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I - GEÇEN Tl 

Petrol Kanununda değişiklikler yapılmasını 
öngören kanun tasarısının (geri gönderilmesine 
dair Başbakanlık tezkeresi 'okundu ve adı ge
çen kanun tasarısının ıgeri vıerildiği bildirildi. 

5521 sayılı İş (Mahkemeleri Kanununun % 3, 
4, 6, 12, (13 ve 14 ncü maddelerinin iptal edildi
ğine dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tez
keresi (Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

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

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

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

La Haye'de Milletlerarası Beratlar Enstitü
sünün kurulmasına dair 6 Haziran 1947 tarihli 
Anlaşmanın değiştirilmesine dair 16 Şubat 1961 
tarihli Lâ Haye Anlaşması ve Protokolünün 
onaylanmalarının uygun bulunduğu hakkındaki 

Yazılı sorular 
1. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, is

tanbul il özel idare Müdürlüğü Mahallî ida
reler Kontrol Kurulu Başkanlığına getirilen şah
sa dair yazılı soru önergesi, içişleri Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/528) 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili /Süleyman 
Mutlu'nun, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
yayınlanan Türk Ansiklopedisinin ve diğer 
eserlerin hazırlanış ve satış işlemlerine dair ya
zılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/529) 

3. — izmir Milletvekili Talât Orhon'un, ih-
racedilen tarım ürünlerinin satışında doların 

Tezkereler 
1. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe

sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu, Fikriye'den doğ-

'ANAK ÖZETİ 

kanun Itasarıları tekrar açık oya sunuldu ve 
kabul olundukları oyların ayrımı sonunda bil
dirildi. 

Ceylân Kökten'in, 
Osman Nuri Vural'ın ye, 
Halil Çelik'in cezalarının affı hakkındaki ka

nun tasarıları kabul olundu. 

654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması hak
kındaki Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısının tümü üze
rindeki görüşmeler tamamlandı ve ivedilikle ele 
alınması onaylanarak 1 nci maddesi üzerinde 
bir süre görüşüldü. 

19 . '4 . 1971 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,02 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan/vekili Çankırı 

Kemal Ziya Öztürk Nuri Çelik Yazıcıoğlu 
Kâtip 
Ordu 

Memduh Ekşi 

DAR 

15 T.L. ısından işlem görmesine dair yazılı soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/530) 

4. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar'ın, 
1971 yılında dış memleketlere gönderilecek işçi 
miktarı ve gönderilme usullerine dair yazılı 
soru önergesi, Çalışma Bakanlığına gönderil
miştir. (7/531) 

5. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, yük
selen hayat pahalılığı karşısında üniversite ve 
yüksek okul öğrencilerine verilen bursun artı
rılmasına dair yazılı soru önergesi, Başbakan
lığa gönderilmiştir. (7/532) 

ma 4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi (3/489) (Adalet Komisyo
nuna) 

II - GELEN KAĞITLAR 

— 614 — 
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2. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
hı'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sına dair Başbakanlık tezkeresi (3/490) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

3. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Mat'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/491) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

4. — İsparta Milletvekili Hüsamettin Ak-
mumcu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına dair Başbakanlık tezkeresi (3/492) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

5. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kan'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması
na dair Başjbakanlık tezkeresi (3/493) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisiyona) 

6. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kan ile Tokat Milletvekili Hüseyin Abbas'm ya
sama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına dair 

Başbakanlık tezkeresi (3/494) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

7. — Tokat Milletvekili Hüseyin Abbas'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/495) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

8. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ece-
vit'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi (3/496) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

Raporlar 
9. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma, 

Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından seçi
len 4 er üyeden kurulu 9 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/92) (S. Sayısı : 130 a 1 nci 
ek) 

10. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi İdare Âmirlerinin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerine verilecek avans hakkında ka
nun teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/514) 
(S. Sayısı : 309) 

»>m« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Durakoğlu 
v KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Enver Akova (Sivas) 

• 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Millet Meclisinin 89 ncu Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yokla
ma yapılacaktır, isimleri okunan sayın üyele
rin dikkatlerini rica ederim. 

BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz vardır, 
müzakerelere geçiyoruz. 

Gündem dışı konuşma talepleri vardı. Fakat 
ad okunmak suretiyle yoklama fazla zaman al-
dığı için karşıhyamıyacağım, özür dilerim. (Yoklama yapıldı) 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
BAŞKAN — Başkanlık sunuçları var sıra-

siyle arz ediyorum. 
1. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısının ge

ri gönderilmesine 
(1/329, 3/497) 

dair Başbakanlık tezkeresi, 
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BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresini oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 20 . 5 . 1970 tarih ve 71 - 415/3710 sa

yılı yazımız. 
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve ilgideki 

yazımızla sunulan «Belediye Gelirleri kanunu 
tasarısı» nm geri gönderilmesine müsaade bu-
yuruimasmı rica ederim. 

Nihat Erim 
Başjbakan 

BAŞKAN — Tezkereyi dinlediniz. Gündemi
mizin 5 nci sırasında yer aldığı için geri veril
mesi konusunu tasviplerinize arz edeceğim. 

Geriverilmesini kabul edenler... Etmiyen-
ler... KaJbııl edilmiştir. Geri verilecektir. 

2. — Seyahat acenteleri kanun tasarısının ge-
'ri gönderilmesine dair Başbakanlık tezkeresi. 
(1/124, 3/498) 

BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresini oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 4 . 12 . 1969 tarih ve 71 - 19/9558 sa
yılı yazımız. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca hazırla
nan ve ilgideki yazımızla sunulan «Seyahat 
Acenteleri kanun tasarısı» nın geri gönderilme
sine müsaade buyurulmasmı rica ederim. 

Nihat Erim 
Başbakan 

BAŞKAN — Henüz gündeme girmediği için 
ayrıca oylamaya lüzum yoktur. Geriverilmiş-
tir. 

3. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ile 
Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'ın, Hükü
met kararları ile yapılan sınırlamadan zarar gö
ren haşhaş ekicilerine ve afyon üreticilerine taz
minat ödenmesi hakkındaki kanun teklifinin, 
İçtüzüğün 36 ncı maddesine göre gündeme alın
masına dair önergesi. (2/443, 4/156) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

1. 12 arkadaşımla birlikte verdiğimiz «Hü
kümet kararları ile yapılan sınırlamadan zarar 
gören haşhak ekicilerine ve afyon üreticilerine 
tazminat ödenmesi» hakkındaki kanun teklifi-

19 . 4 . 1971 O : 1 

miz 13 . 1 . 1971 tarih ve 2/443 sayı ile Ticaret, 
Tarım ve Plân komisyonlarına sevk edilmiştir. 

2, Kanun teklifimizin komisyonlara şevki 
üzerinden birbuçuk aydan fazla bir zaman geç
miş olduğu halde komisyonlarda sonuçlandırıl
mamış ve sonuçlandırılmama sebebinin Genel 
Kurula bildirilmemiş olması nedeni ile Millet 
Meclisi içtüzüğünün 36 ncı maddesine uyularak 
teklifimizin Genel Kurul gündemine alınmasını 
saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

16 . 4 . 1971 
Manisa Milletvekili Burdur Milletvekili 

Mustafa Qk Nadir Yavuzkan 

BAŞKAN — Teklif sahiplerinden söz isti-
yen sayın üye?... Buyurun, Sayın Mustafa Ok. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Demirci Hükümetinin 22 . 6 . 1970 tarihli, 
7 - 854 sayılı Kararnamesine göre; 1970 yılı 
sonbaharında Amasya ve Çorum'da, 1971 sonba
harında, yani önümüzdeki sonbaharda da Deniz
li, Uşak ve Konya'da afyon ekimi yasak edil
mişti. Bu suretle 9 ilimizde ekilmekte olan haş
haş, önümüzdeki sonbahardan itibaren 4 ilde 
ekilmeye başlanacaktır. 

Haşhaş ekiminden, Türkiye'de 90 bin aile 
geçimini sağlamaktadır, önümüzdeki sonbahar
da daha 3 ilimizde haşhaş ekimi ve afyon üreti
mi yasaklanacağı için bu konuda vermiş oldu
ğumuz kanun teklifinin Genel Kurula getirilme
sinde fayda görüyoruz, Genel Kurulun günde
mine alınmasını öneriyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Eski Tarım Bakanı Sayın ilhami Ertem'in 

ifadesine göre; haşhaş ekiminden ve afyon is
tihsalinden bir dekardan 167 lira alınırken, ay
nı yere buğday ekildiği takdirde 122 lira alın
maktadır. Bu duruma göre her dekar için haş
haş ekicisi ve afyon üreticisi 45 lira zarara uğ
ramakta ve mağdur olmaktadır. Bu hesap di
ğer illerde de yapılırsa zararın daha çok oldu
ğa görülmektedir. Meselâ İsparta ilinde kıraç 
arazide bir dönümde 84 lira, taban arazi:Ie 1̂ 3 
bir dönümde 125 lira zarara uğramaktadır. An
cak, yerine patates ekildiği takdirde afyondan 
sağlanan para temin edilmektedir. Halbuki haş
haş ekilen her yere patates ekmek mümkün de
ğildir. Buğday, ayçiçeği, nohut, mısır ekildiği 
takdirde haşhaş ekicisi daima zarara uğramak-

616 — 
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tadır. ıBu zarara kendi ihtiyari ile, kendi seci- I 
mi ile uğramamakta Hükümet kararı ile bu za- I 
rarı görmektedir. 

Bu sebeple haşhaş ekicilerinin ve afyon üre
ticilerinin kendi iradeleri dışında mâruz kal
dıkları bu zararın bir kanun ile hiç olmazsa bir 
miktarının bir süre için karşılanmasında fay
da görüyoruz. 

Sayın Erim Hükümeti programında da Hü
kümetin, afyon konusuna pek hızlı bir lisanla 
girdiğini görüyoruz. Meselâ; «Kahredici bir 
âfet» halini aldığını belirtiyor ve «Her şeyden 
önce insanlık duygularını incittiğini» belirtiyor 
ve sonunda diyor ki; «Afyon üreticilerine daha 
iyi bir geçim alanı gösterilecek ve desteklene
cektir.» O halde Sayın Erim Hükümetinin prog
ramından da anlaşıldığına göre bu yasaklama 
sürdürülecek, belki de tüm yasaklamaya gidi
lecektir. Henüz kesin olarak bilmemekle bera
ber, Hükümet programının ifadesinden bunu çı
karmak mümkündür. 

Bizim yaptığımız kanun teklifine göre; 1063 
yılı esas alınmak şartı ile o yılda afyon eken, 
haşhaş üreten ekicilere dönüm başına 100 lira 
tazminat ödenmesi ve bunun 3 yıl devam etti
rilmesi istenmektedir. Tazminatın ödenmesi 3 
yıl devam ettirilirse bu süre içinde Hükümetin I 
programında da belirtildiği gibi, bizim kanun 
teklifimizde de önerildiği gibi haşhaş ekimin
den vazgeçirilecek kişilere başka geçim kaynak
ları bulmak mümkün olabilir. 

O halde kanun teklifimizin Meclisin yüce 
üyeleri tarafından makbul edilmesi halinde, 
daha evvel yasaklanmış olan birçok illerimiz
de ve önümüzdeki devrede yasaklanması mu
kadder ise diğer illerdeki haşhaş ekicilerinin 
zararı, mağduriyeti bir derece karşılanmış ola
caktır. 

Esas itibariyle haşhaş ekiminin tüm yasak
lanmasına karşıyız. Arkadaşlarım, Amerika'da 
bâzı şahıslar ölüyor diye, bu iptilâya mâruz 
kaldı diye Türkiye'de esaisen fakir olan halkı
mızı bu geçim kaynağından mahrum etmeye lü
zum görmüyoruz. Bunu tüm yasaklamanın doğ
ru olduğu kanısında değiliz. Esasen afyon eki
minden vazgeçirildiği takdirde daha çok bundan 
fakir köylülerimiz zarar görecektir. Eğer aynı 
mantık yürütülürce, yani Amerika'da veya di
ğer yerlerde afyon, esrar kullanarak hayatını | 

— 617 
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kaybeden bir kısım hippiler için, bir kısım in
sanlar için Türkiye'deki fakir köylülerin geçim 
kaynağına el uzatılacaksa bu takdirde pekâlâ 
bu mantıkla yürünerek Vietnam'da ölen insan
lar için, bu ölüme sebobalan Amerika'daki fab
rikatörleri sorumlu tutmak kadar yanlış bir 
mantık işletilmiş olur. Binaenaleyh bunu biz 
üretebiliriz, bundan şikâyet edenler kendi hu
dutlarına sahibolur ve memleketlerine bunu 
sokmazlar. 

O halde afyon üretiminin yasaklanmasından 
mağdur edilen fakir köylülerimizin bu mağduri
yetini karşılanması şarttır. Kanun teklifinde 
şimdi Sayın Başbakan Yardımcısı bulunan Kon
ya Milletvekili Sadi Koçaş'ın da imzası bulun
maktadır. Umarız ki, bu kanun teklifini imza
ladığı zamanki düşüncelerini şimdi de Sayın 
Koçaş muhafaza etmektedir ve böyle olduğu 
takdirde Hükümet kanadından da bu konuda 
yardım göreceğimizi ummaktayız. 

Yüce Heyetinizin haşhaş ekiminden zarar 
görecek, mağdur olacak fakir Türk köylüsünün 
kaybını karşılamak hususunda anlayışlı davra
nacağına inanarak ve saygılarımı sunarak hu
zurunuzdan ayrılıyorum. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; 
Bu konuda görüşmek için söz istiyen bâzı 

üyeler var. 
Bir hususu açıklamak zaruretindeyim! Nor

mal olan, içtüzük gereğince komisyonlara ha
vale olunan işlerin 45 gün sonra Genel Kurula 
arz edilmiş olmasıdır. Ancak, bu süre içerisinde 
arz edilmemiş olması halinde İçtüzüğün 36 ncı 
maddesine göre; teklif sahibi komisyonlarda 
bekliyen işin Genel Kurulda gündeme alınma
sını talebedebilir. Bu arada Yüce Meclisin duru
mu, sadece teklif sahibi ve komisyonu dinlemek 
suretiyle hakemlik yapmaktır, bu konuda mü
zakere açmak değildir. 

Bu 'sebeple söz istiyen arkadaşlarımın bu ta
leplerini karşıhyamıyacağım. 

Ticaret Komisyonu adına görüşmek istiyen 
var mı efendim? Buyurun, Sayım Bir. 

YAŞAR BİR (Sakarya) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; Haşhaş ekimi ile ilgili 
Hükümet tasarısı komisyonumuza gelmişti. An
cak, son Hükümet teşkili dolayısıyla Ticaret 
Komisyonu lâğvedilmiş bulunmaktadır. Yeni-
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den Sanayi ve Ticaret Komisyonu olarak 
kurulacağı için dosyalar, diğer dosyalarla, ge
len tasarılarla beraber komisyon odasında bek
lemektedir. 

Bu mülâhaza ile adı igeçen teklif muhterem 
heyetiniz huzuruna (getirilememiştir. Sayın Ok 
arkadaşımızın teklifi, Hükümet teklifine önce
lik tanınması esbabı mucilbesi ile geri bırakılır
sa daha iyi olacak kanaatindeyim. 

Komisyon olarak bu hususu saygı ile arz 
ederim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Baş
kan, usul hakkında bir şey söyliyebilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Zannediyo

rum bugüne kadarki tatbikata göre 2 lehte, 2 
aleyhte arkadaşımızın konuşması gerekmekte
dir. Çünkü bir kanun teklifinin gündeme... 

'BAŞKAN — Yani 89 ncu maddeye göre di
yorsunuz. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Evet. Lütuf ; 
buyurursunuz. j 

V. — GÖRÜŞÜ 

1. — İş kanunu tasarısı ve 23 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/347) (8. Sayısı : 239 
ve 239 a 1 nci ve 2 nci ek)[ 

BAŞKAN — Gündemimizde öncelikle görü
şülmesi kararlaştırılan işdiemden İş kanunu ta
sarısı, malûmunuz loliduğtu gilbi, (sayın Hüküme-
t'e verilen süre itmediğinden bu kere de gö
rüşülemeyecektir. 

2. — 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) (8. Sayısı : 
27 ve 27 ye 1 nci ek) 

BAŞKAN — Haklarımda ivedilik karan ve
rilen işlerin 1 nci maddesinde, 654 sayılı Top
lum Zabıtası kurulması hakkındaki Kanunun 
1 ve 3 ndü mıaddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun (tasarısının görüşülmesi vardır. 

Malûmunuz olduğu üzere, geçen birleşimde 
bu tasarının tümü üzerindeki müzakereler bit
miş ve maddelere geçilmesi kabul edilmişti. 
Birinci madde üzerinde ide iki sayın üye ko
nuşmuştu. Şiradi söz sırasını arz ©diyorum : 

BAŞKAN — Şimdi mevcut gündemimiz üze
rinde bir müzakere olursa o zaman 89 ncu mad
denin tatbikine gideriz, ama komisyona havale 
edilmiş, komisyonda 45 gün beklemiş bir tek
lifin doğrudan doğruya komisyonda müzakere
si yapılmadan gündeme alınması konusunda 
Meclisin görevi; başlangıçta da arz ettiğim 
gibi, sadece hakemlik yapmaktır. Teklif sahibi
ni ve komisyonun bu konudaki izahatını din
lemek ve karar vermekten ibarettir. Bu durum 
daha önce de böyle muamele, işlem gördü. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Başkan, 
aksi ide çıok var. Aksine bir kailde ohnadılkça 
genel kuralların burada tatbiki gerekir. 

BAŞKAN — Olabilir. Kanaatimizce normal 
olan iarz ettiğim şekildir, ıö(ylıe tatbik edeceğiz. 

Ticaret Komisyonunda bulunan ıSayım Mus
tafa Ok ve arkadaşlarına ait teklifin günde
mle ialmımıasmı oylarınıza sunuyorum. Kabul 

| edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
j Oümdeıme geçiyoruz. 

*LEN İŞLER 

Sayın Reişit Ülker, ıSayın Hüsamettin Ba-
şıer, Sayın Kodamanoğlu, Sayın özgüner, Sa
yın Aybar, iSayın Müderrisoğlu. 

Buyurun ISayın Reşit Ülker. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka
daşlarım; bu kanunun ftlümıü üzerindeki ko
nuşmalar sırasında görüşlerimizi arz etmiş ve 
esas itibariyle bu kanunıun geri alinması ve 
üzerinde çalaışma yapılması gerektiğini ifade 
etmiştik. Şimdi IO safihayı geçtik, maddeleri1 

ıgörüşımeikbeyiız. Birinci ımaJdde, ki zaten kanu
nıun kenldiisini teşkil etmektedir, birinci mad
de üzerinde görüşiüyıoruız. 

Birinci maddede muhtelif hususlar var. Suna
lardan bir tanesi, Toplum Zabıtasının Memurin 
Muhakematı Kanununa tabi olması hususudur. 
Bu husus, aslında basit, önemsiz, pratikte de 
faydası olabilecek gibi gözüken bir husustur. 
Bunu savunanlar şöyle düşünürler : Topüıum 
Zabıtası görevini tam olarak yapabilmek iıçin, 
korkudan azade olmalıdır, korkusuzca hareket 
etmelidir. Eğer görevini yerine getirirken, mah
kemeye verilmek, savcının kendisi hakkında 
takibat yapması imkânlarımı kullanacağı, hum-
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ların serbestçe oluşturulacağı kanaatinde olur
sa korkar, çekinir ve görevini yerline getdnneız. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — O za
man da anarşistler gölbek atar. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — O zaman bir 
maddelik bir kanun çıkartalım ve «Polis her 
yapltığunı yapanakita serbesttir, her icra ettiğim 
icra letanıektte serlbös/tltir» diyelim, Anayasayı da 
bir Itlaraifa koyalıim. 

MESUT HULK1 ÖNÜR (Çanakkale) — Po
lisle (bu kadar uğraşmayın. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Onu siz yap
tınız. Polisle uğraşmayın diyenler; sizler yap
ıtınız. O (bahsi açmayın, başka şey konuşuyo
ruz (büz. 

MESUT HULK1 ÖNÜR (ÇanakSkale) — Siz 
yaptınız. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Rica ederdim, 
ıo [bahsi açmayın. Polisi bu hale getirdiniz. (A. 
P. sıralarından gürültüler) 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sizin gözünüz 
daima böyle görüylor. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, bir daMka. 
Sayın arkadaşlarım lütfen yerinizden mü

dahale etmeyin. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Sayın Başka

nım, ben kimseye sataşmak niyetinde değilim; 
ama sataşmalara karşı da susmak niyetinde de-
ğilm, aynı derecede. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Konuşsak ne 
olur, sen işine bak. («A. P. sıralarından» sert 
konuşma» sesleri) 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Sert bir şey 
söylemiyorum, hakikatleri söylüyorum; sertlik 
yok bunda. 

BAŞKAN — Devam edin. 
SEYF1 ÖZTÜRK (Eskişehir) — Polis ar

tık Devletin polisi. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Devletin poli

si; ama A. P. nin polsi haline getirdiniz. («A. 
P. sıralarından «Devletin polisi» sesleri) İşte 
onu anlatıyoruz. 

BAŞKAN — Arkadaşlar lütfen müdahale 
etmeyin. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Doğru konuş
sun, beyefendi. 

BAŞKAN — Sayın Dengiz, lütfen. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Siz doğru ko

nuşun beyefendi. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Devletin polisi 
Adalet Partisinin polisi olamaz. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Tabiî, evet. 

BAŞKAN — Lütfen beyefendi, yerinizden 
konuşamazsınız. Tüzük size bu hakkı vermiyor. 
Yerinizden konuşamazsınız, lütfen susun. Din
leyin, söz alın beyefendi. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — O da doğru 
dürüst konuşsun. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Siz söyledik
lerimin doğru dürüst olduğunu biliyorsunuz; 
ama işinize gelmiyor. Ben ne yapayım?.. Size 
kabul ettirmek mecburiyetinde değilim ki. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, karşılıklı konuş
maya gitmeyin. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Efendim, de
vam etmeye çalışıyorum. 

BAŞKAN — Rica edeyim, karşılıklı konuş
maya gitmeyin. 

REŞİT ÜKER (Devamla) — Adlî vazife
sini gören polisin Memurin Muhakematı Kanu
nunun korunağı altına sokulması, dışarıdan ba
kıldığında faydalı gibi gözüküyor. Meseleyi 
muhtelif bakımlardan ele almak lâzımdır. Ev
velâ, Anayasamıza göre yargı yetkisi Türk 
milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanı
lır. Yani yargı idareden ayrılmıştır. Öyle ise, 
bir olayda polisn iki vazifesi vardır. İdari va
zifesi vardır ki, biz polisi zaten idari vazifesi 
anlamı ile tanırız. Bundan dolayı Memurin Mu-
hakematına tabidir. Çünkü, Memurin Muhake-
mat Kanunu, idari bir görev için getirilmiş 
kanundur. Bunun yanında polisin adlî vazi
fesi vardır. Adlî vazifesi ise, biraz evvel oku
duğum Anayasanın 7 nci maddesinden kayna
ğını alan bir vazifedir. Yani yargı olacak, it
ham edilecek, suçlanacak, hazırlık tahkikatı 
yapılacak, gerekirse ilk tahkikat yapılacak, son 
tahkikat yapılaoa|k. Savcının yardımcısı adlî 
polis, savunma ve hâkim - M, bugünkü modern 
hukukta yargı dediğimiz, hüküm dediğimiz mü
essese bu üç unsurdan meydana gelir - yani 
iddia, müdafaa, hüküm; bu üç unsur bağım
sızlığın çerçevesi içindedir. Yargıçlar bağım
sızdırlar, savcılar teminatlıdırlar; savcının ad
lî işlerde yardımcısı olan adlî polis de adli
yeye ne muamele yapılıyorsa, o muamelenin 
yapılmasını istemek hakkını haizdir. Modern 
memleketler, bu islerin sıkıntısını çekmiş, ıs-

619 — 
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tırabmı çekmiş memleketler bunun çaresini 
bulmuşlardır. Meselâ, faşizmden sıkıntı çeken 
bir memleket italya, adlî zabıtayı ayırmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; bu yalnız benim fik
rim değil, Adalet Partisi tarafından da savu
nulan bir fikirdir. Adalet Partisinin Sayın Ada
let bakanları adlî zabıtanın kurulması içn ka
nun tasarısı üzerinde çalıştıklarım, kısa za
manda getireceklerini ifade etmişlerdir. Yani 
şu söylediğim kısım, Parlâmentonun kanatla
rı bakımından münakaşasızdır. Peki diyeceksi
niz, bu nasıl gelmiş?.. Gelebilir arkadaşlar, Par
lâmento onun için var. Eğer getirilen her şey, 
hazırlanan her şey tam ve mükemmel olsaydı, 
bize kacet olmazdı. İktidarı ile, muhalefeti ile 
bütün partilere hacet olmazdı; Parlâmentoya 
hacet olmazdı. İşte getirilen bir kanun, savu
nulan ve umumi olarak kabul edilen bir fik
re aykırıdır. Aadalet Partisi de bunu savunmuş
tur. Nasıl savunmuştur derseniz, elimde ona 
ait zabıtlar da belgeler de vardır, okuyabilirim. 
Binaenaleyh, hepimizin üzerinde birleşmesi ge
reken bir konudur. 

