisyonun ve Sayın ye
ni Bakanın bu kanunu geriye alarak daha mü
kemmel hale getireceklerine inanıyor, hepinizi 
saygiyle selâmlıyorum arkadaşlarım. (C. H. P. 
sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grupu adı
na Sayın Yıldız, buyurunuz efendim. 

M. G. P. GRUPU ADINA SALİH YILDIZ 
(Van) — Muhterem arkadaşlarım, benden evvel 
konuşan çok sayın arkadaşlarım kanun tasarısı 
hakkında söylenebilecek, lehte veya aleyhte ol
sun, birçok fikirleri ileri sürdüler. Onları tekrar 
etmek istemiyorum. 

Ancak, asayiş kuvveti ile ilgili bir kanun ta
sarısı üzerinde görüşürken, geçmişte toplum po
lisinin şu veya bu şekildeki hareketlerini dile 
getirmek suretiyle, toplum polisini karşıya al
manın, dolayısiyle Devletin asayiş kuvvetlerini 
karşıya almanın bugün için hiçbir faydası olma
dığı gibi kanaatimce büyük sakıncaları vardır. 

Unutmamak gerekir ki, bu Yüce Mecliste 
asayiş kuvvetleri ile ilgili her konuşmanın asa
yiş kuvvetleri üzerinde son derece etkileri ol
maktadır. Asayiş kuvvetlerinin memleketin asa
yişini temine matuf hareketlerini Yüce Mecli-

I sin desteklemesi halinde asayiş kuvvetlerinin 
çok daha yapıcı ve cesaretli bir tutumun içine 
girdikleri görülmüş ve görülecektir. 

Binaenaleyh, «Geçmişte toplum polisi şunu 
yapmıştır, bunu yapmıştır» gibi bir muhasebeyi 
yapmakta hiçbir fayda yok. Gerçekleri olduğu 
gibi kabul etmeye mecburuz. Eugün Türkiye 
yepyeni bir devrenin içindedir. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi olarak da böyledir, Hükümet ola
rak da böyledir ve bu, bir gerçektir, bunu demin 
de arz ettiğim gibi, kabul etmeye mecburuz. 

Binaenaleyh, Hükümet ve Meclis olarak el 
ele vermek suretiyle biribirimizi anlıyarak, Tür
kiye'nin birçok meselelerini hüsnüniyetle hallet
meye mecburuz ve bu tutumun içine girmeye de 
her halde ihtiyacımız vardır. 

Kan/un hakkındaki kısa ımâruızatıma gelince: 
Evvelâ, kanun tasarısının 1 nci maddesinin 

son fılknasındaki; son derecede sakıncalı bir 
mânayı görmemek mümkün değildir. Toplum 
polisi, yapacağı görevlerde fiil ve hareketle
rinden dolayı Memurin Muhakenıaftı hakkımda 
Kanunun hükümlerine tabi tutulmaktadır. Bu
nun haJkikaJten sakıncaları vardır, sayın ar
kadaşlarım. Evvelâ, Mömurin Muhakematı 
hakkında Kanunun ne şelkiMe işlediği ve ha
kikaten ne derecede eskidiği, bugünkü hulkulk 
tekniğine büyük ölçüde aykın düştüğü bir 
vakıadır. 

Binaenaleyh, evvelâ kanun .tekniği yönün
den ve ihtiyaçları karşılama yönünden Ibu 
madde sakıncalıdır, ikincisi; tatbikat yönün
den de, ne kadar hüsnüniyetle işi mütalâa ©der
sek edelim, bunun sakıncaları olacaktır. 

Umumi olarak kanun hakkımdaki düşiünce-
leriımize g&limce : 

Toplum polisinim görevlerinin genişletilme
sine, biritaikım yetkiler verilmıesdne ihtiyaç var
dır. Bunda hiç şüphe etmiyorum. Fakat bu 
görevler, isminden de anlaşılacağı üzere, top
lumla ilgili görevler olmalıdır. Yani, toplum 
polisinin mâna ve mahiyetime uygun mevzu
larda toplum. polisini birtakım yeni yetkilerle 
teçhiz dtıtienin lüzum ve zaruretine inanmrak-
tayi'z. Bir sel baskını, toplum polisinin mâna 
ve mahiyetine uiygun bir g'örev addolunamaz. 

İBimaenaleyh, sözü fazla uzatmadan, sayın 
Balkandan ve komlisyondan şunu istirham edi
yorum; bu kanun tasarusı iyi hazırlanmış bir 

I tasan değildir. Toplum polisinin görevlerimin, 

579 — 
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yetkilerinin genişMiIınesinde, daha müessir bir 
hale getirilmesinde mutabıkız. Ancak, başka 
tevekküllerin yapmakta olduğu görevler, top
tan piolilsiniıı görevleri arasıma soktuğumuz 
takdirde, toplum polisi kendi görevlerini yap-
mııaktan büyük ölçüde mahrum kalacağı gibi, 
diğer görevleri yapan görevliler de, yetki mü
dahaleleri yüzün/den, büyük ölçüde lâçkalaşa-
caktır. 

ıSel baskınında itfaiye ile ilgilenen bugün 
bir teşkilâtımız vardır. Toplum polisini de bu
nunla vazifelendirdiniz mi, itfaiye onu, o da 
onu belkliyecek ve böylece vazife tedahülü yü
künden çok daha büyük sakıncalarla karşı kar
şıya kalacağız. 

Binaenayeyh, toplum polisinin yetkilerini 
genişletmek ve bunları toplum olayları karşı
sında daha müessir hale getirebilmek için 
çok daha ciddî, memleketin gerçeklerine uygun 
Ibir tasarıya ihtiyaç vardır. 

Netlice olarak, sayın Bakandan ve komis
yondan, bu tasarının geri alınarak, arz etti
ğim ölçülerde ve şüphesiz kendilerinin de tak
dir edecekleri diğer ölçüler içerisinde daha 
lisaJbeltli bir tasan ile Meclis huzuruna çıkmala
rında fayda vardır. 

Hürmetlerimi sunarım. 
BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Uğ-

rasızoğlu. 
A. P. GRUPU ADINA FAHRİ UĞRASIZOĞ-

LU (Uşak) — Muhterem Başkan, değerli arka
daşlarım, 

(054 sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddele
rinin değişikliğiyle ilgili hususlarda A. P. Gru-
punun görüşlerini ve bu kanunun tatbikatı ile 
dana iyi neticelere ulaşılması bakımından bâzı 
dilek ve temennilerimizi Yüksek Heyetinize arz 
etmek üzere söz aldım-

Değerli arkadaşlarım, 
654 sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddele

ri, arkadaşlarımızın belirttikleri gibi, toplum 
vakalarında Devlet otoritesini korumakla mü
kellef olan polisimizin görevlerini ve yetkilerini 
bir açıdan artırmak maksadiyle veyahut daha 
doğrusu, günün ihtiyaçlarına ve şartlarına göre 
yeniden düzenlemek maksadiyle huzurunuza ge
tirilmiş olan bir kanun tasarısıdır. 

Takdir edeceğiniz gibi, kanunlar ve bunlar
la ilgili değişiklikler hem ihtiyaçlardan doğar, 

aynı zamanda kanunların uygulaması esnasında 
tesibit edilen, müşahede edilen bâzı eksik ve nok
sanlıkları telâfi etmek ve boşluklar bırakma
mak maksadını hedef güder. İşte bu kanun bu 
maksatla getirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Yeni kurulmuş bulunan Hükümetin deklâre 

ettiği ilkelere ve Yüksek Meclisinizde de oyla
rınıza mazhar olan programının 1 nci maddesi
ne göre memleketimizin asayişinin ve huzuru
nun korunması önplânda gelen bir husustur. Bi
naenaleyh, bu mesele etrafında Yüksek Heye
tinizin, ister grupları adına konuşmuş olsun, 
isterse şahısları adına konuşmuş olsun, bütün 
değerli arkadaşlarımızın yeni Hükümete de yar
dımcı ve destekçi olmaları iktiza eder. 

Biz, hangi günlerden bu noktalara geldik? 
Anayasada ve uygulamakta olduğumuz bâzı 
kanunlarda tesbit edilen boşluklar sebebiyle 
meydana gelen toplum hâdiselerini anında bas
tırmak, önlemek, Devlet otoritesini hâkim kıl
mak mümkün olamamıştır. Bu açıdan hareket
le, toplumumuzun huzurunu ve asayişini temin 
etmek için birtakım tedbirler alınmasının gerek
li olduğu yeni Hükümet tarafından da haklı 
olarak ilân edilmiş ve Yüce Mecliste grupu bu
lunan bütün partiler bu hususta yeni Hükümete 
yardımcı olmayı vadetmişlerdir. İşte bu kanun, 
Hükümetin teminle mükellef olduğu asayiş ve 
huzurda fevkalâde müessir olacak ve bu maksa
da hizmet edecek olan bir kanun tasarısıdır. 
Genel hatları ile bu açıdan mütalâa etmek ve bu 
açıdan desteklemek gerekir. 

Yalnız, görüşmeler esnasında, maalesef mü
şahede ettik ki, bâzı değerli arkadaşlarımız olup 
bitenlerden habersiz görünerek; nasıl hir uygu
lamadan ve nasıl anarşik olaylardan bu nokta
ya geldiğimizi, daha çok kısa bir zaman geçme
sine rağmen, hatırlamamış görünerek bu kanu-
inun aleyhinde görüşlerini ifade etmişlerdir. 
A. P. Grupu olarak bu noktalara iştirak etme
miz mümkün değildir. 

Arkadaşlarımızın genellikle üzerinde dur
dukları birkaç hususu, mutlak surette A. P. Gru
pu olarak, cevaplandırmayı vazife addediyoruz. 

Bâzı arkadaşlarımız, «toplum polisi bütün 
tatbikatta yanlış bir yol tutmuştur. Yani, ka
nun yanlış uygulanmış ve toplum polisinin hare
kâtı kötü olmuştur» diye buyurmuşlardır. 
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Bir kısım arkadaşlarımız, toplum polisinin 
bâzı suçluları himaye ederken, bâzı suçlulara 
karşı sert davrandığı iddiasında bulunmuşlar
dır. Bu bakımdan, toplum olaylarında büyük 
hâdiselerin meydana gelmesinde bu kötü tatbi
katın öneminin büyük olduğunu açıklamışlar
dır. 

'Bir kısım arkadaşlarımız, toplum polisinin 
siyasi maksatlarla, yani daha açık konuşalım, 
A. P. İktidarı zamanında kendi sayasi maksat
larına alet olacak şekilde kullanıldığını ifade 
etmişlerdir. Hattâ bu kuvvetleri idare eden de
ğerli idarecileri partizanlıkla itham etmişlerdir. 
Bu noktalar, üzerinde durulmaya değen birkaç 
önemli noktadır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Ne toplum polisini, ne de bunları idare eden 

teknik yöneticilerini bugüne kadar olan tatbi-
katiyle herhangi bir şekilde suçlamaya ve itham 
altında bulundurmaya kimsenin hakla yoktur. 
Son ayların uygulaması ile, hattâ kurulduğu ta
rihten itibaren toplum polisi, başlarında idare
cileri olmak üzere, memlekette asayişi korumak, 
huzuru temin etmek hususunda fevkalâde başa
rılı imtihan vermiş olan bir kuruluştur. Bu hu
susu bilhassa kamu oyu önünde tescil etmemizi 
gerekmektedir-

Toplum polisimiz, idarecilerinin de tutum ve 
davranışı ile, iddia edilen hususların tam aksi
ne ve son aylara kadar sık sık görülmiyen bir 
şekilde, büyük halk kütlelerinin derin sempati
sini kazanmış ve asayiş bozucu, huzur bozucu 
olaylarda halkımızın toplum polisinin yanında ve 
onun destekçisi bir mahiyette yer aldığı şük
ranla müşahede edilmiştir. Hattâ o derecede ki, 
polisimiz, suçlulara karşı halkın bu davranışı
nı önlemek ve herhangi bir hâdiseye meydan 
vermemek için, halkı dahi yatıştırmak vazife
siyle karşı karşıya gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Hiçbir kimsenin gözünden kaçamaz İd, Dev

letimiz, kurulduğu günden beri, Atatürk'ün 
de emaneti olarak, Cumhuriyetiyle, demokra
sisiyle ve bütün müesseseleriyle ayakta dur
mak ve her gün daha güçlü olmak mevkiin
de ve mecburiyetindedir. Halbuki, Devlete 
karşı yönelen, Devleti yıkmak gayreti ve ça
bası içerisinde bulunan birtakım anarşist 
olaylar, maalesef, en güçlü varlığımız olan, 

en büyük emanetimiz olan ve korumakla mü
kellef olduğumuz Devletimize karşı yönelmiş; 
milletimizi ikiye, üçe ve pek çok parçalara 
bölmeye matuf birtakım gayretlerle, maksatlı 
hareketlerle karşı - karşıya gelmiştir. Bu ka
dar güç şartlar altında toplum polisinin ve 
başında bulunan idarecilerinin gösterdikleri di
rayet, basiret ve soğunkanlılık sayesinde mem
leketimizde,, çok şükür ki, pek çok daha va
him hâdiseler zuhur etmeden iyi neticeler 
alınmış ve başarılara ulaşılmıştır. 

Bu sebeple, sözümü fazla uzatmadan, top
lum polisimize karşı yöneltilen, bunun ida
recilerine karşı yöneltilen her türlü itham
ları A. P. Grupu adına huzurunuzda redde
diyorum. (A. P. sıralarından, «Bravo» sesleri.) 

Bir defa daha ifade etmek isterim ki, yeni 
Hükümetin korumakla mükellef olduğu, kur
makla mükellef olduğu asayiş ve huzur mev
zuunda bizler, yeni Hükümete verdiğimiz sözü 
hâtırhyarak, onu bu bakımdan desteklemek 
hususundaki sözümüzü hâtırhyarak, kanunun 
süratle çıkmasına yardımcı olmak gerekmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
654 sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü madde

lerini değiştiren hususlar, günün ihtiyaçla
rından ve şartlarından doğmakta olan birta
kım hususlardır ve bu hususların aynen ka
bul edilmesi, hizmetlerin daha iyi ifası bakı
mından, lüzumludur ve şarttır. 

Kanun tasarısının getirdiği değişiklikleri, 
arkadaşlarımız ayrı ayrı ifade buyurdular. 

Toplum polisinin, memleketimizin mâruz 
kaldığı tabiî âfetler ve yangınlar karşıcında 
vatandaşın yanında olması, vatandaşın mal 
ve can güvenliğini temin etmesi, isteniyor 
kanun tasarısında. 

Yine, aynı şekilde kanun tasarısında Dev
letimizin huzuru, itibarı bakımından, ya
bancı Devlet büyüklerinin ve Anayasanın 
öngördüğü birtakım kuruluşların ve bunların 
temsilcilerinin korunması öngörülmüştür. Bun
lar son aylar zarfında sık sık karşılaştığımız ve 
Devlet olarak zararını gördüğümüz ve bir defa 
daha milletçe tekerrürünü arzu etmediğimiz 
hususlardır. 

Binaenaleyh, bu kanun ta şansının, bir ihti
yacın karşılığı olarak getirilmiş olduğu ve 
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gayet iyi niyetle hazırlanmış bir kanun ta
sarısı olduğu apaşikâr görülmektedir. 

Bu kadar iyi niyetle hazırlanmış, Devlet 
'otoritesini milletin bütünlüğünü ve Devle
tin itibarım korumaya mâtüf olan böyle bir 
kanunun kaşısına değerli arkadaşlarımız na
sıl çıkıyorlar? Bunu, bir türlü anlryamadık 
ve izah etmekte müşkülât çekmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bir husus önemlidir : Toplum polisi, an

cak hizmet zuhur ettiği zaman vazifesi ba
sımdadır. Hizmetin olmadığı anlarda, mem
leketimizin muhtaç bulunduğu diğer âmme 
hizmetlerinde, asayiş ve huzur bakımından, 
genel polisin yanında ona yarımcı olmasında 
hangi mahzur mütalâa edilebilir? Memleketi
mizde her gün daha çok ehemmiyet kazanan 
trafik hâdiselerinin ve trafik kazaları
nın gittikçe çoğaldığı bir zamarJda, top
lum polisi kendi vazifesiyle karşı karşıya 
olmadığı anlarda ıbu hizmetlerde görev
lendirilirse bundan memleketimize zarar mı 
gelir, fayda mı gelir? Bunu elbette çok iyi 
takdir edersiniz. O halde, iyi niyetleri çok be
lirgin bir şekilde ifade eden bu kanun ta
sarısı, toplum polisimizin asayiş ve huzur hiz
metleri yanında, vatandaşın can ve mal emni
yetini temin bakımından, lüzumlu anlarda, ge
ne halkın yanında bulunması bakımından, ga
yet iyi düşünülmüş bir tedbir olarak mütalâa 
edilmelidir. 

Bu genel hatlariyle kanunun özelliklerini 
belirttikten ve bâzı hususlara temas ettikten 
sonra birkaç temennimizi arz edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
1 nci maddede yabancı Devlet büyüklerinin 

korunması mevzuunu, Anayasa müesseselerinin 
ve bunları temsil eden şahısların korunması 
mevzuunu yerinde mütalâa etmekle beraber, bu 
işlerin daha düzenli yürütülmesini temin bakı
mından bunun bir tüzükle veya bir yönetmelik
le tesbit edilmesini ve kesin hatlariyle vazife 
görecek kimselerin ne yapacaklarının belirli ha
le getirilmesinde lüzum ve zaruret vardır. 
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da hayatlarını kaybettikleri veya daimî sakat 
kaldıkları bir vakıadır. Bu durumlar karşısında 
bu gibi ımemurların arkada bıraktıkları dul ve 
yetimlerinin hiçbir suretle kimseye muhtacol-
madan, yarının endişesi içinde kalmadan geçim 
şartlarının ve tahsillerinin bir düzene bağlan
ması, garanti altına alınması şartını lüzumlu 
görmekteyiz. 

Toplum polisi, bilhassa büyük şehirlerde 
meydana gelen hâdiselerle karşı karşıyadır. 
Bu hâdiselere, maalesef en çok üniversite öğren
cileri ve bir kısım işçi çevreleri sebebolmakta-
dır. Binaenaleyh, bu hâdiseler karşısında daha 
basiretli, Devlet itibarını sarsmadan en iyi bir 
şekilde vazife görülebilmesi için, toplum polisi
mizin bilgi seviyesinin daha fazla artırılmasına 
ve meslek eğitimlerinin daha da geliştirilmesine 
önem verilmesini zaruri görmekteyiz. 

Toplum polisinin başında bulunan idarecile
rin, bilgi ve görgülerinin artırılması maksadiy-
le, bu olayların pek çok zuhur ettiği yabancı 
melekötlere zaman zaman gönderilmesi bilgi ve 
görgülerinin artırılması, keza bu hizmetlerin da
ha iyi ifası bakımından, lüzumludur. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bâzı sayın üyeler, toplum polislerinin Memu

rin Muhakematı hakkında Kanuna tabi tutul
ması hususunu yadırgadılar. Biz, A. P. Grupu 
olarak, aynı kanaatte değiliz. Toplum polisi, ar
kadaşlarımızın ifade ettiği gibi, Devletin oto
ritesini itemsil eden insanlardır, ağır ve ciddî 
vazifelerle karşı karşıyadırlar; cesur ve fera
gatli bir şekilde vazifelerinin sonucunu almak 
ve başarıya ulaşmak mecburiyetindedirler. Bu 
ise, toplum polisinin daha cesaretli bir şekilde 
vazifesini yapmakla mümkün olabilir. Bu ba
kımdan toplum polisi, her hangi bir olayda en 
küçük meselelerden dolayı mahkemeye sevk edi
lirse huzur ve emniyet içinde Devlet otoritesini 
temsil edemez. Bu bakımdan toplum polisinin, 
Memurin Muhakematı hakkında Kanun hüküm
leri dâhilinde vazifesinden mütevellit işlerden 
dolayı doğabilecek suçlarının, ancak bu yoldan 
gidilmek suretiyle görülmesi ve karara bağlan
ması zaruridir. 

Binaenalyh, bu kanun tasarısı 1 nci ve 3 ncü 
maddesindeki değişiklikleriyle, tam ve kâmil bir 
şekilde düşünülmüş ve arz ettiğimiz gibi, Türk 
Devletinin bütünlüğünü, otoritesini korumak, 

Toplum polisi, zuhur eden olaylar sebebiyle I 
ve çok defa vahîm hâdiselerle karşı karşıya I 
kalmakta ve feragatle vazifesini görmektedir. 
Ancak, bâzı memurların bu hâdiseler esnasın- | 
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vatandaşın yanında olmak ve vatandaşın mal 
ve can emniyetini ve güvenliğini sağlavmak 
maksadiyle daha iyi sağlamak maksa-
diyle düşünülmüş olan "bir kanun tasarısı
dır ve bütün maddeleriyle aynen kabulü gerek
mektedir, A. P. Grupunun görüşü bu merkez
dedir. 