Şimdi, olayı ele alalım. Bir hâdise oldu. Po
lisin ne zaman adlî vazifesi başlar, ne zaman 
idari vazifesi başlar. Bir suç işlendiği andan 
itibaren orada adlî vazife başlar. Adlî vazife 
de polisin cop kullanması v.s. değildir. Esas iti
bariyle delilleri toplamaktır. Bir şey patlamış-
sa, pathyanın parçalarını toplıyacak; şahitler 
varsa, suçlular varsa bütün bunları bir araya 
getrecektir. Getirilen bu kanundaki hüküm ile 
yapmak istediğimiz şu oluyor. Genel zabıtaya; 
yani zabıta eğer adlî vazifesi sırasında bir suç 
işlerse Memurin Muhakematına tabi değil; fa
kat toplum zabıtası adlî vazifesi sırasında böy
le bir suçu işlerse, Memurin Muhakematına ta
bi... 

Değerli arkadaşlarım; bu olacak bir şey de
ğil. Bu Anayasanın prensiplerine, kaynağını 
yargıdan alan prensiplerine de aykırı. Aynı za
manda idareci olarak bundan fayda uman ar
kadaşlarımın da fayda görecekleri kanaatinde 
değilim. Bugünkü sıkıntılarımız şudur. Top
lum polisinin Tüzüğü 6 sene çıkartılmamıştır. 
Toplum polisi, kanunun birinci maddesine gö
re de demokrasiyi koruyacak, demokratik 
müesseseleri koruyacak bir toplum polisi eği
timine getirilmemiştir. Eğitilmiyen polis, o şe

kilde hareket etmiştir ve birtakım tahriklere de 
sebebolmuştur. Suçlular yok demek istemiyo
rum, onu yanlış anlıyorsunuz. 

Arkadaşlar, bu memlekette bir Anayasa var-
dıv. Bu Anayasaya ve kanunlara karşı kim suç 
işlemiş ise, biz onu Türk Milletinin milletve
killeri olarak burada çıkıp savunamayız, sa
vunmayız, vazifemiz de değildir; ama masum in
sanların da, suçsuz insanların da suçlu gibi 
muameleye tabi tutulup mağdur edilmesini 
ve cemiyetin bundan zarar görmesini de ka
bul etmeyiz. Bugün birtakım suçlular poliste 
dayak yiyeceğim diye teslim olmuyor. Nedamet 
suçu işliyor, kanunları çiğniyor; fakat kanun
ları çiğnemenin ötesinde öyle bir duyguya 
kapılıyor ki, teslim olmak istemiyor. Halbuki, 
biz bunu yapmamalıyız, hakkımız yok. Onu te^ 
min etmeliyiz. Polisin adli olduğunu, adaletli 
Türk Devletinin gerçek temsilcisi olduğunu 
tescil etmeliyiz. Bunun tescili de bizim çıka
racağımız kanunlarla olur. Eğer biz burada top
lum polisinin adlî görevleri sırasında da yap
tığı fiilleri Memurin Muhakemetına tabi tu
tarsak, o zaman polis hiçbir kurala, hiçbir ka
nuna tabi olmadan birtakım haksız hareketler 
yapacaktır. Bu haksız hareketler suya atılan 
taş gibi cemiyetin içerisinde yayılıp gidiyor. 
Adaletsiz, haksız hareket duygusu, polise ve 
Devlete güveni sarsıyor. Bugün asıl sıkıntısı
nı çektiğimiz şey budur. Bu güveni getirme
miz lâzım. Onun yanında icabedenleri getirebi
liriz, eksikliklerini tamamlıyabiliriz; ama her 
şeyden evvel bu güveni getirmemiz lâzım. Bu 
güveni getirebilmemiz için de buradan bu hük
mün mutlak surette kaldırılması lâzım geldiği 
kanaatindeyim. Zaten kanaatimce Adalet Par
tisinin bu noktada tereddüdü vardı - ki ben 
öyle yorumluyorum, arkadaşlar danlmasünlar -
1968 den bu yana bu kanun gündemde olduğu 
halde üç sene üzerine düşüp çıkartmak isteme
diler. Bu hakikat de ortadadır. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) 
1969. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — 1968 sevgili 
kardeşim. Bende ilk şekilleri de var, onun ay
rı dosyası var. 

Değerli arkadaşlarım; noktalardan birisi 
bu. Diğer bir nokta; «Polis her türlü silâhı 
kullanacak». Bu tâbir, eğer askerliğe ait bir 
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kanun yapmış olsaydık, orada muhtelif kanun
larda askerler, kargaşalık olmasın diye sarih 
olarak tarif etmişlerdir. Er nedir, silâh nedir, 
şu nedir, bu nedir? 

Şimdi burada silâh deyince, her türlü silâ
hın üzerinde durmak lâzımdır. Tabiî ki, idare
ciler aslında şunu söyliyebilirler; polisin kul
lanabileceği her türlü silâh diye anlamak lâ
zımdı!'. Ama zamana, ihtiyaçlara, ıstırarlara 
göre bu anlayış tarzı değişir ve bu yanlış tef
sirden de, ki bu tefsir de olmıyacak, Meclis bu 
yetkiyi vermiş olacak, bu yanlış tefsirden de 
memlekete büyük zararlar gelebilir. Yani ba
sit gibi gözüken «her türlü silâh» tâbirinden 
memlekete büyük zararlar gelebilir. 

Değerli arkadaşlarım; bunun yanında bir 
diğer nokta da, toplum polisi diğer vazifeleri 
de yapacak. Kanaatimce bugün muhtelif kanun
lara göre zaten toplum polisine emir vermek 
yetkisi var, yani toplum polisi birtakım ka
nunlardan dolayı, birtalam yetkilerden dolayı 
kullanılabilir durumdadır. Meselâ bunlardan 
bir tanesi 5442 sayılı tiler idaresi Ka
nunudur. Bu Kanunun 11 nci maddesinin 
(A) fıkrası : «Vali il sınırlan içinde bu
lunan genel ve özel bütün kolluk kuv
vetleri ve teşkilâtın âmiridir. Suç işlenmesini 
önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için 
gereken tedbirleri alır. Bu maksatla devletin 
genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam 
eder, 'bu teşkilât, âmr ve memurları vali tara
fından verilen emirleri derhal yerine getirmek
le yükümlüdürler.» 

Değerli arkadaşlarım, bu toplum polisi özel 
kolluk kuvvetidir. Zaten kendi metninde de ifa
de ediliyor, özel kolluk kuvvetidir. Binaenaleyh, 
özel kolluk kuvveti, (zaten bugün de sayın ba
kanların beyanlarını geçen gün burada oku
dum, şimdi tekrar etmiyeceğim) tatbikatı da 
biliyoruz, zaten bu yetkilerden istifade edile
rek toplum polisi kullanılmaktadır. Yani bu 
yetkilere dayanılarak kullanılmaktadır. Onun 
yanında 559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyetleri 
Kanununun 22 nci maddesi : «Bu kanunda ya
zılı vazife ve salâhiyetlerin yapılması ve kul
lanılması için en büyük mülkiye âmirinin ve
receği emirleri Dâhiliye Vekili resmen vere
bilir.» der. Zaten 2 nci maddesinde de İçişleri 
Bakanının emir vermesi yetkisi doğru bir yet

kidir, doğrudan doğruya içişleri Bakanının 
emir verme yetkisi, bu kanunun başındaki yet
kiler arasında sayılmıştır. 

Şimdi ben şunu söylemek istiyorum; toplum 
polisi her medeni memlekette var. Fakat, toplum 
polisinin eğitilmesi, miktarı, kullanılması ve 
yetkileri Ler memleketin kendi özelliğine göre 
tertiplenmesi lâzım gelmekle beraber, hiçbir 
saman bu düzenlemo toplumu çığırından çıkara
cak bir duruma gelmemelidir. Burada biz kanu
nu çıkarınz, fakat en ücra bir verde tatbi
kata geçildiği zaman biz ona hâkim olamayız, 
Onun için burada toplum polisinin miktarını 
normal genel polis seviyesine çıkarmak, yanj 
toplum polisi rn'ktarı ile, bütün memleketin asa
yişini koruyacak polis miktarını eşit bir nokta
ya getirmek, bunun yanında ona içişleri Ba
kanının emriyle dâhi olsa, ayrıca bu kanun
da tasrih edilerek adlî vazifelerin yapılacağım 
söylemeye ben lüzum olduğu kanaatinde deği
lim. Çünkü bugünkü kanunlar zaten bu yetki
leri vermişlerdir. Fakat bunun toplumda do
ğuracağı, polis üzerinde doğuracağı tesirleri 
de göz önünde bulundurmak lâzımdır. 

Değerli arkadaşlarım, bugün memlekette 
sıkıntısını çektiğimiz iş budur. Yoksa bu ka
nunu çıkartalım, en ağır hükümleri getirelim, 
vatandaş polisin veya idarenin yaptığı işleri 
âdil görmezse, onların işleyişi sert olursa, hak
sız olursa asıl anarşi ortamı oradan çıkar. Bu
rada tebessüm edecek arkadaşlarım buluna
bilir, tebessüm etme haklarını kabul etmek
ten başka bir şey yoktur, fakat bunlar villa
ların tecrübeleriyle kitaplarda tescil edilmiş şey
lerdir. Bir memlekette polisin sayısını vatandaş
ların sayısına çıkartsanız, eğer o memlekette ka
nun hakimiyeti fikrini yerleştirmemişseniz hiçbir 
şey yapamazsınız, başına polis dikersiniz yine 
suç işler. 

Asıl kanunun hâkim olacağı, suçluların ya» 
kalanacağ*, mahkûm olacağı, suçsuzların da 
muhakkak beraet edeceği kanaatini bir mem
lekete yerleştirdiğiniz zaman asayişin temeli 
bu olacaktır. Bunun ötesinde de söylenecek 
şeyler vardır, bir memlekette olayların çıkma
sına sebebolan fikirleri araştırmak lâzımdır. 
İleri atılan fikirlerin doğru tarafları varsa 
bu doğruları yerine getirmek lâzımdır. Yanlış, 
vatanın aleyhine olan tarafları varsa, tıpkı suç-
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lulaım vatan aleyhine konuşabildikleri, yaza
bildikleri gibi aynı metotlarla hürriyet düze
ni içinde, sizin tuttuğunuz bu yol bu memleketi 
felâkete sürükler, sız yanlış yoldasınız, iki gün 
içinde memleketi güllük gülüstanlık yapaca
ğım zannedersiniz, ama bu mümkün değildir 
diye, bu memleketin düşünürleri vardır. Yal
nız bu memleketten parlâmento mesul değil
dir arkadaşlar. Bu memlekette her vatandaş, 
her müessese mesuldür. Anayasanın başı böy
le yazıyor. Bu memlekette hâkimleri de Ana
yasa Mahkemesi de, profesörleri de, vatandaş
ları da, siyasi partileri de mesuldürler. Bir ta
raftan memleket aleyhine fikirler söylendiği 
zaman profesörler yatarlarsa, fikri olanlar, doğ
ruları bilenler yatarlarsa, uyurlarsa, söyle-
mezlerse, hesap yaparlarsa memleket bu nok
taya gelir. Bis istediğimiz kadar burada kanun 
çıkaralım bu kanunların hiçbir faydası olmaz. 
Herkes vazifesini demokrasiye, vatanına karşı 
yapmak zorundadır. Saygılarımla. (A. P. ve 
O. H. P. sıralarından alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, söylediklerime ait 
önergeleri takdim ediyorum, iltifat etmenizi is
tirham edeceğim. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Ahmet Karaaslan, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA AHMET KARAAS-
LAN (Malatya) — Sayın Başkan, Yüce Mecli
sin sayın üyeleri; 

14 . 7 . 1965 gün ve 654 sayılı Toplum Za
bıtası kurulması hakkında Kanunun 1 nci ve 
3 ncü maddelerini değiştiren kanun tasarısının 
1 nci maddesi hakkında Adalet Partisinin gö
rüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyo
rum: 

Gerek tasarının tümü, gerekse 1 nci mad
desi üzerinde konuşan sayın üyeler, özellikle Sa
yın Ülker ve Sayın Akışık meseleye çeşitli açı
lardan bakmak suretiyle maddeyi yerdiler. Hiç 
şüphe yok ki, her konuya değişik bir açıdan 
bakmak mümkün ve balıış açısına göre de serd 
edilen mütalâa ve beyanlara gerekçe bulmak 
da mümkün. Ancak, konular objektif bir açı
dan ele alındığı takdirde, serd edilen fikir ve 
mütalâaların tutarlık ve geçerliği kendiliğinden 
ortaya çıkar. 

Muhterem milletvekilleri, geliniz 1 nci mad
deyi hep beraber objektif bir tahlile tabi tuta-
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lım. O zaman maddeye vâki itirazların geçer
liği ve tutarlığı kendiliğinden ortaya çıkar. 

Madde ile neler getirilmek isteniyor, soru
sunu soralım ve cevabını maddenin metninde 
hep beraber arayalım. 

Getirilmek istenenler şunlardır : Evvelâ ka
mu düzen ve güvenini sağlamakla görevli bulu
nan ve devletin silâhlı bir zabıta kuvveti olan 
toplum zabıtasının tüm tasarrufları, görev 
alanları hukukla, kanunla sınırlandırılmak iste
niliyor ve şu görevler veriliyor; cumhuriyet ve 
hürriyet düzenini demokratik usullerle koru
mak, kanun dışı sokak ve meydan hareketlerini 
önlemek, toplumun ve kişinin maddi ve mânevi 
varlıklarının kanunlara aykırı grev ve lokavt
lar yüzünden kısmen ya da tamamen tahribe 
uğramasının önüne geçmek, toplumun kendisi 
veya kaderi üzerinde büyük ölçüde olumsuz et
kisi olabilecek her çeşit kanunsuz toplumsal 
olayların meydana gelmemesini sağlamak ve gel
diğinde gerekirse zor kullanarak etkisiz hale 
getirmek. 

Anayasada yer alan demokratik cumhuriyet 
müesseselerini ve bunları temsil eden şahısları 
ve yabancı devlet büyüklerini her çeşit tehlike 
ve tcavüzlerden korumak. Umumi hayata mües
sif âfetlerde ve yangınlarda can ve mal emni
yetine ait tedbirleri almak ve kurtarma faali
yetlerinde bulunmak. Her türlü tören ve göste
rilerde güvenlik tedbirleri almak ve muhtemel 
kanun dışı tahripkâr ve bunun gibi büyük öl
çüde olumsuz etkisi olabilecek olayları önle
mek. Nihayet il trafik ve bölge trafik zabıtası 
teşkilâtınca ihtiyaç duyulan yerlerde İçişleri 
Bakanlığının izni alınmak suretiyle trafik po
lisinin yetkilerini haiz olarak ve geçici surette 
trafik zabıtasına ve icabeden hallerde yine İçiş
leri Bakanının izni alınmak suretiyle önleyici 
zabıta hizmetlerine yardımcı olmak. 

İşte muhterem arkadaşlarım, 1 nci madde 
ile toplum zabıtasına verilmek istenilen görev
ler bunlar. Şimdi maddeye muhalefetlerini be
lirten sayın milletvekilleri lütfetsin, Yüce Mec
lisin bir üyesi olarak bana şu soruyu sorma im
kânını bahşetsinler. Neye muhalifsiniz? Cumhu
riyet ve hürriyet düzeninin demokratik usul
lerle korunmasına mı, kanun dışı sokak ve mey
dan hareketlerinin devamına mı, toplumun ve 
kişinin maddi ve mânevi varlıklarının kanunla-
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M. Meclisi B : 89 

ra aykırı grev ve lokavtlar yüzünden kısmen ya 
da tamamen tahribe uğramasının önüne geçil
mesine mi, toplumun kendisi veya kaderi üze
rinde büyük ölçüde olumsuz etkisi olabilecek 
her çeşit kanunsuz toplumsal olayların meyda
na gelmesinin önlenmesine mi, Anayasada yer 
alan demokratik cumhuriyet müesseseleri ve 
bunları temsil eden şahısları ve yabancı devlet 
büyüklerinin her çeşit tecavüzlerden korunma
sına mı? Nihayet umumi hayata müessir âfet
lerde polisin tedbir almasına mı, millî bir felâ
ket halini alan trafiğin vatandaşın can ve mal 
kaybına sebebiyet vermiyecek şekilde tanzimi
ne mi muhalifsiniz? 

Elbetteki verilecek en mâkul cevap, Türk 
milletinin temsilcisi olan her sayın üyenin bu 
durumları istemediğine göre, muhalefeti de ba
his konusu olamıyacaktır. 

O halde maddenin neresine muhalifsiniz? 
Bu görevleri yapmakla yükümlü kılınan toplum 
zabıtasının gerekli her türlü silâh, malzeme ve 
araçlarla donatılmasına mı? Eğer muhalefet 
buna ise, verilecek cevap çok daha rahat olur 
ve karşı düşünüş bizi çok yönlü bir yargıya gö
türür. Biz toplum polisine bu görevi verdik, 
ama ifa etmemesi için gerekli silâh, malzeme 
ve araçlarla donatılmasını istemedik. Bu şuna 
benziyor; bir kimseyi daktilo memuru olarak 
tâyin ediyorsunuz, kendisinden daktilo ile ya
zılmış yazı istiyorsunuz, fakat daktilo makina-
sını vermekten imtina ediyorsunuz. Polisin gü
ven ve düzeni koruması için her şeyden önce 
silâhlı kişilere karşı silâh kullanma mecburi
yeti vardır ve tarifinde; Devletin silâhlı zabıta 
kuvveti olarak tarif edilmiştir. Bu tarz garip 
bir anlayışı benimsemek mümkün değil. Kaldı 
ki toplumun düzen ve güvenini sağlamakla yü
kümlü devlet polisine; vatanperverce, cansipe
rane çarpışmak zorunda kaldığı kimselerin 
elinde, uzun menzilli otomatik silâhlar da olsa; 
«Sen, atış menzili 25 metreyi geçmiyen taban
cayla karşı koyacaksın!» demek, işi hafife al
mak olur. Kanun kuvvetinin üstünlüğü, devle
tin hükümranlığı diye bir şey kalmaz. Biz, böy
lece, ne maksada yöneldiği belli olmıyan tutucu 
bir düşüncenin yanında olamayız. 

Kamu düzen ve güvenini bozmaya yönelen 
eylem ve fiillerin faillerinde ne tür silâh varsa, 
Devlet kuvvetlerini hâkim kılmak için, onları 
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daha üstün silâhlarla donatmak zarureti kendi
liğinden ortaya çıkmaktadır. 

Bu meseleyi böylece arz ve izah etikten son
ra gelelim, «Toplum Zabıtası Memurin Muhake-
mat Kanununa tabi olsun mu, olmasın mı, key
fiyetine.. 

Sayın milletvekilleri; 
Evvelâ şunu belirtmek isterim ki, Memurin 

Muhakemat Kanunu, Sayın Akışık'm belirttiği 
gibi, ne devrini tamamlamıştır, ne de hukuk 
ilkelerine aykırıdır. 

Her meselede Anayasa ve Anayasa Mahke
mesi kararlarından, kendi düşünceleri istika
metinde sonuçlar çıkarmaya çalışan Sayın Ül
ker, her nedense bu mevzuda Anayasa Mahke
mesi kararma değinmediler. Acaba fikirleri as
kıda kalır diye mi; yoksa bu kararlardan ha
berleri mi yok? Bunu bilemiyorum.. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sıkılmazsanız 
ondan da bahsedeceğim.. 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Ve
sikaları konuştaracağım Sayın Ülker. 

Ancak, Memurin Muhakemat Kanununun ip
tali için üç defa Anayasa Mahkemesine dâva 
açılmış, Anayasa Mahkemesi, tevkife mütaallik 
16 ncı maddesi hariç, diğer hükümlerinin Ana
yasaya aykırı olmadığına karar vermiş.. 

Haddizatında ilk açılan dâva neticesinde ve
rilen karar bir kaziyei muhkeme olmasına rağ
men, Anayasa Mahkemesi, şartların değişmiş 
olabileceğini mütalâa ederek, her üç seferinde 
konuyu esas yönünden incelemiş ve her üçünde 
de adı geçen kanunun Anayasaya aykırı olma
dığına karar vermiştir. 

Eğer merak ederlerse arz edeyim. Anayasa 
Mahkemesinin, Memurin Muhakemat Kanunu
nun Anayasaya aykırı olmadığına dair kararı
nın tarihi, 20 . 9 . 1963 gün, 1963/59 esas ve 
1963/225 karar sayılıdır. Bu karar 19.10.1963 
gün ve 11535 sayılı Resmî Gazetede yayınlan
mıştır. 

Aynı mealde olan ikici kararın tarihi, 
14 . 11 . 1967 gün ve 1967/14 esas, 1967/36 ka
rar sayılıdır. Bu karar da 29 . 4 . 1968 gün ve 
12886 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır, 

Üçüncüsü ise, 11 . 1 . 1965 gün ve 1965 /53 
sayılı karar olup, 29 . 3 . 1966 gün ve 12263 
sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. 
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Kararın gerekçesini birlikte tetkik ettiğimiz 
zaman şu düşüncelere yer verildiğini görürüz. 
Yüce Meclisin vaktini israf etmemek için sade
ce bir pasajını okumakla yetineceğim. 

«Görülüyor ki, Anayasanın mutlak olarak 
yasakladığı, yurttaşların kanun karşısında; dil
lerine, ırklarına, cinsiyetlerine, siyasi düşünce
lerine, felsefi inançlarına, dinlerine, mezheple
rine göre farklı muamele görmemeleridir. Bun
ların dışında kanun önünde eşitlik, ancak nite
liklerde benzerlik ve yasalarda getirilen kural
lara uyarlık oranında söz konusu olabilir. Söz 
gelimi, bir kimsenin zenci olduğu için hekimlik 
etmesi engellenemez, ama ancak tıp fakültele
rini bitirenlere hekimlik ettirilir. Bir kimsenin 
dinsizdir diye üniversiteye alınmaması düşünü
lemez; fakat liseyi bitiremiyenler üniversiteye 
kabul edilmezler. Herkes avukatlık yapamaz 
veya memur olamaz. 

Bu örnekleri artırmak ve çeşitlendirmek 
mümkündür. 

Memurin Muhakemat !Kanunu hakkındaki 
kanun memurlara ilişkin Ibir kanundur. Sırf 
memurlar hakkında uygulanan kanunlarla me
mur olmıyanların (bir eşitlik ilişkisi düşünüle
mez. 