Hepinize saygılarımı arz ederim. (A. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim yeterlik önergesi gel
miş bulunmaktadır. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Aleyhte söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın komisyon söz istediler, Sayın Bakan 

görüşecek misiniz efendim? 
İÇİŞLERİ BAKANI HAMDİ ÖMEROĞLU 

— Hayır efendim. 
BAŞKAN — Buyurun sayın komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA

NIŞMAN (Erzurum) — Muhterem Başkan, de
ğerli arkadaşlarım, 

Kanun tasarısı üzerinde uzun boylu görü
şüldü ve çeşitli fikirler ileri sürüldü. Kanun ta
sarısının esasları üzerinde maruzatta bulunmı-
yacağım, yalnız bir - iki teknik noktaya değin
mek istiyorum. 

Bâzı arkadaşlarımız, komisyon tarafından 
veya Hükümet tarafından kanun tasarısının 
geri alınmasını ileri sürdüler. 

Hepinizin bildiği gibi bu tasarı evvelâ iç
işleri Komisyonunda görüşülmüştür, içişleri Ko
misyonunda mesele teknik yönleriyle hizmetin 
özelliği bakımından esaslı şekilde tetkika tabi 
tutulmuş, ondan sonra Plân Komisyonuna inti
kâl etmiştir. Plân Komisyonu da meseleyi tet
kik etmiş ve bu tasarı huzurunuza gelmiş bulun
maktadır. 

Komisyon olarak, bilhassa tasarı üzerinde 
ısrarla durmamızın sebeplerinin başında; zabı
ta kuvvetinin topyekun bir elden ve ekonomik 
şekilde tam istihdam esasına istinadettirilerek 
kullanılması gelmektedir. Tasarıda belirtildiği 
gibi, toplum zabıtası; diğer zabıtaya bâzı hiz
metlerde yardımcı olacaktır ve bu yardımcılık 
görevini yapabilmesi için de kendisi eğitilecek, 
yetiştirilecek, boş zamanlarının değerlendiril
mesi ve ekonomik olarak kullanılması esası sağ
lanmış olacaktır. 

Bu itibarla, biz Plân Komisyonu olarak, ko
nuyu bilhassa ekonomik ve tam istihdam yönün
den mütalâa ederek, konunun üzerinde esaslı 
şekilde durduk ve tasarının faydalı sonuçlar 
vereceği kanaatine vardık. Bugün de aynı dü
şüncelerle bu tasarının geri alınarak yeniden 
görüşülmesi için hiçbir sebep bulamamaktayız. 
Bu itibarla tasarıyı geriye alma düşüncesinde 
değiliz. 

Bir arkadaşımız zabıta kuvvetinin tamamına 
yan ödemelerin yapılması hususunda bir temen
nide bulundular. 

Bu temenni, bu tasariyle ilgili bulunmamak
tadır. Personel Kanunu esasları çerçevesinde 
Bakanlar Kurulu karariyle ancak gerçekleştiri
lebilir. Hiç şüphesiz ki, Sayın Hükümet bu hu
susu tezekkür edecektir. 

Zabıta kuvvetiyle ilgili tüzüğün zamanında 
çıkarılmadığı, ihmal edildiği, hattâ kasden bu 
konunun uzatıldığı hususunda mütalâalar ileri 
sürüldü. 

Bu konuyla ilgili tüzük tasarısı, 1967 yılı
nın sonunda Danıştaya gönderilmiştir. Daha 
sonra bâzı tadiller için geriye alınmış ve son 
olarak 6 . 4 . 1968 yani, üç sene önce Danıştaya 
verilmiştir. Danıştaydan bugüne kadar çıkma
masının sebebi, zannediyorum ki, bu tasarının 
Heyeti Umumiyeden çıkmasına bağlı bulunmak
tadır. Toplum zabıtasına yeni birtakım görev
ler verileceğine göre, tüzüğün de bu esaslar çer
çevesinde tanzim edilmesi ve çıkarılması düşün
cesiyle Danıştayda konu beklemiştir. Bu itibar
la, kanun tasarısı Yüce Meclislerden geçtikten 
sonra yürürlüğe girecek ve tüzük de zannediyo
ruz ki hemen çıkarılmış olacak ve görev lâyıkıy-
le, kemaliyle yerine getirilmiş bulunacaktır. 

Bu itibarla tasarının Yüce Heyetinizin tas
vibine mazhar olması samimî dileğimizdir. 

Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Sayın Asutay, buyurunuz efen
dim. 

HÜSAMETTİN ASUTAY (izmir) — Ben 
maddeler üzerinde konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Şener, buyurunuz. 
NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 

Eaşkan, Sayın Asutay söz hakkını bana verdi 
efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Şener. 
Efendim kifayet önergesini okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
654 sayılı Toplum Zabıtası Kurulması hak

kındaki Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısının tümü hakkın
daki müzakeresi sırasında 6 sayın arkadaşımız 
konuşmuş ve konu aydınlanmıştır. 

Bu sebeple müzakerelerin yeterliği konusu
nun oylanmasını arz ve teklif ederim. 

Çanakale 
Kemal Bağcıoğlu 

BAŞKAN — Şimdi efendim, sayın komisyon 
görüştüğü için sıradan bir arkadaşımızın söz 
hakkı doğdu ve sıra Sayın Asutay'a geldi. ıSa-
yın Asutay, siz söz hakkınızı Sayın Kodaman-
oğlu'na mı devrediyorsunuz? 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) ~ Evet. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kodamanoğlu. 
Sayın Şener, şayet Sayın Asutay haklarını 

devretmeselerdi sıra size geliyor idi, ama kifa
yet aleyhindeki söz hakkınız saklıdır efendim. 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, değer! arkadaşlarım; önümüzdeki ta
sarı arkadaşlarım1 tarafundan çeşitli yönlerden 
eleştirildi. Hiç şüphesiz herkes, daha önceki 
tatbikatın da ışığında birtakım mülâhazalar be
yan ettiler. Ancak, (bendeniz bu geç saatte vak
timizi çok almamak için bir, M noktaya dik
katlimizi çekmekle İktifa edeceğim. 

Aziz arkadaşlarını, (bir vazifenin suiistiamal 
eidilmesi ihtimali, o vazifeden sarfınazar etme
yi gerektirmez, Bu, bir temel idare kuralıdır, 
(buna itibar etmeye mecburuz. Hiç şüphesiz 
Hükümet, emniyet kuvvetlerimizin en iyi şekil
de vazife yapması için, daha alınması gerekli 
ne gilbi tedbir varışa alacak ve gerçekten hepi-
rnıiızin şikâyetçi olduğumuz asayişin bir an evvel 
düzelmesi için elinden geleni yapacaktır. An
cak, şu tasanda gerçekten polisin ihtiyaç duy
duğu bir, iiiki noktada da Parlâmento polise yet
ki vermekten sakmımamalKdır. 

Bunlardan bir tanesi; bu 1 nci maddenin 
son fılkrasiyle ilgilidir, bilhassa mülâhazaları-
nu fbu noktaya toplamak istiyorum. 

Aziz arkadaşlarım, fbu son fıkrada; toplum 
zabıtasının, birimci fıkrada yazılı vazifeleri ya
parken, eylemlerinden ötürü Memurin Muha-
kemaJtı hakkımda Kanun hükümlerime tabi ol
ması istenmektedir. Aslımda toplum zabıtası 
memurdur, eylemlerinden ötürü de Memurin 

Muhakemaıtı hakkımda Kamuma otomatik ola
rak tâbidir. Burada yapılmak istemem şey, bu 
tabiî .halli tasrih etmıefctem ibarettir. Bu, bir. 

ikincisi; memuriyet yapan! arkadaşlianımıız 
çok iyi bilirler ki, Memurin Muhakeraıatı hak
kımda Kamum ezbere getirilmiş bir kamum de
ğildir. Bu kamum, memurum vazif esimi gerçek
ten rahatlık ve metanet içimde yapabilmesi için 
getirilmiş bir kanundur ve yıllar yılı Türkiye-
de çok işe yaramıştır. Simidi bir örmeğimi arz 
etmek istiyorum. 

Bir memur, birkaç ısuçlunun suç işlemesi 
ihtimaline karşılık kendilerine engel olsa ve 
bu hâdiseden, doğma bir ihtilâftaını ötürü de 
karşısındaki birkaç kişi hakkımda yaptığı mua
meleyi adliyeye tevdi etse, bu suçlularım ta
mamı da birlikte polisi mukabil olarak itham 
etse; çünkü, polisten şikâyetçidirler, çünkü 
polis onların kötü niyetlerimi engellemiştir, bu
na sinirlenerek polisi itham edip omlar da po-
lisi mahkemeye verse, bu defa polis, vazife
sinden ötürü gidecek, günlerce mahkeme ka
pılarımda sanık olarak sürünecek, belki usul 
hukukunu bilemediği için biirtakıan sıkıntılara 
düşecek, düşmek istemezse avukat tutacak, 
avukat tutmak içim aldığı üç kuruş para zaten 
yetmıiyecek, sonumda bu arkadaş beraet de etse 
«Vazife yaptık, baışumıza gelen hallere bakın» 
diye nedamet ıduyacak. 

Bugün bu yüzden birçok vatanldaşımttz şa
hadet etmekten kaçınmakta ve adliyemin hata 
işilemesime sebelbolmaktayız. «Mahkeme kapıla
rımda gidip uğraşacağımııza, nemize lâzım, 
olayı görmezlikten, gelelim» ıdiyemler »çoktur. 

öyle ise, Memurin. Muhakematı hakkında 
Kamum gerçekten bu neviden suiistimal halle
rini önlemek içlin konamuş değerli bir tedbirdir. 
Aksi halde, birkaç (kuruş ekmek parası hatırı
ma em tehlikeli olaylarım içerisine kendisini 
atan bu memleket çocukları bir de bu yömdem 
teçhiz edilmezler iise, yılgınlığa düşerler, vazife 
yapamazlar. 

Aslında bunlarım vazife yapıması toplumum1 

teminatıdır. Biz burnum suiistimalimdem şikâyet
çiyiz. Olabilir, suiistimal edenler hakkında 
gerekenler yapılır, Türkiye'de de gerekenler 
yapılmaktadır; belki de em istemmiyen şekille
riyle. 

Binaenaleyh aziz arkadaşlarım, başından da 
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arz ettiğim gibi, bu hükme polis muhtaçtır; 
manii zabıta vazifesi yaptığı zaman. 

Dikkatinize sunmak istediğim bdr diğer nok
ta da; toplum polisinin, hizmet imkân verdiği 
zaman komşu hizmetlerde kullanılmasına cevaz 
verlmesiyle ilgilidir. Şimdi bunun dki örneği
ni arz etmek istiyorum. 

Diyelim ki, hayatı üzerinde son derece titiz 
davranılacak bir Devlet Başkanı memleketimiz
de misafirdir. Bütün Devlet güçleri bunun 
hayatını korumak için seferber edilmiştir. Bu
nun örneği olmuştur; General De Gaulle'ün 
Türkiye'yi ziyaretinde buna benzer sıkıntılar 
çekilmiştir. Böyle hallerde normal günlük ha
yatın gereği kadar olan trafik polisi hizmete 
kâfi gelmiy e çektir. Bu defa toplum polisinden 
istifade etmek kadar tabiî ne vardır? Ama, 
toplum polisine kanunla böyle bir vazife veril
mediği takdirde, trafik polisi sıfatiyle yapa
cağı tasarruflar, yetkiyi taşmak maddesinden 
ötürü adlî merciler önünde geçersiz kalacak
tır. Bu, olmaz. 

Bir diğer noktayı arz edeyim; Hürriyetler
den Türkiye'de olduğu gibi en geniş şekilde 
istifade edilen ülkelerde, hiç şüphesiz hürriye
tin en geniş şekilde suiistimaline özenenler de 
olacaktır. Bu özenenlere karşı, sayıları binleri 
bulan bir toplum polisi kurmak mümkündür 
ve Öyledir. Ama, öyle günler olacaktır ki, bu 
binlerce bazifeliyi kışlalarında 'akşamlara ka
dar boş oturtmak gerekecektir. E boş insan 
hem sıkılır hem de işsizlik türlü mahzurlar 
tevlideder. Niçin o anda Devlet, meselâ manii 
zabıta açısından veya trafik açısından böyle 
bir hazır kuvvetten kolayca istifade ederek 
âmme hizmetini yürütmesin?.. 

Aziz arkadaşlarım, olaylar karşısında his
lerimize dayalı mülâhazalar beyan edersek, 
belki hislerimizi doğuran münferit vakıalar 
karşısında haklı olsak bile, Devlet yönetiminin 
genel mesuliyeti karşısında doğru davranmış 
olmayız. Ancak, konuşan arkadaşlarımızın da 
kaygularanı bertaraf etmek için bâzı küçük dü
zeltmelerin yapılabileceğini sanırım. Meselâ, 
son fıkrada- «Toplum zabıtası mensupları hak
kında Memurin Muhakematı hakkında Kanun 
hükümleri uygulanır.» ibaresi yerine; «Top
lum zabıtası, yukarda yazılı görevleri yapar
ken eylemlerinden dolayı Memurin Muhakematı 

hakkında Kanun hükümlerine tâbidir.» şek
linde bir değişiklik düşünebiliriz. Bu husus
ta bir önerge de verdim, sanırım ki Sayın Hü
kümet ve Sayın Komisyon da katılır, böylece 
bâzı arkadaşlarımızın kaygularını da bertaraf 
etmiş oluruz. 

Bir diğer nokta; «Gerekli her türlü silâh
la, teçhizat» meselesi etrafında toplanıyor. 

Aziz arkadaşlarım, aslında gerekli silâhlar 
içinde, gerektiği takdirde «her çeşit silâh» sö
zü vardır. Yani, polis için gerekli silâh «bir-, 
dir, tejktir» anlamma alınamaz bugün, elbet
te her çeşit silâhı kullanacaktır. Bu itibarla 
zaten «gerekli» nin içinde «her çeşit» kavramı 
vardır, bir daha tekrarı iltibasa mahal verir 
mülâhazasiyle arkadaşlarımızda bir fcaygu hâ
sıl olmuş ise, şu arz ettiğim mânayı tazammun 
etmek kayıt ve şartiyle önergeme bu hususu da 
ekledim: «Her çeşit» ibaresi (kaldırılabilir, fa
kat «gerekli» ibaresinin anlamında polisin va
zife görmesi için gereken çeşitli silâhlara sa-
hibolması keyfiyeti mevcuttur. 

O halde, bu iki [küçük değişmeye sanırım 
ki ilgili komisyon ve Sayın Hükümet de katı
lır ve belli ölçülerde birleşmiş oluruz ve böyle 
bir metnin, muhtelif partilere mensup arka
daşlarımızın, mümkünse tabiî tamamının oyla
rıyla çıkmasının, ayrıca hizmet gören insan
lara destek olmak yönünden mânevi bir değe
ri de vardır. 

Bu itibarla, Sayın Komisyonun ve Hükü
metin önergeme iltihak buyurmalarını dilerim. 
Yüce Meclisiniz de itibar buyurursa, hep bir
likte memleketin çok ihtiyaç duyduğu bir hiz
mete faydalı bir kontribüsyondan, faydalı bir 
katkıda bulunmuş olacağız. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde Sa

yın Şener, buyurunuz. 
AHMET ŞENER (Trabaon) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
Görüşülmekte olan kanunun önemini hepi

niz müdriksiniz. Ben şimdiye kadar Mecliste 
yeterlik önergeleri aleyhinde hiç konuşmadım 
desem her halde haklıyım, ama !bu konu üze
rinde konuşmak mecburiyetini hissediyorum. 
iSöz sırası bana geldiği için değil, bu kanun 
memlekette etkisi çok olan ve bilhassa son za
manlarda lortaya çıkmış bulunan memleketin 
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büyük sorunlarını çözümliyecek olan bir top
lum zabıtası kanunu olduğu için yeterlik öner
gesi aleyhinde konuşmak istiyorum. 

iSayın Başkan, bu yeterlik önergesi kabul 
edilmediği takdirde, Anayasanın 14 ncü mad
desinde bulunan hükümler muvacehesinde bu
rada örnekleri de verilebilecek çok hususlar 
vardır. 

iSayın A. P. sözcüsü arkadaşımız, sanki bu 
Parlâmentoda bulunan diğer gruplar toplum 
zabıtasının karşısında imiş gibi, onları savunur
ken idarecilerini de savunuyor. 

iSaym Başkan, eğer bu yeterlik önergesi ka
bul edilmezse onların idarecilerinin neler yap
tıklarını diyebileceğiz. Onların, bunları nasıl 
kullandıklarını söylemek fırsatını verin bize. 
Bu fırsatı vermediğiniz takdirde bu kanunun 
buradan çıkması çok güç olur. (A. P. sıraların
dan «Ne bağırıyorsun» sesleri) 

Evet arkadaşım, biz burada sizin çok kahra
manlıklarınızı gördük. Eğer bu kahramanlığı, 
lâzımgelirse burada yapmaya sizin gibi herke
sin yetkisi vardır. (0. H. P. sıralarından «bra
vo» sesleri) 

Burada görüşülecek, bu memleketi, bu Par
lâmentoyu bu hale sokan sizin idarecileriniz-
dir. (C. H. P. sıralarından «bravo» sesleri, al
kışlar) Onları da mı söylemiydim? Bunları 
söylemeye fırsat verin. 

BAŞKAN — Sayın Şener, Sayın Şener... 
AHMET ŞENER (Devamla) — Yeterliği 

kabul etmeyin, göreceksiniz neler söyliyece-
ğiz. 

BAŞKAN — Sayın Şener, tSayın Şener... 
AHMET ŞENER (Devamla) — Sayın Baş

kanım, ben önergenin üzerinde konuşuyorum. 
Bu önergeyi kabul etmeyiniz. 
BAŞKAN — Efendim, bir dakika beni din

ler misiniz? Lütfen Heyeti Umumiyeye hitabe-
diniz. Muayyen bir grupa değil, Umumi Heye
tin tamamına hitabediniz., Lütfen efendim. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Sayın Baş
kan, A. P. Grupu konuşurken bunu ikaz etme
niz gerekir idi. 

BAŞKAN — Efendim bir grupu hedef ola
rak konuşmadı. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Bir grupu 
toplum polisinin karşısına çıkarıyor, kendi ida
recilerinin onları nasıl kullandığını söylemiyor. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
AHMET ŞENER (Devamla) — Sayın Baş

kan, bırakınız yeterlik önergesini, yine bunlara 
cevap vermek lâzımgelirse indirmek mümkün 
değildir, hepsini söylerim. 

BAŞKAN — Sayın Şener, şimdi bu tarzda 
iddialı bir konuşma olamaz. Onun için lütfen... 

AHMET ŞENER (Devamla) — Müdahale 
etmesinler, dinlesinler. 

BAŞKAN — Lütfen beni dinler misiniz 
efendim? Lütfeder misiniz? 

Beyefendi, ben diyorum ki, yapılan konuş
malara yeterlik önergesi çerçevesi içerisinde 
de özet olarak temas ediliyor. Bu, bir gelenek 
haline geldi, ama bir grupu hedef olarak tah
rik edici konuşmalardan kaçınmanızı rica edi
yorum. 

Buyurunuz efendim. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Sayın Baş
kan, Anayasanın 14 ncü maddesini okuyorum: 
«Kişi dokunulmazlığı: Herkes yaşama, maddi 
ve mânevi varlığını geliştirme haklarına ve kişi 
hürriyetlerine sahiptir. Kişi dokunulmazlığı ve 
hürriyeti, kanunun açıkça gösterdiği hallerde 
usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça 
kayıtlanamaz.» 

Sayın Başkan, müsaade etsinler, bu önerge
yi kabul etmesinler, nasıl hareket edildiğini, 
toplum polisinin kişileri nasıl dövdüğünü, bu 
memlekette, hukuk devletinde dayağın bir tah
kik vasıtası olup olmadığını söyliyelim. 

Evet, kimseye eziyet ve işkence yapılamaz, 
diyor. Kimseye eziyet yapılamıyacağını diyor 
ama, sen Kızılay'da bir dinamit patladı mı bı
yığı uzun olan, saçı uzun olan hemen her kel
leyi topla, ondan sonra getiriver, akşama ka
dar sopayı ver. Hangi hakla? Bu Anayasaya bu 
Meclis itibar edecek mi, etmiyecek mi? Adam 
diyor ki; kimseye eziyet edemezsiniz. Müsaade 
edin, bu önergeyi kabul etmeyin binlere neler 
yapıldığını söyliyelim. Adam vurabilir, döğü-
şebilir, bomba atabilir, her hangi bir hareket 
yapabilir, ama hukuk devletinde bunun merci
leri vardır, cezasını onlar verir. Bir toplum po
lisi bunu veremez. O toplum polisinin başında 
bulunan adam hiç veremez. 

Sayın arkadaşlar, bu önergeyi kabul etme
yiniz, hepsini söyliyelim. iSayın yeni Hükümet
ten ve Bakandan istirham ediyorum; eğer bu 
önerge kabul edilir ve bana konuşma fırsatı ve-
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rilmezse, kendilerine söylüyorum, eğer böyle 
her hangi bir köşede bir dinamit patlatılınca 
peşinden bunları sen yapıyorsun diye araba-
siyle beraber tesadüfen oradan geçmiş olanları 
sen hemen yakalayıp polise getirir ve istediğin 
gibi dayak atarsan Anayasanın 14 ncü maddesi
ni sen ihlâl etmiş olursun. O halde, böyle veril
miş olan çok emirler (biliyoruz, bırakınız bu 
önergeyi kabul etmeyiniz, eöyliyelim. Bu Mec
liste çok şeyler söylenecektir. 

Sayın arkadaşlar, bu konuda önergeyi ka
bul etmeyiniz, biz bu Anayasanın 14 ncü mad
desinin son fıkrasının nasıl ihlâl edildiğini söy
liyelim. 

(Saygılar isunarım. (O. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Efendim bir önerge gelmiştir okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Toplum zabıtası kanun tasarısının komisyo

na iadesini arz ve teklif ederim. 
istanbul 

Reşit Ülker 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — Le
hinde söz istiyorum. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Ben 
de aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — önergenin lehinde, buyurunuz 
efendim. 

Açık oylama işlemi devam ediyor, oyunu 
kullanmamış sayın üye var mı? 

Açık oylama işlemi bitmiştir. Kupaları kal
dırınız. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Evvelâ şunu arz etmek isterim; bâzı arka
daşlarda böyle bir kanunun çıkması kesin ola
rak önlensin gibi bir intiba var. Burada muha
lefet mensubu olarak konuşan arkadaşlarım 
âdeta bu kanunun kesin olarak çıkmasını en
gellemek kastını güdüyorlarmış gibi bir anlam 
verildi. Evvelâ böyle bir maksat yoktur. Bir 
kanun çıksın, ama çıkacak kanun dünkü tec
rübelerimizden de istifade ederek bugün ve ya
rın ihtiyaçlarımıza uygun bir kanun halinde 
çıksın. Hedef bu. Hedef bu olduğu için de Ko
misyona iade edilmesi teklif ediliyor ve komis

yona iade edilmesinin sebepleri gösteriliyor. 
isabetli, haklı pek çok sebepleri var. Burada 
mühim olarak arkadaşlarımızın da temas ettik
leri gibi birçok noktalar üzerinde durabiliriz. 
Ama son fıkrasının, bütün dikkati üzerine çek
miş olmamıza rağmen, arkadaşlarımın da bu 
hususta emek vermiş olmalarına rağmen tasa
rının son fıkrasının büyük önemi vardır. Bugün 
Memurin Kanununun Türkiye'de idare hukuku 
mevzuunda artık yaşayıp yaşamaması dahi tar
tışma konusudur. Lüzumu kalmamış bir kanun
dur. Bütünlüğü itibariyle, birçok düşünürleri
mize göre de, antidemokratik bir kanundur. 

Şimdi, antidemokratik bir kanunun sağladı
ğı imtiyazı belli bir zümreye vermenin büyük 
sakıncaları olacaktır. Savcı ve mahkemeler bü
yük müşkülâtla karşıkarşıya kalacakları gibi 
ayrıca polis, zabıta görevlileri arasında da bir 
imtiyazlı sınıf yaratılacak ve bu şimdiden gö
rülüyor ki, hoşnutsuzluklara meydan verecek
tir. 

Yüksek malûmunuzdur, Memurin Kanunun
da hedef şudur ve bilhassa tek elden idare ile 
idaresini kabul etmiş ülkelerde günün icapla
rına uygun olarak ve bilhassa tek elin gerektir
diği görüşlerin savunucusu bir kadro yaratabil
mek için bu kadro, kanuni bâzı imtiyazlara 
müstahak kılınır ve bu imtiyazların himayesin
de diğer yönlerden işlediği birçok kanunsuz
luklar ortadan kaldırılır. Bir kanunsuzluklar 
silsilesi diğer bir kanuni gibi verilmiş hakkın 
esiri kabul edilerek idareye hâkim olan sınıf, 
zümre bundan faydalandırılır. 

Memurin Kanununun aslı bize Fransa'dan 
intikal eder. Bu, eğer yanlış hatırlamıyorsam, 
150 senelik bir mazisi olan bir kanundur. Tür
kiye'ye gelmiştir. Bir süre bu kanunun yöneti
mimiz açısından büyük faydaları da olmuştur. 
Bunu inkâr etmeye de imkân yoktur. Ama bu
gün, hükmünü kaybetmiş, adaletsizliği meyda
na çıkmış, bir zümrenin lehine çalışan bir hu
kuk düzeni olduğu artık anlaşılmıştır. Ama biz 
bugün ne yapıyoruz? Bir zabıta ekibi içinde 
sadece toplum zabıtası adiyle adlandırdığımız 
bir grupa bu kanunun imtiyazını veriyoruz, 
ama onun dışında olanlara vermiyoruz. Bir ke
re bu büyük hatadır, adaletsizliktir. Aynı önle
yici görevi görecek toplum zabıtası mensubu ile 
diğer asıl görevli olan zabıta mensubu aynı su-
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çu işledikleri zaman eğer toplum görevinde ça
lışıyorsa o Memurin Kanununa tabi olacak, 
eğer çalışmıyorsa Memurin Kanununun imti
yazından faydalanmıyacak. Yani birincisinde 
savcı re'sen el koyacak, tevkifine kadar gide
cek, fakat öbürüsünde savcı bu imkânı bulamı-
yacak, adlî kanunlar adaletin tecellisinde lâ-
zımgelen ağırlığını gösteremiyecekler, idari 
mahkemelere, idari kurullara gidecek, idari ku
rullarda hedef, ölçü, arz ettiğim gibi bir hi
mayedir. Himaye imtiyazıdır. Bu imtiyaza maz-
har olmuş toplum polisi orada savcının önüne, 
mahkemenin önüne gitmek gibi bir yükümlü
lükten himaye görecek ve bu suretle de hiç ol
mazsa bugünün anlayışı içinde büyük bir ka
nuni ihlâl önümüze çıkacaktır. Bu husus varit
tir. 

Şimdi istirham ediyoruz; grup adına konu
şan arkadaşlarım da ifade ettiler, şahıs olarak 
da istirham ediyoruz, böyle bir mühim mesele 
tartışma konusu, günün gerçeklerine intibak 
edip etmeme konusu ortada iken Sayın Komis
yonumuz ve muhterem Hükümetimiz bunu ye
niden neden bir tetkik mevzuu yapmaz, yeni
den neden yeni görüşüne göre bir ayarlama öl
çülerine tabi tutmaz? 

Muhterem arkadaşlarım, bunun dışında bu 
kanunun geri alınmasını gerektiren diğer bir 
husus da şudur: Arkadaşlarım yine temas et
tiler, bir gerekli silâh ve malzeme ile teçhiz ko
nusu var. özel meslekî eğitim görmüş ve ge
rekli her türlü ısilâh, malzeme ve araçlarla do
natılmış toplum zabıtası teşkilâtı kurulur. Sa
yın arkadaşlarım, burada gerekli her türlü si
lâh, malzeme ve araçlarla donatılmanın ihtiva 
ettiği tehlikeyi bilhassa dikkatlerinize arz et
mek isterim. Biz bu noktanın değiştirilmesini 
isteriz. Komisyondan ve Sayın Hükümetten de 
sadece istirhamımız şudur; polis silâhsız olmaz. 
Polis araçsız, gereçsiz olmaz. Mücadele için bir 
unsura, dayanağa muhtaçtır. Fakat bunu han
gi şartlar içinde polisin eline vereceğiz? Bakın 
buradan çıkan mâna şu... 

BAŞKAN — ıSayın Akışık lütfen önerge 
üzerinde konuşunuz. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Efendim neden Komisyona iade edilmesi lâzım-
geldiğini zikretmek için gerekçelerini arz edi
yorum. 

BAŞKAN — Anlıyorum da efendim o ge
rekçeleri lütfediniz kısaca beyan ediniz efen
dim. Gerekçeler üzerinde geniş durursanız ak
si anlamda anlaşılır. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Polis, bütün kamu oyunca evvelden bilinmeli
dir ki, şu, şu, şu, silâhlarla teçhiz edilir ama bu 
madde öyle değildir. Bu maddeden çıkan mâ
nâ şu: Hâdiseye göre polis teçhiz edilecektir. 

Gerekli silâhlarla teçhiz edilme; polis evve
lâ bir hâdiseye copu ile beşyüz kişi ile girmiş
tir, cop kâfi gelmemiştir, hâdiseye göz yaşartı
cı bombası ile girmiştir, binbeşyüz kişi olmuş
tur. O da kâfi gelmemiştir. Başka türlü ateşli 
silâh kullanmıştır, makinalı kullanmıştır, top 
kullanmıştır, ama önüne çıkıp da, arkadaş, bu 
mümkün değil, senin kullanabileceğin silâhın 
hududu ve şümulü budur dediğiniz zaman, ha
yır, benim tabi olduğum kanun, bana her tür
lü silah ve araç kullanma imkânı vermiştir ve 
bu benim takdirime aittir, der. Yani hâdisede 
duyulan ihtiyaca göre silâh kullanmayı takdir, 
bu tasarıdan çıkan anlama göre, polisin o anda 
kullanacağı takdire göredir. Bunun tehlikesini 
düşününüz. 

Biz şimdi ne istirham ediyoruz? Biz Sayın 
Hükümete ve Sayın Komisyona şu istirhamda 
bulunuyoruz ki, hiç olmazsa buraya öyle bir 
açıklık getirin ki, polis ve kamu oyu bilsin ki, 
polisin elindeki silâhlar şunlardır, tabancası 
vardır, copu vardır, su sıkabilir, sopa kullana
bilir, başka türlü silâh kullanabilir, ama bu 
mutlaka sınıra tabidir. O sınırı istediğiniz gibi 
koyun. Top da kullansın, makinah da kullansın 
ama bunu polisin hâdise ile karşıkarşıya geldiği 
andaki haleti ruhiyesi içinde olarak değil, bu
nu açık onlamı ile ortaya koyarak söylemek lâ-
zımgelir. 

BAŞKAN — Sayın Akışık... 
KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 

Burada eğer maksadımız... 
BAŞKAN — Müsaade eder misiniz Sayın 

Akışık? 
KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 

Buyurun efendim. 
BAŞKAN — Beyefendi, bu görüşlerinizi şa

yet önerge kabul edilir ve tasarı Komisyona gi
derse orada söyliyebilirsiniz. Lütfediniz, deta
ya girmeyin. Bu konuşmalar süre ile de sınırlı
dır biliyorsunuz. 
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KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) -
Sen bünl&rl söylemesem, bu tasarının komisyo
na jgitîüesi lüzumunu nasıl anlatacağım? 

BAŞKAN — Beyefendi anlıyorum du... 
KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 

'Gücüm ona yetmez. 
BAŞKAN — Çok teferruata iniyorsunuz. 

Lütfediniz, gerekçelerini kısaca beyan edin 
efendim. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Evet. Kısaca arz edeyim efendim. 

İşte bu noktada da komisyon diyebilir ki; 
evet biz, polisin makinalı da top da kullanma
sını istiyoruz, esasen maksadımız o. Ha... 0 ise, 
o açıklık buraya getirilir ve konuşmalar o ağır
lık üzerinde yürütülür. 

Bir diğer husus; özet olarak gidiliyor. Çok 
ciddî bir konu, ciddiyeti esasen şurada; bir tek 
maddelik bir kanun büyük rikkate ve tartışma
lara konu olmuştur, bunun aslına, faslına var
mak lüzumu bu suretle meydana çıkmıştır; 
ama anlaşıldığına göre, çok daha kestirmeden 
gitmek gerekiyor. 

Bir yerinde diyor M; «Toplumun kendisi 
veya kaderi üzerinde büyük ölçüde olumsuz 
etkisi olabilecek her çeşit kanunsuz olaylar.» 

«Toplumun kendisi veya kaderi.» Muhterem 
arkadaşlarım; kader nedir?. Bu maddenin hâ
kim huzuruna çıktığını, her hangi büyük bir 
vahim, fecî bir hâdiseden dolayı, her hangi bir 
hususta bir ilân verilmek lâzımgeldiğini düşü
nün, orada karşı, meselâ bir polis şefi, biz top
lumun kaderinin gerektirdiği yetkiler içinde 
bunu kullandık, meselâ kütle halinde imhaya 
gittik, diyebilir. Kader, felsefî anlamiyle bir 
başka âlem, maddi anlamiyle bir başka âlem; 
ama bir tasarıya giremez, bir hukuk metnine 
giremez, bir kanun maddesine giremez bu. öyle 
ibirşey ki bu, «Toplumun kendisi veya kaderi 
üzerinde» diyeceğimize, «toplumun üzerinde» 
dememiz kâfi geliyor; ama maalesef bu tasarı, 
böyle bir redaksiyonun asgari esaslarına dahi 
uymıyan bir mualleliyet içinde. 

Kendi kendini cerh eden bir tarafı da var
dır. öyle bir toplum polisi Jkuruyoruz ki, bu 
toplum polisi ile trafik ve günlük ihtiyaçları 
karşılamayı da öngörüyoruz. Fakat öbür taraf
ta çok vahim bir patlama olmuş, biz toplum po
lisini sokak sokak, cadde cadde, şehir şehir ara

mak sorunda kalıyoruz. Öbür yanda önleyici 
tedbirler polisi anlamı verdiğimiz zaman, bu 
mâna çıkıyor; ama bunun yanında, peki bun
ları yapmadığımız zaman ne olacak? 

BAŞKAN — İki dakikanız kaldı Sayın Akı-
şık. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Haklı bir sual. Evet, o zaman polis de yatacak. 
Acaba komisyon ve Sayın Hükümet bunu böyle 
mi istiyorlar? 

Görevlerine dağıttığınız zaman gayesinden 
beklediğimiz hizmeti alamıyacağız. Binaenaleyh, 
onun devamlı olarak bir ordu gibi, silâhlı kuv
vetler gibi başka hiçbir işle uğraşmadan belli. 
bir yerde vazife anım bekliyecek ve başka bir iş 
görmiyecek; ama bu olmadığı zaman, bunu yap
mıyorsa - ki, Hükümet ve Komisyondan istirha
mımız bunlar belirtilmeli - eğer maksadımız bu 
değil diyorlarsa, dağıtılmış bir toplum polisinin 
bu dağınıklık anında ortaya çıkmış bir patla
ma, - detaylarına girmek istemem - bu patlama 
çok geniş maksatlı, çok tahripkâr gayeli, çok bü
yük siyasi maksatları güden bir çapta olabilir. 
Yani, efendim ne olacak, telsizimiz var, emrimiz 
var, derhal toplanırız dersiniz; ama bu topla
ma bir iki saate mal olur da., bizim patlamamız 
kısa bir süre içinde etkisini gösterebilirse, o za
man cari sualdir. Sayın Hükümet ve Komisyon 
hiç olmazsa bunu da aydınlatmak zorundadır. 

BAŞKAN — Sayın Akışık, süreniz doldu 
efendim, lütfen tamamlayın. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Efendim, o halde izninizle toparlıyayım. 

Buraya bir «muhtemel» kaydı getirilmiş. 
«Muhtemel kanun dışı tahripkâr ve bunun gibi 
büyük ölçüde lüzumsuz etkisi olabilecek olayları 
önlemek.» 

«Muhtemel olayları önlemek.» Buyurun bu 
tabirden anlam çıkarın?.. 

BAŞKAN — Efendim, süreniz doldu. Sayın 
Akışık.... 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
«Muhtemel kanun dışı tahripleri...» 

BAŞKAN — Beyefendi, süreniz dolduğunu 
ikaz ediyorum. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Efendim, normal olarak başlanan bir cümlenin 
hiç olmazsa bitmesi lâzımdır. Bundan başka bir 
cümleye girdiğim zaman muhterem itirazlarınızı 
gösterin, Ben cümleyi tamamlıyorum, 
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BAŞKAN — Ama cümlenin virgüllerle de
vam eden, ilânihaye süren şekli de vardır. Lût- ) 
fediniz, tamamlayınız efendim. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Müsaadenizle ben cümleyi tamamlıyayım efen
dim. 

Maruzatımız şu : «Muhtemel olayı önlemek.» 
Yukarda vardır aynı fıkra; ama buradan bir 
başka maksat güdülüyorsa, olmıyan bir hâdise
nin önlenmesi mevzuubahsolmıyacağına göre, 
muhterem Komisyondan bunları da aydınlatma
sını talebetmek hakkımızdır. Ve Komisyondan 
hassaten istirham ediyoruz, şu andaki tereddüt
lü havanın ve değerlendirme üzerindeki tered
dütlü anlayış şekillerinin daha açıklığa vardınl-
ması mahiyetinde de olsa, basit bir redaksiyona / 
tabi tutmaları, afedersiniz, asgari bir hukukçu
luğun bir kanun maddesinin ne şekilde olması 
lâzımgeldiğini inceleme makamında da olsa, bu
nu bir kere gözden geçirmeleri lâzımdır. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurunuz, bir arzunuz mu var 

efendim?.. 
KEMAL BAĞOIOĞLU (Çanakkale) — Sa

yın Başkan, kanunlann müzakeresinde kifayet 
önergesi oylanıp kabul edildikten sonra veril
miş bulunan bir başka önerge hakkında söz ve
rildiğine ilk defa şahit oluyoruz. Yanlış bir tu
tumunuz var efendim. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz tatbikatımı
zı izah edeyim. 

KEMAL BAĞOIOĞLU (Çanakkale) — Mü
saade ederseniz ben izah edeyim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. i 
KEMAL BAĞOIOĞLU (Çanakkale) — Sa

yın Ülker kürsüde konuştu ve bu tasarının iade-c 

si hakkında fikirler söyledi ve bir önerge verdi. 
Bu önerge hakkında konuşmak için söz verme
niz yanlış bir usuldür. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz 
ben de cevap vereyim. Sayın Ülker... (A. P. sıra
larından «öğreneceğiz» sesleri.) Evet. öğreniyo
ruz, hep öğreneceğiz, ben de hepsini bildiğim id
diasında değilim. 

Sayın Ülker konuşmasında Komisyona iade
sini istemiştir; ama bu istek üzerine Başkanlık 
bir muamele yapamaz. Başkanlığın yapabilece
ği muamele önerge ile sınırlı ve kayıtlıdır, öner
ge gelmeden Başkanlık şifahi talepler üzerinde 

işlemler yapamaz. Gelen önerge, içtüzüğümüzün 
89 ncu maddesine göre bir tehir isteğidir, öy
le kabul ettik ve içtüzüğün 89 ncu maddesine 
göre iki lehte, iki aleyhte, istiyen sayın üyelere 
söz vereceğim efendim. 

Sayın Başer, buyurun efendim. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Akışık fazla uzattığı için ben feragat edi
yor, konuşmuyorum efendim. 

BAŞKAN — O, sizin takdir hakkınız efen
dim. 

Sayın Ülker, önergenizin lehinde mi konu
şacaksınız efendim? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Birinci madde 
ile ilgili söz talebetmiştim. 

BAŞKAN — Birinci maddeye geçmediğimiz 
için ben bu şekilde anladım. 

Başka söz istiyen sayın üye olmadığı için, 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler,.. 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum, 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Komisyon raporunda, tasarının ivedilikle gö
rüşülmesi istenmiştir, ivedilikle görüşülmesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

Birinci maddeyi okutuyorum efendim. 

654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması hakkında 
Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin değiştirilme

sine dair kanun tasarısı 

Madde 1. — 14 . 7 . 1965 tarih ve 654 sayı
lı Toplum Zabıtası kurulması hakkında Kanu
nun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 1. — Cumhuriyet ve hürriyet düze
nini demokratik usullerle korumak, kanun dışı 
sokak ve meydan hareketlerini önlemek, toplu
mun ve kişinin maddi ve mânevi varlıklarının 
kanunlara aykırı grev ve lokavtlar yüzünden 
kısmen ya da tamamen tahribe uğramasının 
önüne geçmek, toplumun kendisi veya kaderi 
üzerinde büyük ölçüde olumsuz etkisi olabilecek 
her çeşit kanunsuz toplumsal olayların meydana 
gelmemesini sağlamak ve geldiğinde gerekirse 
zor kullanarak etkisiz hale getirmek, Anayasada 
yer alan demokratik Cumhuriyet müesseselerini 
ve bunları temsil eden şahıslar ve yabancı Dev-
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\et büküklerini her çeşit tehlike ve tecavüzler
den "korumak, umumi hayata müessir âfetlerde 
Ve yangınlarda can ve mal emniyetine ait ted
birleri almak ve kurtarma faaliyetinde bulun
mak, her türlü tören ve gösterilerde güvenlik 
tedbirleri almak ve muhtemel kanun dışı tahrip
kâr ve bunun gibi büyük ölçüde olumsuz etkisi 
olabilecek olayları önlemek, il trafik ve bölge 
trafik zabıtası teşkilâtınca ihtiyaç duyulan yer
lerde İçişleri Bakanlığının izni alınmak suretiy
le trafik polisinin yetkilerini haiz olarak ve ge-
$M surette trafik zabıtasına ve icabeden haller
de yine Bakanlığın izni alınmak suretiyle önle
yici zabıta hizmetlerine yardımcı olmak amacı 
ile İçişleri Bakanlığınca lüzum görülecek illerde 
özel meslekî eğitim görmüş ve gerekli her türlü 
silâh, malzeme ve araçlarla donatılmış toplum 
zabıtası teşkilâtı kurulur. 