Öte yandan, inceleme konusu kanun, me
murlara bir Zümre, ismıif olarak imtiyaz tanı
makta değildir. Kanunun 'sağladığı bir çeşit 
teminattır. Bu da kamu hizmetinin iyi işlemesi 
için düşünülmüş ve düzenlenmiştir. Memur, gör
düğü (hizmet yüzünden ışık ışık isnat ve iftira
lara uğnyabilir. 'Kendisine memuriyetle ilgili 
'suç isnadedilen her memurun, hemen adliyeye 
sevkedilmesi, Ihem memurları tedirgin ederek 
hizmeti aksatır (hem İde hizmetin yürütülüşü 
üzerinde birtakım (haksız şüphelere yol açabi
lir. 

(Bu (çeşit iddiaların önce kamu (hizmetinin 
(gereklerini ve memurluk psikoloj isini iyi bilen 
kimselerin süzgecinden geçirilmesi ve ortada 
kovuşturmaya eğer bir eylem kalırsa, o zaman 
işin mahkemenin eline bırakılması, kamu hiz
metinin yararına bir tedbirdir ve kanunun sağ
ladığı da budur. 

Sonuç : Memuri Mulhakematı hakkındaki 
Kanunun, itirazın kapsamına girdiği kabul 
edilen 1, 2, 3, 4, 6, 6, 1, 13 ve 14 ncü maddele

rinin Anayasaya aykırı olmadığına ve itirazın 
reddine..» 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Biz, adli za
bıta diyoruz. 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Be
yefendi, müsaade ederseniz ona da temas ede
ceğim. 

Memur statüsüne igiren kimse, diğer va
tandaşlardan farklı Ibir 'hukukî rejime tabidir. 
IBir başka tâbirle, bir başka Ihukuk (hali ikti-
sabetmiş Olur. Yani objektif (hukuk bakımın
dan, diğer vatandaşların bağlı olmadıkları is
tisnai birtakım mükellefiyetlere tabi ve salâhi
yetlere sahiptir. 

Memur, vazifesi itibariyle, kendi arzu ve ih
tiyacı dışında birçok şahıslarla temas etmek 
mecburiyetinde kalmakta ve yine vazifesi 
icabı birçok şahısların şahsî, (belki de 'haksız 
menfaatlerini ihlâl etmektedir. Bu vaziyet me
murları birçok (husumetlere mâruz bırakmakta
dır. 'Fena niyetli insanların memurları korkut
mak, işinden alıkoymak İçin aleyhlerine dâva 
açmaları her zaman mümkün bulunmaktadır. 
Memurları (bu ıgibi menfi hareketlere karşı ko
rumak; ona emniyet, itimat, cesaret Ve (huzur 
vermek; onun sık sık ve sebepsiz, haksız yere 
adlî makamlar Ihuzuruna, mahkemelere Bürük-
lememek zaruridir. Zira, bu suretle görevlerin
den uzak kalmasına ve birtakım masraflar ih
tiyar etmesine mahal bırakmamak; âmme men
faatlerinin icapları ve lâmme menfaatleri ikti
zasındandır. 

Âmme hizmetlerinin nef'i, memurları hima
ye ötmeye mecbur kılar. Aksi Ihalde, zarar gö
recek âmme hizmetidir. 

Diğer taraftan âmme hizmetleri, huSuSi bir
takım prensiplere ve usullere tâbidir. Âmme 
hizmetlerinden çşkan birtakım ihtilâfların ayrı 
mahkemeler tarafından tetkik ve 'halli ikti
za etmesine giöre, Ibir (fiilin âmme (hizmetleri ica
bına uygun bir fiil ve hareket mi? Yoksa hiz
metin dışında kalan bir suç mu (olduğunu tet
kik etmek, yine aynı prensiplerin icabı olarak 
ihtisas ve salâhiyet sahibi mercilere aidolmak 
gerekir. 

İşte bu sebeplerden dolayı, memurların {mu
hakemelerinin ilk safhaları, yani (fiil ve (ha
reketinin mahiyetinin 'tâyin Ve tesbiti ve bin-
netice memurun muhakeme altına alınmasının 
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lüzumlu olup olmadığı hususunun tetkikiyle, 
(bir karar verilmesinin 'hususi işlere ve idari 
mercilere aidiolması prensibi kabul edilmekte
dir. 

Bir 'fiilin suç olduğu, bu suretle tâyin ve tes-
bit edildikten sonra, muhakemesinin adli mer
cilere (bırakılması ıgayet tabiîdir. Çünkü, Ihâ-
dise artık idari olmaktan çıkmıştır. İşte me
murların muhakemelerinin ayrı Ibir usule tabi 
tutulması bu esasa dayanmaktadır. 

Bu, dünyanın birçok demokratik ülkelerinde 
de böyledir. Ezcümle, bugünkü birçok idari 
müesseselerimizi almış olduğumuz Fransa'da ha
len yürürlükte bulunan 16 ve 24 . 8 . 1970 ta
rihli Mahkemeler Teşkilât Kanununda aynen 
şu hüküm bulunmaktadır : 

«Hâkimler idari kuruluşların faaliyetini en-
gelliyemezler. Ve idarecileri görevlerinden ötü
rü önlerine çağıramazlar. Aksi hareket vazife 
suçu cezası görür. tdari görevler kazai görev
lerden daima ayrıdırlar ve ayrı kalacaklardır...» 
şeklinde, <bugün yürürlükte bulunan Fransız 
mevzuatında bu hüküm mevcuttur. 

Görülüyor ki, hiçbir pratik faydası olmıyan, 
yalın ve dogmatik hukukî görüşlerin dışında, 
topluma düzen getiren ve güven veren bir hu
kukî düşünce ile mesele ele alındığı takdirde, 
Memurin Muhakemat Kanununun lüzum ve öne
mi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Toplum zabıtasının, Memurin Muhakemat 
Kanununa tabi olması, ifa ettiği ve bu kanunla 
edeceği görevin zaruretinden doğmaktadır. 
Şöyle ki : 

Toplum zabitasma 1 nci madde ile verilen 
görevlerin tamamı önleyici kolluk görevleridir. 
Madde gayet açık; her cümlenin sonu «koru
mak» kelimesiyle bitmektedir, önleyici kolluk 
görevlerinin de icranın idari görevi olduğunda 
ne hukuk doktrininde, ne de mevzuatımızda en 
ufak bir tereddüt yoktur. 

Misal vermek gerekirse, il idaresi Kanunu
nun 11 nci maddesinde «Vali, vilâyet sınırları 
içerisinde bulunan genel ve özel kolluk kuv
vetleri ve teşkilâtının âmiridir. Kamu düzen 
ve güvenini korumak için gereken tedbirleri 
alır...» denilmektedir. Bu itibarla önleyici kol
luk görevinden foaşka görevi bulunmıyan top
lum zabıtasının, Memurin Muhakemat Kanunu

na tabi olması ve onun dışında bir yargılama 
usulüne tabi tutulmaması kadar tabiî bir şey 
olamaz. 

O halde, toplum zabıtasının Memurin Muha
kemat Kanununt tabi olması yönünden madde
ye yapılan itirazlar yerinde değildir. 

Başka ne kaldı? Sayın Ülker'in; «Toplum 
zabıtasının geçmişteki tatbikatı çok kötü olmuş
tur; toplum zabıtası özel maksatlarla kullanıl
mıştır» şeklindeki beyanları... 

Sayın [Ülker'in «kötü tatbikatla » neyi kas-
dettiğini anlamak mümkün değil.. İlim ve ir
fan yuvalarını silâh deposu, kanun kaçaklarının 
yatağı, Havana Üniversitesi misâli Marksist ve 
Leninistlerin karargâhı haline getirmeye çalışıp; 
sabahın erken saatlerinden gecenin geç vakit
lerine kadar molotof kokteylleri, dinamitler, ma-
kinalı tüf etler, otomatik tabancalarla yağdırılan 
kurşun yağmurları altında vatanperverce, can-
siparane bir şekilde mücadele veren toplum za
bıtasının, büyük bir sabır ve itina ile kimsenin 
burnunu dahi kanatmadan Türkiya Cumhuriye
tinin kanunlarını hâkim kılması ve bağımsız 
yargı organlarının kararlarını infaz etmesi mi 
kötü tatbikat olmuştur Sayın Ülker? (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri) 

özel maksatla, A. P. siyasi iktidarı kastedili-
yorsa, A. P. siyasi iktidarının, Büyük Atatürk'
ün emaneti, kudretini, meşruiyetini millî ege
menlik ilkesinden alan Türkiye Cumhuriyetini 
korumak, onun kanunlarını hâkm kılmaktan 
başka hiçbir ezel maksadı olmamıştır, bunun 
dışında da bir maksadı yoktur. 

Sayın milletvekilleri, Birinci Türkiye Büyük 
Millet Meclisi çeşitli düşüncelere sahip millet
vekillerinden teşekkül etmişti. Fakat hepsinin 
birleştiği bir değer vardır: Vatan sevgisi, mil
let sevgisi. Birinci Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin bu haslet ve fazileti bizlere bir vatan ve 
çöken Osmanlı imparatorluğunun enkazı üze
rinde de genç bir Türkiye Cumhuriyeti kazan
dırmıştır. Biz de yüce milletimizin menfaatini 
icabettiren asgari müştereklerde birleşmek zo
rundayız. Geliniz, Türkiye'mizi her gün bir 
bankanın soyulduğu, masum çocukların hayatı 
üzerinde pazarlığa girişildiği bir ülke olmaktan 
çıkaralım. Türk vatandaşına korkudan azade, 
günlük hayatını hür ve mesut yaşama imkânını 
sağlıyalım. Hiç değilse, toplumun düzen ve gü
veninin sağlanması hususu ürerinde birleşelim. 
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Sayın milletvekilleri, Adalet Partisi olarak, 
kanunun 1 nci maddesinin hiçbir değişikliğe ta
bi tutulmadan aynen kabul edilmesi gerektiği 
görüşünü belirtir, Yüce Meclisi saygı ile selâm
larım. 

(A. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Söz sırası M, G. P. Grupu adına 

Sayın Turhan Feyzioğlu'ndadır, buyurun Sayın 
Feyzioğlu. 

M. G .P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ
OĞLU (Kayseri) — Değerli arkadaşlarım, bu 
kanun vesilesiyle bu kürsüde memleketin genel 
huzur ve asayişi ve Türk polisi söz konusu ol
duğu için, Grupumuz adına birkaç temel görüşü 
açıklamakta zaruret gördük. 

Evvelâ elimizde bulunan kanun tasarısının, 
komisyondan gelmiş olan metnin, yürürlükte 
bulunan 654 sayılı Toplum Zabıtası Kanununa 
göre getirdiği farkı iyice bilmek lâzım. 

Cumhuriyet ve hürriyet düzenini demokra
tik usullerle korumak, kanun dışı sokak ve mey
dan hareketlerini önlemek, kanunsuz birtakım 
tahrip hareketlerini, kanunsuz igrev veya kanun
suz lokavt neticesinde 'çıkabilecek toplumsal 
olayları (Önlemek gibi (hükümler esasen yürür
lükte olan kanunda vardır. 

Bu kanunla toplum polisinin, toplumsal olay
lar bulunmadığı 'zamanda veya böyle tehlikele
rin bulunmadığı zamanda trafik hizmetlerinde 
de kullanılması veya önleyici zabıta hizmetle
rinde kullanılması, yani toplumsal olayların, 
fırtınaların bulunmadığı devirde bu insanların 
boş durmayıp, genel zabıta hizmetlerinde kul
lanılması imkânı sağlanmak İsteniyor, bir. Bu
nun itiraz edilecek bir tarafını görmüyoruz, ik
tisadi bir noktadır. 

ikincisi; «Anayasada yer alan demokratik 
cumhuriyet müesseselerini ve bunları temsil 
eden şaihısları, yabancı Devlet büyüklerini her 
çeşit tehlike ve tecavüzlerden korumak...» Sa
nıyorum ki, (bu da bir Devletin varlığı ile, şe
refi ile ilgili bir vazifedir ve bu vazifeyi bir 
kanuna yazsanız da yazmasanız da Türk polisi
ne yaptırmaya mecbursunuz. 

Bir yabancı Devlet büyüğünü korumaktan 
veya şu (Meclisin üyeleri dâhil Türkiye Cumhu
riyetini, demokratik cumhuriyet müesseselerini 
ve bunları temsil eden şahısları korumaktan 
sarfınazar edebilecek bir zabıta düşünmek müm
kün değildir, 

Eski kanun, «Lüzum 'görülecek illerde», tâ
birini ihtiva ediyordu. Fakat, «Adana, Ankara, 
istanbul, izmir, Zonguldak gibi illerde ve lüzum 
görülecek illerde», diyordu. Aslında bir kanun
la toplum zabıtası kurarken Adana'yı, Zongul-
da'k'ı, istanbul'u, izmir'i ayırmak, toplum poli
sinin kuruluşunda bir lözel maksat veya bu iller
le ilgili bir maksat güdülüyormuş intibaını yan
lış yere uyandırır. Bunun arkasından da, lüzum 
gtörülecek bütün illerde kurmak yetkisi zaten 
yürürlükteki kanunda verilmiş. Bu illeri (say
maktan vazgeçip te, «Hükümetçe 'veya içişleri 
Bakanlığınca lüzum görülecek illerde» demek 
çok daha isabetli, çok daha iyi ve maksada uy
gun, genellik ifade eden bir yazılış tarzıdır. 

Toplum polisinin silâh ve teçhizatı üzerinde 
çok şey söylendi. Eski kanunu inceledik; «Ge
rekli silâh, malzeme ve araçlarla donatılmış», 
diyor. «Gerekli silâh, malzeme ve araçlarla do
natılmış» tâbiri, yeni metinde, «Gerekli her 
türlü silâh, araç ve malzeme ile donatılmış», 
şeklindedir. 

Arkadaşlar, aslında, «Gerekli silâh, araç ve 
malzeme ile donatılmış.» dedikten sonra mesele 
bu zabıtayı kullanan merciler için bir takdir 
meselesidir. Hukukî bakımdan bunun bir yeni
lik getirdiğine, hukukçu olarak, kaani değilim. 

Memurin Muhakemat Kanunu hükümlerinin 
uygulanması konusunda burada birçok beyan
larda bulunuldu. Bunun 'üzerinde duracak de
ğilim. 

Hülâsa, yeni kanunun eski kanuna göre, 
mevcut 1 nci maddeye ıgöre ıgetirdiği yenilik
ler, biraz evvel arz ettiğim gibi aslında müba
lâğa edilecek şeyler değildir. 

Gelelim polis hakkında genellikle ileri sürü
len beyanlara : 

Arkadaşlar, her hangi bir topluluğun içinde, 
geniş bir camianın içinde herkesin aynı durum
da olduğunu iddia etmek mümkün değildir. 
Hangi zümreyi alırsanız alınız, isterseniz kendi 
mensubolduğumuz «camiayı alalım, isterseniz üni
versite camiasını alalım, isterseniz polis camia
sını, isterseniz idareciler camiasını, tapu memur
ları camiasını alalım; tutumlariyle ve hizmetle
riyle iftihar edeceğiniz insanlar vardır, tutum
larını beğenmediğiniz insanlar vardır. En azın
dan bu Parlâmentonun çeşitli sıralarından otu
ranlar birbirlerini belki çok fazla beğenmezler. 
Kusurlu bulduğunuz arkadaşlar vardır, şu top-
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luluğun içinde birbirimizi kusurlu buluyoruz. 
Polisin içinde de kusurlu olanlar vardır. Ama, 
ıbir şeyi açıkça belirtmeye ve camia olarak Türk 
polisine sahip çıkmaya mecburuz. Bunlar da 
bu memleketin evlâdıdır, Türk milletinin evlâ
dıdırlar; polis camiasına sahip çıkmak, onların 
şereflerini, itibarlarını korumak vazifesi Türki
ye Büyük Millet Meclisinin ve Türkiye Cumhu
riyeti Hükümetinindir. 

(A. P sıralarından, «Ne zamandan beri?» 
sesi) 

Sizin uykuda olduğunuz 'zamandan beri bu 
vazifeyi ifa ©diyorum ben!.. «Ne zamandan be
ri?» nin cevabı bu. Hâdiselerin gelişmesini 
görmediğiniz ıgünden beri bu vazifeyi ifa ediyo
rum ve etmeye de devam edeceğim!... 

Sayın 'Bakan geçenlerde Polis Teşkilâtının 
kuruluşunun yıldönümü münasebetiyle yaptığı 
konuşmada bir bakana yanaşır şekilde, emri al
tında, bulunan camiayı savunmuştur, Türk po
lisini savujnmuştur, fedakârlıkla hizmet yaptık
larını belirtmiştir. Sayın Bakanın bu sözleri de 
derhal belli çevrelerin gayet sert saldırılarına 
ve tepkilerine yol açmıştır. Belki kendileri gör
düler, belki arkadaşlarımız bâzılarını gördü : 
«Nasıl böyle konuşuyor, demek bir şey değişme
miş, bu İçişleri Bakanı da geldi polisi savunu
yor!...» gibi. 

Vazifesini bilen her İçişleri Bakanı Türk po
lisini savunmaya devam edecektir, emri altında
ki teşjkilâtı savunmaya devam edecektir. Türk 
polisinin kuvveti ve itibarıdır ki, her Türk va
tandaşının güvenliğini ısağlıyacaktır. Bu insan
lar bir vazife yapıyorlar, emir alıyorlar, emri 
yeı'ine getiriyorlar. Hayatlarını istihkar ederek, 
hayatlarını ortaya koyarak vazife yapıyorlar, 
cüzi bir ücret ve geçim sıkıntısı içinde vazife ya
pıyorlar. Onlar da ayibaşıında evlerine yeterli gı
da maddesi götüremeımenin, çoluk - çocuklarına 
(baka/mamanın ıstırabını çekiyorlar, fakat yine de 
hayatlarını ortaya koyarak bir vazifeyi ifa edi
yorlar. 

Arkadaşlar, bu camia içinde hatalı hareket 
•eden birkaç kişi varsa bunları tecridederek, en 
(başta daha iyi eğiterek, daha iyi seçerek tedbi
rinizi alırsınız. Devletin vazifesi, suçlu olanı 
ayırmaktır ve bir camia içerisinde o camiaya 
yakışmıycm kimse varsa bunları ayırmaktır. 
Ama bir camiayı topyekûn kötüleyici anlama ge

lecek veya onların hizmet aşklarını, hizmet şevk
lerini azaltabilecek, Türk Devletini ve onun 
müesseselerini, başta Türkiye Büyük Millet 
Meclisini arkalarında, yanlarında hissetmelerine 
mâni olacak bir davranışın içime girmeye hiçbi
rimizin hakkımız yoktur. Bu takdirde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi dâhil, hiçbir cumhuriyet 
müessesesini korumak imkânı olmaz. 

Türk polisine saldıranlar Türk askerine de 
saldırmışlardır. Türk polisine silâh çekenler, 
Türk askerine de silâh çekmişlerdir. Devletin 
güvenlik kuvvetleri, onların karanlık emelleri
nim karşısına dikildiği zaman bu güvenlik kuv
vetinin üniforması nedir, cinsi nedir, çeşidi ne
dir bakmazlar. Onlar Tin'k Milletinin güvenliği
ne düşman oldukları için, güvenlik kuvveti po
lis lOİsun, asker olsun, karşısına dikileceklerini 
yazılı bildirilerinde ilân etmişlerdir. Satır satır 
takiıbettiğimiz yayınlarında bu maksatlarını çı
rılçıplak ortaya koymuşlardır. Maksatlarının ne 
olduğunu, beyaz üzerine siyah, her gün yazıp 
ilân eden insanların maksatlarımın artık ne ol
duğunu münakaşa etmeye mahal yok, söylüyor
lar adamlar ne yapmak istediklerini, açık açık 
ilân etmişlerdir. Sabotajlar yapacaklarını ilân 
etmişleridir beyler!.. «'Siz bugünkü hâdiselere 
bakmayın, köprüler uçtuğu zaman, fabrikalar 
uçtuğu zaman göreceksiniz» diye yazmışlardır. 
Hâdiselerin geleceğini yıllar evvel yazmışlardır 
ve biz yıllar evvel karşılarına çıkıp dikilmişiz-
dir. 

Gerilla örgütü kurma hazırlığı içinde olduk
larını, bu mevzudaki ilk yayınları çıktığı zaman 
bu kürsüye getirip, bu yayınların ardından ne 
gelecek diye yıllar önce sonmuşuzdur ve bu ge
rilla teşkilâtı kurulmuştur. Bu gerilla teşkilâtı 
bugün şehirlerdedir, yarın kırlarda ne yapacak
larını hesabetmeye mecbursunuz ve Devlet gü
venlik kuvvetlerini onlardam daha önce ve daha 
kuvvetli yapmaya mecbursunuz. 

Lenin, «ihtilâlciler profesyonel ihtilâlci ola
caktır ve karşılarındaki güvenlik kuvvetleri ka
dar talimli, eğitim görmüş, onlar kadar silâhlı 
olacaktır» diyor. «Vazifeniz budur, onlar gibi ve 
onlardan daha kuvvetli olacaksınız» diyor. 

O halde her devletin ilk vazifesi, kendi te
mellerini yıkmak istiyem, örgütlü, silâhlı bu te
şekküllerden çok daha kuvvetli olmaktır. Çün-
kün onarın, kapkaç, şurada vurup buraya kaç-



M. Meclisi B : 89 19 . 4 . 1971 O : 1 

mak, arkadan vurmak, gece karanlığından isti
fade ederek vurmak, tertipler hazırlamak, bas
kınlar yapmak gibi bir imkânları bulunduğunu 
bileceksiniz ve onlardan kat kat kuvvetli olmak 
lüzumunu idrâk ©dip zamanımda tedbir alacak
sınız. 

Bir hatıramı nakledeyim : îlk defa Türkiye 
İBüyük Millet Meclisine doğru bir sokak yürü
yüşü olduğu zamandı. Hükümet görevlisi olarak 
tesadüfen yabancı memleketlerde sahildi oldu
ğum bâzı toplum olaylarından misal verip, «Tür
kiye 1de bir toplum polisimiz yoktur, karakol po
lisi ile, normal polis teşkilâtı ile sokak hâdise
lerini önlemek mümkün değildir, önlemeye kal
kıldığı zamanı basit birtakım usullerle, medeni 
tekniklerle, meselâ su sıkmak suretiyle veya göz 
yaşartıcı birtakım araçlar kullammak suretiyle 
önleyebileceğiniz birtakım hâdiseleri, cana kıy
mak, kurşun sıkmak suretiyle önlemek gibi du
rumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Süratle, ki
minin (isyan polisi), kiminim (cumhuriyet gü
venlik bölükleri) tarzında yarı pols, yarı as
kerî şekilde kurdukları örgütleri misal göster
mek suretiyle, Türkiye Cumhuriyeti koruma bir
liklerini teşkile mecburuz ve süratle toplum 
olaylarının cereyan edebileceği büyük şehirlerde 
bu örgütlenmeye gidelim» teklifini 1961 - 1962 
yıllarımda Hükümete ben götürdüm, ki İçişleri 
IBakanı da değildim. 

!Bu örgüt kurulmuştur, genişletilmiştir, ihti
yaca göre kuvvetlendirilmesi ve genişletilmesi 
lâzımdır. Hattâ mütecavizlerin cesaretini kırmıak 
suretiyle lüzumsuz can kayıplarımı önlemek için 
lüzumludur. Fransa'da 1068 Mayısında Devlet 
yıkılıyordu. Ama, Fransa'da polisin ve Cum
huriyet Güvenlik Bölükleri denilen, şehir 
içimde kışlaları olan ve büzüm polisimize vıene-
mıediğimiz çok ileri teçhizatla teçhiz edilmiş 
bulunan, karşıdan görüldüğü zaman tedhişçi
yi korkutan, gerillâcı profesyonellerin daha 
karşıdan gördüğü zaman yüreklerini titrete
cek kadar örgütlü, kuvvetli, sayıca kalabalık, 
iecjhiızatlı olan bu kuvvetler, o tarihte yalnız 
kaldırım taşı yiyorlardı. Çünkü Mayıs ayında 
Fransa'yı kökümden yıkan harekette öğrencile
rin elinde dinamit yoktu, (tahrip kalıbı yoktu, 
/taJbamca yoktu arkadaşlar. 