Toplum zabıtası mensupları hakkında Me
murin Muhakemat Kanunu hükümleri uygula
n ı l 

BAŞKAN — IBirinci madde üzerinde söz 
Miyen isayın üyelerin isimlerini arz ediyorum 
efendini. 

ISaym 'Akışık, (Sayın Asutay, ISaym Ülker, 
Sayın (Başer. 

TURJHAN ÖZGÜNER (içel) — «ayın Baş-
(kan tben de söz istiyorum. 

BAJŞKAN ı— (Söz istiyorsunuz. Peki. 
ÎSayın Akışık, (buyurun efendim. 
'KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — Sa

yın (Başkan, muhterem arkadaşlarım; 'Sayın 
(Komisyon ve Sayın (Hükümet tasarıyı geri alma
dığına (göre ve Yüce Meclis de bunu tasvibetti-
iğine Igöre, Simidi görebildiğimiz noksanları, hiç 
olmazsa gücümüzün yettiği kadan ile burada 
telafi edebilirsek bu bizim için bir kazanç olur. 

Maddenin, yapı ışekli itibariyle (özel bâzı 
halleri vardır, bunu arz ediyorum. 

Baştan itibaren ıgöze 'çarpan noktalardan 
birisi su: 

«Toplumun kendisi Veya kaderi üzerinde 
{büyük ölçüde olumsuz etki..» «Toplumun ken
disi veya kaderi üzerinde» lâfı doğru bir lâf 
değildir, uygulama yönünden hatalıdır ve ka
zandırdığı hiçbir (husus da yoktur. Arz etti
ğim gibi, K<Toplumun kendisi üzerinde» demek 
bir kere ımlânasız olur dilimizin icaplarına göre, 
«Toplumun kaderi üzerinde» demek (hususu 

ise, büsbütün tehlike (getirir, (biraz evvel arz 
ettim. Kader, kişisel kader, toplum kaderi ayrı 
mesele, ayrı (bir (görüş, felsefi bir görüş; var
dır yoktur ayrı Igörüiş; ama bu maddenin düşü
nün !ki, bir uygulama gereği icabiyle hâkim 
önüne çıkacağı an olacak Ve bu arada «toplu
mun kaderinin (gerektirdiği bir (haldir» diye bir 
savunma, bir iddia önümüze çıkacaktır. Top
lumun kaderinin mahkeme önünde tartışılması 
eğer (bir netice verse yine akla uygundur, üze
rinde durulabilir; fakat netice vermesine ihti
mal yok. 

Şu hale (göre, burada «'Toplumun kendisi 
veya kaderi üzerinde» lâfı yerine, K<Toplum üze
rinde» demek yeter. «Toplum üzerinde Ibüyük 
ölçüde olumsuz etkisi olabilecek her çeşit ka
nunsuz, toplumsal olayların meydana (gelmeme
sini sağlamak.» bu kadar. Yani, «Toplumun ka
deri lüzerinde» dediğimiz igün, zannediyorum 
ki, büyük bir karışıklığa meydan veririz. İhti
mallerin ©ok az olmaJsı dahi bizi böyle düşün
mekten alıkoyamaz. 

Tasvip buyurursanız, önergem de vardır; 
«Toplumun kendisi veya kaderi üzerinde» tâ
birini çıkararak yalnız («Toplum üzerinde» kay-
diyle iktifa etmeyi birinci teklif olarak arz edi
yorum. 

Diğer hususi: «Anayasada yer alan demok
ratik lOumhuriyet müesseselerini Ve bunları 
temsil eden şahısları ve yabancı Devlet büyük
lerini..» kaydı var. 

IBuna diyeceğimiz yok. Ancak, «Anayasada 
ve diğer kanunlarda yer alan» kaydının ko
nulması bu fıkraya açıklık ıgetirecektir. Diğer 
kanunlann Anayasaya muhalif Olmadığı bir 
gerçek, ama öyle bir (hâdise karşımıza çıkabi
lir ki, o müessesenin Anayasada bulunmadığı, 
fakat diğer kanunlarda bulunduğu da bir vakıa 
olur ve zaten bunun aksi de savunulamaz. Ana
yasa (bâzı (genellikleri koymuştur ve bu genel
likler diğer kanunlara yansır, ama meselâ bir 
okulun uğradığı tecavüz, hatta günün fiilî du
rumuna bakarak arz edeyim, bir yurdun uğra
dığı tecavüz. Yine fiilî olarak arz edeyim; de* 
vamlı toplum polisinden müdafaa görüyor, gör
mektedir ve bu normaldir. 'O halde bunu sadece 
Anayasa adı altında geçiştirmekten ziyade 
«Anayasada ve diğer kanunlarda yer alan mü
esseseler» kaydını koymakta fayda (görüyorum, 
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Yine aynı maddenin ibir yerinde «umumi ha
yata müessir lafetlerde ve yangınlarda can ve 
mal emniyetine ait tedbirleri almak» deniyor. 

Dikkat (buyurursanız, umumi hayata müessir 
âfetler ve yangınlarla iktifa edilmiştir. Halbuki 
kanunun gerekçesinde ve zaten kanunun hazır
lanış hedefine toplumsal hâdiseler vardır ve 
birinci plândadır. 

O halde bu maddenin bu cümlesine şöyle bir 
ilâve yapılmasını arz ediyorum: « . . umumi ha
yata müessir âfetler ve yangınlarda ve kanun
suz toplumsal olayların meydana gelmesinde 
can ve mal emniyetine ait tedbirleri almak . . » 
Çünkü, biraz evvel temas ettiğim gibi, polis, bu 
fıkra olmasa da bu vazifeyi yapıyor, ama bu 
fıkranın getirdiği açıklık maddenin tümü kar
şısında <bir ehil elden çıkmış madde hüviyeti 
alacağı için ehemmiyetlidir. 

Biraz evvel arz ettim; «muhtemel kanun dı
şı tahripkâr ve bunun gibi büyük ölçüde olum
suz etkisi olabilecek olayları önlemek . . » 

Burada muhtemellik ve olumsuzluk kaydı 
vardır. Bunlar tamamen mücerret oluyor ve 
lüzumsuzdur; çünkü, cümlenin bütün hedefi yu
karda arz ve dercedilmiştir. « , . toplumun ken
disi veya kaderi üzerinde büyük ölçüde olumsuz 
etkisi olabilecek her çeşit kanunsuz toplumsal 
olayların meydana gelmemesini sağlamak ve 
geldiğinde kerekirse zor kullanarak etkisiz ha
le getirmek . . » cümlesi yukarda varken, onun 
altına « . . kanun dışı tahripkâr ve bunun gib'i 
büyük ölçüde olumsuz etkisi olabilecek olayları 
önlemek . . » cümlesini koymak bir tekrardır ve 
bunun madde metninden çıkarılması lâzımdır. 
Ama buna karşılık, tekrardan ne zarar vardır, 
varsın kalsın gihi bir mülâhaza vâki olursa, o 
zaman hiçolmazsa hurada «muhtemel» kelime
sinin yeri yoktur, onu çıkarmak lâzımdır; 
«muhtemel» kelimesini çıkardığımız zaman bu 
kısım şöyle olmaktadır: « . . güvenlik tedibrleri 
almak, kanun dışı tahripkâr ve bunun gibi bü
yük ölçüde olumsuz etkisi olabilecek olayları 
önlemek . . » Böyle olunca bir mantık silsilesi 
ve (bir vazifenin tabiî oluşumunun icabı olan 
silsile yerine getirilmiş olur. 

Arz ettiğim gibi, maddenin tehlike arz eden 
ve esasen aydınlık istiyen kısmı silâhlar konu
sudur. Arkadaşlarım bu hususa örnekler vere
rek vukufla temas ettiler. Burada bir aydınlık 

getirmek icabediyor, yani polise ne silâh verir
seniz verin, bu silâhı 'belli şekilde herkesin da
ha evvelden nerede kullanabileceğini bilmesi 
kaydı altında verelim, ama bu maddeden öyle 
bir anlam çıkıyor ki, polis, hâdise karşısında 
kaldığı zaman yumruk ve coptan başlıyacak, 
makinalı tüfet veya top dahi kullanacak... Da
ha evvel arz ettiğim gibi, sayın komisyonun 
hakikaten hedefi bu ise ona diyeceğimiz yok, 
onun tartışmasını 'başka türlü yaparız, tahmin 
ederim ki, (böyle bir hedef olmadığına göre, po
lisin polis olarak polislik vazifesi adı altında 
gereken silâhlarla teçhiz edilmesi varit olduğu
na göre, buraya o kaydı koymamız icabediyor 
ve o kaydında aleniyeti ve genelliği temin bakı
mından bir tüzükte tâyininde fayda görüyoruz. 
« . . meslekî eğitim görmüş ve özel bir tüzükle 
tâyin edilecek silâh, malzeme ve araçlarla dona
tılmış toplum zabıtası teşkilâtı kurulur» demek, 
bundan evvelki « . . özel meslekî eğitim görmüş 
ve gerekli her türlü silâh, malzeme ve araçlarla 
donatılmış toplum zabıtası teşkilâtı kurulur» 
kaydına nisbetle zannediyorum ki, daha açıktır 
ve daha kullanışlıdır. 

Son fıkra, günün demokratik anlayışı içinde 
ve bundan sonra gelecek haklar ve hürriyetle
rin anlayışları ve yaşama felsefesi içinde hükmü
nü kaybetmiş, gittikçe hükümden düşmek üzere 
de olan bir kanuna polisin himayesini vermek 
doğru olmıyacaktır. 

Bir savcı toplum polisi adı altında olan şa
hıs hakkında vazife yapamayıp, polisliğin ge
nel hudutları içinde çalışan bir polis hakkında 
vazife yaptığı zaman evvelâ polisler arasında 
bir tefrik ve bir hoşnutsuzluk yaratmış oluruz. 
Bunun yanında daha mühimmi toplum polisinin 
âmiri durumunda olan, ama genel görevler sı
nırı içinde çalışan bir polis, bir emniyet müdü
rü ve savcı önünde bir toplum polisi kadar da
hi himayeye muhtacolmuyor. Eğer polisin ta
mamını bir adlî vazife tehdidinin dışında tut
mak istiyorsak, ki mazur görün, aslında tehdit 
değildir, bu, polisin de korumakla mükellef ol
duğu hakların himayesidir, ama bir tehdit anla
mında kabul edilmiştir ki, tasarıya o şekilde 
girmiştir. Adaletin temin edeceği bir uygulama 
her halde haksız olacaktır, diye bir endişeyi 
içimize alamayız. Binaenaleyh, toplum polisi 
olsun, genel görevler sınırı içinde çalışan her 

— 592 — 
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hangi bir polis olsun, en büyük garantisi, en 
büyük hukuk avantajı bir an evvel adliyede 
hâkim ve savcı önüne çıkarılmaktadır. Devle
tin anavazifesi olan bu büyük garanti tehlikeli 
görürlür de bir özel mahkeme önüne çıkarıl
mak suretiyle bir toplum polisinin himayesi yo
luna gidilirse, o uzun ömürlü olmıyan bir gidiş 
olur. Bunu şu anlamda söylüyorum; daha çok 
hürriyetlere saygı gösterilecek zamanlar içinde 
bunların ne Memurin Muhakemat Kanunu ola
rak tümü itibariyle, ne de ona dayanan böyle 
sınıfsal yahut zümresel imtiyazlar suretiyle bir 
müessesenin ayakta durmasına imkân yoktur 
da, o bakımdan söylüyorum. Şu hale göre, böyle 
bir fıkranın da bu maddede yer almasına esa
sen imkân yoktur. Bunu, vereceğim önerge ile 
tamamiyle çıkarıyorum. Böyle bir tefriki, De
meklesin kılıcı gibi görevlilerin basında, belli 
bir grup için lehte çalışan, belli bir grup için 
aleyhte çalışan bir durumu ortadan kaldırmak 
istiyorum. Bir idarede bütün müdürler grupu, 
bütün diğer görevliler grupu, zabıtanın bir di
ğer kolu olan bütün jandarma ekibi ve bütün 
bunların komutanları böyle bir istisnaya müsta
hak görülmüyor, ama tek istisna toplum polisi 
sıfatı ve görevi olarak gösteriliyor. Bu, hukuk 
mantığına sığmaz ve adalet ölçülerine de mu
haliftir. 

Bu konuda yazılı olarak teklifimi Sayın Baş
kanlığa sunuyorum. Kabul buyurduğunuz tak
dirde zannediyorum ki, madde hukukî ve uy
gulama yönünden asıl olan maksatları itibariyle 
hem açıklığa kavuşacak, hem daha çok pratik 
bir hüviyete girecek ve hem de muhterem zah
metlerinizin karşılığı olabilecek bir kanun ola
rak çıkacaktır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Asutay buyurunuz. 
BURHANETTÎN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; vakit bir 
hayli gecikti, mesele, enine boyuna tartışıldı. An
cak biliyorsunuz, taş değdiği kimseye «of» de
dirtir. Binaenaleyh, bu kanunda bizim zümre
mize de değen bir taş var. Ben oraya değinece
ğim. 

Anayasanın 47 nci maddesi : «İşçiler, işve
renlerle olan münasebetlerinde, iktisadi ve sos
yal durumlarını korumak veya düzeltmek ama-
ciyle toplu sözleşme ve grev haklarına sahiptir
ler. 

Grev hakkının kullanılması ve istisnaları ve 
işverenlerin hakları kanunla düzenlenir.» diye 
bir hüküm getiriyor. 

Toplu îş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanu
nu 275 sayılı bir Kanunla düzenlendi. Bu kanu
nun 54 ncü maddesi: «Vukubulan kanun dışı 
greve veya lokavta karar verenler böyle bir 
lokavta katılanlar veya devam edenler bir ay
dan üç aya kadar hapis, 100 liradan 1 000 
liraya kadar ağır para cezasına mahkûm olur
lar. Tekerrürü halimde üç aydan altı aya kadar 
hapis, 500 liradan 5 000 liraya kadar da ağır 
para cezasiyle tecziye edilirler» diye bir hüküm 
getirmiş. Yani 275 sayılı Kanun grev ve lokavt 
yasaklarını tanzim ederken, buna tevessül eden
lerin maddi ve mânevi ceza ile tecziyesini de 
tesbit etmiş. 

Şimdi, görüyoruz ki, ©54 sayılı Kanunda; 
«Kanunlara aykırı grev. ve lokavtlar yüzünden 
kısmen, ya da tamamen tahribe uğramış...» şek
linde bir ifade getirilmiştir. IBuna niçin lüzum 
görürler, anlamam. ÖBir kere 275 sayılı Kanun 
bir toplu iş sözleşmesi için yapılması gerekli 
prosedürü tanzim etmiş; işverenlerle müzakere
ye oturacaksınız, anlaşacaksınız veya anlaşama
dığınız takdirde bir tutanak tanzim edeceksi
niz, bir hakem kuruluna gideceksiniz, ondan 
sonra Hükümete müracaat edeceksiniz, Hükü
met aracı olacak, netice itibariyle bir sonuca 
varamazsanız, kanunun tâyin ettiği zamanda 
ve yerde karşı tarafa ihbar etmek suretiyle 
grevi yapacaksınız veya lokavt ilân edeceksiniz. 
Bu kanuni prosedürden geçmezseniz, yapılan iş 
kanunsuz olur. Kanunsuz grev veya lokavta te
vessül edenler için para cezasını da kanun koy
muş, hapis cezasını da koymuş. 

Şimdi, burada ne denmek istenir? Ben kanu
nun gerekçelerini etraflı olarak tetkik ettim, 
5 - 10 kere de okudum. 

Kanunun tüm gerekçesi : «Cumhuriyet vo 
hürriyet düzenini demokratik usullerle korumak 
amaciyle toplum hareketlerinin mihrakını teşkil 
eden bir kısım büyük kentlerimizde ahenksiz
liği bertaraf edebilmek için yeni bir polis teşki
lâtının kurulmasını 'öngörüyor. Yine gerekçe
nin bir kısmında; «..bu maksatla Anayasamızda 
yer alan demokratik cumhuriyet müesseseleri
nin ve bunları temsil eden şahıslarla yabancı 
Devlet büyüklerinin korunması.. 
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Büyük şehirlerimizde meydana gelen su bas
kını ve sel felâketinde can ve mal emniyetini 
korumak için..» diyor. 

"Gerekçede grev ve lokavttan hiç bahis yok. 
Eğer hareket kanunsuz ise, buna karşı alınacak 
tedbirleri 27ö sayılı Kanun tanzim etmiştir. Eğer 
bir yerde kanunsuz ıbir grev, kanunsuz bir lo
kavt yapılmışsa yine 654 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesini tadil eden bölümde bu hususa ayrıca 
yer verilmiş. Burada ne demiş; «kanun dışı so
kak ve meydan hareketlerini önlemek, toplu
mum ve kişinin maddî ve mânevi varlıklarını ze-
deliyen... - son paragrafta da - Muhtemel ka
nun dışı tahripkâr ve bunun gibi büyük ölçüde 
olumsuz etkisi olabilecek olayları önlemek mak-
s adiyle bu kuruluş teşekkül ettirilmiştir.» Eğer 
kanunsuz bir grev ise, kanunsuz bir lokavt ise 
bunun ismi sokak hareketidir, bunun ismi mey
dan hareketidir, bunun ismi kanunsuz işgaldir, 
bunun ismi kanunsuz boykottur, bunun ismi 
hakka kanunsuz olarak müdahaledir. 

Kanunun içinde bu kadar açıklık varken bu 
kanunun içine münhasıran «grev ve lokavt» ke
limelerinin konmasının sebebi nedir, bilemiyo
rum. 

Bir arkadaşımın çok açıklıkla ifade etmiş ol
malarına rağmen ben bir nebze daha işaret et
mek istiyorum; yine 1 nci maddenin 8 nci satı
rında, «Toplumun kendisi veya kaderi üzerinde 
büyük ölçüde olumsuz etkisi olabilecek..» Şim
di, «kaderi...» Bence kader spor - totoda var
dır, bence kader millî piyangoda vardır, bence 
kader satınalabildiğimiz 50 kuruşluk gazetenin 
üzerindeki «pay kuponun» da vardır, «kâr pu
lu» nda vardır veya bize bilmem nereden çıka
rılacak otomobilde vardır, yevmiyemizden ya
hut rızkımızdan keserek bankaya yatırdığımız: 
paralardan düşecek bir apartman dairesinde 
vardır. Peki bu kanun bir kişinin kaderini na
sıl tâyin eder? İBu mümkün değil. «Kaderiyle il
gili.» hangi kaderimle ilgili? Piyangodan ikra
miye çıkmaz, bu da benim için bir kadersizlik-
tir; burada toplum polisi gelip ide benim bu ka-
dersizliğimi ünliyecek mi?.. Bunlar bir lâtife 
olarak söyleınmiş olabilsin, sizler böyle kabul 
buyurunuz, ama bir kanun vardır, çalışma ha
yatını tanzim etmiştir, bir kanun vardır, çalı
şanlarla çalıştıranlar arasındaki münasebetleri 
tanzim etmiştir. Yine bir kanun vardır ki, tüm 

prosedürleri hukuk çevresi içinde değerlendir
miştir. Anayasada değişmez bir hak var; grev 
ve lokavt hakkı... Komisyona arz ediyorum; 
insanın aklına şöyle bir sual gelir, açıkça cevap 
isterim. Bir hakem kurulu toplanmıştır veya ta
rafsız aracılar bir karar vermiştir. Bu karar 
üzerine bir grev yapma durumu hâsıl olmuştur, 
ama işveren, aidolduğu mahkemeye müracaat 
etmiştir ve «îlân edilen bu grev kanunsuz bir 
grevdir» demiştir. Mahkeme bunu tetkik edecek 
ve kanuni ya da gayrikanuni olduğu yolunda 
bir karar verecek. 

Şimdi, işveren «bu grev kanunsuzdur, ben 
aidolduğu hukuk mahkemesine müracaat ettim, 
esbabı mucibesi budur, bu esbabı mucibe içinde 
bu grev kanunsuzdur» derse; bu paragrafa gö
re toplum polisi bu grevi kanunlara aykırı ola
rak değerlendirecek mi? İşverenin esbabı mu-
cibeli müracaatımı nazarı dikkate almak sure
tiyle polis, mahkeme kararından evvel .grevi 
kanunsuz olarak niteliyecek ve bu işyerine el 
koyacak mı? Oradaki işçileri kanunsuz grev 
yaptınız diye 275 sayılı Kanunun 54 ncü mad
desinde öngörülen üç aydan altı aya kadar ha
pis cezası ile tecziye için gereken müsaadeyi 
veren hükmü de dikkate alarak greve iştirak 
veya ilân eden kimseler hakkında birer fezleke 
düzenliyerek bu kişileri ayrıca mahkemeye sevk 
edecek mi? Toplum polisinin buna hakkı var» 
mı?l 

Kanun, «Kanun dışı sokak, meydan hareket
lerini önlemek; toplumun ve kişinin maddi ve 
mânevi varlıklarını zedeliyen hareketler» diye 
bir hüküm getirmiş. Eğer grev kanunsuzsa, bu 
paragrafta da belirtildiği veçhile, kanun dışı, 
sokak veya meydan hareketidir; o noktada el 
koyar. Eğer grev veya lokavt hakikaten kanun
suz ise o zaman yine aynı madde içindeki, «muh
temel kanun dışı tahripkâr gibi büyük ölçüde 
olumsuz etkisi olabilecek olayları önler.» hük
müne dayanır ve meseleye el koyar. 

Şimdi Sayın Komisyondan soruyorum : Bir 
Devlet teşekkülündeki bir kısmı ilgilendiren 
bir hareket olsa, diyelim ki doktorlar kendileri
ne yeterli haklar verilmediği için bir direnme 
hareketine geçse, bir yürüyüş yapsa, toplum po
lisi bu yürüyüşü kanuna aykırı harekettir ge
rekçesiyle önliyecektir, ama bu kanunda Per -
Sen veya personel yürütümüyle ilgili müessese-
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lerin isimlerinden bahsedilmez. Hâkimler sokağa 
çıksa yürüse, hakimlerin sokağa çıkmaları ha
linde bu madde kendilerine uygulanır diye bir 
husus getirilmez. Doktorlar için yok, hâkimleri 
için yok, meselâ minibüsçüler benzin fiyatı ar-! 
tırıldı, biz 24 saatlik bir direnmede bulunuyo
ruz dese, bu da belki umumun nizamını bozacak/ 
bir harekettir, bu hareket için maddeye bir hü
küm getirilmemiş, manav için getirilmemiş, ka
sap için getirilmemiş, bakkal için getirilmemiş, 
hâkim için getirilmemiş, hakem içim getirilme
miş, ama işçinin Anayasa ile teminat altına alı
nan grev hakkını bu kanun içine almışız. Bu, 
adaletsizlik olur... 

BAŞKAN — Sayın Asutay, görüşmeniz ne 
kadar daha devam edecek efendim? 

BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Sayın Başkan, beş dakikada biter sanıyorum. 
Esasen şu anda saat 18,55 tir ve normal mesai
mizin bitimine beş dakika vardır. Bendeniz bu 
beş dakika içinde mâruzâtımı bitiririm efendim. 

BAŞKAN — ISayın Asutay, bu beş dakika 
içinde yapacağımız başka işlem olduğu için ben 
Yüce Heyetin kararına başvuracağım... 

İBÜRHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Üç dakikada bitiriyorum efendim. 

İki dakika da sizin olsun ISayın Başkan-
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Muhterem arkadaşlarım; 
Daha sırada altı sayın üyenin söz hakkı var. 

Ayrıca verilmiş değişiklik önergeleri de olduğu 
için, «tasarının müzakeresinin ikmaline kadar» 
şeklinde bir karara başvuramıyorum. Ancak, 
Sayın Asutay'm talebettiği üç dakika ve ondan 
sonra da açık oylama sonuçlarının Heyeti Umu-
miyeye sunulabilmesi için izninizi almak duru
mundayım. Bu hususu kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurunuz ISayın Asutay. 

İBÜRHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Evet ISayın Başkam, bu vesileyle vaktimizi ya
rıya bölerek Sözümüzü şöyle bağlıyoruz. 

Anayasanın 47 nci maddesinde bir anayasal 
hak 'olarak tanımlanan grev ve lokavt yapma 
Ihakkını, şu veya bu vesileyle toplum polisinin 
veya diğer sahada görevli polisin eline vererek 
değerlendirmekte bir haksızlık vardır. Eğer tüm 
hareketler, 171 sayılı Gösteri ve yürüyüş Ka
nunu da dâhil, hâkimi, hekimi, kasabı, mamavı 

bu madde içine alınırsa, büz grev ve lokavtın da 
bu madde içine ithaline itiraz etmeyiz. Ama, 
grev ve lokavt kanunsuz olursa 275 sayılı Ka
nun cezai müeyyidesini koymuştur, para ceza
sını, hapis cezaisini koymuştur, «üç aydan altı 
aya kadar» demiştir, «bin Iradan beşlbin liraya 
kadar» demiştir. iKamunsuz ise yine maddede, 
«muhtemel kanun dışı tahripkâr ve bunun gibi, 
büyük ölçüde olumsuz etkileri olabilecek husus
ları tda önlemek...» gibi bir salâhiyet tanınmış
tır. 

Yüce Meclisin asil üyeleri, haksızlık ve ada
letsizliğe iner zaman için evet diyen dostlarım, 
rica ediyıoıtum, bir önerge veriyorum ve 1 nci 
maddenin 5 nci satırımdan başlıyarak ve iki sa
tırda som bulan, «kanunlara aykırı grev ve lo
kavtlar yüzünden 'kısmen ya da tamamen tahri
be uğramasının lönüme geçmek» ibaresini kanun 
metnimden çıkarınız diyorum. Kanunsuz ise, mü
dahale edeceksiniz, işigale de mâni olabileceksi
niz, tahribe ide mâni olabileceksiniz. Ama, ka
nunu bir grev için işveren kanunsuzdur diye ih
barda bulunduğu zaman, kanuni bir grev hak
kında polis hâkimden evvel meseleye el koyma
malıdır. Eğer ıbu maddeyi buraya koyarsanız, 
doktordan evvel muska yaptırmak suretiyle ba
şınım ağrısı geçecek insanlara benzersiniz. 

IBumun için, Anayasadaki hükmü, yasaklara 
uyulmaması haline ceza tesbiti hükümlerini dik
kate alarak ıbu hükmü kamunun metninden çı
karınız, her zamanki gibî adaletli davranınız, 
her zamanki gibi insaf ölçülerini bu terazide de 
ayrıca ölçünüz. 

Teşekkür ederim. 
M. FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sa

yın iBaşkan, bir hususun Sayım Asutay tarafın
dan açıklanması veya tashih edilmesi gerekmek
tedir. 

«... Haksızlığa ve adaletsizliğe evet diyen 
üyeler...» şeklimde bir cümle kullanmışlardır. Bu
rnum «hayır diyen sayın üyeler» olması lâzımdı 
her (halde. Lütfen bir açıklamada bulunsunlar. 

BAŞKAN — Evet Sayın Asutay, ne diyor
sunuz 

İBÜRHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Hayırdır tabiî.. Arif insanların karşısında görüş
tüğümüz için tarife 'ihtiyaç yoktur, dolayısiyle 
bu meseleyi ayrıca tashih etmiş oluruz. 

Teşekkür ederim efendim. 
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[BAŞKAN-— 'Teşekkür «derim. 
Aşık oylamanın son/uçlarını arz ediyorum 

efendim. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik 

Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Teknik ve 
Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
(bulunduğuna dair kanun tasarısının açık (oyla
masına 248 sayın üye katılmış, 235 kabul, 9 ret, 
4 çekinser oyla kabul edilmiştir. Anlaşma Mec
lisimizce taisdik edilmiş bulumimaJktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Sosyalist 
Cumhuriyeti arasın'da 30 Temmuz 1966 tarihin
de İstanbul'da imzalanan İlim ve Sanat Müna
sebetleri Anlaşmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının açık oylamasına 247 sayım üye 
katılmış, 210 kabul, 34 ret ve 3 çekinser oy çık
mıştır. Bu kültür anlaşması da Meclisimizce tas
dik edilmiş bulunmaktadır. 

Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı Statüsü
nün VI ncı maddesinin (A), (B), (O) ve (D) 

16 . 4 . 1 9 7 1 D •-. 1 

fıkralarında yapılan değişikliğin onaylamması-
nm uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasa
rısının açJk oylamasına 247 sayın 'üye katılmış, 
238 kabul, 4 ret ve 5 çekinser loy kullanılmıştır. 
Bu anlaşma da Meclisimizce tasdik edilmiştir. 

La HaJyetâe Milletlerarası Beratlar Enstitü
sünün kurulmasına dair 6 Haziran 1947 tarihli 
Anlaşmanın değiştirilmasiine dair 16 Şubat 1961 
tarihli La Haye Anlaşması ve protokolünün 
onaylanmasının uygun bulunması hakkındaki 
kanun tasarısının açık oylamasına 245 sayın üye 
katılmış, 237 kabul, 4 ret ve 4 çekinser oy ile 
bu anlaşma da Meclisimizce tasdik edilmiş bu
lunmaktadır. 

Çalışma saatimiz dolduğu için 19 Nisan 1971 
Pazartesi günü saat 15,00 te toplanılmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,02 

Ifci • • 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Teknik ve Kül
tür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısına verüen oylarca, 

sonucu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 248 

Kabul edenler : 235 
Reddedenler : 9 

Çefkinserler : 4 
Oya katılmıyanlar : 197 

Açık üyelikler : 5 

(Kabuıl ediİm%tar) 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Cevdet Akçalı 
Alî Rıaa GüM 
Ali Cavit Ora! 
Ahmet Topal oğlu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. ZeM Adıyaman 
Yumdl Ziya Yıltmaz 

AFYON KAEAHÎSAB 
Mehmet Rıza Çeırçel 
Şevki Güler 
Haımldî Hamaımcıoğlu 
Süleyman Mutlu 
A3d İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 

AMASYA 
Kâzımı Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
İbrahim Cüeeoğlu 
Orhan Eren 
Emin Paksüt 
H. Turgut Toker 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Ceıngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Buyrukçu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet ÇeMk 
Nahit Menteşe , 
İşaret Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
dhat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erdem 
Mehmet Niyazi GKirer 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğilu 
MevMt Yılmaz 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim öop 
M. Şükrü Kiykıoğılu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Nadir Yavuzkan 

BUR&A 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
B^trlas Küıntay 
Ertuğrul Mat 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Ba£cıoğlu 
Zekiye GKÜJMH 
Mesuıt HullcS Öntbr 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Toşyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Kern ı̂l Demirer 
İhsan Tomibus. 

DENİZLİ 
Sami Aralan 
Fuat Avcı 
Mehm/et Em$n Durul 
AK Uslu 

DİYARBAKIR 
Necmettân Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
İlham» Ertem, 
Veli Gülkan 

Cevat Sayın 
ELÂZIĞ 

Mehmet Aytuğ 
Hayrettin Hanagası 
Aid Rıza Septiogkı 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Sabahattin Ams 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Ervendıl 
Naci Gaciroğlu 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hidayet İpek 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
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Ali Yılmaz 
İSPARTA 

Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
M. Ali Aybar 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Nuri Eroğan 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
Naime İkbal Tolkgöz 
Hasan Türkay 
Necdet Uğufr 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Şükrü Akkan 
Şeref Baikşık 
M. Hulusi Çakır 
Ali Naili Erdemi 
Ali Nalkıi Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer AJkdoğanlı 
Orhan Deniz 
Musta/fa Topçular 

^ KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 

Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 

Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Afagün 
Feyizullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 

KONYA 
İrfan Baran 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Erlbek « 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Kâmil Şahin oğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zefeeriya Kürişad 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
S ey fi Güneştan 

Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir özmcn 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin) Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Naci Çerezci 
Mevlüt Ocaıkcıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

StİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
T. Fikret övtet 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 

Kadri Eroğan 
Tevfik Koraltan 
M. Kemal Palaoğlu 

TOKAT 
Isimet Hofljmi Balcı 
İsmail Hakkı Biriler 
Osman Hacıbaloğhı 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet İhsan Hirincioğlu 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal1 

Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan AraJl 
Hüseyin Yen'ipmar 

URFA 
Ba'hrıi Karaıke'çjilii 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Âdili Turam 
M. Fahri Uğraeızıoğlu 

VAN 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu , 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
Cahit KaraJkaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 
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ANKARA 
Osman Soğukpınar 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

İSTANBUL 
Bahir Ersoy 

[Reddedenler] 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Burhanettin Asutıay 
Coşkun Karagözoğlu 

KARS 
Kemal Kaya 

[ÇekinserUr] 

SİVAS 

Mustafa Timisi 

VAN 

Mehmet Emin Erdinç 

ANKARA 
Musa Kâzım Coşkun 

ADANA 
Fazü Güleç 
M. ıSalâhattin Kılıç 
(B.) 
MeBh Kemal Kücükte-
pepmar 
Elmir H. Postacı 
Kemal Satar 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
Kâmil Kımkoğlu 
Ali Ayni Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinçer 

AĞRI 
Nevzat Günıgör 
Kasım föüfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Orhan Birgit 
Osman Bölükbaşı (1.) 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Aydın Yalçın 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ÇORUM 
Ali NaM Ulusoy 

ELÂZIĞ 
Sa^et Güldoğan 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Süleyman Çiloğlu 
Hasan Ali Gülcaıı 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya Öztürk 
Fikret Turfıangil 
(Bşk. V.) 

BALHtESlR 
Salih Zeki Altınibaş 
Ahmet İhsan Kırımlı 
(t) 
Osman Tan 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Zeynel AJbMin İnan 
(D 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Nail Atlı 
Ahmet Dallı ( t ) 
İbrahim Öktem 

[Oya katılmvyanlar] 
ÇANAKKALE 

Mustafa Çalıkoğlu 
ÇANKIRI 

Hazım, Dağlı 
ÇORUM 

Abdurrahmjan Güjjer 
Aralan Topçuba#ı 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 
Hasan Kortkmazcan 
HüdAÎ Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Behzat Egüfli 
Abdlüllâtif Ensarioğlu 
Nafiz Yıldırım 

ERZİNCAN 
Sadık; Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bügân 
Rasim GLniısll 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğiu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi öcstürk 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
1. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılınç 

MANÜSA 
Hilmi Okçu 

Mehmet Lütf i Söylemez 
GİRESUN 

Nizamettin Erkmen 
Abdullah İzmen 
1. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin özıdeımir (t.) 

HATAY 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Cavit Okyayuz 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İsmail Arar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
Eşref Derinçay 
TeArih Erer (1.) 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
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Ilhami Sancar 
Akgiün Silüvrili 
Isımıail Haikkı Teikinel 
Turgut Töpaloğlu 
Reşit Ullker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Münir Daldal 
ihsan Gürsan 
Nihad Kürşad 
Talât Orhon 
Şinasi Osuna 
Kemal önder 
Akın özdeımir 
Orhan De'mir Sorguç 

KARS 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Mehmet Seydilbeyoğlu 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tuıfan Doğan Avşarıgil 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

Nihat Erim 
Sabri Yahşi 

KONYA 
iBalhri Dağdaş 
Necmettin Erlbaikan 
Mustafa Kubilay Îmer 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
1. Ethem Kılıçoğlu 
Sadi Koç aş. 
özer ölçımen 
Tahsin Yılmaız öztuna 
(D 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu I 
Mesut Erez 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
İsmet İnönü. 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Vehbi Sınmaz 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
İbrahim Öztürk 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Hasan Basri Allbayrak 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yağar Akall 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Myas Kıftıç 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 

Hüseyin Çınar 
Ekrem Kangal 
Yusuf Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Orhan Öztrak 
Mustafa Sabri Sözeıri 
Ot) 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmem 
Selâhattin Güven 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Necmefötlin Cevheri 
(B.) 
Mehmet Ali Köklü 
Vehbi Melik 

VAN 
Kinyas Kartal 
Mehmet iSalih Yıldız 

YOZGAT 
Ismalil Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
Ahmet Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

[Açık üyelikler] 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

Yekûn 5 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti arasında 30 Temmuz 1966 tarihinde İs
tanbul'da imzalanan ilim ve sanat münasebetleri Anlaşmasının uygun bulunduğuna dair kanuna 

verilen oyların sonucudur 

Kabul edilmiştir. 

ADANA 
CeVdet Akçalı 
Ali Rıza Gülü 
Ali Cav** Oral 
Ahmet Topaloğlu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHÎSAB 
Melhmet Rıza Çerçel 
Şevki Güler 
Hamdı Hamamcıoğhı 
Süleyman Mutlu 
Ali thsan Uluibahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Abdülkeriım Bayazıt 

AMASYA 
Kâzım Ulufloy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
İbrahim Cüceoğlu 
Orhan Eren 
Emin Baiksüt 
H. Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Cengizhan Yorulmaz 

Üye sayısı : 

Oy verenler : 

Kabul edenler : 

Reddedenler : 

Çekinaerler : 

Oya katılmıyanlar : 

450 

247 

210 

34 

O 

198 

Açık üyelikler : 

[Kabul edenler] 
ANTALYA 

Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çeldk 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü ÇavdaroğTu 
Mehmet Niyazi Gürer 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğdu 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akifik 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil îbrahim Oop 
M. Şükrü Kiyfkıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 

Barlas Küıntay 
Ertuğrul Mat 
Kasım öaıadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesult Hullri önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Yedi Gülkan 
Cevaıt Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Ayftug 

Hayrettin Hanagası 
ERZİNCAN 

Hüsalmıettliru Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Sabahattin Araf 
Rıfkı Danışman 
Scllçuk Erverdi 
Naci Gacıroğlu 
Fethullaih Taşkesenli-
oğlu. 

ESKİŞEHİR 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hidayet İpek 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 
Talât Köseoglu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 
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İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Ayba** 
Hüseyin Dolun 
Nuri Eroğan 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabilbay 
Sezai Orkunt 
Naime ikbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Lebit Yurdoğlu 

İZMÎR 
Mustafa Akan 
Şeref BaJkşık 
M. Hulusi Çakır 
Ali Naili Erdem 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Argargil 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

Hasan Korkut 
KIRŞEHİR 

Oevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güne§ 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 

KONYA 
İrfan (Baran 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisıoğhı 
Orhan Okay 
Vefa Tanır 
Mustafa Ustündağ 

KÜTAHYA 
Ali Erbelk 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
tsmail Hakla Şengüler 

MANÎSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Baharlı 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Kâmil Şalıinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Pey fi Güneştan 
Abdülkadir Kermooglu 
Abdülkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NÎÖDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocajkcıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 

RÎZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yağar Bir 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğln. 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

SIÎRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Tevfik Koraltaın 
M. Kemal PalaoğTıı 

Mustafa Tirnisi 
TOKAT 

İsımıet Hli'l'mü Baılcı 
ismail Hakkı Birler 
Ofman Hacıbaloğhı 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arsüantürk 
Ahmet ihsan Birinciioğlu 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Hüseyin Yetnipmar 

URFA 
BaJhni Karakeçili 

UŞAK 
Orhan Deargıiız 
Adril Turan 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Neçet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
F*vzi Fırat 
Ahmet Güner 
Oahit Karadcaf 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğılu 
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[Reddedenler] 
ADIYAMLAN 

M. Zeûri Adıyaman 
ANKARA 

Osman Sogukpınar 
Suna Tural 

ANTALYA 
Hasan Akçahoğlu 

AYDIN 
Yüksel Menderes 

BALIKESİR 
Mevlüt Yılmaz 

BURSA 
Cemaıl Külâhlı 

ÇORUM 
İhsan Tomftraf 

DENİZLİ 
Sami Arılan 

ELÂZIĞ 
Sam/at Güldoğan 
Ali Rıza Septioğlu 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

İÇEL 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 

ibrahim Elmalı 
Bahir Ersoy 

IZMlR 
Şükrü Akkan 
Burhanettfin Asutay 
Coşkun Karagözoğlu 
Ali Naiki Üner 

KARS 
Kemal Kaya 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MARAŞ 
M. Zekeraya Kürşad 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

SİVAS 
Kadri Eroğan 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ANKARA 
Musa Kâzım Coşkun 

[Çekinserler] 
| ÇORUM 
I Ali NeJri Ulıifloy 

[Oya katilm%yanlar] 

MANİSA 
Hilmi Okçu 

ADANA 
Fazıl Güleç 
M. Salâhattin Kılıç 
Meüih Kemal Küçükte-
pepınar 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Turgut Topalogkı 
Alpaslan Türkeş. 
Hüsamettin Usılu 

ADIYAMAN 
KâmKO. Kırıkoğlu 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
Hasan Dinçer 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Aear 
Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 

Orhan Birgit 
Osman Bölükbaşı (I.) 

I. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Aydın Yalçın 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataör 
Ömer Eken 
Hasan Ali Gülean 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Kemaıl Ziya öztürk 
(Bşk. V.) 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş. 
Oühat Bilgelhan 
Kemal Er&em 
Aüımet ihsan Kırımlı 
(I-) 

Osman Tarı 
BlLECtK 

Sadi Rinay 
BİNGÖL 

Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BlTLÎS 
Zeynel Abidin inan 
(I.) 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Nail Atlı 
Ahmet Dallı (t.) 
ibrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Hazım, Dağlı 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Aralan Topçubaşı 

DENİZLİ 
ilhan Açlkalın 
Hasan Korıkmazoan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Behzat Egilli 
AbdülMtif Enisaritoğlu 
Nafiz Yıldırım 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım, 

ERZURUM 
Turhan Bilgin, 
Rasim Cinisli 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet tamset Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacagehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
AH ihsan Göğüs 
İ. Hüseyin Incioğlu 
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Mehmet Kılıç 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GÎRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Abdullah Îzmen 
î. Kayhlan Nadboğilu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin özdemir 
(D 

HATAY 
AbduUah Çilli 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Aknmmcu 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Oavit Okyayuz 
Çetin Yılma» 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
lısmiaill A T W (B.) 
Ferruh Bozbeyli 
Eşref Derinçay 
Tekini Ere* (1.) 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
îlhami Sancar 
Akgün SildYrili 
İsmail Halkıkı TeTrinel 
Turgut Topaloğlu 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

ÎZMÎR 
Şevket Adalan 
Muzaffer Faali Arınç 
Münir Daldal 
îhıan Gürsan 
Nihad Kürşad 
Talât Orhon 
Şinaad Osmıa 
Kemal önder 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Sabri Kerkin 
Meftımet Seydiibeyoğlu 
Haaan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tur tan Feyzioğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Vöhibi Engiz 
Nihat Erim 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erfbalkan 
Mustafa KuJbüay îmer 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğdu 
1. Bthem Kılıçoğlu 
Sadi Koç aş (B.) 
öraer ölçmen 
Tahsin Yılmam öıziuna 
(t) 
Faruik Sükan 

[A§dc «î 
Diyarbakır 
Ediraıe 
Elâzığ 
Malatya 
Nevşehir 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuıat Azmioğlu 
Mesut Erez 
Kemal Kaoar 

MALATYA 
İsmet inönü 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Vehbi Sınmaz 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
İbrahim öztürk 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
Haydar Özalp (B.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçel 
(B.) 