Bunun tarihleri yazıldı, kitaplar çıktı. Kak 
dinim taşım söküp ona atıyordu sadece. Bu

gün de Fransa'da, şurada, burada öğrenci hare
ketleri vardır. Her yerde oluyor, her memle
kette varıdır, diye avutmayalım kendimizi, Si
lâhlı değillerdir, dinamitli değillerdir, bombalı 
değillerdir, tabancalı değillerdir, uzun men
zilli silahlara sahip değilleridir. Tahta parçası, 
taş parçası atıyorlar. 

Türkiyeide ise, polisimizin üzerine otomatik 
silâhlarla ateş edilmektedir. Askerimizin üze
rime otomatik silâhlarla ateş edilmektedir. Tür
kiye'deki hâdisenin bir değişik mahiyeti oldu
ğunu, milletlerarası fesat merkezleriyle irtiba
tının açık bulunduğunu, Marksist - Lenimist 
gerillâ örgütleriyle irtibatlı olduğunu, dış ile 
irtibatlı olduğunu kabul etmek lâzımdır. Yeni 
Hükümet, «dışarı ile iraibatı bilinen» diye pro
gramımda işaret etmiştir. O halde bu konuda 
eski Hükümet, yeni Hükümet ve hâdiseleri biraz 
takibeden herkes müttefiktir. Bumun karşısın
da gönül birliği yapalım, bu tehlikemin üzeıi-
ne hep beraber yürüyelim. 

Bu vesile ile şu tasarıyı Hükümetin benıimı-
sediğini - benimsediği tutumumdan (bellidir, ge
ri almamıştır - açıkça ifade etmesinde, birta
kım polemikleri kesmek bakımından fayda gö
rüyorum. Bir daha incelenmek üzere birçok 
tasarılar geri alımdı; bu tasarı Devlet hayatı 
(bakımımdan lüzumlu görülerek, Hükümet buma 
sahip çıkmıştır. Biram evvel kanunlaşması için 
izlemekte ve kovalamaktadır. Yeni Hükümet 
bu kürsüden bu görüşünü ifade ederse birta
kım lüzumsuz polemiklerim hızım keseceği ka
naatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, gümümüzüm ihti
yacı, huzurum ve asayişin sağlanmasıldır. Pek 
çok başka ihtiyaçlar arasımda, önemdi bir ih
tiyaç olarak bu sürüp gitmektedir. Güvenlik 
kuvvetlerimi bumu sağlıyabilecek hale getirmek, 
bizim içim IMeclis olarak kaçımılmaz bir soruma 
Juluktur. 

Türkiye önemli bir geçittedir. Birtakım in
sanlar bu önemli geçidin sonumda kendi iste
dikleri esaret düzeninin gelebileceği hayalime 
kapılıp, bugünden birtakım hazırlaktam içe
risine girmişlerdir. Onların bu hayallerini kır
mak taahhüdü ile işbaşına gelmiştir yeni Hü
kümet. «Sağ ve sol ıdiktatorya kurmıyacağım» 
diye gelmiştir. 
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Yayınlara (bakınız, şımarıklıklara bakınız; 
«Bütün istediklerimizi gerçekleştiriyoruz, ge
liyoruz iktidara, yakındır» diye (bugünden bay
ram 'sevinci ileri isürenlere bu kanun hiçbir şey 
değil. Hükümet gerekli (bütün tedbirleri zaman 
geçirmeden almalıdır. Zaman kısadır. 'Çok ıza-
man evvel «geç kalmıyor, geç kalmak çok geç 
kalmaktır» dedik. Tekrar ediyorum; >«geç kal
mak, çok geç kalmaktır» Öyle (bir noktaya geli
nir ki, ibuna (bugünkü Hükümetin de gücü yet-
miyebilir. Millet (bir ıfelâketin kenarına gelme
den 'huzuru ive asayişi sağlamak için gerekli 
olan Iher tedbirin demokratik çerçeve içinde, 
demokratik kuralların dışına taşmadan ve de
mokratik ülkelerin, yüzlerce yıllık demokrasi 
geleneği olan ülkelerin ibaşvurduğu tedfbirle-
ri - hattâ 'dışına taşmadan - almamız lâzım
dır. Ama, Türkiye'yi İngiltere'den, Batı Alman
ya'dan, (Fransa'dan dana köklü demokrasi gele
neklerine veya daha (fazla dış güvenliğe sahip 
bir ülke farzetmiyelim. İçinde bulunduğumuz 
coğrafyanın özelliklerini ve Ibunun (bize emret
tiği uyanıklığı, teyakkuzu ıbiran hatırdan çı-
karmıyalım. 

Devletten yana, Atatürk'ün kurduğu Cum
huriyetten yana, Atatürk milliyetçiliğinden 
yana olan 'herkes, Ibu yıkıcıların taarruzlarına 
uğnyacaktır. Hiçjbir tâvizin (bunları susturmak 
veya bunları hareketten alıkoymak için fay
dası «olmadığını da kesinlikle bilmek lâzımdır. 
Hükümet programı konuşulduğu gün grupu-
muz adına söylediğimizi bu vesile ile tekrar 
etmek isteriz: Cesaretle, inançlı, yıkıcı faaliyet 
erbabına ve anarşistlere hiçjbir şekilde göz 
kırpmadan, hiçbir yalpa yapmadan, Atatürk 
milliyetçiliğinin çizgisinde Türk Devletinin ya
nında ve Türkiye Cumhuriyetinin yanında bun
lara karşı vaziyet almak mevkiindeyiz. 

Hükümet, bununla ilgili olarak hangi ciddî 
tedbiri getirirse bizi yanında ibulacaktır. Hu
zur ve asayişi (sağlamak 'bakımından zayıf 
göründüğü takdirde, gerekli tedbirleri almakta 
geciktiği takdirde (bugüne kadar olduğu gibi, 
milliyetçi ve (Atatürkçü kuruluş olarak kendi
mize düşen uyarma vazifesini, acı tenkid vazi
fesini yapmaktan da geri kalmıyacağız. 

Anarşinin hiç kimseye fayda sağlamıyacağı-
nı, anaşinin »Cumhuriyet için, Cumhuriyetin 
bütün müesseseleri için ve Cumhuriyet müesse

selerinin vaz geçilmez unsurları arasında hu-
lunan siyasi partilerin hepsi için sadece yıkıcı 
ve löldüriicü olduğunu (bilmek mevkiindeyiz. 

Çocuğu kaçırılan babanın ıstırabını, can 
güvenliği, iş güvenliği kalmıyan vatandaşın ıs
tırabını her (birimiz, (bu felâket komşuya gel
miştir diye bakmadan, sanki kendi içimizde, 
kendi yuvamızda (bu (felâket varmış gibi hisse
derek, hu acıyı yüreğimizde »duyarak (bunun 
karşısına milletçe dikilebildiğimiz takdirde hu 
fesat yuvalarını söndürmeye muktedir olabiliriz. 

Çok muhterem arkadaşlarım, Türk polisini, 
Türk askerini, Türk güvenlik kuvvetlerini, 
jandarmasını itibarlı tutunuz, kudretli tutu
nuz. (Merak etmeyiniz, burada polise iftira 
edenler, memleketin başka Ibölgesinde, jandar
maya (başka iftirayı (savururlar. Türk Milletinin 
'bütünlüğünü, Türkiyenin vatan (bütünlüğünü, 
coğrafya hütünlüğünü parçalamak için girişi
len tertiplerle İstanbul'daki isoygun arasında 
irtilbat Ibulunduğunu ıbiliniz. Kesin olarak ir
tibat vardır. 

Bu durumda Türk güvenlik kuvvetlerinin 
hepsini kuvvetli kılmak, itibarlı kılmak, güçlü 
kılmak mevkiindeyiz. (Kusurlarını tedavi et
meli, bize düşen her şeyi yapmalı, ama onları 
kuvvetli kılmaya, itibarlı kılmaya da mecbur 
olduğumuzu (bilerek onlardan hiçbir fedakâr
lık esirgenmemelidir. (Cumhuriyeti koruyan 
kuvvetler, Türk Devletini koruyan kuvvetler 
Türk (Milletinin 'şükranına lâyıktırlar. 

iSaygılar sunarım, arkadaşlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — (Sayın (Hüsamettin Başer, bu
yurun. 

HÜSAİMHTTfflN 'BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın (Başkan, değerli (Milletvekilleri; 

Türk Polis Teşkilâtı 126 sene evvel kurul
muş ve Türk Milletinin (güvenliğini sağlıyan 
'bir teşkilâttır. Fakat, ©on iktisadi gelişmeler, 
sanayileşme, kültür artımı bilhassa 'büyük şe
hirlerimizde toplum hareketlerini artırmıştır. 

Toplum hareketlerini Polis (teşkilâtının bas-
tıramıyacağı, bunlarla mücadele edemiyeceği 
anlaşıldığı için 1995 yılında Toplum Zabıtası 
kurulmuştur. IBu, yalnıız Ankara, İstanbul, İz
mir, (Adana ve Zonguldak gibi (büyük şehirler
deki hareketleri (önlemek maksadiyle kurulmuş
tur. Toplum polisi diğer polise nazaran daha 
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silâhlı ve daha yeni vasıtalarla mücehhez du
rumdadır. , 

Şunu itiraf etmek lâzımdır ki, (bir konuş
mamda arz etmiştim; «İnsanlar sıhhatinin kıy- i 
metini hastalanınca, hürriyetin kıymetini de 
(hürriyetler tehlikeye düşünce anlar.» demiştim. 
Türkiye <bu durum karşısındadır. Büyük şehir
lerimizde, ıbilhassa Ankara ve istanbul gibi 
yerlerde komünistler at koşturmakta ve ideoln- ı 
jilerini Türk (Milletine kabul ettirmek için üni
versitelere, büyük işçi teşekküllerine sızmak
ta ve üstü kapalı kurmuş 'oldukları dernekler
le 'Türk Milletinin huzurunu 'bozmak istemek
tedirler. 

Bugün, 'Türkiye coğrafî hakımdan da en 
kritik Ibir noktadadır. Asırlık düşmanımız Rus
ya üzerimizde, diğer demokratik memleketler 
de rejimini yerleştirmek için anarşi çıkarıyor, 
huzuru bozuyor ve ne yapmak lazımsa yapıyor. 
Ankara^da ve İstanbul'da Ibu yapılmaktadır. 

Yunanistan, Bulgaristan, Kıbrıs etrafımız
da; ISuriye ile Irak'ın durumları malûm Hu
dutlarımızda ıbir dostumuz İran kalmaktadır. 
!Bu bakımdan Yüce Parlâmentonun, Ibir anar
şik hareketler karşısında Ibu vatanın (birlik ve 
Iberaberliğini koruması lâzımdır. 'Bunda, elbir
liği ve gönül hirliği ile (çalışması lâzımdır. 

ıBulgün, 'Türk Polisi '800 hin memurun içe
risinde en güç şartlar içerisinde vazife yapan 
insanlardır. IKarşısmdakiler, hu memleketin ço
cukları, işçilerimiz. Başka Ibir düşman kuvveti 
olsa onlara karşı elindeki silâhı rahatlıkla kul
lanabilir. Fakat dikkat edin ki, elindeki si
lâhı dâhi kullanamaz durumdadır. Bu bakım
dan, biz hunlan yeni kanunlarla, yeni tedbir
lerle görevli, yetkili kılmaya mecburuz. 

Maalesef, şunu itiraf edelim ki, üniversite
lerimiz silâh deposu haline geldiği zaman, cep
hanelik haline geldiği zaman, polis orayı ara
maya girdiği zaman bâzı profesörlerimiz, «Katil 
polis, giremezsin» diye ideolojik hareketlerde 
"bulunan öğrencilere yardım etmişlerdir. 

Mahkemelerimizde savcılarımız icabında 
suçluları salıvermişlerdir. Polise halk yardım 
etmezse, savcı yardım etmezse, hâkim yardım 
etmezse, vatandaş yardım etmezse, hiz onu or
tada koyarsak bu anarşiyi nasıl önliyeceğiz ar
kadaşlar? I 

Onun için (biz, elbirliği ile polisi takviye I 
etmeye mecburuz. Polisten kim korkar? ıSa- [ 

nıklar korkar, (suçlular korkar, caniler korkar, 
bu memlekete ideolojilerini gerçekleştirmek is
tiyen insanlar korkar ve onu devamlı kötüler
ler. 

İşte 1968 yılında Fransa'da toplum hareket
leri olduğu zaman, harekete iştirak eden insan
lar derhal muhasara ediliyor, mahkemeye gö
türülüyordu ve şahide dâhi lüzum görmeden 
mahkemeler Ibunları mahkûm ettiler. (Bu imkân 
kanunen, rejimi korumak için verildi. 

1908 yılında Ziraat Fakültesinin açılış me
rasiminde Anamuhalefet Lideri ne dedi? «Tale
beler, hareketlerinizi beğenmiyorum; bu, sizi 
halk nazarında küçültüyor-» öbür taraftan da 
döndü Hükümete «Sabırlı ve temkinli hareketi
nizden dolayı teşekkür ederim» dedi. Yine «Si
lâhlı gençlik olamaz, bunlar Atatürk gençliği 
değildir. Talebe; elinde kitabı, defteri olandır.» 
dedi. Birtakım öğretim üyeleri bu sözler karşı
sında ne dediler, biliyor musunuz : «Bunamış-
tır, doğru değildir.» 

(Siyasal Bilgiler hâdisesi olunca, oradan bir 
grup profesör Anamulhalefet Liderinin yanma 
giderek «Bizi kurtarın» diyorlar. «Nasıl?» diye 
soruyor. «Bana dört gün evvel bunak diyordu
nuz. Talebelerin ellerinde silâh var mı?» diye 
soruyor. «Var» cevabını veriyorlar. «Buna rağ
men ben yine bir tahkik heyeti gönderiyorum» 
diyor. 

Bakın, arkadaşlar, polise yalnız «vazife yap
sın» demek olmaz. Bizim profesörlerin, savcıla
rın, hâkimlerin ve vatandaşların müzahir olma
sı lâzım. 

Polis ufak bir hareketten dolayı vatandaşa 
cop kullandı, deniyor- Savcılarımız hakkında 
derhal dâva açıyor. Takipsizlik kararı ver ba
kalım... 

Burada bâzı arkadaşlarımız «Memurin Mu-
hakemat Kanununa tâbi olmasın» dediler. Bir 
tapu memurunu bir masa başında vazife gören 
memuru Memurin Mühakematma tabi tutuyor
sunuz da, canını dişine alarak bu anarşiyi ön
lemek istiyen insanlara neden vermiyorsunuz? 
Polisin vazifesi hâdiseleri önleyicidir. Yalnız 
adlî vakalarda Memurin Muhakemata tabi de
ğildir. Bunu karıştırmamak için buraya sarih 
hüküm konmuştur. Biz bunları yetkili kılma
ya mecburuz. 
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işte Orta - Doğu Üniversitesinde ne dedi bir 
kısım anarşist talebeler? Yolu kestiler; «Biz 
polisle çarpışacağız» dediler. Bu ne demektir 
arkadaşlar? Bu üzücü bir olaydır. Orada yüz
lerce vasıta, oradan geçen binlerce yolcu iki sa
at yolda bekletildi ve hürriyetleri tahdidedildi. 
Orada şoförler, şoför muavinleri veya müşteri
ler başka türlü hareket etselerdi de büyük bir 
hâdise olsa idi, iyi mi idi yani? Memleket için 
bu övünülecek bir şey midir? 

Bir de, lokavt ve grev hakkı işverenlerimize 
ve işçilerimize tanınmıştır. 1960 tan sonra- Biz 
bunun hiçbir zaman karşısında değiliz; kanuna 
ve usulüne uygun olarak yapsınlar. Fakat, is
tanbul'da son olaylarda gördünüz ki, işçiler 
kendi çalıştıkları müesseseleri tahribe kadar* 
gitmişlerdir, bir atasözümüz vardır, ben bunu 
burada tekrara dahi utanıyorum. Tabiî ki ka
nunsuz hareketlerin karşısına toplum polisi çı
kacaktır. Yoksa normal izinini almış, yapmış, 
hakkı varsa istiyecek. Ona belki yardımcı olu
yor. Bunun dışında lokavt ve grev hakkı suiis
timal edildiği zaman, karşı çıkacaktır. 

Memleketimize bir devlet büyüğü geldiği za
man evvelâ Türk Milletinin şeref ve haysiyeti 
için, biz onu kendi evimizde korumakla mükel
lefiz. Kim gelirse gelsin, toplum polisi buna 
yardım edecektir. 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 
vatandaşa bu hak verilmiştir; ama bu hakkı 
suiistimal ettiği zaman, elbette ki önleyici ted
bir olarak toplum polisi karşısına çıkacaktır. 
Törenlerde güvenlik tedbiri alacaktır. Çünkü, 
sıkışmalar oluyor, hareketler oluyor, maksatlı 
insanlar buraya giriyor. Tedbir alacaktır. 

«Yangın ve sel felâketlerinde de vazife ala
caktır» diyor- Sayın Fevzioğlu'nun dediği gibi 
boş vakitlerini değerlendirecektir. Veyahutta 
biz bunları kanuna koymadan da göndersek, bu 
sefer de herhangi bir yaralanma veya ölüm ol
duğu zaman; «Efendim, niye vazifesiz gönder
diniz?» gibi bir sual karşısında yetkililerin kal
maması için bu felâketlerde de görevlendirilme
si lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, gelen tasarının aynen 
benimsenmesi lâzımdır. Memleketin tablosunu 
önümüze koyduk. Biz toplum polisine bilhassa 
Parlâmento olarak destek olmak, kanunlarla 
ona yetki vermek mecburiyetindeyiz. Değilse, 

j rejim de, hürriyetlerimiz de tehlikeye düşer. 
I Dikta ve komünistlik geldiği zaman ne basının, 

ne adliyenin, ne Parlâmentonun sesi çıkmaz. Bu 
bakımdan, bu tasarı yerindedir. 'Saygılar suna-

I nm. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — (Sayın milletvekilleri, görüşü
len birinci madde üzerinde altı sayın üye ko
nuşmuştur. Şimdi, sayın Hükümet konuşmak is-

I tiyorlar mı efendim? 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA

NIŞMAN (Erzurum) — Konuşacaklar efendim. 

I BAŞKAN — Buyurun ISayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI HAMDİ ÖMEROĞLU 

I — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
I 654 sayılı Toplum Zabıtası hakkındaki Ka

nunun birinci ve üçüncü maddelerinin tadili 
I hususunda sayın milletvekillerinin lehte ve 
I aleyhte konuşmalarını dikkatle dinledim-
I Şimdiye kadar ifade olunduğu veçhile, ka-
I nunun birinci maddesi, mahdut olaylarda top-
I lum zabıtasına müdahale etmek fırsatını ver-
I mektedir. Huzurunuza getirilen kanun tasarısı, 
I toplum zabıtasının bâzı vilâyetlerde cereyan et-
I miyen sokak ve meydan hareketleri ile, ki 171 
I sayılı Kanunla ilgilidir; yani Toplantı ve Gös-
I teri Yürüyüşleri Kanunu ile ilgilidir ve diğeri 

de kanunsuz grev ve lokavt hareketlerinin ön-
I lenmesini ancak kapsamı içerisine almıştır. 

I Bir çok sayın milletvekilleri, kanunun özü
ne girerek etraflı tahlillerini yapmak suretiyle, 

I kapsamının neden genişletilmesi lâzımgeleceği 
hususuna1 değindiler, 

Huzurunuzu fazla işgal etmek istemiyorum. 
Yalnız, bir çok memleketlerde toplum zabıtası-

I na, esas görevi dışında bâzı vazifelerin de ve-
I rildiğini bilhassa belirtmek isterim. 

Meselâ Fransa'da, «Compagnie Republicaine 
de Securite» dedikleri toplum zabıtası vardır. Bu 
zabıta, trafik hizmetlerini, hudut, liman, hava 
meydanı ve gümrük kontrol işlerini de yapmak
tadır. Ayrıca, yazın plajlarda ve kışın kayak 
sporlarında kurtarma işlerinde de kullanılmak
tadır. 

Yine italya'da, adlî zabıta işlerinde kulla
nıldığı gibi Mafia gibi çetelerle de mücadele iş
lerinde vazife görmektedir. 

Almanya'da da her türlü koruma işleri, top-
| lum zabıtasının görevleri meyanındadır. 
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Amerika'da her türlü idari polis hizmetleri
ni, Noel günleri ve millî bayramlarda trafik 
hizmetlerinin görevlerini de ifa etmektedir. 

Şu kısa izahatımla, toplum zabıtasının esas 
görevi dışında bâzı tâli vazifelerin de ifası ge
rekeceği hususunum bütün garp memleketlerin
de yer almış bulunmakta olduğunu tebarüz et
tirmek istedim. 

iSaym milletvekilleri, bugün hepimizin de 
takdir edeceğimiz bir hususu arz etmek iste
rim : Ülkemizin bir dar boğazın içinde 'bulun
duğuna işaret etmek isterim. Yüksek Heyeti
nizde büyük bir ekseriyetle tasvip görmüş olan 
Hükümet programımızda, memleketin asayişi
nin öncelikle ele alınacağına hassaten işaret et
miş bulunuyoruz. Reform hareketlerinin 'ger
çekleştirilebilmesi, huzur ve güven olan bir 
memlekette ancak mümkün olabilir. Cidden, 
Emniyet 'Teşkilâtı mensupları görevlerini ifa 
ederken, münferit hâdiseler, kusurlu hâdiseler' 
olmuş olabilir, Fakat, salâhiyetle ifade edeyim 
ki, çok kısa zamanda İçişleri Bakanlığı görevini 
ifa ettiğim şu sıralarda müşahede ettim ki, cid
den zabıta vazifesini feragatla, fedakârlıkla ve 
mahrumiyetler içinde yapmakta olduğunu, hu
zurunuzda ifade etmek isterim. (A. P. sıraların
dan «Allah razı olsun» sesleri) 

Bugün şayet zabıta âmirleri veya tarafsız ol-
mıyan kişiler tarafından istenilmiyen istikamete 
sevk edilmek istenildiği takdirde, kusuru onlar
da aramamak gerekir. Şunu katiyetle ve sara
hatle belirtmek isterim : idare, zabıtası ile bir
likte mutlak ve mutlak olarak tarafs'z hareket 
edecektir. Bu tarafsız hareket ettiği esnada, 
vazifesini şu veya bu şekilde aksatmak yahut 
yerine getirmek istemiyem gerek zabıta ve ge
rek idare âmirlerine rastlamak istemediğimi ve 
bu gibi arkadaşların bulunacağını da ümit et
mediğimi ifade etmek isterim. 

iSaym milletvekilleri, bugün huturunuza ge
tirilen tasarı, esasen toplum zabıtası tarafın
dan yapılagelmekte olan görevleri bu kanun 
kapsamı içine almaktan başka bir mâna ve mak
sat gütmemektedir. 

Huzurunuzdan ayrılmadan önce, bu tasarı 
hakkında Yüce Meclisin bütün gruplarının has
sasiyetle durmalarının ışığı altında görevimi
zi buna göre yapacağımızdan emin olmanızı bil-

I hassa istirham ederim. (Saygılarımı sunarım. 
(0. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergeleri var okutu
yorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Müzakere konusu kanun tasarısının birinci 
maddesi üzerindeki müzakerelerin kifayetini 
arz ve teklif ederim. 

Manisa 
Süleyman! Çağlar 

Sayın Başkanlığa 

Birinci madde üzerinde yeteri kadar konu
şulmuştur. Yeterliğin oylanmasını arz ve teklif 
ederim. 

Çorum 
Kemal Demirer 

Sayım Başkanlığa 

Konu yeteri kadar arkadaşlar tarafından 
konuşulmuş ve aydınlığa kavuşmuştur. Binaen
aleyh yeterliğe karar verilmesi için gereğini 
arz ve rica ederim. 

Urfa 
Bahr! Karakeçili 

BAŞKAN — Yalnız burada «son söz millet-
vekilinindir» kaidesine uyarak bir arkadaşa da
ha söz verebilirim. Ondan sonra yeterlik öner
gelerini oylıyacağım. 