Hasan Basri Albayrak 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 

t$Hkl*r] 
1 
1 
1 
1 
1 

Ilyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 

StlRT 
Selâhattin Oran 

SÎNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Ekrem Kangal 
Yusuf Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahailil 
Orham öztrak 
Mustafa Sabri Süzeri 
(D 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmem 
Selâhattin Güven 

URFA 
Mehmet Aksıay 
Necati Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Alfi Göklü 
Vehbi Melik 

VAN 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

(t t).) 
YOZGAT 

İsmail Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
Ahmet Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

Yekûn 
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Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı Statüsünün VI nci maddesinin (A), (B), (C) ve (D) fıkraların
da yapılan değişikliğin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkımda kanun tasarısına verilen oyla

rın sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
CeVdet Akçalı 
Ali Rıza GüÜüoğkı 
Ali Oavit Oral 
Ahmet Topaloğlu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Şevki Güler 
Haımıdî Hamamcıoğlu 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
İbrahim Cüoeoğlu 
Orhan Eren 
Emin PaJkısüt 
H. Turgut Toker 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Ceıngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Buyrukçu 
Süteymara. Çiloğlu 
Ömer Eken 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinse r ler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
247 
238 

4 
5 

198 

[Kabul edenler] 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Cihat 'Biligehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Er>dem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğilu 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Mehmet Ergüll 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Barlas Kikıtay 
Ertuğrul Mat 
Kasım önadım 

Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt HulM önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇARUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
llhami Ertem / 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Hayrettin Hanağası 
Ömer Faruk Sanaç 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamıettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
.Sabahattin Araş 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdâ 
Naci Gaciroğlu 
Fetlhullah Taşkeaenli-
oğlu 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hidayet İpek 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Turhan özgüner 
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İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
Naime ikbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Lebit Yurdoğlu 

IZMlR 
Mustafa Akam 
Şüfcrü Akkan 
Burhanettin Asutiay 
Şeref Ba'kşık 
M. Hulusi Çakır 
Ali Naili Erdem 
Ali Nakıi Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Ali Orhan Deniz 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarılkçı 

ANKARA 
Osman Soğukpmar 

Hasan Korkut 
KIRŞEHİR 

Cevat Eroğlu 
KOCAELİ 

Cevat Ademoğlu 
KONYA 

irfan Baran 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstümdağ 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
ilhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hafckı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmaeıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
ismet Yalçmer 

StlRT 
Zeki Çeliker 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Tevfik Fikret övet 

SIVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Tevfik Koraltan 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi | 

[Reddedenler] 
GÜMÜŞANE I IZMlR 

Mustafa Karaman I Coş'kun Karagözoğlu 

TOKAT 
ismet Hilmi Balcı 
ismail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet ihsan Birintioğl 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şenıer 
Ali Rıza Uzuner. 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipınar 

URFA 
Bahri Karakeçili 

UŞAK 
Orhan Deogoız 
M. Fahni Uğrasıaoğîu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fnat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
Cahit Karakaş 
•S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

KARS 
Kemal Kaya 
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ANKARA 
Musa Kâzım Coşkun 

ÇORUM 
Ali Naki Uhısoy 

ADANA 
Fazıl Güleç 
M. Salâhatitin Kılıç 
MeÜh Kemal Küçükte-
pepmar 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırtkoğlu 
Ali Avni Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinçer 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Orhan Birgit 
OsımanBölükbaşı (t.) 
t. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Aydnı Yalçın 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Hasan Ali Gülcam 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) I 

[Çehinserler] 
ELÂZIĞ I UŞAK 

Samet Güldoğan I Adil Turan 
MANİSA 

Hilmi Okçu 

[Oya katılmtyanlar] 
ERZİNCAN 

'Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım, 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Rasim Cinisli 
Gıyasettin Karaca 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk. 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
1. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılınç 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Abdullah İzmen 
1. Kayhan Naipoğlu 

AYDIN 
Kemal Ziya Öztürk 
(Bşk. V.) 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
Ahmet İhsan Kırımlı 
(t) 
Osman Tan 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BtNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Zeynel abidlin İnan (1.) 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Nail Atlı 
Ahmet Dallı (t.) 
ibrahim Öktem 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değeır 
Behzat EgiM 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Nafiz Yıldıran 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin özdemir (1.) 

HATAY 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Cavit Okyayuz 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İsmail! Araır (B.) 
Ferruh Bozbeyli 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Tekin Ener (İ.) 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Ilhami Sancar 
Akgün Silıivrili 
ismail Halkkı Teikinel 
Turgut Topaloğlu 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

IZMlR 
Şevket Adalan 
Muzaffer fazılı Arınç 
Münir Daldal 
İhsan Gürsan 
Nihad Kürşad 
Talât Orhon 
Şlinasi Osma 
Kemal önder 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
ismail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Mehmet Seydilbeyoğlu 
Hasan Tosyalı 
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KAYSERİ 
Tulfan Doğan Avşargil 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Mustafa Kemal Güneg 

KOCAELİ 
Veh'bi Eniğiz 
Nihat Erim (Baştekan) 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Balhri Dağdaş 
Neemıettin Erlbakan 
Mustafa Kubilay îmer 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
I. Etihem Kılıçoğlu 
Sadi Koça§ (B.) 
özer öiçjmen 
Tahsin Yılmaz öz-tuna 

Faruk Sükan 
KÜTAHYA 

Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 

Kemali Kaoar 
MALATYA 

İsmet İnönü 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Vehbi Sınmaz 

MARAŞ 
Atillâ Imamoğlu 
ibrahim öztürk 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
Haydar Özalp (B.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Kemal Şensıoy 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 
(B.) 

Hasan Basri Albayrak 
Samii Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Ilyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Hüseyin Çınar 
Vahit Bozatlı 
Ekrem Kangal 
Yusuf Ziya önder 

[Açık üyelikler] 

Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

Yekûn 5 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Orhan öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 
(D 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Gökfti 
Vehbi Melik 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
tsmalil Hakkı Akdloğan 
Abdullah İBaştürk 
Ahmet Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Bülenjt Eeevit 

»•« 
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La Haye'de Milletlerarası Beratlar Enstitüsünün kurulmasına dair 6 Haziran 1947 tarihli Anlaş-
manının değiştirilmesine dair 16 Şubat 1961 tarihli La Haye Anlaşması ve protokolünün onaylan

masının uygun bulunması hakkında kanun tasansına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 245 

Kabul edenler : 237 
Reddedenler : 4 
Çekinserler : 4 

Oya katılmıyanlar : 200 
Açık üyeli'Mer : 5 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Cevdet Akçalı 
Ali Rıza Güllü 
Ali CaviU Oral 
Ahmet Topaloğlu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AJTON-KARAHÎSAB 
Melhmet Rıza Çerçel 
Şevki Güler 
Hamıdi Hamaımcıoğlu 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 

AMASYA 
Kâzıım Ulusoy 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
İbrahilm Cüceoğlu 
Orhan Eren 
Emin BaJksüt 
H. Turgut Toker 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Cemgizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Buyrukçu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Yüksel Menderes 
Niahit Menteşe 
ismet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESÎR 
İbrahim Aytaç 
Öihat Bilgeflıan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erdem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğılu 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Sadrettin Çaııga 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küıntay 
Ertuğrul Mat 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 

Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt Hullri önür 
Refet Sezjgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Kemal Dem&rer 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 
Samd Arslan 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
llhami Ertem , 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Hayrettin Hanağası 
AH Rıza Septioğtu. 
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ERZİNCAN 
Hüsamettin AUtuyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rıfkı Danifmjuı 
Selçuk Erverdi 
Naci Gacuroğlu 

Fethullah Ta^kesenlioğlu 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çileğiz 
Hidayet İpek 
M. Emin Tungutalp J 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 
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Hüseyin Dolun 
ibrahim Elmalı 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
Naime İkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Mustafa Akan 
ŞüJkrü Akkan 
Burhanettdn Asutay 
Şeref Balkşık 
M. Hu-hisi Çakır 
Ali Naili Erdem 
Ali NaJki Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nafciiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRKLARELİ 
Feyzullah Çarılkçı 
Hasan Korkut 

ANKARA 
Osman Soğukpınar 

ANKARA 
Musa Kâzım Coşkun 

KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 

KONYA 
İrfan Baran 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Eıfbek 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy • 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
S ey fi Güııeştan 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 

NEVŞEnlB 
Hüsamettin Başeır 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğln 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Movlüt OeaJkcıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
İsmet Yalçmer 

SİNOP 
Zeki Çeliker 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Tevfik Koraltan 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

[Reddedenler] 
GÜMÜŞANE I İZMİR 

Mustafa Karaman | Coşkun Karagözoğlu 

[Çekinserler] 
ÇORUM I ELÂZIĞ 

Ali Naki Ulusoy | San^et Güldoğaıı 
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TOKAT 
ismet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kaz>ova 
Reşit Önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet ihsan Blirincîoğlu 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şetuer 
Ali Rızıa Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenip.in.ar l 

URFA 
Bahri Karakeçili 

UŞAK 
Orhan Demgıiız 
Adil Turan 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Fuat Türkoğhı 
Mehmıet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet) Nihat Akın 
Hüseyin Bayıtürk 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
Cahit Karafcaş 
®. Tekin Müftüoğlu 
Kövni Nedimoğlu 

KARS 
Kemal Kaya 

MANİSA 
Hilmi Okçu 

http://Yenip.in.ar
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[Oya hatılmıyanlar] 
ADANA 

Fazıl Güleç 
İM. Salâhattin Kılıç 
M)ellı Kemal Küçükte-
pepınar 
Hmir H. Postacı 
Kemal Satır 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Uslhı 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
Ali Avni Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinçer 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Orhan Birgit 
Osman Biölükbaşı (I.) 
1 Sıtkı Hatiboğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Aydın Yalçın 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Süleyman Çiloğlu 
Hasan Ali Gülcaın 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Kemal Ziya Öztürk 
(Bşk. V.)' 
Fikret Turhan&il 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
Ahmet İhsan Kırımlı 
(Î-) 
Osman Tan 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Zeynel Abidin İnan 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Nail Atlı 
Ahmet Dallı (1.) 
ibrahim Öktem 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Aralan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Nafiz Yıldırım 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Rasim Cinisli 
Gıyasettin Karaca 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Isımet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz "^ 

Seyfi öztürk ' 
M. Şemsettin Sönmjez 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
I. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılıç 
Mehmet Lûtfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmcn 
Abdullah İzmen 
I. Kayhan Naiboğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nuır'ett'ıilnı özdıeımiir (İ.) 

HATAY 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Oavit Okyayuz 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
İsnıaffi Arar (B.) 
Sadettin Bilgiç " * 
Ferruh Bozbeyli 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 

• Teıkin Ere,r (T.) 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Ilhami Sancar 
Akgün Silivrili 
ismail Hakkı Teıkinel 
Turgut Topaloğlu 
Reşit Ülker 

Mehmet Yardımcı 
İZMİR 

Şevket Adalan 
Muzaffer Fazlı Armç 
Münir Daldal 
İhsan Güırsara 
Niiiad Kürşad 
Talât Orhon 
Şinasi Osma '" ̂  
Kemal önder 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
ismail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Vcyis Koçulu 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Av§argil 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 
Nihat Enim (Başbakan) 
Sabri YaJhşi 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erfbalkan 
Mustafa Kufbilay Imer 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
I. Ethem Kılıçoğlu 
Sadi Koçaş (B.) 
özer ölçmen 
Tahsin Yılmaz öztuna 
(t) 

Faruk Sükan 
KÜTAHYA 

Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 

' Kemnai1 Kadar 

— 011 — 
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MALATYA 
ismet İnönü 
Muafta!a Kaftan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Vehbi Sınmaz 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
İbrahim öztürk 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
lanet Oktay 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
Haydar özallp (B.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 

Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
(B.) 
Hasan Baari Albayrak 
Sami Kumba«ar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Ekrem Kangal 
Yusuf Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Orhaaı Öztrak 
Mustafa Sabrı Sözeaii (1.) 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

[Açık üyelikler] 

Diyarbakır 
Edinne 
Elâzığ 
Malatya 
Nevşehir 

1 
1 
1 
1 
1 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Ekreim Dikmen 
Selâhattin Güven 

URFA 
M'dhfmıet Ak'soy 
Necati Aks-oy ' 1 

Necmettin Öevheıri 
Mehmet Ali Göklü 
Vehbi Melik 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
IsmaJil Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
Celâl Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

Yekûn 

vm<< 
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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Teknik ve Kültür* Anlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/126) 
(S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 6 . 3 . 1971) 

X 2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya 
Sosyalist Cumhuriyeti arasında "30 Temmuz 1966 
tarihinde İstanbul'da imzalanan İlim ve Sanat 
Münasebetleri Anlaşmasının onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/102) (S. Sayısı : 298) (Dağıtma tarihi : 
6 . 3 . 1971) 

X 3. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı 
Statüsünün VI nci maddesinin (A), (B), (C) 
ve (D) fıkralarında yapılan değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/431) 
(S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

X 4. — La Haye'de Milletlerarası Beratlar 
Enstitüsünün kurulmasına dair 6 Haziran 1947 
tarihli Anlatmanın değiştirilmesine dair 16 Şu
bat 1961 tarihli La Haye Anlaşması ve proto
kolünün onaylanmasının uygun bulunması hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
raporu (1/353) (S. Sayısı : 300) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 3 . 1971) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
ra 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X 1. — İş kanunu tasarısı ve 23 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/347) (S. Sayısı : 
239 ve 239 a 1 nci ve 2 nei ek) (Dağıtma tarihi : 
26 . 2 . 1971) 

2. — Ceylan Kökten'iin cezasının affı hak
kında kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/311) (S. Sayısı : 292) (Dağıtma tarihi : 
4 . 3 . 1971) 

3. — Osman Nuri Vural'ın cezasanııı affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/327) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 

|i 4 . 3 . 1971) 
4. — Halttl Çelik'in, cezasının affı hakkında 

kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/312) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 
10 . 3 .1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARART 

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. — €64 sayılı Toplum ZaJbıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve içişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı : 
27 ve 27 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
23 .12 .1970) 

2. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları rapor
ları (1/234) (S. Sayısı: 129 ve 129 a 1 nci tk) 
(Dağıtma tarihi : 23 .12 .1970) 

3. — Osman Salmankurt'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/204) (S. Sayısı: 1615 ve 165 e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

4. — Makbule kızı Ferdiye Demiroğlu'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 



dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/212) (S. Sayısı : 167 ve 167 
ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23 .12 .1970) 

5. — Harcırah Kanununa ek kanun tasarısı 
ve Adalet ve Plân komisyonları raporları 
(1/198) (S. Sayısı : 219 ve 219 a 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 23 .12 .1970) 

X 6. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 34 arka
daşının, Belediye gelirleri kanunu teklifi ve 
Maliye, İçişleri ye Plân komisyonları raporları 
(1/329, 2/328) (S. Sayısı : 224 ve 224 e 1 ve 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

7. — 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek aske
rî metmurlaır Kanunuun 3 ncü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve
sine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla, deği
şik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağıt
ma tarihi : 28.1.1971) 

8. — Salihli ilçesinin Eskicami mahallesi 
1023 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu 
Ayşe'den doğma 20 . 10 . 1945 doğumlu Kâmil 
Akman'm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/46) (S. Sayısı : 30 a 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 2 . 1971) 

9. — Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Tşıkpınar köyü hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Necmettinıoğlu, Emine'den olma 1.1.1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'ın, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/45) (S. Sayısı : 
46 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi -. 22.2 .1971) 

10. — Akyazı ilçesi Merkez Yeniiköy hane 18, 
cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu, 
Fatma'dan olma 13 . 3 .1940 doğumlu Kemal 
Uluköylü'nün ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/47) (S. Sayısı : 47 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 2 . 1971) 

1.1. •—• İzmir iline bağlı Çeşme ilçesinin Mer
kez Çiftlik köyü nüfusunun 101 hane, 7 cilt ve 
45 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan 
doğma 10 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in, 

2 — 
I ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 

tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/51) 
(S. Sayısı : 77 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
22 . 2 . 1971) 

I 12. —• Yailvaç'm Tokmakçık köyü hane 90, 
cilt 212, sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali Osman-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu 
Hüseyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/199) (S. Sayısı : 78 e 1 nci 
©k) (Dağıtma tarihi : 22 . 2 . 1971) 

I 13. — Turgutlu'nun Hamidiye mahallesi 846 
hane, cilt 27 ve sayfa 20 de nüfusa kayıtlı olup, 
Kurtuluş mahallesi, Yasemin sokak 8 numarada 
oturur Yakupoğlu YagaMan doğma 1.9.19)36 do-

r ğumlu Faik Vartekli, Turgutlu Hamidiye ma
hallesi 846 hane, cilt 27, sayfa 20 de nüfusa ka
yıtlı olup evlilik dolayısiyle Hamidiye mahallesi 
295 haneye gitmiş, Kurtuluş mahallesi, Yasemin 
sokak 8 numarada oturur Yakup kızı Yaşa'dan 
doğma 1 . 4 . 1947 doğumlu Kadrilye Partici'-

I nin ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/204) (S. Sayısı 160 a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 22 . 2 . 1971) 

14. — Sakarya iline bağlı Akyazı kazasının 
Kanlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa nu
marasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu Selfinaz'dan 
doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı ile 
Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 88/107 
cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri
oğlu, Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat doğumlu 
Zekeriya Balcı'nın ölüm eczasına çarptırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu-raporu (3/44) (S. Sayısı : 159 a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 22 . 2 . 1971) 

'15. —- Bor ilçesSndn Kcmcrhisar nahiyesine 
bağlı Badak köyünün hane 12, cilt 30, sayfa 8, 
numarasında, kayıtlı iken aynı ilçenin Kale ma
hallesi 127 nci hanesi nüfusuna naklen kayıt ve 
tescil edilmiş Mehmedoğln, Hüsne'den doğma 
6 . 5 . 1933 doğumlu Mehmet Karabaş/m, ölüm 

I cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/388) 
(S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 4 .3 .1971) 

lü. — Mardin lüiniin Öımerl'i ilçesi Imerkez bu
cağı Ilırbabellik (Sivritepe) köyü hane 7, cilt 

I 28/1 ve sayfa 60 numarada nüfusa kayıtlı Ah-
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medoğlu, Hamdi'ye'dem doğma 1938 doğumlu 
Cemü Yıldız'm, ölüm cezasına çaptınlması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis-
yonur aporu (3/52) (S. Sayısı : 295) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 . 1971) 

17. — Eskişehir'in AÜpu nahiyesinin Bozan 
köyü hane 66, cilt 51, sayfa 158 de nüfus sicili
ne kayıtlı Mehmet ve Habibe'den doğma 
10 . 4 . 1946 doğumlu Nail Kır'm, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/291) (S. Sayısı : 
296) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1971) 

X !« . — 5434 sayılı Türkiye (Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici madde
ler eklenmesine ve bu kanun ile diğer kanunların 
bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/438) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tari
hi : 3 . 3 . 1971) 

19. — Düzce'nin Gö'llkaya ^bucağımın Hacı Sü-
leymanbey köyü hane 106/2, cilt 19, sayfa 60 
numarasında nüfus siciline kayıtlı Mehmet Ali-
oğlu, Şerife'den doğma 1 . 8 . 1330 Tonya - Is-
kenderli doğumlu Hacı Ahmet Tonya'nın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/233) 
(S. Sayısı : 301) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

20. •— /Baritin ilçesi! 'Tuzcullar köyü hane 15, 
cilt 19, sayfa 32 de kayıtlı Şabanoğlu Hatice'
den doğma Şubat 1946 Bartın doğumlu Ahmet-
Balikçı'nm ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/258) (S. Sayısı : 302) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 3 . 1971) " " " 

21. — Kastamonu illime (bağlı Taşköprü ilçe
sinin Çoroğlu köyü, 13 hane, 8 cilt ve 19 sayfa 
numarasında nüfusa kayıtlı îbrahimoğlu, Hik
metken doğma 1 . 7 . 1948 doğumlu Hüseyin 
Bulut'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/280) (>S. Sayısı : 303) (Dağıtma tari
hi : 8 . 3 . 1971) 

22. - ^ Kırklareli Milletvekili İMehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuru
luş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
38 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) 
(S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

23. — Bursa Milletvekili [Kasım Önaidum'ın, 
çırak, ıkaifia ve ustalık kamum ıtelklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyomlarıradan seçilen 4 ler üyeden kurulu 
5 Nıo. lu ıG-eçöıei Komisyon raporu (2/14) (S. Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
10 u S . 1971) 

24. — Asayişe müessir Ibâzı 'fullerin önLem-
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komis
yonu raporu (1/80) (S. Sayısı : 123 e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 3 . 1971) 

25. — Mıaraş Milletvekili M. Zekerüya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'-
ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı
sı : 192 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15.3.1971) 

X 26. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunum bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayii ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağıtıma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

X 27. — Bursa MiOiletvelkiİji Kasım ÖnaJdım'ın, 
Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortalar kanunu 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üye
den kurulu 4 numaralı Geçiei Komisyon raporu 
(3/13) (S. Sayısı : 201 e 1 nci ek) (Dağıtma ta

rihi : 18 . 3 . 1971) 
'28. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 

yasama ve yürütme organlarında görev alanla
rın mal bildiriminde bulunmaları hakkında ka
nun teklifi ve İstanbul Milletvekili Nuri Er
oğan'ın önergesi (2/297) (S. Sayısı : 306) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1971) 

X 29. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, Çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun önerge
si (2/171) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 
25 . 3 . 1971) 





Dönem : 3 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması hakkında Kanunun 1 ve 
3 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri 

ve Plân komisyonları raporları (1 /78) 

T. C. 
Başbakanlık 1 . 12 . 1969 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71-190/9505 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
29 . 11 . 1909 tarihinde kararlaştırılan, «654 sayılı Toplum Zazıtası kurulması hakkında Kanunun 
1 ve 3 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuş
tur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Bemirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Cumhuriyet ve Hürriyet düzenini demokratik usullerle korutmak amaciyle Ankara, İstanbul, 
İzmir, Adana ve Zanlguldalk illerinde 654 sayılı Kanunla teşekkül eden topluım polisi, kısa hizımet 
devresinde üzenine düşen görevleri başarmış ve kanun hâkimiyetini sağlamıştır. 