ıSöz sırası Sayın Nuri Kodamanoğlu'nda, bu
yurun efendim. 

NÜE.İ KODAMANC&LU (Niğde) — Sayın 
Balkan, değerli arkadaşlarım; 

iki oturumdan beri Devlet güvenlik kuv
vetlerinden b:r kesimin hukukî statüsünü 
açıklığa kavuşturmak vs onu bir ölçüde pe
kiştirmek için tartışmalar 7/apıyoruz. 

Devlet güvenliğini temelinden ilgilendir
diği için, konuya Devlet seviyelinden bak
mak mükellefyetindeyis. Meseleyi, siyasi parti
ler seviyesinden görerek, birtakım parti men
faatleri sağlamak amaciyle ele almak, işin 
ciddiyetini© ©aygısızliılk olur. Parti içi ya 
da dışı çöbrs'tleriri, partilere ya da hatiplere 
çatarak sağlamaktan başka çaresi olımıyan 
'birtakım konuşmacıları parti sözcüsü olarak 
seçmek, meseleleri soğunkanlı olarak tartışma
mızı engellemektedir ve bu iki celseyi sırf 

I bu yüzden kaybettiğimizi arz etmek isterim. 

632 — 



M. Meclisi B : 89 19 . 4 . 1971 O : 1 

Aziz arkadaşlarım, 
Devlet güvenlik kuvvetlerinin haysiyeti, 

itibarı ve tesirliliği Devletin hayisiyeti de
mektir. Bu temel ilkeden ayrılamazsınız. Po
lisi saygı görmiyen fbir ülkede Devlet de 
saygı görmez. Onun içindir ki, polise yetki 
verirken de, polisi kullanırken de onun itiba
rının Devletin itibarı olduğunu bilerek dav
ranmak mecburiyeti vardır. Bu itibarla olay
ları hissî olanaktan öteye, objektif ölçüler 
içerisinde düşünmek mecburiyetindeyiz. 

Sayın Bakanın buradaki inşirah verici 
beyanlarından sonra, daha büyük bir huzur 
ile, maruzatımı büyük ölçüde azaltacağım. 
Yalnız, eğer bilgisizliğe dayanmıyorsa - bi
lemiyorum maksadı nedir - birtakım yanlış 
beyanlarla bir nokta gerçekten karanlıkta 
kalmıştır. Buna bir aşıklık getirmek için kı
saca vaktinizi alacağım. 

Eurada geçen oturumda beyan edildi. 
Toplum zabıtasını Memurin Mulhakemat Ka
nununun imkânları ile teçhiz edip, ölbür ra
bıtaya bunu tanımamafe baksîzlik v. a. g'fbi... 

Arkadaşlar, bu tam&miyle yanlı} bir be
yandır. Katiyen hukuk mevzuatımızla alâkası 
olmıyan bir beyanıdır. Bir defa, genellikle 
Türk polisi Memurin Mulhakemat 'Kanunu yet
kileriyle müoeblhezldir. Toplum polisi de bir 
memur oluğu için, alslında Memurin Mufca-
kemat Kanununun imkânlarından elbette isti
fade edecektir. Buna şüp&e yok; fakat b:ı 
noktada birtaloim tereddütler olabilir endişe
siyle tasarıya böyle bir fıkra eklenmiş. Bu 
fıkranın yazılışı, şimdi arz edeceğim bir yan
lışlığa mahal verir endişesiyle, grupumusr.n 
sözcüsü arkadaşım bir değerli tahlil yapiı. Fa
kat ıdiğer hissi konuşmalar sırasında zanne
diyorum ona gereği gibi değer veremedik. 
Bunu bilhassa açıklıyarak, konuyu-bu nol:1 la
da aydınlığa kavuşturmaya çalışacağım. 

Aziz arkadaşlarım, 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 3006 

sayılı Kanunla değiştirilen 154 ncü madde
sinin 3 ncü fıkrası aynen : 

(Cumhuriyet müddeiumumisinin şifahi v:ya 
yazılı talep ve emirlerini yapmakta suiistimal 
veya terahileri görülen zabıta âmir vs mamur
ları hakkında müddeiumumilikçe doğrudan 
doğrudan doğruya takibatta bulunulur. An

cak zabıta âmiri olanlar hakkında hâkimle
rin vazifelerinden dolayı tabi oldukları mu
hakeme usulü tatbik olunur.» 'diyor. 

Şimdi, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun bu hükmü getirmesinden maksat, po
lisin vazife yaparken sanıkların mukabil 
dâvalarında alelade suçlu gibi muhakemeye 
gitmelerini teımin etmek değildir. Bilâkis 
savcmam, Türk kanunlarınan uygulanmasında 
vereceği emirlere karşı polisin, Memurin Mu-
bakematı Kanunu hükümlerini bahane ederek 
vazife görmekten imtina etmesini engellemek
tir. Bilmiyorujm bu değerli noktaya dikkatini
zi kâfi derecede çekebiliyor muyum? 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Suç iş
lendiği takdirde... 

NURİKODAMANOĞLU (Devamla) —Evet, 
suçun işlenmesi halimde, yani, polisin adlî gö
rev yaptığı anda savcı (tarafından verilecek 
emirleri harfiyen ifa etmesini »ağlamak için 
bu hüküm getirilmiştir. Kurada polis »avcının 
emirlerini ifa etmekten kaçamıyacalktır, Mie-
murin Muhakematı Kanunu hükümlerine sığı
narak. Böylece vazifenin görülmesi sağlama 
bağlanmak isltenanişitir. 

Şimdi, önceki tasarının son fıkrası öyle 
umumi yazılanıış M, sanki adlî vazife görürken 
de polis Memurin Muhakematı Kanunu hüküm
lerine dayanarak savcının emirlerini ifa et
mekten çekinebilir. İşte kaygı beyan eden ar
kadaşlarımın dayandıkları nokta bu idi ve bu
na bir ölçüde ağırlık tanımakta da fayda var
dır. Nitekim bu mesele sayın komisyona ve sa
yın bakanlığa arz edilmiş ve kendileri de bu 
tereddüdü yenecek bir değişikliğe iltihak bu
yuracaklarını beyan etmişlerdir. Bendeniz de 
ıbu beyana dayanarak, bu noktada bir açıklık 
gelebilir ümidiyle bir takrir verdim. Daha ön
ceki beyanlarına dayanarak arz ediyorum ki, 
Hükümet ve sayın komisyon da iltihak edecek, 
konu vuzuh bulacaktır. 

O halde, mâruzâtımın bu noktasını bâr de
fa daha kıisaca söylemek gerekiyorsa, önemli 
olan nokta şurada toplanıyor : Elbette toplum 
polisi vazife yaparken Memurin Muhakematı 
Kanununa Itabi olacaktır, malî zabıta görevi 
yaptığı müddetçe. Adlî (zabıta görevi yaptığı 
müddetçe de, elbette Memurin Muhakematı Ka
nunu hükmüne tabi olmıyarak, Ceza Muhakeme^ 
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leri Ulsmlü Kanununum 3006 sayıOı Kanunla ımu-
addel 154 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasına 
uyacaktır. Yani, savcının eminlerini harfiyen 
yerine ©etirecelktir. 

O halde, bendemizin önergeme ihtiyaç var
dır. Bu yolda Ibir tavzihe ihtiyaç vardır ve böy
lece zannediyorum ki, Devlet G-üvenliJk Kuvvet
lerinin vazife yapmakta gösterecekleri metanet 
ve cesarete destek olmıulş olacağıiz. Buna ihti
yaç varıdır ve bunum hilafına; toplum polisi 
bu noktada yetkiyle teçhiz ediliyor, öbür po
lislerden ayrılıyor gilbi, birtakım kasıtlar ifa
de ve îma eden arkadaşlarımızın da tümüyle 
haksızlığına işaret etmek isterim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Türkay, yeterlik aley
hinde konuışmak üzere (buyurun. 

HASAN TÜRKAY (istanbul) — Sayın Baş
kan, ımühtereım arkadaşlarımı; 

Aslımda güzel vatanımızın emniyeitliyle ve 
asayişiyle ilgili çlok mühim addettiğim bu ka
nun tasarisınan karşısında değilim. 

Sadece toplum polisinin gMemımesinin, ge
rekli araçlarla teçhiz edilmesinin, memleketi
mizin asayişimde, Cumhuriyetimizin savumima-
sınlda ne kadar mühim rol oynıyacağını, bu
num ne kadar isabetli lolduğunu bâssı arkadaşla
rımız daha anlayamamış olduklarından dolayı, 
meselenin biraz daha vuzuha kavuşması ha
linde aleyhte konuşan arlkadaşlarıımiızıın da bu 
işi beniknsiyeicekleriini lümidettiğim için, müza
kerelerin biraz daha devamını istiyorum. 

Diğer taraftan, toplum hâdiselerinin dışım
da toplum polisinin afetlerle illgili görevlerde 
bulunıdurulmasınm ehemmiyetinin bâzı arkadaş
larımız tarafından .daha iyi (kavranabilmesi için 
müzakerelerin devamını istiyorum. 

Diğer bir nokta da, yanlış anlamamışsam, 
sayın Bakanımıiz konuşmalarında, nmevcudo-
lan polis şeflerimin ve polis âmirlerinim içinde, 
yanlış istikametlere giden bir arkadaşımızın 
mevcuıdolmaJdığını ıslöylediler ve sadece olmuşsa, 
birtakım çevrelerin yanlış yol göstermelerin
den mütevellildöMıuğunu beyan etmiştir. Bun
da ıkasdî nedir? Eğer kasıt bumdan evvelki hü
kümetler tarafından veya birtakım çevreler 
tarafımdan ise bunun vuzuha kavuşmasını, 
eğer başka bir ımaksat, başka bir (kalsit yoksa 
bunun da aydınlığa kavuşmasını rica etmek 

üzere, müzakerelerin biraz daha uzamasını tek
lif ediyorum. 

Teşekkür ediyoruım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
arız ediyorum. Kabul edenler... Etrnıiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 nci madde (üzerinde 9 aded tadil önergesi 
varıdır. Aykırılık sırasına göre okutuyorum : 

19 . Nisan 1971 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasamızın, «Herkesin, kişiliğine bağlı, 
dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel 
hak ve hürriyetlere sahibolduğu» hakkındaki 
temel ilkesine; başlangıç kısmında ve birinci -
ikinci kısımlarında yer alan pek çok madde
siyle sair maddelerine; özellikle 11 nci madde
sine, yani «Kanun, kamu yararı, genel ahlâk, 
kamu düzeni, sosyal adalet ve millî güvenlik gi
bi sebeplerle de olsa. bir hakkın ve hürriyetin 
özüne dokunamaz» şeklinde kaleme alınmış olan 
11 nci maddesinin 2 nci fıkrasına aykırı bulu
nan ve halen müzakeresi yapılan 654 sayılı 
Toplum Zabıtası kurulması hakkındaki Kanu
nun 1 nci maddesirii değiştiren kanun tasarısı 
metninden : 

1. 1 nci maddenin 3 ncü satırı sonunda 
«toplumun» sözcüğü ile başlayıp 9 ncu satırda 
«hale getirmek» sözcükleriyle biten iki cümle
nin; 

19 ncu satırda «muhtemel» sözcüğü ile baş-
lıyan, 21 nci satırda «önlemek» sözcüğü ile son 
bulan cümlenin; 

29 ncu satırda «ve gerekli» sözcüğü ile baş
layıp 30 ncu satırda «donatılmış» sözcüğü ile 
biten yarım, cümlenin; 

Ve «Toplum zabıtası mensupları hakkında 
Memurin Muhakemat Kanunu hükümleri uygu
lanır» ibaresinin; 

Çıkartılmasını ve 1 nci maddenin aşağıdaki 
biçimde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

istanbul Bağımsız Milletvekili 
Mehmet Ali Aybar 

Madde 1. — 14 . 7 . 1965 tarih ve 654 sa
yılı Toplum zabıtası kurulması hakkında Kanu
nun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 1. — Herkesin kişiliğine bağlı, doku
nulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve 
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hürriyetlere sahibolduğu; bu hak ve hürriyetle
rin özüne, her ne sebeple olursa olsun, kanunla 
dahi dokunulamıyacağı; dil, ırk, cinsiyet, siya
si düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrım: 
gözetmeden herkesin kanun önünde e«it bulun
duğu esaslarına dayalı ve Anayasanın başlan
gıç kısmı, 1 ve 2 nci kısımlarında yer alan ilke 
ve maddelerle açıklanmış ve teminata bağlan
mış bulunan Cumhuriyet ve hürriyet düzenini, 
demokratik usullerle, yani kişinin temel hak ve 
hürriyetlerine, hukuk devleti, sosyal devlet il
kelerine kesinlikle saygılı olan tedbirlerle ko
rumak amaciyle, nüfusu merkez ilçe itibariyle 
150 bin ve daha kalabalık olan illerde, tabanca, 
göz yaşartıcı bomba, kavçuk cop, miğfer, kal
kan ve kurşun işlemez yelek, alıcı - verici tel
siz ve motorlu araç ve gereçlerle donatılmış, 
Anayasa eğitimi ve özel meslekî eğitimden ge
çirilmiş toplum zabıtası teşkilâtı, Bakanlar Ku
rulu karariyle kurulabilir. 

Toplum zabıtasının görevi : 1 nci fıkrada 
açıklandığı biçimde Cumhuriyet ve hürriyet dü
zenini demokratik usullerle korumaktır. Top
lum zabıtası, Anayasamızın gerçek ve tüzel 
kişilere tanıdığı hak ve hürriyetlerin kullanıl
masını engelliyemez. Tersine bu hak ve hürri
yetlerin kullanılmasını engelliyenleri, demokra
tik usullerle zararsız hale getirerek, Anayasal 
hak ve özgürlüklerin kullanılmasına yardımcı 
olur. Toplanma ve gösteri yürüyüşü yapma hak
kının kullanılması sırasında silâh çeken ya da 
saldırıda bulunanlar, zararsız hale getirilerek 
suçüstü hükümleri gereğince derhal hâkim hu
zuruna çıkarılır; fakat silâhsız ve saldırısız ola
rak toplantı ve gösterinin devamı önlenmez, de
vamına yardımcı olunur. Gazete, bildiri, dergi 
ve saire gibi, düşünce, bilim, sanat ve basın öz
gürlüklerinin kullanılmasına, usulüne göre ön
ceden almmış hâkim kararı bulunmadan engel 
olunamaz. Tiyatro ve her türlü sanat i s te r i 
leri, keza ancak hâkim karariyle engellenebilir. 
Toplum zabıtası bu hakların kullanılmasını en
gellemek istiyenleri zararsız hale getirerek, 
Anayasanın egemenliğini sağlar. Saldırganları, 
suçüstü hükümleri uyarınca derhal hâkim önü
ne çıkartır. Anayasanın 47 nci maddesinde işçi
lere tanınan grev hakkının kullanılması engel
lenemez. Kanunsuz grev yapılması halinde, so
rumlular kanun hükümleri dairesinde mahkeme
ye sevk edilir; fakat fabrika binalarına ve ma-

kinalara zarar vermiyen grev, devam eder ve 
toplum zabıtası grevcilere yardımcı olur. Top
lum zabıtası Devlet kuruluşlarını ve bunları 
temsil eden kişileri ve yabancı devlet temsilci
lerini tehlikelerden ve saldırılardan korur. Ta
biî âfet ve yangınlarda can, ırz, mal emniyetini 
sağlayıcı tedbirler almak, kurtarma işlerine 
katılmak toplum zabıtasının görevleri arasın
dadır. Toplum zabıtası tören ve gösterilerde 
bunların tabiî seyrini ihlâl etmeden güvenlik 
tedbirleri alır. Bakanlar Kurulunun kararı ile 
toplum zabıtası, ihtiyaç duyulan yerlerde, tra
fik polisinin yetkilerini haiz ve geçici olarak 
trafik zabıtasına ve yukarda açıklanan demok
ratik usullerle önleyici zabıta hizmetlerine yar
dımcı kuvvet olarak kullanılabilir. 

İstanbul Bağımsı.?: Milletvekili 
Mehmet Ali Aybar 

Sayın Başkanlığa 

654 sayılı Toplum zabitası kurulması hak
kındaki Kanunun değiştirilmesine dair kanun 
tasarısının 1 nci maddesinin 5 nci satırından 
başlıyan ve 2 satırda son bulan «Kanunlara 
aykırı grev ve lokavtlar yüzünden kısmen ya 
da tamamen tahribe uğramasının önüne geç
mek» paragrafının maddenin çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Esbabı mucibesini şifahen arz edeceğim. 
Saygılarımla. 

izmir 
Burhanettin Asutay 

Sayın Başkanlığa 
1 nci maddenin son fıkrasının maddeden çı

karılmasını öneriyorum. 
Saygılarımla. 

İçel 
Turhan Özgüner 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Toplum zabıtası tasarısının 1 nci maddesin
de yer alan 1 nci maddesindeki; «Toplum zabı
tası mensupları hakkında Memurin Muhakemat 
Kanunu hükümleri uygulanır.» cümlesinin çıka
rılmasını öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 1 nci maddenin son fık

rası olan : 
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«Toplum zabıtası mensupları hakkında Me
murin Muhakemat Kanunu hükümleri uygula
nır» hükmünün maddeden çıkarılmasını öneri
rim. 

Saygılarımla. 
Edirno 

Cevat Sayın 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Toplum zabıtası tasarısının 1 nci maddenin 
1 nci maddesinde yer alan «ve icabeden haller
de yine Bakanlığın izni alınmak suretiyle önle
yici zaibita hizmetlerine yardımcı olmak» ibare
sinin çıkarılmasını öneririm. 

istanbul 
Reşit Ülker 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 654 sayılı kanun tasarı
sının birinci maddesinin aşağıdaki şekilde dü
zenlenmesini öneririm. Saygılarımla. 

Bitlis Milletvekili 
Kenan Mümtaz Akışık 

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 görev ve lokavtlar yüzünden 
kısmen ya da tamamen tahribe uğramasının 
önüne geçmek, toplum üzerinde büyük ölçüde 
olumsuz etkisi olabilecek her çeşit kanunsuz 
toplumsal olayların meydana gelmemesini sağ
lamak ve geldiğinde gerekirse zor kullanarak 
etkisiz hale getirmek, Anayasada ve diğer ka
nunlarda yer alan demokratik cumhuriyet mü
esseselerini ve bunları temsil eden şahısları ve 
yabancı devlet büyüklerini her çeşit tehlike ve 
tecavüzlerden korumak, umumi hayata müessir 
âfetlerde ve yangınlarda ve kanunsuz toplum
sal olayların meydana gelmesinde can ve mal 
emniyetine ait tedbirler almak ve kurtarma fa
aliyetinde bulunmak, her türlü tören ve göste
rilerde güvenlik tedbirleri almak, il trafik ve 
bölge trafik zabıtası teşkilâtınca ihtiyaç duyu
lan yerlerde içişleri Bakanlığının izni alınmak 
suretiyle trafik polisinin yetkilerini haiz olarak 
ve geçici surette trafik zabıtasına ve icabeden 
hallerde yine Bakanlığın izni alınmak suretiyle 
önleyici zabıta hizmetlerine yardımcı olmak 
amacı ile içişleri Bakanlığınca lüzum gö-

] rülecek illerde özel meslekî eğitim görmüş ve 
özel bir tüzükle tâyin edilecek silâh, malzeme ve 
araçla donatılmış toplum zabıtası teşkilâtı ku
rulur. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 1 nci maddesi

nin 2 nci fıkrasının 29 ncu satırından (her tür
lü) ibaresinin çıkarılmasını; 

Aym maddenin 3 ncü fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Nuri. Kodamanoğlu 

3 ncü fıkra : Toplum zabıtası, yukarda be
lirtilen görevlerin ifası sırasındaki eylemlerin
den dolayı, Memurin Mühakemat Kanunu hü
kümlerine tabidir. 

Sayın Başkanlığa 
Kanunun 1 nci maddesinin 10 ncu satırında

ki; «gelmemesini sağlamak» kelimelerinin «gel
mesini önlemek» şeklinde tashihini arz ve tek
lif ederim. 

Zonguldak 
Ahmet Güner 

BAŞKAN — Şimdi teker teker işleme koya
cağım. 

Birinci takrir Sayın Aybar'a aittir, yeni bir 
madde teklif ediyor. Tekrar okutuyorum. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kanım, oturduğum, yerden kısa bir mâruzâtta 
bulunabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş

kan, bu maddenin değiştirilmesi ve bâzı fıkra
larının tamamen kaldırılması hususunda veril
miş önergeler o kadar çok ki, komisyon toplu
ca bunların hepsini gözden geçirip, gelecek otu
rumda hazırlamış olursa ve zaman kaybına fır
sat vermezse her halde daha isabetli olur. 

BAŞKAN — Sayın öflgüner, takdir edersi
niz ki bu hususu, Sayın Komisyon ihtiyaç ha
linde duyduğu vakit teklif edebilir, biz de mua
melesini yaparız. 

Şimdi Sayın Aybar'm önergesinin yalnız de
ğiştirilen madde kısmını tekrar okutuyorum. 

(istanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar'm 
önergesinin madde kısmı tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı
yor mu efendim?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI HAMDI ÖMEROĞLU 
I — Katılmıyoruz efendim. 
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PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA-
NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Efen
dim İçtüzüğün 119 ncu maddesi gereğince öner
gemi izah sadedinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Komisyon katılma
dığı için nıücmelen izah edebilirsiniz. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan,. bu yeni madde değil mi? Yeniden mü
zakere açılması zarureti vardır. 

BAŞKAN — Tadil önergesidir. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Haklısınız 

Sayın Başkan, buna bir itirazımız yok, yalnız 
yeni madde halinde takdim edildi. 

BAŞKAN — Yeni madde değil, tadil öner
gesidir, 1 nci maddeyi geniş bir şekilde değişti
ren tadil önergesidir. 

Takdir buyurursunuz, Tüzük hükümleri; 
«Hükümet ve Komisyon katılmadıkları takdir
de önerge sahibi önergesini mücmelen izah ede
bilir.» der. Bu hakka dayanarak söz veriyorum. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Yeni madde 
teklifi değilse mesele yok. 

19 . 4 . 1971 O : 1 

set çekmek istiyorsak, demokratik usullerle ko
runacak olan Cumhuriyet ve hürriyet düzeninin 
kanun metninde açıklığa kavuşturulması ve Ana
yasa hükümlerine atıflarda bulunarak açıklığa 
kavuşturulması zorunluğu vardır. Hele metni 
biraz daha aşağıya doğru okursak, her halde 
Anayasanın hükümleriyle kolayca'bağdaşmıyan 
kavramlarla dolu olduğunu görürüz. 

Kanunsuz hareketlerden söz edilmekte ve 
toplum zabıtasının fbu kanunsuz hareketlere mü
dahalesi öngörülmektedir. 

Değerli millet/vekilleri, 
«Kanunsuz hareketler» (bâzı hallerde pek açık 

olur. Meselâ; Anayasanın tanıdığı toplantı ve 
gösteri yürüyüşleri hak ve hürriyeti kullanır
ken silâh çekilmesi, sağa - sola sajldırılması ha
linde kanunsuz bir durum olduğu münakaşa go-
türmiyecek bir gerçektir, ama her kanunsuz 
hareket 'bu açıklıkta karşımıza çıkmaz ve böyle
ce bir idare âmirine, bir zabıta âmirine Anaya
sanın vatandaşlara, herkese tanımış olduğu bir
takım hakları ve ezcümle toplantı ve gösteri 
yürüyüşü yapma hakkını, grev hakkımı hotbe-
höt bu kapalı kanun metnine dayanarak men 
etmek salâhiyetini vermiş oluruz. Bu itibarla, 
biraz evvel okunan ve yüksek kabullerinize 
mazhar olmasını dilediğim metinde olduğu gi
bi, hürriyet düzeninim ne olduğunu açıklamak 
mecburiyetindeyiz. Toplum zabıtasının koru
makla görevli bulunduğu hürriyet düzeni ne
dir, ne gibi anayasal hak ve özgürlükleri kap
samaktadır? Bunu kanun metninde belirtmek 
zarureti vardır. 

Keza bu metinde, Anayasanın 11 nci madde
sinin ihlâli niteliği taşıyan anlamın da vuzuha 
kavuşturularak, Anayasanın 11 nci maddesiyle 
çelişmediğini, buna aykırı bir hüküm getirme
diğini de kesinlikle 'belirtmek zorunluğu var
dır. 

Değerli milletvekilleri, Anayasanın 11 nci 
maddesinin ikinci fıkrası yüksek malûmlarıdır; 
«Kanun; genel ahlâk, kamu düzeni, millî savun
ma gibi haller için dahi olsa Anayasanın tanı
mış bulunduğu temel hak ve hürriyetlerin önü
ne dokunamaz.» denilmektedir. Bu özgürlükle
rin temelinde de kişilere tanınmış olan kişi do
kunulmazlığı hak ve hürriyeti gelir. Anayasaca 
tanınan bu hak ve hürriyetlerin temelinde, öz
gür kişiler olarak topluca birtakım hareketler-

BAŞKAN — Tadil önergesi olduğunu söyle
miştim, 

Buyurun Sayın Aybar. 
MEHMET A l t AYBAR (İstanbul) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Müzakeresi yapılan kanun tasarısının, de

mokratik düzenin yaşaması, korunması bakı
mından son derece önem taşıyan bir maddesi ol
duğunu takdir buyurursunuz. 

Genel olarak, Türkiye'de kanunlar üzülerek 
ifade edelim ki, kanun tekniğine uygun biçim
de, tedvin edilmemektedir. Kanunlar bilindiği 
gibi objektif olur, genel olur ve hükümleri açık 
ve seçik olur. Vatandaş kanunu okuduğu za
man tereddüde düşmemelidir. Kanunu tatbik 
edecek idareci, mahkeme kanun metni karsı
sında muhtelif tatbik şekilleri olabileceği te
reddüdü içinde bulunmamalıdır. Oysa bugün 
müzakere edilen madde her şeyden önce fbu ba
kımdan tenkide şayandır. Daha ilk cümlesi, ya
ni ; «Cumhuriyet ve hürriyet düzenini demokra
tik usullerle korumak» cümlesi açık bir cümle 
değildir, kapalı bir cümledir, yuvarlak deyimler
le ifade edilmiş bir cümledir. Bu itibarla tatbi
katta toplum zabıtasının korumakla mükellef 
olduğu hususların, tam zıttını yapmasına eğer 
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de 'bulunmak hak ve 'özgürlüğü 1er alır. (Bu iti
barla, ibu ıgifbi faaliyetleri açık - seçik toplum 
zabıtasının müdahalesinden korumak icaJbeder. 
Toplum za'bıtası, Anayasanın teminatı altında 
(bulunan hürriyetleri önlemek şöyle dursun, 
tersine o hürriyetlerin kullanılmasına yardımcı 
olmak vazifesiyle mükelleftir. Eğer, Anayasa
nın 28 nci maddesi gereğince, saldırısız ve si
lâhsız 'bir toplantı ve gösteri yürüyüşü esnasın
da silâh çekilirse, saldırıda Ibulunulursa, toplum 
polisi saldırganı, silâh çekeni zararsız hale ge
tirmek ve derhal suçüstü hükümleri gereğince 
mahkemeye sevk etmekle vazifeli olmalıdır. 
Ama bunun yanında saldırısız ve silâhsız şekil
de devam eden toplantıyı himaye etmeli, koru
malı ve bu hakkın kullanılmasına yardımcı ol
malıdır. 

Keza grev için de aynı şeyleri söyliyebiliriz. 
Kanunsuz ıgrev yapıldığı takdirde, kanun bu
nun cezalarını tâyin ve tesbit etmiştir. Binaen
aleyh, kanunsuz greve teşebbüs eden kimseleri 
toplum zabıtası zararsız hale getirir, suçüstü 
mahkemesine sevk eder ve fakat Ibundan sonra; 
fabrika tahrilbedilmediği, makinalar tahribe-
dilmediği sürece grevin devamına engel olmaz; 
Ibilâkis bu sgrevin devamına yardımcı olur, ol
malıdır. Demokratik anlayış (budur. Anayasa
mızın öngördüğü hak ve hürriyet kavramı ve 
kapsamı bunu ioabettirir. Yok eğer Anayasayı 
yalnız lâfzen mevcut sayacaksak, o zaman bu 
kanun metninde yapıldığı gibi, h aşında mukad
deme kabilinden «Cumhuriyete ve hürriyet dü
zenine saygılı ve bunları korumak üzere..» gibi 
yulvarlak bir formül kullanırız, fakat tatbikat
ta Anayasayı ayaklar altına alırız. 

Değerli milletvekilleri, düşünmek lâzımdır; 
toplumsal olaylar neden çıkar? 'Toplum za
bıtası kurma, insanlık tarihinde yeni raslanan 
bir müessesedir. 'Bunun nedenleri üzerinde dur
mak icabeder. Her halde toplumda önemli 
(bir ölçüde huzursuzluk vardır ve hu huzursuz
luk birtakım patlamalara sebeholmaktadır ki, 
hükümetler toplum zabıtası kanunları şeklinde 
özel kanunlar tedvin etmek ve özel zabıta kuv
vetleri meydana 'getirmek zorunluluğunu duy
muşlardır. Ancak hemen şurasını ifade edelim 
ki, toplum zabıtası olarak meydana getirdiği
niz kuvvet ne kadar ıgüclü olursa olsun, eğer 
huzursuzluğu tevlideden ekonomik, sosyal ve 
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politik nedenler üzerine eğilmiyorsak, eğer 'bun
ların çaresini kuvvet kullanmanın dışında ara
yıp hulamryorsak, en güçlü toplum zabıtası da
hi bu olaylar karşısında âciz kalmaya mahkûm
dur. 

Toplum zabıtası, kanun tasarısında öngörül
düğü gibi, İçişleri Bakanlığının kararı ile kuru
lan İbir müessese 'olmaktan çıkarılmalıdır. Bu, 
Bakanlar Kurulunun kararı ile ve merkez nüfu
su 150 'bin ve 150 hinin üzerinde (bulunan illeri
mizde kurulmalıdır. 

Toplum zabıtasının kullanacağı silâhlar, ta
sarıya göre, «gerekli her çeşit silâh» şeklinde 
ifade edilmiştir. Bu ifadenin büyük mahzurları 
vardır. Bu kürsüden arkadaşlarımız dediler ki; 
«karşı tarafta maıkinalı tüfek kullanıyorlar, 
uzun menzilli silâh kullanıyorlar, toplum zahı-
tası bunların karşısına menzili 25 metreyi aşmı-
yan tabancalarla mı çıkacak?» 

BAŞKAN — ISayın Aybar, önergenizi müda
faa sadedinde icmal yapacaksınız, cevaplandır
malara geçemezsiniz. Lütfen... 

MEHMET ALI AYBAR (Devamla) — Peki 
efendim. 

Toplum zabıtasının her türlü silâhla donatıl
masını son derece sakıncalı buluyorum. Şundan 
dolayı sakıncalı (buluyorum : (Silâhların hududu 
yoktur. 'Toplum zabıtası, bir milletin fertüeri 
arasındaki huzursuzluğu Ve patlamaları gider
mek için kullanılacak bir kuvvettir. Binaen
aleyh, meselâ toplum zabıtasına eğer her çeşit 
silâhı uygulamak mümkünse, taktik atom bom
bası kullanacak şekilde (bunları teçhiz etmeye 
de cevaz verecek iniyiz? Elbette ki, vermiyece-
ğiz. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Her 
türlü silâhı kullanmaya cevaz vereceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Müderrisoğlu, lütfen 
müdahale etmeyiniz efendim. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — öner
gesinin dışına çıkıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — iSayın Müderrisoğlu lütfen mü
dahale etmeyiniz. Ben dikkatle takibediyorum; 
önergesinin dışına çıktığı anda da ikaz ediyo
rum. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Ar
kadaşlar, toplum zabıtasını her çeşit silâhla do
natmak son derece tehlikelidir ve bir tek mil-

| letin fertleri olduğumuz halde, milletin mille-
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te düşürülmesi için vesile verebilecek bir sa
kîm yol teşkil edebilir. Dünyanın hiçbir tara
fında ıtoplum zabıtası her çeşit silâhla donatıl
mış değildir. Ezcümle Fransa'da ayn bir teş
kilât halinde kurulmuş bulunan toplum zabıta
sının silâhları, alelade polisin kullandığı silâh
lar ve ayrıca kalkan, kurşun geçirmez yelek, 
göz yaşartıcı bomba ve polisinkinden daha uzun 
lâstik coptan ibarettir. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — İçiş
leri Bakanı burada söyledi nasıl teçhiz edildi
ğini. Onu dinlediniz her halde. 

BAŞKAN — Sayın Müderrisoğlu, lütfen 
müdahale etmeyiniz. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Sa
yın Başkan, müdahaleleri önlemiyeceksehiz ben 
cevabını vereyim. 

BAŞKAN — önlüyoruz efendim, önlüyo
ruz... 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — öner
gesinde var bunlar. 

Her konuşacağı zaman bir önerge versin, 
çıksın kürsüye konuşsun öyle ise... 

BAŞKAN — Sayın Bağcıoğlu, lütfen mü
dahale etmeyiniz efendim. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Bu 
itibarla tasarının, «üler çeşit silâhla donatılır.» 
cümlesinin büyük mahzurlar taşıdığını ifade 
etmek isterim. 

Değerli milletvekilleri, genellikle zabıta 
kuvvetleri, özellikle toplum zabıtası kuvvetleri, 
nihayet normal hudutlar dâhilinde cereyan 
eden toplum olaylarını bastırmak içindir. Eğer 
toplum olayları normal sayılacak sınırları ta
şarsa, Anayasamız bunun için ayrı maddeler 
sevk etmiştir. Anayasamız, sıkıyönetimin ne 
gibi hallerde ilân edileceğini, olağanüstü haller
de hürriyetlerin nasıl kısıtlanabileceğini ve 
bunlara karşı hangi kuvvetlerin kullanılabile
ceğini bir bir belirtmiştir. Bu itibarla, toplum 
polisini ikinci bir ordu haline getirmek büyük 
sakıncaları taşıyan bir tedbir olacaktır. Top
lum polisi, hele her çeşit silâhla donatıldıktan 
sonra ikinci bir ordu niteliği taşıyacaktır ve 
bunun ilerde ne gibi sürtüşmelere sebebiyet 
vereceği de cayi sualdir. 

BAŞKAN — Sayın Aybar bir dakikanız 
kaldı, lütfen toparlayınız. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Bi
naenaleyh, toplum polisini Cumhuriyetin polisi 
durumunda olmaktan çıkaracak hususlarla teç
hiz etmek doğru değildir. Toplum polisi ve sa
ir zabıta kuvvetleri Cumlhuriyetin polisi ve kuv
vetidir. Bunları hükümetlerin polisi durumuna 
getirmek yolu açılmamahdır. Çünkü dünyanın 
her tarafında dikta rejimleri polisin devlete 
hâkim, olmasiyle ve gücünü devlete dayatması 
ile gelmiştir. Bundan ötürü, sunduğum tadil 
maddesini dikkatle dinliyen sayın milletvekil
lerinin bu önergeye müspet oy vermelerini mil
letimizin geleceği bakımından son derece önem 
taşıyan bir hâdise olarak mütalâa ederim. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — önergeyi okuttum, dinlediniz, 
izah edildi. Oylarınıza arz ediyorum. Sayın Ay
bar'm önergesini kabul edenler... Etmiyenler... 
önerge kabul edilmemiştir. 

İkinci önergeyi, Sayın Asutay'm önergesini 
okutuyorum. 

(izmir Milletvekili Burhanettin Asutay'ın 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Hükümet katılmıyor
lar. Sayın Komisyon katılıyorlar mı? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIPKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyorlar. Sayın Asutay yoklar, önergeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Turhan özgüner'in önergesini okutu
yorum. 

(içel Milletvekili Turhan özgüner'in öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Sayın Ko
misyon önergeye katılmıyorlar, önergeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Kabul edilmiyen önerge son fıkranın, yani 
ikinci fıkranın çıkarılması yolundaydı. Aynı şe
kilde Sayın Reşit Ülker ve Sayın Cevat İSayın'm 
önergeleri var. Neticesi ıbellidir, onları ayrıca 
oylamıyoruz efendim. 

Altıncı önerge olan yine Sayın Reşit Ülker'in 
önergesini okutuyorum : 

(istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Sayın (Ko
misyon katılmıyorlar, önergeyi oylarınıza arz 
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ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Kenan Mümtaz Akışık'm 'önergesini 
okutuyorum : 

(Bitlis Milletvekili Kenan Mümtaz Akışık'-
ın önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Komisyon 
katılmıyorlar. 'Görüşmek istiyor musunuz efen
dim? 

KENAN MÜÖYTTAZ AKIŞIK (Bitlis) — İzah 
etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Yalnız lüt
fen kısa olsun. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) —Muh
terim Başkan, muhterem arkadaşlarım; teklifim
de unutulan ve tabiatiyle izahını yapmadığım 
için dikkatten kaçacağı muhakkak olan husus
ları çok özet olarak naklediyorum. 

Daha evvel takdim etmiştim, meselâ tasarı
da denir ki; «Toplumun kendisi ve kaderi üze
rinde...» Getirilen tasarı Iböyle. «Kendisi ve ka
deri üzerinde.» tâbiri birçok karışıklıklara mey
dan vereceği için, «Toplum üzerinde» kaydı ile 
iktifa etmek gerekir. Kader 've toplumun ken
disi, konuşma nizamına aykırı olduğu kadar, bir 
kanun maddesinde, «kader» tâbirinden bahset
mek, «Toplum kaderi» tâbirinden bahsetmek, bu 
maddeyi her hangi bir aksak uygulama halin
de mahkeme huzurunda savunma imkânından 
mahrum bırakmak demek olur. «Kader», «kişi
sel kadar», «toplum kaderi», efendim «vahdeti 
vücuda göre kader», «vahdeti şühuda göre ka
der», 'bunlar felsefi tâbirlerdir takdir (buyurur
sunuz. Bunun mutlaka buradan çıkarılmasını 
lüzumlu görüyorum. «Toplumun kendisi ve ka
deri üzerinde» demekten ziyade «toplum Üzerin
de», demek yeterlidir ve maksadı da açıklığa 
kavuşturmaktadır. 

İkinci husus; «Gerekirse zor kullanarak Ana
yasada yer alan demokratik ıCumhuriyet mües
seselerini ve bunları temsil eden şahısları ve 
Devlet büyüklerini her çeşit tehlike ve tecavüz
lerden korumak.» Bu birinci hususa ait bir kı
sım. Burada, «Anayasada» tabiriyle iktifa etme
yi de yetersiz buluyorum. «Anayasada ve diğer 
kanunlarda yer alan demokratik Cumhuriyet 
müesseselerini» demekle daha açıklık getirmiş 
oluyoruz. «Anayasada yer alan» ibaresi ile mak
sadımızı tam olarak ifade edemediğimize kaani-
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im. Eğer, «Anayasa» ile beraber, «diğer kanun
larda» kaydını da ilâve edersek, bilhassa top
lum zabıtası yönünden nelerin kasdedilmiş ol
duğunu sarahatle ortaya koymuş olacağız. 

Bir diğer husus; bütün tartışmalarda arka
daşlarımın teferruatı ile ve vukufla ortaya koy
dukları silâhlar hususu: Endişelerden uzak kal
mak, polis için ve kamu oyu için daha esaslı bir 
aydınlığa varılmak üzere, buradaki endişelerin 
yarın başka vesilelerle önümüze çıkarılmasını 
önlemek üzere bunun bir tüzüğe bağlanmasını 
lüzumlu görüyorum. «Özel bir meslekî eğitim 
görmüş ve 'özel bir tüzükle tâyin edilecek silâh
larla teçjhiz edilmiş.» kaydını getiriyorum. Bu
rada, benden evvelki sayın konuşmacıların da 
üzerinde durdukları her türlü ve gereken her 
halde her silâhı kullanmak cidden aleyhimize 
olabilecek bir husus olabilir. (Maaşı ayrı, silâhı 
ayrı, mahkemesi ayrı, emir mercii ayrı özel si
lâhlarla, kullanılma takdiri tamamen kendisine 
terk edilmiş özel silâhlarla da teçhiz edilmesi zan
nediyorum büyük sakıncalar doğurur. Bunun 
da, «Özel bir tüzükle tâyin edilecek silâhlar» 
şeklinde bir sarahate ulaştırılmasiyle, bir poli
sin nerede ve hangi toplum hâdiselerinde nasıl 
bir silâh kullanacağını evvelden bilmesi müm
kün, olacağı gibi kamu oyu da bu hususta ev
velden fikren teçhiz edilmiş olacaktır. 

Sonuncu fıkraya, sayın arkadaşlarımın hele 
biraz da, af buyurun, ihtisas dışı kalan husus
larda fikir vermelerinden doğan mahzurlara 
meydan verildiğini görerek işaret etmek iste
rim. 

Adlî görevle idari (görev polisler için daima 
kaçınılmaz bir noktadır. Bir polisin aynı anda 
(birbirini takibederek adlî ve idari görevlerle 
karşı karşıya kalması daima mümkündür. İdari 
gtörev bir toplum polisinin görevleri içindedir, 
ama adlî görevini dahi yaptığı zaman idari gö
rev techizatiyle himaye görürse ,bu, evvelâ po
lis vazife ve görevleri için de ve bunların men
supları için de bâzı karışıklıklar yaratır. Bir po
lisin mahkemeden kaçırılması, adlî görevden ka
çırılması intibaını yaratacak her hangi bir yo
la başvurmaktansa, kanunlar karşısında onu ka
nundan daha ileri derecede himaye edebilecek 
bir güc bulunmadığını ihsas eden bir duruma 
girmek her şeyin üstündedir. 

Bu itibarla biraz evvel toplum zabıtası men
supları hakkında Memurin Mulhakemat Kanu-
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nunun uygulanacağını sakıncasız kabul etmek 
istiyen arkadaşımın beyanlarını, teferruata gir
meden, ihtisas dışı lâflar olarak kabul ©diyo
rum. Daha evvel gerek nâçiz arkadaşınız olarak 
tarafımdan ve gerekse çok muhterem konuşma
cıların değişik veçheleriyle ortaya koydukları 
birçok mahzurlar yönü ile bu fıkranın burada 
yeri olmadığına kaaniim, Teklifimde bunun da 
çıkarılmasını arz ettim; tasvip buyurursanız 
bu maddenin uygulamasında kolaylık sağlıya-
caktır ve düşünebildiğimiz kadarı ile birçok 
mahzurlardan da uzak tutulacaktır. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Sayın Nuri Kodamanoğlu'nun önergesini oku
tuyorum: 

(Niğde Milletvekili Nuri Kodamanoğlu'nun 
öısergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — iSayın Kodamanoğlu üçüncü fık
ra yok, galiba o ikinci olacak, değil mi Sayın 
Kodamanoğlu? 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Üçüncü 
fıkra olacak efendim. 

BAŞKAN — Tamam efendim önergeye Sa
yın Hükümet ve Sayın Komisyon katılıyorlar. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. (A. P. sıraların
dan, «Mahiyeti anlaşılmadı» sesleri) 

Mahiyeti hakkında tereddüdünüz varsa tek
rar okutuyoruz. (A. P. sıralarından, «Var, var» 
sesleri) 

Peki efendim tekrar okutalım. 
(Niğde Milletvekili Nuri Kodamanoğlu'nun 

önergesi tekrar okundu.) 
SEYFl ÖZTÜRK (Eskişehir) — Zaten tabi

dir. 
BAŞKAN — Efendim arada bir fark var; 

hali hazır metinde, «Toplum zabıtları mensupları 
hakkında Memurin Muhakemat Kanunu hüküm
leri uygulanır.» denmekte, tadil teklifinde ise, 
«Yukardaki belirtiler görevleri yerine getirir
ken uygulanır.» şeklindedir. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Son önerge Sayın Ahmet Güner'indir, oku
tuyorum : 

(Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve İSayın Ko
misyon katılmıyorlar, önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Eifcmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Tasarı metnindeki birinci maddeyi tümü ile 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

ikinci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — Bu kanunun 3 ncü maddesi aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 3. — Toplum zabıtası personeli, ye

tersizlik veya başarısızlık sebebiyle bu kuruluş
la olan ilişiğinin kesilmesi halleri veya 1 nci 
maddede zikredilen trafik zabıtası ve önleyici 
zabıta hizmetleri dışında, her hangi bir sebep 
veya suretle Emniyet Teşkilâtının diğer görev, 
ödev veya hizmetlerinde çalıştırılamaz. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye var mı efendim?.. Sayın Komisyon, 
bir hususta açıklama lütfederseniz memnun ola
cağız; ikinci maddede, «Aynı kanunun üçüncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.» de-
nülmekte; bu «aynı kanun» tabiriyle kastedilen 
kanun hangi kanundur? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NİŞMAN (Erzurum) — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 
054 sayılı Kanundur. 

BAŞKAN — Tamam. Yani, hâlihazır çıka
cak olan değildir; tadil teklifi değildir. 

Bu konuda söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
Tadil teklifi yok. 
İkinci maddeyi tümü ile oylarınıza arız edi

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa

yın üye ..Yok. 
Üçüncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Dördüncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 
Dördüncü madde üzerinde söz istiyen sayın 

üye?.. Yok. 
Dördüncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 

KaToul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümü üzerinde ve lehte olmak üze

re Sayın Müderrisoğlu, buyurunuz efendim. 
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BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 

054 sayılı Toplum Zabıtası Kanununun tümü 
üzerinde, başlangıçta konuşan arkadaşlarım 
birtakım fikirler ileri sürdüler, maddelerinin 
bâzı kısımlarının lüzumsuz olduğuna değindi
ler. 

Muhterem arkadaşlar; dikkat ettim bu sayın 
arkadaşlar, sanki bugünkü 654 sayılı Kanun yü
rürlükte değilmiş gibi bir giörüşün içerisindedir
ler. 

Tasarının tümü üzerinde konuşan ve bâzı en
dişeleri ileri (süren arkadaşlarımın emdişeleri yer
sizdir. Kanun, halen yürürlüktedir ve Anayasa
nın koyduğu temel hak ve hürriyetlere zarar 
vermeden uygulanmaktadır. 

Bâzı arkadaşlarım burada güzel izahlar yap
tılar ve «toplum zabıtası, Cumhuriyet müessese
lerini ve bunları temsil eden şahısları ve yaban
cı devlet büyüklerini gerektiğinde koruyacak
tır» dediler ve De Gaulle'ün memleketimizi zi
yareti sırasında ğönev alan 'toplum zabıtası men
suplarının aynı zamanda trafik hizmetleri yap
masının zaruri hale geldiğini müşahedeleriyle 
belirttiler. Çok doğru. Ben bir iki noktayı da
ha ilâve edeyim. Hatırladığıma göre, bundan 
'üç - dört sene evvel Çubuk barajı ve çayı taş
mıştı. Birtakım vatandaşlar evlerinde mahsur 
kaldılar, ağaçların üstüne sığındılar. Allah gös
termesini, memleketimizde sık sık tabiî âfetler 
oluyor. Bu gibi hallerde toplum zabıtası görev 
yapmasın mı? 

Yine bâzı arkadaşlar, toplum zabıtasına tra
fik görevinin verilmesinin doğru olmıyacağmı 
belirttiler. Toplum Zabıtası Kanununda belirti
len görev; «olaylar meydana geldiğinde hizmet 
yapar, sair zamanlarda eğitim işleriyle meşgul 
olur» şeklindedir. Boş zamanı olursa veyahut da 
trafik hizmetlerinde sıkışık bir durum tahaddüs 
öderse, elde bulunanı hazır bir kuvvetin bu işte 
(kullanılması hata midir?.. 