Bununla beraber, bugüne kadar devanı eden tatbikat, kamunun 1 nri maddesinin yeniden do
ğan bâzı ihtiyaçları karşılamadığını ortaya koymuştur. Demokratik hürriyet nizamımın korunma
sı, Anayasamızda yeır alan demokratik cumhuriyet müesseselerinin ve bunları temsil eden şahıslar 
ile yabancı devlet büyüklerinin her türlü tehlike ve tecavüzlerden uzalk bulundurulması zarureti 
topluım zabıtasının bu hizmetlerde de kullanılmasını gerekli kılmaktadır. 1 nci maddeye bu gaye
yi sağlıyacak ilâve hüküm getirilmiştir. 

Büyük şehirlerimizde meydana gelen su baskını ve sel felâketinde can ve mal emniyetinin ko
runması ile kurtarana faaliyetlerinde topluım zabıtasından istifade etmek zarureti ortaya çıkmıştır. 
Halkın telâş ve heyecanını muciıbolan bu gibi tabiî âfetlerde topluım zabıtasının özel olarak yetişti
rilmiş komando ekiplerinden istifade edilecektir. 

Toplumsal olayların meydana gelmediği ve meydana gelme ihtimalinin bulunmadığı zamanlarda 
üst makamın o/nayı ile bu kuvvetin önleyici zabıta hizmetlerimde kullanılması lüzumlu ve faydalı 
görülmüştür. 

Ayrıca, memleketimizde büyük ölçüde can ve imal kaybına sebebolan trafik kazalarımı önleme 
tedbirleri arasında kontrol yapacak personel miktarını artırmanın rolü başta gelmektedir. 
Kısa zamaında personel miktarını süratle artırlmak bütçe ve malî imkânların ye
tersizliği sebebiyle mümkün olmamaktadır. Bilhassa büyük şehirlerimizde trafik düzenini sağla
mak üzere dıalha çok sayıda trafik polisine ihtiyaç, .-duyulmaktadır.-Birçok memleketlerde toplum po-
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lisine trafik görevi verildiği görülmektedir. Bu erbabı mucibe ile toplumsal olayların meveudol-
madığı zamanlarda bu kuvvetin geçici Olarak trafik hiztmetlerirue tahsisi uygum mütalâa olunmuş
tur;. 

Kanunum 3 ncü maddesi 1 nci maddede yapılan değişikliğe uygun olarak yeniden düzenlenmek
tedir. 

Tıasarı bu sebeplerle hazırlanmış bulunmaktadır. 

İçişleri Komisyonu raporu 

Millet MecUsi 
İçişleri Komisyonu 14 . 1 . 1970 

Esas No. 1/78 
Karar No. 5 

Yüksek Başkanlığa 

654 saydı Toplum Zabıtası kurulması hakkındaki Kanunim 1 ve 3 ncü maddelerüıin değiştiril
mesine dair olan kanun tasarısı, ilgili bakanlık temlsilcilerinin iştirakiyle Koım'isyonnımuzda görü- -
şüldü. 

Tümü üzerinde cereyan edem müzakereler neticesinde, gerekçede de sarahaten belirtildiği veç
hile, rejim düzenimli demokratik usullerle korumak ve kanun hâkimiyetini temin etmek gayesiyle 
çıkarılan 654 sayılı Kanunla teşekkül eden toplum polisinden, toplumsal olaylar olmadığı ve mey
dana gelme ihtimali bulunmadığı zamanlarda, büyük şehirlerimizde husule gelen su baskını ve sel 
felâketimde can ve mal emniyetini temin ve kurtarma faaliyetleri ile bütçe ve malî imkânsızlıklar 
sebebiyle trafik polisini takviye ve trafik düzenini temin etmek maksadıma matuf olarak hazırlan
mış bulunan tasarı, prensip itibariyle Komisyonumuzca da yerinde görülerek aynen ve çoğunlukla 
kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyurulımak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
İçişleri Komisyonu Başkanı Sözcü 

Yoızgat Kütahya Aydın Çanakkale 
î. H. Akdoğan A. F. Azmioğlu MJulhaliiifiilm M. Çahkoğlu 

M. Çelik 
Çanakkale Eskişehir GKimüş'ane İçel 

M. H. Önür Ş. Asbuzoğlu M. Karaman T. Özgüner 

Kars Kars Niğde 
1. H. Alaca T. Artac M. N. Çerezci 

M. Meclisi (S. Sayısı : 27) 
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Bütçe Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Plân Komisyonu 
Esas No. :l/78 
Karar No. : 10 

29 . 1 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurulan 1(654 sayılı (Toplum 'Zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı) re ön havale
si uyarınca İçişleri (Komisyonunun tasarı üzerine düzenlediği rapor, ilgililerin katıldıkları otu
rumda görüşüldü; 

'Cumhuriyet ve Hürriyet düzenini demokratik usullerle korumak amaciyle, toplum hareketle
rinin mihrakını teşkil eden bir kısım büyük kentlerimizde 654 sayılı Kanunla kurulan Toplum Po
lisinin, kısa hizmet devresinde, kendisine mevdu hizmetleri başarı ile yürüttüğü bir vakıadır. 

Ancak, bugüne kadar devam eden tatbikat, söz konusu kanunun 1 nci maddesinin, doğan 
bâzı ihtiyaçlar muvacehesinde yeniden tedvinini gerektirmektedir. 

Bu maksatla, (Anayasamızda yer alan demokratik İCumhuriyet müesseselerinin ve bunları 
temsil eden. şahıslarla yabancı devlet büyüklerinin korunması, büyük şehirlerimizde meydana 
gelen su baskını, sel felâketinde can ve mal emniyetinin korunması. 

Toplumsal olayların meydana gelmediği ve gelme ihtimalinin de bulunmadığı zamanlarda 
üst makamın onayı ile bu kuvvetin, önleyici zabıta hizmetlerinde ve yine aynı şartlarla trafik 
hizmetlerinde istihdamları öngörülmekte, tasarının 3 ncü maddesi de, 1 nci maddede yapılan bu 
değişikliğe paralel olarak yeniden düzenlenmektedir. 

OBu nedenler muvacehesinde hazırlanan tasarı, bir sehiv neticesi (2) ve (3) olarak yazılan yü
rürlük ve yürütme maddeleri (3) ve '(4) şeklinde ve yine bir sehiv sonucu yürürlük maddesi mad
de metni başına konulmıyan '((Bu) tavsif takısı konulmak suretiyle değiştirilerek kabul edil
miştir. 

'Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve ıGenel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere 'Yüksek (Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Sakarya 

N. Boyar 
Ankara 

T. Toker 

Burdur 
Muhalifim 
N. Yavuzkan 

Hatay 
Muhalifim 
H. Özkan 

Kastamonu 
Muhalifim 
H. Tosyalı 

Tokat 
1. H. Balcı 

Baışlkanvekili 
Rize 

E. Y. Akçal 
Ankara 

.1 . Yalcın 

Edirno 
M. Harmancıoğlu 

İçel 
C. Okyayuz 

Manisa 
H. Okçu 

Trabzon 
Muhalifim 

Söz (hakkım. (mahfuzdur. 
A. R. Uzuner 

Zonguldak 
K. Nedimoğl 

Kâtıip 
Erzurum 

R. Danışman 
Bokı 

H. t. Cop 

Elâzığ 
Ö. F. Sanaç 

İstanbul 
0. C. Fersoy 

Ordu 
K. Şensoy 

Uşak 
0. Dengiz 

u 

A. Karafhıisar 
H. Dinçer 

Bolu 
Muhalifim 
K. Demir 
Eskişehir 

M. 1. Angı 

İstanbul! 
L. Yurdoğlu 

Sivas 
Muhalifim 
M. Timisi 
Zonguldak 

S. T. Müftüoğlu 

M. Meclisi (S. Sayısı : 27) 
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HÜKÜMETİN TEKDİEt 

654 sayılı Toplum zaJbıtası kurulması hakkında 
Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin değiştiril-

mesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 14 . 7 . 1-965 tarih ve 054 sa
yılı Topluım ZaJbıtası kurulmam hakkında Kanu
nun 1 nei maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 1. — Cumlhuriyet ve hürriyet düze
nini demokratik usullerle korumak, kanun dışı 
sokak ve meydan hareketlerini önlemek, toplu
mun ve kişinin maddi ve mânevi varlıklarının 
kanunlara aykırı grev ve lokavtlar yüzünden 
ikısmen ya da taimıaımen tahribe uğramasının 
önüme geçjmelk, toplumun kendisi veya kaderi 
üzerimde büyük ölçüde olumsuz etkisi olabilecek 
her çeşit kanunsuz toplumsal olayların meydana 
gelmemesini sağlamak ve geldiğinde gerekirse 
zor kullanarak etkisiz hale getirmek, Anayasada 
yer alanı demokratik cumfeurlyett müesseselerini 
ve bunları temsil eden şahısları ve yabancı Dev
let büyüklerini her çeşit tehlike ve tecavüzler
den korumak, umuimi hayata müessir âfetlerde 
ve yangınlarda ean ve mal emniyetine ait ted
birleri almak ve kurtarma faaliyetinde bulun
mak, heır türlü tören ve 'gösterilerde güvenlik 
tedbirleri alımalk ve 'muhtemel kanun dışı tahrip
kâ r ve bunun gibi büyük ölçüde olumsuz etkisi 
olaibilecek olayları önlemek, il trafik ve bölge 
trafik aaJbıtaSsı teşkilâtınca ihtiyaç duyulan yer
lerde İçişleri Bakanlığının izni alı/njmak suretiy
le trafik polisinin yetkilerini haiz olarak ve ge
çici surette trafik zabıtasına ve icabeden haller
de yine bakanlığın izni alınlmıak suretiyle önle
yici zabıta hikmetleri/ne yardımcı olmak amacı 
ile İçişleri Bakanlığınca lüzum görülecek illerde 
özel meslekî eğitim görmüş ve gerekli her türlü 
ısilâh, malzeme ve araçlarla donatılmış toplum 
zabıtam teşkilâtı kurulur. 

Toplum zaJbıtası mensupları hakkında Me-
/mıurin Muhalkemat Kanunu hükümleri uygula
nır. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 3 acü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 3. — Toplum zabıtası personeli, ye
tersizlik veya başarısızlık sobeciyle bu kuruluş
la olan ilişiğinin kesilmesi halleri veya 1 nci 
'maddede zikredilen trafik zabıtası ve önleyici 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRÎŞÎ 

654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması hakkında 
Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin değişirüme-

sine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. •— Tasarımın 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (.S. Sayısı : 27) 
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(Hükümetin teklifi) 

zaibıta hizmetleri dışında, her hangi bir se'bep 
veya suretle Emniyet Teşkilâtının diğer görev, 
ödev veya hizmetlerinde çalıştırılamıaz. 

MADDE 3. — Kamın yayımı tarihinde yü
rürlüğe ıgirer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kamlar Kurulu yürütür. 

29 . 11 . 1969 

Devlet Bakamı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Adalet Bakanı 
7 . Z. Önder 
İçişleri Bakanı 

H. Menteşeoğlu 
Maliye Bakanı 

M. Erez 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

Sıağ. vie Sos. Y. Balkanı 
V. Â. Özkan 

Tarımı Bakanı 
/ . Ertem 

Çalışma Bakanı 
8. öztürk 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
8. O. Avcı 

İmar ve îdkân Bakanı 
H. Nakiboğlu 

Orman Bakanı 
H. Özalp 

Bütee Plân Komisyonun değiştirici 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
G. Titrek 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Tiaaınelt Bajklapııı 
A. Ballı 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. 1. Birincioğlu 
Ulaştırma Bakanı 

N. Menteşe 
Sanayi Bakanı 

8. Kılıç 
Turizm ve Ta. Bakanı 

N. Cevheri 
Köy İşleri Bakanı 

T. Kapanlı 
GrençMk ve Spor Bakanı 

t. Sezgin 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe 'girer. 

MADDE 4. — Bu kamunun hükümlerini Ba
lkanlar Kurulu yürütür. 

M. Meclisi (.S. Sayısı : 27) 





Toplantı : 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 27 ye I nci ek 

654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması hakkında kanunun 1 ve 3 ncü 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve Plân 

komisyonları raporları (1 /78) 

Bütçe Plân Komisyonu raîponı 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/78 
Karar No. : 72 

18 . 12 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Birinci toplantı yılı içinde görüşülerek karara bağlanan «654 sayılı Toplum Zabıtası kurulma
sı hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı» bu toplantı 
yılında yeniden benimsenmek üzere komisyonumuza gönderilmiştir. S. iSayısı 27 olan rapor ko
misyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Başkan 
Rize 

E. Akçal 

Ankara 
H. T. Toker 

Elâzığ 
Ö. F. S anaç 

Manisa 
H. Okçu 

Başkan V. 
İçel 

C. Okyayuz 

Ankara 
A. Yalçın 

İstanbul 
0. C. Fersoy 

Manisa 
M. Erten 

Tokat 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Ankara 
C. Yorulmaz 

îzmir 
A. N. Erdem 

Maraş 
A. İmamoğlu 

Trabzon 

Kâtıip 
Erzurum 

Fi. Danı§man 

Bolu 
/ / . /. Cop 

Kars 
K. Okyay 

Niğde 
M. N. Çerezci 

Zonguldak 

Adıyaman 
Y. Z. Yılmaz 

Çorum 
A. Topçubası 

Kastamonu 
/ / . Tosyalı 

Sakarya 
N. Bayar 

Zonguldak 

Ankara 
/ / . Balan 

Denizli 
H. Oral 

Malatya 
H. Gökçe 

Samsun 
/. Kılıç 

t. H. Balcı A. R. JJzuner 8. T. Müftüoğlu K. Nedimoğlu 





Dönem : 3 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Ceylan Köktenin, cezasının affı hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1 /311) 

T.B.M.M. 
Dilekçe Karma Komisyonu Ankara, 29 . 4 . 1970 

Başkanlığı 
No. : 861 - 1016 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 

Tedıbirsizl'ikle löLiime sebebiyet vermekten hükümlü fHİava lAssıb» (Başçavuşu Ceylan. Kökten 
(938 »- İ27) {hakkımda Karma 'Komisyonumuzca hazırlanan, özel ;a,f (kanunu Iteklifi gıeırekçesiyle bir
likte sunulmuştur; 

İşin önemine Ibdınaen livedilükle müzakeresi gerektiğini ısaygiyle ıarz ederim. 

Dilekçe Karma Komisyonu (Başkam V. 
Ordu Senatörü 
ıSelıâhattâo Ajoar 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dilekçe Karma Komisyonu Ankara 29 . 4 . 1970 

Dilekçe Kar. Kom. Rapor No. : 1 

GEREKÇE 

Ceylan Kökten 24 . ,10 . 1968 tarih/inde idaresindeki 1507266 plâka (sayılı askerî araçla askerî 
görev icabı Taşuca ıSlifke yollunda seyrederken 4 metre genişliğindeki Kuruçay Köprüsüne fazla 
süratli yaklaşmak ve 'yolun sağını takibetmıemek suretiyle gösterdiği dikkatsizlik ve tedbirsizlikle 
aracın köprü 'korkuluğunu 'kırarak susuz dereye yuvarlanması sonucu ıbir erin ölümüne ve diğer 
iki ıgörevlinin, yaralanmasına sebebiyet vermiştir. 

(10 jgün, İ3 |ay Üş 've ıgücüne ımand lolacak şekilde) «yapılan yargılama (sırasında ibu (kazada yara
landığını beyan eden .Asöb. Refik özgen 'bilâhara hüküm ikesinleştikten isonra vicdan azabı duy
duğunu belirterek Adana 1 nci Noterinde, verdiği 26 , (11 y 1969 ıtarihli ifadesinde: (Kendisinin 
aracım üçinde öken köprüden dereye uçmasında yaralanmadığını Isonradan köprüye çıkıp• îköprü 
korkuluğu (taşının layağımın altından oynaması sonucu dereye düşerek yaralandığını ve fakat 
sakat iveya maluliyet durumunu düşünerek yanlış şekilde 'ilik ve >son (soruşturmalarda ifade ver
diğini şimdi (hakikati (söylediğini, tamamen (iyileştiğini) 'beyan etmiştir. 

Keza aynı kazada yaralaman (10 gün işine,gücüne mani (olacak (derecede) Üsltğım. Yusuf Oğuz 
da (Diyarbakır 2 inci Noterliğinde (hükmün kesinleşmesinden isomra verdiği (yeminli ifadesinde: 
«Kazadan (sonra sağlam lOİaralk Iböprü (üstüne çıkan İAsslb. İRefîk tözıgenlin 'etraftan yardım ede
cek kimse var ımı diye (bakarken üstüne (bastığı köprü korkuluk taşının (kayması sıonucu (kuru 
dereye düşüp yaralandığını »gördüğünü» Ibeyan ve ifade etmiştir. 
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(Bu yeni delililerle liadei Imulhakemc yapılmış ise İde; As. Yargıtay 4 ınoü :Oeza 'Dairesi («tanık
ların (gerçeğe aykırı tanıklık ettikleri yolundaki sebep, ibu tanıkların ıhükıme Imesnet alınan ifade
lerinin henüz ibir tahkik mevzuu yapılarak hilafı hakikat olduğunun (hükümle tesbit 'edilmemiş 
olması noktasından usul hatası ve- mıoksanı sebebiyle muhakemenin iadesi talebinin is'af leyleme -̂
mistir. 

Esasen bidayet Hava K. 'K. lığı As. Mahkemesince verilen Ihüküm As. Yargıtayca da '647 
sayılı Kanunun 4 ncü ımaddesinde »aykırılık sebebiyle 'bozulmuş ise ide; ayıu 'mahkemenin bozma 
kararına İsrar suretiyle tesis (ettiği 'hükmün As. Yargıtayın [Daireler Kurulunun 14 . !11 . 1969 
gün ve 11960 •- (9S v- 99 Isayılı ilâmı ile (mahkemenin takdir hakkına riayetle onanmış Ibulunmaktadır. 

İncelenen 'dosyadan, ihükmün gerekçesinde ımüstenidadollarak lalınan, (cezanın 'tecil Ve para ceza
sına tahvil taleplerinin is'ıaf »edilmemesine sebep ve mesnet 'gösterilen başlıca müstenidattan olan 
bir 'kişinin ölümlünden ısonra 'ayrıca Asısib. ,Refik Öagen'in üç ay 'iş ve (gücünden yaralanması ola
yı failin yaptığı kazıa fiilinden olmayıp kamdan sonra 'çıktığı 'köprü taşınım ayağı altından kay-
masiyle yani (kendi fiilî neticesi yaralandığı anlaşıldığına ıgöre ve !bu selhep hükmün kesinleşmesin
den sonra yeminli belirtilen beyanlarla noterde tesbit edi'lmesine rağmen bu yeni delillerin bir 
Askerî Mahkeme vasıtasiyle tesbit ettirilip alınacak kararın ialdei ımuhâkeıme ısebebi yapılması ıge-
rdkirken İbu lusule riayet edilmesi yüzünden yani yapılan Usul ihatıasiyle (reddedildiği ^anlaşıldığı 
cihetle sonradan telâfisi imümikün olmıyan Ve cezanın infaz, sonucu ordudan ilişiğinin kesilmesi 
gerekecek olan hükümlünün uğrayacağı feci durumla iki »kere cezalandırılmış olacağından ancak 
özel »af yoluyla lütfedilecek Meclis atıfetine kendisini lâyılk 'gören Komisyonumuzca işbu özel af 
kanunu tasarısı »hazırlanmış bulunmaktadır. 