Birçok memleketlerde, ezcümle Amerika Bir
leşik Devletlerinin bâzı büyük eyaletlerinde ve 
Batı Avrupa memleketlerinin bir kısmında top
lum zabıtasına trafik görevini vermişlerdir. Ay
rıca bizim gibi f aJkir bir memlekette bu hizmet
ler için yeniden kadrolar alıp, yeni masraflar 
ihtiyar etmektense, hazır potansiyelden istifade 
etmek daha lüzumludur. 

iBâzı arkadaşlar, toplum zabıtasının mevcu
diyetime, hâdiseler sırasındaki tutumuna takılı
yorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, toplum zabıtası bir 
ihtiyaçtan doğmuştur. Malûmunuz toplumsal 
olaylar meydana çıkınca, birinci maddede belir
tildiği üzere, kanun hâkimiyetini sağlamak ba
kımından bir toplum polisi teşkilâtına lüzum gö
rülmüştür. Daha ilerisini söyliyeyim, 654 sayılı 
Kanun, bizim hazırlayıp Meclise getirdiğimiz bir 
kanun değildir, Cumhuriyet Halk Partisi tara
fından hazırlanmış, Büyük Meclise getirilmiştir. 
Şimdi, bâzı sayım, Cumhuriyet Halk Partili ar
kadaşlarım bundan habersiz gibi mevcut kanun
daki hükümleri yeriyorlar, hem de toplum za
bıtasının tutumunu tenkidediyorlar. Evvelâ bir 
noktada birleşmemiz gerekiyor, toplum zabıtası 
teşkilâtı lüzumlu ımudur değil midir?.. Zannedi
yorum T.Î.P. den başka kimse bu teşkilâtın ku
rulmasına, mevcudiyetine itiraz etmedi. 

Şu halde, şayet toplum zabıtasının tutum ve 
çalışmasında bâzı aksaklıklar varsa bumun iza
lesi kolay olacaktır. Bu, bir bakıma eğitim me
selesi, modern vasıtalarla teçhiz meselesidir. Bu
nun dışında, bugüne kadar vazifelerini büyük 
bir fedakârlıkla yapan toplum polisini kötüle
meyi asla doğru bulmuyorum. 

Cumhuriyet kanunlarını ihlâl ettirmemek ve 
kanun hâkimiyetini sağlamak için ihaşka çare
miz yoktur. (A.P. sıralarındım «bravo» sesleri) 

Yine, birkaç arkadaşım, toplum zabıta men
suplarının Memurin Muhakemat Kanunu hü
kümlerine tabi tutulmasını kınadılar. 

Muhterem arkadaşlarım, bu da doğru değil
dir. Çünkü, toplum zabıtası tamamen idari ve 
zabitai mania görevi yapan bir teşkilâttır. Gö
revi ve bünyesi bakımımdan bu teşkilâta adlî va
zifeler yüklemek ve tahkikat yaptırmak doğru 
olmaz. Ancak, ısuç işliyenleri tutar ve tahkikat 
yapacak mercilere teslim eder. 

İKanun, iyi hazırlanmış ve yürürlükte olan 
hükümlerin bâzı noksanlarını tamamlamak ga
yesiyle huzurunuza getirilmiştir. 

Asayiş, hiçbir parti farkı gözetmeksizin he
pimizin millî bekamıza ve huzurumuz adına sa-
bJbolacağımız ve korumak mecburiyetinde bu
lunduğumuz bir husustur. 

Yerinde olan bu tasarraın Yüce Meclisçe ka
bul edilmiş olması memleketimize büyük fayda
lar sağlıyacaktır. 
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Bu kanunun Yüce Milletimize, toplum poli
simize hayırlı ve uğurlu olmasını (diler, hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (A.P. Biralarından «bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde ve 
aleylhte görüşmek istiyen var mı efendim?.. 

(ORHAN BÎRGrÎT (Ankatra) — Aleyhinde söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun ISayıın İBirgit. 
ORHAN BÎRGİT (Ankara) — Sayın arka

daşlar, Sayın Süleyman Demirel Hükümetinin 
biran önce kanunlaştırılmasını beklediği bir ta
sarı, Sayın Erim Hükümetinin ilk tasarısı ola
rak Yüce Meclisin oylarına iktiranı edeceği an
laşılıyor. 

Benim konuşma sıram gelemedi. Benden ön
ce bu tasarının aleyhinde konuşan arkadaşları
mın fikirlerine katılıyorum; fakat temenni 

""ederim ki, bu tasan ile Türkiye'de toplumun 
uzun zamandan iberi aradığı ve beklediği huzur 
gelsin. Eğer toplum polisi örgütlenecek ve eğer 
toplum polisi her türlü silâhla teçhiz edilecek 
ve bununla Türkiye'de huzur gelecekse, bunun
la Türkiye'de banka soygunları sona erecekse, 
bununla Türkiye'de kaçırılan çocukların, kaçı
rılanların failleri bulunacaksa ve bununla şimdi
ye kadar polisimizin elindeki teknik imkânlara 
rağmen, yeterli imkânlara rağmen bulunmıyan 
suçların failleri bulunacaksa benim kırmızı oyu
ma rağmen bu kanunun çıkmasını kendim de 
vicdanımda helâl edeceğim 

Teşekkür ederim, saygılarımla. 
BAŞKAN — Tasarının tümünü oylarınıza 

arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ta
sarının tümü kabul edilmiştir. 

«5. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi İdare Âmirlerinin, Türkiye Büyük M.illet 
Meclisi üyelerine verilecek avans hakkında ka
nun teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/514) 
(S. Sayısı : 309) (1) 

BAŞKAN — Bütçe Plân Komisyonunun bir 
tezkeresi var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi «Gelen Kâğıtlar» da bulunan 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İdare 
Âmirlerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye-

(1) 309 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

lerine verilecek avans hakkında kanun teklifi
nin gündeme alınarak 48 saat geçmeden öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Plân Komisyonu 
Başkanvekili 

içel Milletvekili 
Cavit Okyayuz 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Aleyhinde söz 
istiyorum. Sayın Başkan. 

BAŞKAN — önergenin aleyhinde Sayın 
Paksüt, buyurunuz. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Çok muhterem 
arkadaşlarım; 

1 Mart 1971 den bu yana Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri, aslında çok haklı olduk
ları ödenek ve yollukları almaktan fiilen mah
rum edilmişlerdir. 

Konu, kamu oyunda çeşitli yönleriyle tartı
şılmış, Anayasa Mahkemesinin Anayasanın 152 
nci maddesine rağmen bir türlü açıklanmamış 
gerekçesi muvacehesinde durum aydınlığa ka
vuşmamış ve Parlâmento bünyesinde bundan 
dolayı haklı bir tedirginlik meydana gelmiştir. 

Yüce Meclisin görev ifa edebilmesi için bu 
konuyu halletmesi lâzımdır. Bunda kimsenin 
şüphesi yok; ama Senatomuzun ve Meclisimizin 
değerli idare âmirlerinin meseleyi çözmek için 
bir gayret göstererek avans mahiyetinde bir ka
nun teklifi yapmaları, bunun bâzı muhalefetler
le karşılanmış olması, bâzı muhalefet şerhleri 
verilmiş olması muvacehesinde, henüz siyasi 
partilerimizin gruplarında tartışılamamış olan 
ve şimdiye kadar olduğu gibi çeşitli yönlerden 
istismar edileceği zerrece şüphe götürmiyen bir 
konuyu bugün, bu saatte gündeme alarak ko
nuşmaya başlamak zararlıdır. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri.) 

E, ne yapalım, bırakalım mı? Böyle gider 
mi? 

Değerli arkadaşlarım hemen güvenle söy-
liyeyim ki, 1961 Anayasası parlömanter düzen 
kurmuştur. Parlömanter düzen kuran bir Ana
yasa Parlâmento düşmanlığı etmemiştir. Parlâ
mento düşmanlığı etmediğine göre, Parlâmento 
üyeliği düşmanlığı da etmemiştir. Böyle bir 
yanlış anlayışı bir kenara bırakalım. Ama me
seleyi kamuoyu önünde demagojilerden sıyıra
rak müzakere edebilmek için, istirham ediyorum 
arkadaşlarımdan, yarın gruplann toplantı gü-
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nüdür, gruplarımızda bu işi berraklığa kavuş
turalım, gruplar arasmda evvelce olduğu gibi 
medeni ölçüler içinde teması sağlıyalım ve bu
nu Meclisin gelecek toplantı günü ele alarak 
her türlü demagojik cephesini giderecek şekilde 
bir vuzuha kavuşturalım. Eğer böyle yapmaz 
isek, sizi temin ederim İd, şu anda, şu saatte ele 
alarak yapmış olduğumuz bu müzakerenin so
nucu, parlöüianter sisteme de, cnun değerli men
suplarına da fayda yerine zarar getirir. Bizim 
zarar görmemiz bir şey değil, hür düsen zarar 
görür. 

Bu itibarla ricam; önergeyi veren arkadaş
larımın, Komisyonun bunu yarınki rgup toplan
tılarından sonra ele alınacak şekilde erteleme
leri tarzıdır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen saym üye 
var mı efendim?. 

CAVİT OKYAYUZ (İçel) — Var efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CAVİT OKYAYUZ (içel) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
Paksüt arkadaşımızın da sarahatle tesbit ve 

ifade ettiği gibi, parlömanterlerimiz Mart ayı 
başından beri kanuni hakları olmasma rağmen 
hiçbir suretle yolluklarından ve ödeneklerinden 
hiçbir şey almamanın ailevi ve şahsi hayat ve 
hüviyetlerinde yarattığı malî ve maddi sıkıntı
nın içindedirler. 

İdare Âmiri arkadaşlarımız, bu sıkıntıyı kar-
şılıyabilmek endişesi içinde gayet masumane ve 
her kanattan iştirak etmek suretiyle bir kanun 
teklifim Plân Komisyonuna kadar getirmişler ve 
Cuma günü de bu mevzu Plân Komisyonunun 
ekseriyet toplantısı içinde uzun usun mütalâa 
edilmiştir. Bu arada bu teklife, her kanattan 
İdare Âmiri arkadaşımız da Komisyonda iştirak 
etmiştir. 

Sevgili arkadaşlarım, 
Bir defaya mahsus olmak üzere verilecek bu 

20 bin liranın, milletvekili arkadaşlarımızın bir 
aylık ödenek ve yolluklarının karsılığjynuş gibi 
bir ölçü içine sürüklendiğini görmekten gerçek
ten müteessirim. Bu, doğrudan doğruya bir 
borçtur. Arkadaşlarımızın maaşları henüz lü
zumlu mevzuat sevk edilip değerlendirilemediği 
için şu anda belli değildir. Bu itibarla yalnız
ca borç olarak alacakları ve üç taksitte tekrar 

I üdiyecekleri bu avansın bu arkadaşlarımızdan 
esirgenmemesi, - ben, Paksüt arkadaşımızın hi
lâfına ifade edeyim ki - Parlâmentomuzun mâ
nevi heybet ve hüviyetine zarar değil, iyilik ge
tirecektir. 

Anayasa Mahkemesinin, gerekçesini, kendi-
' lerinin ifade ettiği madde hükmü içerisinde hâ-
( lâ tesbit edip ilân etmemiş olması, muhalefet 

şerhlerinin konulmamış olması ve bu şekilde 
Meclise aksstmemiş olması göz önüne alınırsa, 
gerçekten, mütehassıs arkadaşlarımızın bize ver
diği bilgiye göre, bu istikamette çıkarmak iste
diğiniz her hangi bir kanuna bugün başlamanız 
bir buçuk, iki ayda dahi neticeye vardıramıya-
cağmızı göz önüne alarak Pl?.n Komisyonumuz, 
arkadaşlarımızı, içine düştüğü bu gerçek malî 
vo maddi sıkıntının ağırlığından koruyup, kur
tarabilmek için bu hükmü büyük değişiklikler
le kabul edip huzurunuza getirmiştir ve bu isti
kamette de bir takrir arz ettik. 

Eğer lütfedip kaibul ederseniz bu mevzu 'bu
gün konuşulup neticeye bağlanabilir. Şüphesiz 
ki,, karar Büyük Millet Meclisinindir. 

Hepinizi en yürekten hürmetlerimle selâm
larım. (A. P sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Aleyhte, buyurun Sayın Kemal 
Kaya. 

KEMAL KAYA (Kars) — Saym Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Parlömanterlerin maaşları 1961 Anayasa/siyle 
«Birinci sınıf memur maaşını geçemez» hükmü 
konduktan sonra, seçimle seçilip 1961 de Mec
lise gelen arkadaşlarım hatırlarlar ki, o günler
de de «Parlömanterler ne alacaklar?» diye 
münakaşalar olmuştur; «Birinci sınıf memur 
kimdir?» bunun üzerinde münakaşa açılmıştır, 
Temyiz Reisi birinci sınıf memur kabul edilmiş 
ve o zaman 800 lira ödenek aldığı için «ödenek 
maaştan değildir» diye bir sürü konuşmalar ol
muş ve nihayet o zaman, ki 1 sayılı Kanun, dört 
ay sonra çıkarılabilmişti ve o zaman parlöman-
ter arkadaşlara sadaka toplamak için içimizden 
bâaı parlömanter arkadaşlar Meclis kapısına ta
lebeleri getirmişler, topladıkları paraları dahi 
göndermişlerdir. Ama, huzurunuzda ifade et
mek isterim ki, 1961 Anayasası parlömanter
lerin hakkı olan maaşlarını da 82 nci madde
cinde teminat altına almıştır ve birinci dere-

1 cedeki Devlet memuru maaşını geçemiyeceğini 
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açıkça belirtmiştir. 657 sayılı Devlet Personel 
Kanunda, yani 1965 yılında çıkan kanunda bi
rinci derece olarak tavan 1000 olarak kabul 
edilmiştir, fakat Anayasa Mahkemesi bu kanu
nu iptal etmiştir. Anayasa Mahkemesi üyeleri 
de bizler gibi hukukçu insanlardan teşekkül et
miştir; bu karara dört kişi muhalif kaldığına 
ve onbir kişi ile karar aldığına göre, elbette ka
bili münakaşa bir husustur, ama ben burada 
bunun münakaşasına girmiyeceğim; yalnız şu 
hususa işaret edeceğim : 

Muhterem arkadaşlar, bu meseleyi kökünden 
halletmek lâzım. Avans vermekle, borç ver
mekle bu iş halledilmez. Kamu oyunda da za
man zaman «parlömanterler 20 bin lira para 
aldı» gibi lâflar çıkmasına meydan vermemeli 
ve bu mesele üzerine bütün gruplar kendi hak
larını savunurcasma gitmeli ve ne şekilde hal 
yoluna girecekse bunu biran evvel kökünden 
halletmelidirler. Yoksa bu şekilde avans ka
nunu getirilmesine muhalifim ve Mecliste de bu
nun itibar görmiyeceği kanaatindeyim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Asutay, lehte. 
BURHANETT1N ASUTAY (izmir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Önergenin lehinde görüştüğüm zaman yarın 

bâzı kalemlerin, bundan evvel bir arkadaşımızın 
askerî tertipten maaş alması için yaptığım gö
rüşmedeki bir kelimeyi ele alarak beni eleştir
dikleri gibi tekrar eleştirecekleri inancına sa-
hibolmakla bereber hakikate bir nebze temas 
edeceğim. 

Eğer benim bir emekli maaşım olsa idi; eğer 
benim başka bir yerden, amcamdan, dayımdan, 
halamdan veya falanca yerden bir para gönderi
lecek yerim olsaydı ben de bu avans kanununa 
karşı olurdum. 

Anayasa Mahkemesinin, geçici 93 ncü mad
denin (c) fıkrasını bozuşu üzerinde münakaşa 
etmek doğru değil, ama hakkı var mıydı, yok 
muydu, o ayrı mesele; gerekçesini çıkarmadı, o 
da ayrı bir mesele.. Pekâlâ, başka bir yerden 
geliri olmıyan ben nereden geçineceğim; ev ki
rasını nasıl veririm, Ankara'da kasaba, bak
kala borçlanırsam, milletvekilliğinin haysiyeti 
ne olur?.. Demagoji olsun, istismar olsun.. Kim 
istismar edecek? Biz parayı almıyoruz, borç 
alıyorus. 

Değerli milletvekilleri, 
Geçenlerde Şekerbank'tan muayyen bir mik

tar parayı dokuz ay vade ile aldık; utandım. 
54 yaşındayım, bugüne kadar benim yüzüm kim
senin huzurunda kızarmadı, ama Şekerbank'a 
bir kefille para almaya gittiğim zaman gazeteci
ler sıra sıra resimlerimizi çekti, banka memur
ları bizi orada istiskalle seyrettiler; «Milletve
killerine bakın, 30 - 40 kişi gelmişler, sıraya gir
mişler, para almak için ayak üzerinde saatlerce 
bekliyorlar» dediler. Kimin hakkı var bizi 
böyle terzil etmeye?.. Biz para istemiyoruz.. 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Urfa) — Anayasa, 
Anayasa.. 

BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Anayasa olsun.. Anayasadan sonra bir de ba-
bayasa var, Anayasanın yanında bir de babaya-
sa var. 

Şimdi, burada avans verilecek deniyor. Mu
ayyen bir miktar para verecekler; ayda 100 li
ra versinler, 500 lira versinler, 1 000 lira ver
sinler, ama muayyen bir para versinler ki, biz 
merde vo nâmerde muhtacolmıyalım. Bu veri
lecek avanstır; 300 lira mı verecek, 3 000 lira 
mı verecek, bunu sonra kesecek. 

«Anayasa var» diyen arkadaşlarımız, Anaya
sanın var olduğuna inanan benim gibi arkadaş
lara, keselerinin kenarındaki artıklardan bir 
miktar yardım etsinler, başkalarına muhtacol
mıyalım, biz de bunun aleyhinde konuşalım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Plân Komisyonunun bu öner
gesi üç hususu ihtiva etmektedir. Evvelâ bu 
teklif henüz gelen kâğıtlarda bulunduğundan, 
birinci plânda gündeme alnıması hususunu oylı-
yacağım, ondan sonra 48 saat geçmeden müza
keresinin yapılması konusunu oylıyacağım, bi-
lâhara da öncelik ve ivedilik hususunu oylıya
cağım. 

Şimdi, takriri dinlediniz; bu teklifin günde
me alınmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

48 saat geçmeden müzakere edilmesi hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunu 
oylarınıza arz edeceğim. Bütün meselelere ta
kaddüm ile görüşülmesini kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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İvedilikle görüşülmesini kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Raporun okun
ması kabul edilmemiştir. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Sayın Paksüt, Sayın işgüzar... 

Buyurun, Sayın Paksüt. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Değerli arka
daşlarım, biraz önce izhar buyurulan oylarla bir 
kanun teklifinin müzakeresine başlamış bulu
nuyoruz. 

Bahis mevzuu kanun neyi ifade ediyor? 
Bahis mevzuu kanun, Türkiye'de halen Türk-

kiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ne miktar 
ödenek, ne miktar yolluk almaları lâzım geldi
ğinin bugünkü mevzuata güre belirli olmadığı 
görüşünden hareket ediyor ve böyle bir mevzu
at değişikliği yapılıncaya kadar Cumhuriyet 
Senatosu üyelerine ve Millet Meclisinde bulu
nan milletvekillerine bir avans tediyesini öngö
rüyor. 

Büyük Millet Meclisinin her iki kanadında 
bulunan sayın idare âmirlerinin müşterek tek
lifleri, kanunun maddelerine geçildiği zaman 
1 nci maddede görüleceği üzere 15 bin liralık 
bir avans tarzında iken, Plân Komisyonunda 
bu rakam 20 bin olarak değiştirilmiş bulunuyor 
ve fazla olarak da «bir defaya mahsus» kaydı 
konuyor. 

Evvelâ bâzı gerçekleri bu vesile ile ifade 
edeyim. 

Arkadaşlar, Türkiye'de, demin lehinde, aley
hinde konuşanlar birbirinden çok farklı gibi 
konuştu, ama aslında 1961 Anayasası Türki
ye Büyük Millet Meclisi üyeleri için ne kabul 
etmişti, onun hatırlanmasında fayda vardır. 

1961 Anayasası, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerine özel kanunla ödenek ve yolluk ve
rileceğine dair 1924 Anayasasının, eski Anaya
sanın bir hükmünü bir ölçüde sınırlamış, bir 
hüküm tedvin etmiştir. Anayasanın 82 nci mad
desi, «Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 
ödenek almaz», «Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeleri yolluk almaz» dememiş ödenek de alır, 
yolluk da alır ve bu bir özel kanunla olur, eski
den olduğu gibi. Ama özel kanun evvelce mem
leket şartlarının dışında da birtakım zamlar 

getire geldiğinden bunun bir sınırı, bir tavanı 
olmalıdır. Bu tavan da Türkiye'nin şartlarına 
göre Devletin birinci derece memuruna ne veri
liyorsa işte o olabilir demiştir. 

Demek ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin ödenekleri, yani aylıkları Devletin 
birinci derecedeki memurunun aylığı kadar ola
bilir, yollukları da bunun yarısı olur. Kurucu 
Meclis zabıtlarını okuyanlar göreceklerdir ki, 
aslında Kurucu Mecliste yapılan geniş ölçüdeki 
tartışma, ödeneğin, Devletin birinci derecedeki 
memuruna kadar olması noktasından değil, yol
luğun, bu aylığın tamamına kadar mı, yarısına 
kadar mı, yüzde 40 ı nisbetinde mi olacağı nok
tası üzerinde cereyan etmiştir. Böylece Anaya
sa, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri için 
birinci derecedeki Devlet memurlarının alacağı 
aylığı tavan olarak kabul etmiş yolluğu da onun 
yarısı kadar olarak tesbit etmiştir. 

1961 de Meclis açıldığı zaman bu konu orta
ya çıktı ve hepinizin bildiği gibi 1 sayılı Kanun
la bu iş düzenlendi. Düzenlenen, kabul edilen 
şekil; Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
nin, Devletin birinci derecesindeki memurunun 
aldığını alması, yolluğun da onun yarısı olma
sı idi. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu 1 sayılı Kanun, zaman içinde 657 sayılı 

Kanunun çıkışıyle değiştirildi ve denildi ki: 
«Madem ki, 657 sayılı Kanun yeni bir sistem 
getiriyor, bir gösterge kabul ediyor, bu göster
ge için bir rakam kabul ediyor; işte o gösterge 
rakamı, yani 1 000 rakamı katsayı ile çarpıl
sın, Cumhuriyet Senatosu üyeleri ve milletve
killeri de bunu alsın.» 

Bu kanun kabul edildi. Bu kanunun kabul 
edildiği tarih 1965. Üzerinden iki seçim devre
si geçti. Bugünkü Meclis, bu kanunu kabul 
eden Meclis değil; bu kanun o zaman kabul 
edildi. Demek ki, 657 sayılı Kanunun 43 ncü 
maddesiyle en yüksek gösterge rakamı 1 000 
olarak kabul edildi. Pekiyi katsayı? Katsayı 
da 657 sayılı Kanunla kabul edildi. 657 sayılı 
Kanunun 154 ncü maddesi katsayıyı tarif etti. 
«Katsayı, memleketin genel iktisadi şartlarına 
göre, paranın fiilî iştira gücüne göre, Devletin 
malî imkânlarına göre her sene genel bütçe ka-
nunlariyle tesbit edilir» denildi. Pekiyi bu de
ğiştiği zaman? Mahiyetinde değişme olursa, ya-
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iıi yükselirse veya alçalırsa?.. Yükselirse zam 
mı, alçalırsa aylıklardan indirme mi? Bunu da 
kesin olarak tâyin etti. Katsayının mahiyeti
ni tarif ettikten sonra, «Bunun değişmesi aylık
larda artma veya eksiltme değildir.» Bu, 154 
ncü maddede böyle kabul edildi. 