Dilekçe Karma Komisyonu 

Başkan V. Kâtip Üye 
Ordu Sentörü Antalya M. V. Dursa Senatörü 

8. Acar H. Akçalıoğlu §. Kayalar 

Üye Üye Üye 
Eskişehir M. V. İzmir M. V. Kayseri M. V. 

B. Sıtkı Karacaşehir M. Hulusi Çakır M. Yüceler 

Tabiî Üye 
K. Karavelioğlu 

Adalet Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. 1/311 

Karar No. 33 

Yüksek Başkanlığa 

Dikkatsizlik ve tedbirsizlikle ölüme ve yaralamaya sebebiyet vermekten dolayı Hava Kuvvetle
ri Askerî Mahkemesinin kesinleşen ilâmı ile 2 sene '6 ay Ihapis ve rütbesinin geri alınması cezala-
riıyle ımahkûmiy etine karar verilen Ceylân Kökken'e ait dosya, Dilekçe Karma Komisyonunun bu 
ikonuda düzenlediıği teklif ve gerekçesiyle birlikte Komisyonumuza intikal etmekle, tetkik ve mü
zakere olundu : 
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Üye 
Adıyaman M. V. 
Y. Ziya Yılmaz 

Üye 
'Tunceli M. V. 
H. Yenipınar 

26 . 2 . 1971 



Mahkeme (karanndja yazılı hâdıisenin »oluş şekli, fiilin mahiyeti, göz 'önünde /tuıtulıarak bir atıfet 
olmak üzene >adı (geçenin mıahkûm olduğu cezasının (bütün Ihukukî nelticeleri liıle birlikte 'özel affı-
nıın uygun olacağı neticesine (varılmış ve Dilekçe Kanma Komisyonunun hazırladığı (teklife müte
nazır olarak tanzim kılman teklif ilişikte sunulmuştur. 

Grenel Kurulun tasviplerine ıarz edilmek üzere iş bu raıpor Yüksek (Başkanlığa saygıyla sunu
lur. 
Adalet Komlisyonu Başkanı Bu Rapor 'Sözcüsü Kâtip 

İstanbul Konya Siınıop Sivas 
/. H. Tekinel 0 . Okay H. Biçer T. Koraltan 

Amftiallyıa 
İ. A. Gülcarı 

Kars 
1. H. Alaca 

Niiğdle 
M. Ocakçıoğlu 

Erzurum 
S. Erverdi 

Kars 
T. Artaç 

tmaada ibuıkunıaımıadı 

0. 
Tokat 

İçel 
M. Artkan 

Kırşehir 
C. Eroğlu 

Hacıbaloğlu 

İçel 
ıSöz hakkıım isıaüdldır 

T. özgüner 

Mardin 
E. K. Aybar 

Konya 
K. İmer 

İmızalda bulunajmiadı 

DİLEKÇE KARMA KOMİSYONUNUN 
TEKLİFİ 

Tedbirsizlik, dikkatsizlik neticesi ölüme ve 
yaralanmaya sebebiyet vermekten hükümlü 
1940 doğumlu Eminıoğlu Eliften doğma Assb. 

Kd. Başçvş. Ceylan Kökten hakkında özel 
Af kanunu teklifi 

MADDE 1. — Tedbirsizlik, dikkatsizlik ne
ticesi ölüme ve yaralanmaya sebebiyet verıımefc-
ften hükümlü Ceylan Kökten'in kesinleşen cezası 
bütün (hukukî tnıeticeleriyle birlikte iaıffedikniş-
tiır. 

MADDE 2. ,— Bu kanunu Millî iSavunma 
Bakanı ile Adalet Babanı yürütür. 

MADDE !3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

ADALET KOMİSYONUNUN DEĞİŞİKLİĞİ 

Tedbirsizlik, dikkatsizlik neticesi ölüme ve 
yaralanmaya sebebiyet vermekten hükümlü 
1940 doğumlu Emiınıoğlu Elif'ten doğma Assb. 

Kd. Başçvş. Ceylan Kökten hakkında özel 
Af kanunu teklifi 

MADDE 1. — Ankara Hava Kuvvetleri Ku
mandanlığı Askerî Maihkemesinin 17 . 4 . 1969 
gün, E. 1969/75, K. 969/59 ısayılı hükmü ile T. 
C. K. ınun 455/2 ve As. C. K. nun 36/1 maddesi 
gereğince liki sene (altı ;ay hapis ve rütbesinin 
geri lalınmıası cezalarına .mahkûm /olan, Emin 
oğlu Eliften doğana 1940 doğumlu Ceylan Kök
ten'in; mahkûm olduğu cezaları, bütün hukukî 
ınıetticeleriyle affedMımiştir. 

MADDE 2. — Bu ikainun yayımı tarihimde 
yürürlüğe, girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu MilHî iSavunma 
Bakanı ile Adalet Bakanı yürütür. 

>^«-*< 
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Dönem : 3 
Topta* :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Osman Nuri Vural'ın, cezasının affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1 /327) 

T.B.M.M. 26 Aralık 1970 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Başkanlığı 
No. : 852/1008 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

14 . 5 . 1970 tarih ve 852/1008 numaralı tezkeremize ektir : 
Komisyonumuz Genel Kurulunca özel af isteği kabul edilmiş bulunan Osman Nuri Vural'a 

ait kanun tasarısı 14 . 5 . 1970 tarihinde sunulmuştu. 

Adalet Bakanlığından celbine lüzum görülen ve 12 . 12 . 1970 tarihinde gönderilmiş bulunan 
mumaileyhe ait Mazıdağ Asliye Ceza Mahkemesince ittihaz edilmiş bulunan esas 968/18, karar 
969/17 sayılı hüküm dosyası yukarda bahsi geçen kanun tasarısı ile birleştirilmek üzere ilişik 
olarak aynen takdim kılınmıştır. 

İcabının ifasını saygı ile rica ederim; 
Dilekçe Karma Komisyonu Başkan V. 

Ordu Senatörü 
8. Acar 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Başkanlığı 
Karar No: 3 

Karar tarihi: 6 . 5 .1970 

G E R E K Ç E 

Tedbirsizlik ve 'dikkatsizlik neticesi ölüme sebebiyet vermekten hükümlü Osman Nuri Vural'ın 
özel af talebi üzerine Komisyonumuzca mahkûmiyet ilâmı ile Yargıtay onaylama hükmü ve Ada
let Bakanlığı yazıları incelendi : 

Osman Nuri Vural öğretmenlik yaptığı Mazıdağı kazası Ömürlü köyünde görevini ifa ederken 
25 Mart 1968 tarihinde sureti kabul ve iddiaya göre o tarihlerde çevrede hırsızlık ve soygunculuk 
gibi suçların çoğalması ve faillerinin meşhul kalması gibi sebep ve düşüncelerle geceleri köyde 
kaldığı binada kendi emniyetini korumak için öğrencisi bulunan Ramazan Katar 'm babasına ait 
av tüfeğini fişekleriyle birlikte getirterek yatağının kenarına koyduğunu, böyle bir silâhı getirtti
ği gün çifteyi yatağının başucuna koyarken maktul talebesinin de penceresinin kepenklerini dışa
rıdan kapatmaya gittiği sırada ve kapatırken fişekleri ayrı ve boş zannettiği çiftenin sebebini an-
lıyaımadığı şekilde âni olarak patlaması ile öğrencinin boynundan vurularak ölümüne sebebiyet 
vermesi dlayından Mazıdağı Asliye Oeza Mahkemesince yapılan muhakemesi sonunda 2 sene müddet
le hapsine ve 250 lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına mahkûm edilerek suçunu samimî ola
rak ikrar ettiği ve kasti bir şekilde bu suçu işlemediği, dikkatsizliği ve tedbirsizliği neticesi suça 
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sebebiyet verdiği kabul edilerek bu husus takdiri hafifleıtıiai ısöbep addiylıe T.C.K. 59 ncu madde
si g-ereğince cezasının 1/6 sının indirilerek neticeten 1 yıl 8 ay müddetle hapsine karar, verilmiş
tir. 

Bu karar Yargıtay 4 ncü Ceza Dairesinin E : 6925, K: 8785 sayılı ve 27 . 11 . 1969 tarihli ilâ
mı ile onanmıştır. 

Mahkûmiyet hükmünde ve gerekçesinde: Silâhı her zaman olduğu gibi olay günü de boş oldu
ğunu tahmin ettiğini ve bu sebepl'e de kasti ve kusurunun olmadığı hususundaki savunması dinle
nen olay yerinde orada mevcut İbrahim Katar (Maktulün kardeşi) ile Şehmuz Erboğa, Tahir An-
gay ve Turan Baygüıı'ün aynı mahaldeki hükümlünün beyanına uygun ifadeleriyle işin taayyün 
ettiği cihetle; bu müessif kazada bir öğrencisini kaybeden öğretmenin aşikâr ıstırabı ve kardeşi hu
zurunda olayın cereyan etmesi sebebiyle babasının dahi müdahil olarak dâhil olmadığı bu dâva 
sonucu hükmedilen cezanın infazı halinde altı nüfuslu ailesine bakan 1947 doğumlu genç bir öğ
retmenin istikbali heder olacağı gibi bakmakla mükellef bulunduğu ailesi de perişan kalacağın
dan, bu cezanın infazında ferdî ve sosyal bir fayda görmiyen Komisyonumuzca dilekçinin işlediği 
bu fiilden dolayı özel af lütuf ve atıfetine lâyık görülmesine karar verilerek hazırlanan bu husus
taki özel af kanun tasarısı Yüksek Meclise tevdi edilmiştir. 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Başkanvekili 
Ordu Senatörü 

Selâhattin Acar 

Kâtip 
Antalya Milletvekili 

Çekimserim 
Hasam Akçıalıoğlu 

İmzada bulunamıadı 

Üye 
Ağrı Milletvekili 

Kasım Küfrevi 

Üye 
Adıyaman Milletvekili 
Yusuf Ziya Yılmaz 

Üye 
Eskişehir Milletvekili 

Bekir Sıtkı Karacaşehir 

Üye 
İzmir Milletvekili 
M. Hulusi Çakır 

Üye 
İçel Milletvekili 

Muhalifim 
Hilmi Türkmen 

Üye 
Kütahya Milletvekili 

Muhalifim 
Kemal Kaçar 

Üye 
Kayseri Milletvekili 

Mehmet Yüceler 

Üye 
Sivas Senatörü 

Âdil Altay 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/327 
Karar No. : 32 

Adalet Komisyonu Raporu 

26 . 7 . 1971 

Yüksek! Başkanlığa 

Dikkatsizlik tedbirsizlikle ölüıme sebebiyet venmefctıen dolayı Mazıdağı Asilliye Ceza Mahkeme
sinin kesinleşen ilâmı ile 1 yıl 8 ajy hapis cezası ile mahkûmiyetine karar verliilen Osman Nuri 
Vural'a ait dosya Dilekçe Karma Komisyonunun ıbu konuda düzenleldiği tdklliif ve igerefcçesiyle bir
likte Komisyonumuza intikal etmekle tetikiık ve müzakere olumdu. 

Mahkeme kararımda yazılı Ihaidisenin oluş şekli, fiilin mahiyeti göz önünde tutularak bir atıfet 
dlımaik üzietre adı g-eçenin ımaihkûm olduğu cezasının bütün hukukî neticeleri ile birlikte öze'l affının 
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uygun olacağı neticesine vanlmış ve Dilekçe Kanma Komisyonunun hazınlaidığı telklife mütenazır 
olarak tanzim kılınan telklif ilişÜkte sunuLmuştur. 

ö-enel Kurulun tasviplerine arz ectilımek dizere iş bu rapor Yüksek (Başkanlığa saygiiyle sunulur. 
Adal'et Komiısıyonu 

Başkanı 
İstanbul 

/. Hakkı Tekinel 

Antalya 
A. Ali Gülcan 

Kars 
/. Hakkı Alaca 

Konya 
0. Okay 

imzada bulunamadı 

ü u rapor sözcüsü 
Niğde 

M. Ocakcıoğlu 

Erzurum 
S. Erverdi 

Kırşehir 
T. Artaç 

İmzaJda 'bulunamadı 

Tokat 
0. Hacıbaloğlu 

Kâtip 
Slinop 

H. Biçer 

îçel 
M. Arikan 

Kırşehir 
C. Eroğlu 

Konya 
K. îmer 

imzada bulunamadı 

Sivas 
T. Koraltan 

îçel 
(Söz hakkım saklıdır) 

T. özgüner 

Mardin 
E. Kemal Aybar 

DİLEKÇE KARMA KOMİSYONUNUN 
TEKLİFİ 

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi ölüme sebe
biyet vermekten hükümlü Hüseyinoğlu Gülsüm'-
den doğma 1947 doğumlu betkâr Nallıhan Sob-
ran köyünde kayıtlı öğretmen Osman Nuri 

Vural hakkında özel Af kanunu teklifi 

MADDE 1. — Tedbirsizlik ve dikkatsizlik 
neticesi ölüme sebebiyet vermekten hükümlü 
Osman Nuri Vural'ın cezası bütün neticeleriyle 
birlikte laffedilmiiştlir. 

MADDE 2. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

ADALET KOMİSYONUNUN METNİ 

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi ölüme sebe
biyet vermekten hükümlü 1947 doğumlu Hüse
yinoğlu Gülsüm'den doğma öğretmen Osman 

Nuri Vural hakkında özel Af kanun telklif i 

MADDE 1. — Mazıdağı Asliye Ceza Mah
kemesinin 15 . 4 . 1969 tarih ve esas 968/18 ka
rar 969/17 sayılı hükmü ile T. C. K. nun 
455/1 maddesi gereğince bir yıl sekiz ay ha
pis cezasına mahkûm olan Hüseyinoğlu Gül
süm'den doğmıa 1947 doğumlu Osman Nuri Vu
ral'ın mahkûm olduğu ceza, bütün hukukî ne
ticeleriyle af f edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Millî Eğitim Ba
kanı ile Adalet Bakanı yürütür. 

*>&<( 

M. Meclisi (S. Sayısı : 293) 





Dönem : 3 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 305 
Halil Çelik'in, cezasının affı hakkında kanun tasarısı ve Adalet 

Komisyonu raporu (1 /312) 

T. B. M. M. 
Dilekçe Karma Komisyonu 

No. : 9301-10539 
29 . 4 . 1970 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Askerlik görevini ifa ederken işlediği bir suçtan dolayı cezasının özel a ila kaldırılması tale
binde bulunan Halil Çelik'in özel af talebi Karma Komisyonumuzca incelenerek özel affa lâyık gö
rülmüştür. 

Bu konuda hazırlanan özel Af kanun tasarısı gerekçesiyle birlikte Genel Kurulda görüşülmek 
üzere ekli olarak sunulmuştur. 

Saygiyle arz ederim. 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Başkan V. 
Ordu Senatörü 
Selâhattin Acar 

T. B. M. M. 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Rapor No. : 2 
29 . 4 . 1970 

GEREKÇE 

Üstü onbaşıya fiilen taarruz suçundan K. K. K. lığı As. mahkemesince verilen (5 . (5 . 19(58 gün ve 
968/264 sayılı 7 ay 15 gün müddetle hapse mahkûm edilerek bu cezası Askerî Yargıtayca onanan 
halen polis memuru bulunan Halil Çelik'in incelenen dosyasında; terhis edilen bir arkadaşının ken
disine bıraktığı battaniye konusunda üstü onbaşı ile önce münakaşa ve bilâhara onbaşının kendi
sine müessir fiilde bulunması üzerine kendisinin de fiilen taarruzda bulunması olayında vahîm bir 
netice doğuracak ve askerî disiplini kökünden sarsacak bir kona bahis mevzuu olmadığı cihetle. 
halen sivil hayatında Devlet memuru olarak çalışan hükümlüye verilen cezasının infazında sosyal 
bir fayda mülâhaza edilmediğinden hükmedilen cezasının bütün neticeleriyle birlikte özel affma 
üye Himmet Erdoğmuş ve Mümin Kırlı'nm muhalefetiyle ekseriyetle karar verilerek Af kanun tek
lifi hazırlanmış bulunmaktadır. 

Dilekçe Karma Komisyonu 
Başkan V. Kâtip 

Ordu Senatörü Antalya Milletvekili 
S. Acar H. Akçalıoğlu 

Üye 
Eskişehir Milletvekili 

B. S. Karacaşehir 

Üye 
İzmir Milletvekili 

M. II. Çakır 

Üye 
Bursa Senatörü 

Ş. Kayalar 

Üye 
Kayseri Milletvekili 

M. Yüceler 

Tabiî Üye 
K. Karavelioğlu 

Üye 
Adıyaman Milletvekili 

Y. Z. Yılmaz 

Üye 
Tunceli Milletvekili 

H. Yenipmar 



— 2 — 

Adalet Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No: 1/312 
Karar No: 39 

5.3. 1971 

Yüksek Başkanlığa 

Üstü Onbaşıya fiilen taarruz suçundan dolayı Askerî Yargıtayın 8 Ekim 1968 tarihli 968/708: 

esas, 968/671 karar saydı ilâmı ile kesinleşen K. K. Kumandanlığı Askerî Mahkemesinin 6.6.1968 
gün 968/29 esas, 968/264 karar sayılı ilâmı ile, 7 ay 15 gün hapis cezasına mahkûm olan Halil 
O elik'e ait dosya, Dilekçe Karma Komisyonunun >bu konuda düzenlediği teklif ve gerekçesiyle bir
likte Komisyonumuza intikal etmekle tetkik ve müzakere olundu. 

Mahkeme kararında yazılı hâdisenin oluş şekli, fiilin mahiyeti ve işlenen suçta vahim bir netice 
doğuracak vo askerî disiplini kökünden sarsacak bir durum bahis mevzuu olmadığı, halen sivil ha
yatında Devlet Memuru olarak çalışması, göz önünde tutularak, Hükümlüye verilen cezanın infa
zında sosyal bir fayda mülâhaza edilmemiş ve bu nedenlerle, bir atıfet olmak üzere, adı geçenin 
mahkûm olduğu cezanın bütün hukukî neticeleri ile birlikte özel affının uygun olacağı neticesine 
varılmış ve Dilekçe Karma Komisyonunun hazırladığı teklife mütenazır olarak tanzim olunan tek
lif ilişikte sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa say giy 1 e sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı Bu Rapor Sözcüsü 
İstanbul Sivas 

İ. Hakkı T ekinci Tevfik Koraltan 

Anltallya 
/ / . Ali Grülcan 

Maılaityia 
Muıhallifim 

Mustafa Kaftan 

Erzurum 
Selçuk Erverdi 

Konyia 
Kubüây İmer 

Kâtip 
Sinop 

Hilmi Biçer 

İçel 
Muhalifim 

Mazhar Ankan 

Diyarbakır 
MulhiaMfiım 

Behzat Eğitti 

İçel 
Turh'ain Özjgüner 

İmzada 'buHunaimıaidı 

Kars 
1. Hakkı Alaca 
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— 3 — 
ÖZEL AF KANUN TEKLİFİ 

Kırşehir Çiçekdağı ilçesi Akbıyıklı köyünde 
Şerife'den doğma, Mehmetoğlu 1946 doğumlu ve 

aynı yerde kayıtlı Halil Çelik hakkında Özel 
Af Kanunudur 

MADDE 1. — Üstü lonlhaşıya fiilen (taarruz
dan Halil Çelik'e hükmedilen cezası büitün ne-
tieeleriiıyie (birlikte affedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanunu Millî Savunma ve 
Adalet balkanları yürütür. 

MADDE 3. — Bu kamun yayıimı tarihinde 
yürürlüğe ıgirer. 

ADALET KOMİSYONU DEĞİŞTİRİŞİ 

Üstü onbaşıya fiilen taarruzdan hükümlü 1946 
doğumlu Mehmetoğlu Şerife'den doğma Halil 

Çelik hakkında özel Af Ikanun teklifi 

MADDE 1. — Askerî Yarigıtaym 8 Ekim 1968 
günlü 968/708 >esas, 968/671 karar sayılı ilâmı 
ile kesinleşen, K. K. Kumandanlığı Askerî Mah
kemesinin 16 . -6 . 1968 günlü 968/29 « a s , 
9/68/264 'karar sayılı Ihükmü ile Askerî Ceza 
Kanununun 91/2 ımaddosi uyarınca 7 lay 15 (gün 
hapis cezasına mahkûm lolan müflis sicilde, Kır
şehir ilinin Çiçekdağı ilçesi Akbııyiklı 'köyü ha
ne 15, cilt 1 ve sayfa 167 ide kayıtlı Mehnıetoğlu 
Şerife'den ıdoğma 1946 doğumlu Halil Çelik'âın; 
-mahkûm olduğu cezası, Ibütiün hukukî neticeleri 
ile birlikte affedilmiştir. 

MADDE 12. — Bu 'kanun 
yürürlüğe girer. 

yayımı tarihinde 

MADDE S. — Bu .kanunu Millî Savuınıma 
Bakanı ile Adalet Bakanı yürütür. 

f>m<t 
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