O halde, bundan sonra, 1965 seçimlerinden 
sonra gelen Meclis, katsayıyı kabul etseydi, bir 
katsayı kabul etseydi; o katsayıya göre bir ev
velki Meclisin kabul etmiş olduğu 657 sayılı 
Kanun, onun kabul etmiş olduğu 1 000 göster
ge rakamı, onun kabul etmiş olduğu katsayı 
esasına göre, 1965 seçimlerinden sonra gelen 
Meclisin o paralan alması normal olarak bek
lenebildi. Olmadı ve katsayı meselesi ertelen
di. Seneden seneye ertelendi ve nihayet hepi
nizin bildiği gibi, geçen sene Bütçe Kanunun? 
ek bir kanunla, 1328 sayılı Kanunla bir katsa
yı kabul edildi ve «katsayı 7» dendi.. . 

Ayrıca, 657 sayılı Kanun da değişikliklere 
uğradı. 657 sayılı Kanun, milletvekilleri bakı
mından, Cumhuriyet Senatosu üyeleri bakımın
dan aslında bir yeni hüküm getirmedi. Yalnız, 
bir hüküm kondu; şu şekilde kondu: «Aslında 
bütün Devlet memurları için 1 Mart 1970 ten 
itibaren uygulanacak olan katsayı, fiilen uygu
lanabilmek için Genel Kadro Kanunu çıkarıl
mak lâzımdır. O halde Genel Kadro Kanunu
nun çıkarılmasını takibeden aydan itibaren uy
gulanır» tarzında bir kaide getirilirken, nasıl 
olsa ödenecektir, Genel Kadro Kanununu bek
lemeye lüzum yoktur» düşüncesiyle Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyelerinin - zikredilme
mekle beraber, «Genel Kadro Kanununa tabi 
olmıyan kurumlar» demek suretiyle - Mart 1970 
ten itibaren bütün memurlar için uygulanacak 
olan farkları toptan ve Genel Kadro Kanunu
nun beklenilmesinden önce almalarını sağlıya-
cak bir fıkra eklendi. 

Bu fıkranın yanlış anlaşılmalara ve hattâ is
tismarlara sebebiyet vereceğini düşünenlerden 
birisiydim. Çünkü, nasıl olsa herkes için ola
cak, ama Genel Kadro Kanunundan önce oldu
ğuna göre bir farklılık yaratıyor; bu, «bir is
tismar konusu olabilir» diye düşünenlerdendim, 
yersiz bulanlardandım. Bir değerli arkadaşım, 
Cumhuriyet Senatosunda bunu bir önerge ile 
izah etmeye çalıştı, fakat bildiğiniz gibi, kanun 
böylece çıktı. Bundan sonra da bu kanunun 
iptali için dâva açıldı.. 

Şimdi arkadaşlar, şu sorulara rahat cevap
lar verelim: Türkiye'de Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin aylıklarını ve ödeneklerini 
tâyin eden 1 sayılı Kanun var mıdır?. Evet 
vardır. Bu 1 sayılı Kanun hangi tarihte yapıl
mıştır? 1962 şubatında. Bu kanun bir değişik
liğe uğramış mıdır? Evet. Hangi kanunla? 657 
sayılı Kanunla. 657 sayılı Kanun ne zaman ka
bul edilmiştir? 1961 - 1965 seçimleri arasında, 
1964 senesinde. Ondan sonra bir değişikliğe uğ
ramış mıdır? Hayır. 1 sayılı Kanunun 657 sayılı 
Kanunla değişmiş olan 1 nci maddesi hangi esa
sı kabul etmiştir? Birinci derece Devlet memur
larına aidolan gösterge rakamının katsayı ile 
çarpılması. Birinci derece Devlet memuruna 
ait gösterge rakamı nerede tesbit edilmiştir? 
657 sayılı Kanunun 43 ncü maddesinde. Bu ra
kam nedir? 1 000. Değişmiş midir? Hayır. Kat
sayı nedir? Katsayı, iktisadi konjonktüre, pa
ranın fiilî satınalma gücüne, yaşama seviyesine 
göre değişecek olan ve Genel Bütçe Kanunuy
la tesbit olunan bir şeydir; güzel. Zam ve ilâ
ve sayılamaz mı? Ben sayıyorum, kanun «say
mıyorum» demiş, «mahiyeti buna müsait değil
dir» denmiş, bu da böyle konmuş. Bu, nerede? 
657 sayılı Kanunun 154 ncü maddesinde. Bu da 
1965 te çıkmış, üzerinden bir seçim geçmiş, bir 
seçim daha geçmiş. 

Şimdi, katsayıyı 7 olarak tesbit eden bir ka
nun var ortada. Hangi kanun o? 1328 sayılı 
Kanun. Bu katsayının 7 olmasına her hangi bir 
yerden bir itiraz gelmiş mi? Hayır. İptal edil
miş mi, ilga edilmiş mi? Hayır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Aslında Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı ara

sında numarası 1 olan bir kanun vardır. Bu 1 
sayılı Kanunun değişikliği 657 sayılı Kanunla 
yapılmıştır. Orada gösterilen ölçü, 1 000 raka
mının katsayı ile çarpılmasıdır. Katsayıyı tâ
yin eden bir kanun vardır, iptal edilmiş falan 
değildir. Bütün bunlara rağmen Türkiye'de bu 
karışıklık nereden doğmuştur? Şuradan doğ
muştur. Bütün bunlara rağmen, Anayasa Mah
kememiz bir iptal kararı verdiğini açıklamış, 
buna ait tezkere burada okunmuştur. Fakat bu 
iptal kararı nasıl verildi, nereye verildi, hangi 
ölçüde verildi, şu anda dahi belli olmamıştır. 

Arkadaşlar; 
Açık açık söylüyorum: Anayasa Mahkeme

si, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı içinde Ana-
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yasaya aykırı telâkki ettiği birtakım hükümle
ri re'sen iptal yetkisine sahip değildir. Bu, za
man zaman konuşulur da.. Efendim, Meclisin 
üstünde mi, Meclisin aşağısında mı? Burada 
madunluk mafevklik yok. Herkes Anayasadan 
doğan hakkını yapar. Anayasa Mahkemesinin 
sayın üyeleri, Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti 
mevzuatı arasında Anayasaya aykırı saydıkla
rı bir hüküm olsa bile veya bir kanun Mecliste 
kabul edilirken «işte bu çıkıyor, ama Anayasa
ya aykırı» dese bile, usulüne uygun, zamanın
da, yetkili bir makam tarafından açılmış bir 
iptal dâvası olmaksızın onu iptal edemez. Çün
kü, Anayasa Mahkemesinin denetleme hakkı 
sınırlıdır. Anayasa Mahkemesi bir kanunu ip
tal ederken, o kanunun iptal edilen hükmüyle 
direkt alâkası olmıyan başkaca kanunları, baş
kaca hükümleri iptal edebilir mi? Hayır, onu 
da edemez. 

O halde hâdise nasıl oldu? Ortada dâva ko
nusu olan, 1327 sayılı Kanunun 93 ncü madde
sinin (C) fıkrası idi. (C) fıkrası, 1 Mart 1970 
ten itibaren Genel Kadro Kanununun çıkması
na değin geçecek zamana ait farkların toplu 
ödenmesini, Genel Kadro Kanununu bekleme
den evvel ödenmesini öngörüyordu; konu bu 
kadar açıktı. 

Şimdi, Anayasa Mahkemesinin kararı açık
landı. Basın marifetiyle öğrendik ki, aslında 
raportör, daha evvelden bunu Anayasaya aykı
rı telâkki ediyormuş, bu haber yayıldı. Sonra 
Anayasa Mahkemesinin bu karan iptal ettiği 
işitildi. Dahası var: Anayasa Mahkememizin 
bu iptal karan özet halinde Senato ve Millet 
Meclisi Başkanlıklanna gelerek burada da 
okundu. 

Biraz evvel konuşmam sırasında arz ettim, 
ama bu vesileyle bir kere daha söyliyeyim: 
Anayasa Mahkemesinin kararları, Anayasanın 
152 nci maddesine göre, hemen yayınlanır ve 
yayınlandığı andan itibaren de herkes için mu
ta olur. Doğrudur. Bakınız, dikkatinizi çekiyo
rum, «hemen yayınlanır» diyor. Kurucu Meclis 
zabıtlarına bakarsanız bu «hemen yayınlanma» 
ne zaman olacak? «Hemen» deniyor, yani ka
rar verilir verilmez olacak. Efendim, Anayasa 
Mahkemesi kararları Resmî Gazetede yayınlan
dıktan sonra yürürlüğe girsin, tezi savunulmuş
tur, fakat o zaman Resmî Gazetenin yayınının 

gecikmesi suretiyle birtakım Anayasa Mahke
mesi kararlarının yürürlüğe girmesi engellenir 
endişesiyle, «hayır böyle yapmıyalım, Anaya
sa Mahkemesi bunu oraya koyar» denilmiştir. 

Anayasanın 135 nci maddesine göre bütün 
mahkemelerin kararlan gerekçeli olacaktır, 
Anayasa emri. Anayasanın 152 nci maddesine 
göre hemen yayınlanacak, Anayasa emri. Ana
yasanın 8 nci maddesine göre, Anayasa kural
ları, bütün mercileri bağlar; Meclisi bağladığı 
gibi, Anayasa Mahkemesini de. Anayasa emri. 
Ama, bu iptalden bu yana, açık söyliyeyim 
Parlâmento, Başkaniyle, bütünüyle kayıtsız 
kalmıştır, kamuoyu, bir Anayasa ihlâli konuşu
lurken «bir başka Anayasa ihlâli oluyor» diye
memiştir. Şu anda dahi Anayasa Mahkemesi 
93 ncü maddenin (C) fıkrasını mı iptal etti, 
yoksa birtakım genişletmelerle başka şeyleri 
mi iptal etti, bunlan bilmemekteyiz. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — O 
halde Anayasa Mahkemesi vazifesini yapmamış
tır, Meclis olarak onun hakkında bir muamele 
yapmak gerekir. 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Müsaade bu
yurunuz. Anayasa Mahkemesinin üzerinde bu 
bu yolda denetleme yetkimiz yok. Anayasa 
Mahkemesinin yetkisi Anayasadan doğuyor, si
zin yetkiniz Anayasadan doğuyor. Herkes yet
kisini bilsin. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Va
zifeyi suiistimal. 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım ; 

Bunlan, faydasız tartışma için değil de hu
kukî bir gerçeği ortaya koymak için söylüyo
rum. Yani, bu mesele naziktir falan, ama bu
nun «bütün cepheleriyle nezaketini görelim de 
başka bir düşüncenin içine girmiyelim» diye 
söylüyorum, bütün bunlan. 

Demek ki, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı 
arasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
nin ödeneklerini, yani aylıklannı, yolluklannı, 
yani harcırahlannı... Israrla bunu söylüyorum. 
Çünkü ödenek, yolluk, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleri bakımından düşünüldüğü za
man, sanki birmiş gibi telâkki ediliyor, kamu
oyuna «aylık» diye bu takdim ediliyor. Hattâ 
bu değil, net miktarla brüt miktar birbirine 
kanştınlarak takdim ediliyor. 
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Bunlardan bir neticeye gelmek istiyorum: 
Bir meselede haklı olmak yetmez. Haklılık ka
mu vicdanında tarsin etmek lâzımdır, haklı ol
mak yetmez, iç âleminizde haklı olabilirsiniz, 
ama kamuoyu da sizle beraber haklılığınızı ka
bul etmeli. Onun için «geç vakit konuşmıya-
lım» dedim; bâzı arkadaşlarımın söyledikleri 
gibi, «bunu ele ahnıyahm» diye söylemedim, 
gereğince konuşalım, «müzakere kâfi efendim, 
kabul edildi demiyelim, meseleyi aydınlığa çı
karalım» dedim. İsteğim bu. 

Şimdi bakın; Türkiye Cumhuriyeti mevzu
atı arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinin ödenek ve yolluklarını tâyin eden 1 sa
yılı Kanun var. Bu 1 sayılı Kanunun 1 nci mad
desini tadil eden 657 sayılı Kanun var. 657 sa
yılı Kanun ve 1 sayılı Kanun 1961 - 1965 dev
resinde kabul edilmiş olan Kanunlar... 657 sa
yılı Kanunun 43 ncü maddesi ki, göstergeyi 
ifade etmektedir, orada baremin 1 nci derece
sinde, en yüksek derecede devlet memuru için 
kabul edilmiş gösterge rakamı 1 000. Hiçbir de
ğişikliğe uğramamış... 154 ncü madde var, kat
sayı şudur diyor... Mahiyetini söylüyor, yani 
iktisadi konjonktür ki, değişir, çareleri yok, 
paranın fiilî satmalma gücü ki, değişir, çarele
ri yak. 

BAŞKAN — Sayın Paksüt bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, biliyorsunuz çalışma 
süremiz saat 19,00 da sona eriyor. Bu teklifin 
müzakeresi bitinceye kadar müzakerelerin de
vamı konusunda iki önerge var. Bunları oyla
mak mecburiyetindeyim. Lütfen okuyunuz. 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Sayın Baş
kan, konuşmamı bitirinceye kadar konuşmama 
izin verin de.... 

BAŞKAN — Her halde biraz daha sürer 
zannediyorum. 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Yani, ben
denizin maruzatımı Yüksek Meclise... 

BAŞKAN — Devam edecek efendim. G-ayet 
tabiî, gayet tabiî. 

Sayın Başkanlığa 
Avans hakkındaki kanun teklifinin müzake

resinin sonucuna kadar celsenin uzatılmasını 
arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
İzmir 

Burhanettin Asutay 
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BAŞKAN — Aynı mahiyette bir de Sayın 
Süleyman Çağlar arkadaşımızın önergesi var. 

Bu önergeleri oya arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Paksüt 
EMİN PAKSÜT (Devamla) — Değerli ar-

kadaşlarım; demek ki Türkiye Cumhuriyeti 
mevzuatında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin ödeneklerini, yolluklarını tâyin 
eden 1 sayılı Kanun vardır, bu 1 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesi 657 sayılı Kanunla bir deği
şikliğe uğramıştır. 657 sayılı Kanunla değişik
liğe uğrıyan şekline göre aylık, en yüksek gös
terge rakamı olan 1 000 in katsayı ile çarpıl
ması suretiyle bulunacaktır, ödenekte onun 
% 50 si olarak bulunacaktır. 

Hal böyle iken, şimdi Anayasa Mahkeme
sinin, demin arz ettiğim gibi, şu ana kadar açık
lanmamış, yani gerekçesi, yani şümulü, vüsati 
henüz bilinmemiş olan kararlan muvacehesinde 
bir karışık durum hâsıl olmuştur. Bir tereddüt 
hâsıl olmuştur. «Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
kendisinin aylığını artırmak için Anayasayı de
ğiştirmeye kalkıştı» sözü edilmiştir. Böyle bir 
konu geldiği zaman, açık ısöylüyorum, basının 
önünde de söyledim, «milletvekillerinin aylıkla
rını, ödeneklerini Anayasa kararına rağmen 
artırmak için bir Anayasa değişikliğine sureti 
katiyede taraftar değilim» dedim, «Anayasada 
değişecek çok şey var, şu anda bütün vuzuhu ile 
meydandadır. Ama bu sebepten dolayı bir Ana
yasa değişikliği olmaz» dedim. Ve diğer taraf
tan bu hakiki durumu da apaçık ortaya koy
dum. 

Şimdi bütün bunlara rağmen, Parlâmento
muzun tutumu, kamu oyunda hâsıl olan etki
yi, Anayasa Mahkemesi kararını açıklamamış 
olması vakıası muvacehesinde fiilen 1 Mart 1971 
den bu yana bu Parlâmentonun üyeleri - Asu
tay'm dediği haklıdır, onun söylediğine başka 
unsur da koyun, emekli maaşı olsa da olmasa 
da, bir yerden geliri gelmese de gelse de - pa
ra alamaz olmanın tabiatiyle sıkıntısının içine 
girmiştir ve bu haklı bir görüş, değildir, haklı 
bir tutum değildir, bunu kimse istiyemez. 

Peki, buna bir çare bulalım. Çare bulalım, 
bu çareyi işte idare Âmirlerimiz düşünmüşler, 
bulmuşlar ve Plân Komisyonu da bir düzeltme 
ile huzurunuza getirmiş, denecektir. 
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Değerli arkadaşlarım, bu bir avans kanunu 
olarak teklif ediliyor. Demin bir arkadaşım 
söyledi; dağıtılmış olan şu 309 sıra sayılı özet
te, tutanakta, yahut raporda hakikaten Plân 
Komisyonunun çok az üyesinin imzası bulundu
ğu ve bunlardan bâzılarının da muhalif olduğu
nu belirttiği görülüyor. 

Ayrıca bir arkadaşımızın vermiş okluğu 
ve bunun çeşitli sebeplerle gayrimümkün oldu
ğunu ifade eden bir muhalefet şerhi görülüyor. 

Ayrıca, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisindeki değerli İdare Âmirlerimizin müşterek 
kanaatle vermiş oldukları teklif, bir değişikli
ğe uğramış bulunuyor, idare Âmirleri Martta 
para alınmamış olması vakıasından hareket ede
rek, «Mart, Nisan, Mayıs, üç ay zarfında bir şey 
alınacaktı, bunu şimdi avans olarak ortalama 
5 000 diye düşünürsek, 15 000 lira verebilsek 
Mart, Nisan, Mayıs aylarına tekabül eden bir 
para ödemesi yapılmış olur. ileride bu aylık me
selesi kesin bir duruma kavuştuğu zaman mah-
subedilir» tarzında bir düşünceye sahibolmuş-
lar. 

Plân Komisyonumuz bunu vehleten, sanki 
inadına «daha kolay istismar edilsin» der gibi 
20 000 rakamına çıkarmış ve fakat «20 000 e 
çıkardık ama, efendim; biz bunu bir defaya 
mahsus diye de kayıtladık. Binaenaleyh bu böy
le bir ayrılık falan değil, işte bir defaya mah
sus 20 000 lira, onu ifade ettik» demek istiyor. 
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durumunda olduğunu ifade ediyor, mutabık mi
dir, değil midir? 

Demek ki Parlâmentonun dışından gelen 
üyeleri bakımından da Hükümetin görüşünün 
önemi var, Parlâmentonun içinden gelen üyeleri 
bakımından da önemi var, «Evet, biz Meclisin 
yapacağı şeyle mutabıkız» diyebilirler, «az bu
luyoruz» diyebilirler, «çok buluyoruz» diyebilir
ler. Bunun kamuoyu önünde bilinmesinde fay
da mülâhaza ediyorum. 

ikincisi, arkadaşlar, bu işin yeteri kadar de-
magolijisi yapıldı, Bundan sonraki safhasında 
yapılmamasını sağlamak istiyorum. Onun için
dir ki, eğer müzakereler bu akşam bitmez
se - her şeye rağmen, verilmiş olan karara 
rağmen bitmezse - belki yarın partilerimiz bu 
konuda gruplar olarak daha berrak bir duru
ma da kavuşur. Yani bu Meclisin birtakım 
üyeleri aleyhinde, birtakım üyeleri lehinde 
oy kullanarak gecenin şu saatinde çıkarmış 
okluğumuz kanunla kamu oyu bakımından 
«Parlâmentoyu handikap durumuna getirmiş 
oluruz» endişesini taşıyourm. 

Yapılması icaibeden iş nedir? Yapslması ica-
(beden işi söyliyeyim; aslında idare âmirleri
miz - bana göre, benim anlayışıma göre - ay
lık, yani ödenek ve yolluk tesbit edilmedi
ğini kabul ederek bir ortalama rakam söyle
mişler; 5 000. Meselâ bu kanunda «1 Mart 
1971 den itibaren her ay için Cumhuriyet Se
natosu Başkanı ve Millet Meclisi Başkanı 
üyelere 5 000 lira avans verir» desek ne 
olur? Evvelâ «10 400 lira alıyorlar» lâfını 
kimse demez. 5 000 lira işte, adı üstünde 
bunun. Fiilen ne olur? Mart ayı geçmiştir, 
Mart ayını elbette ödemeleri lâzımdır. Nisan 
ayı gelmiştir, elbette ödemeleri lâzımdır. Şu 
kanunun burada müzakeresi, Senatoda mü
zakeresi, Resmî Gazetede yayınlanması bir za
man alır, akbaşı gelir, öteki beş bin lira da 
alınır. Yani idare âmirlerimizin düşündüğü 
gibi 15 000 lira Sağlanmış olur. 

Peki ondan sonra ne olar? Ondan sonra 
eğer bu işi, bâzı arkadaşların temenni ettiği 
gibi, kökten geri kalan ay içinde halleder
sek mesele kalmaz. Halletmezsek 5 000 öden
meye devam eder. Eğer şimdi gelen şekilde 
olduğu gibi, «ibir defaya mahsus kaydıyla 
20 000» diye bir şey kabul ederseniz, farze-

Arkadaşlar, kanaatimce kanunun takdim 
tarzı böyle olursa, bunu aleyhte yorumlamak is-
tiyen çevreler daha çok başarı sağlarlar ve bu
nun haklı olan yönünü, ki, şimdiye kadar ol
duğu gibi, Senato Başkanınızla, Meclis Başka
nınızla,- parti gruplarınızla, parti liderlerinizle 
hepimiz, parti idarenizle, anlatmak yetersiz ka
lır. Ne olsun? Evvelâ tabiî bilmiyoruz şu anda 
nasıl bir prosedür takibedeceğiz? Meselâ ben 
bu meselede apaçık, yepyeni bir durum olduğu 
için Hükümetin görüşünü muhakkak olarak öğ
renmek isterim. Şundan dolayı öğrenmek iste
rim; Hükümetin Parlâmento dışından gelmiş 
olan üyeleri de bizimle aynı parayı alacaklar. 
Mutabık mıdırlar, değil midirler? Saym Erim 
Başbakan sıfatiyle Parlâmento üyesidir, Başba
kan ve Bakan ödeneği dışında bizimle aynı pa
rayı alacak. Mutabık mıdır, değil midir? Mali
ye, personel reformu üzerinde çalışma yapma 
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diniz ki, AnayaJsa Mahkemesinin kararı 
çıktıktan sonra öyle bir hukukî güçlükle 
karşılaştık ki, hakikaten Anayasanın diğer 
Obirtakım hükümleri yanında 82 nci maddeyi 
de başka (bir istikamete getirmek gerekecek... 
0 takdire bunların alacağı 'bir zaman da ola
bilir. Efendim, bir defaya mahsus 20 000 
dediniz. Onldan sonra bu işler oluncaya 
kadar bekleyin. Yani, o zaman, şimdi şikâyet 
eden arkadaşlarımın dediği durum bir kere 
daha olu, ürteslik de Meclis kendisini «bir de
faya mahsus» demek suretiyle bağlamış olur. 

Şimdi bunda menfaat yok, hiçbir yönüyle 
menfaat yok. Yapılması icabeden iş, madde
ler üzerinde konuştuğum zaman tekrar edece
ğim, berraklığa kavuşulmak lâzımdır. 'Tür
kiye'de mevzuat vardır; fakat mevzuat bir 
karışıklığa uğratılmıştır, uğramıştır. Bunun 
hukukî inancı bu noktadan da sarsılmıştır. 
Bu durumda T. B. M. M. üyeleri «parasız ça
lışsınlar» tarzında bir düşüncenin Palömanr-
ter inançla, insan haklariyle falan da alâ
kası yoktur. Maddeten de mümkün değildir. O 
halde bir tediye imkânını sağlamak düşün
cesinde beraber olmamız lâzım. Ama bunu 
yaparken mânâsız yere «20 000 ödeniyor» de
dirtmenin anlamı yoktur Bunu idare âmir
lerimizin düşündüğü ölçü içinde koymakta fay
da vardır. 15 000-20 000 falan diye toptan ifade 
etmekte mâna yoktur. «Ayda 5 000» dersiniz 
ve «bu düzelinceye kadar» dersiniz. Fiiliyatta 
şimdi belki 20 000 uygun görülüyor, fakat 
her hangi bir gecikme halinde bu 20 000 in 
uygun olmadığı da kendiliğinden ortaya çı
kar. Bu suretle şimdiden bu mahiyetiyle olan 
bir ödemeyi lüzumsuz yere daha geniş bir 
tartışmanın konusu yapmamış olursunuz. 

Benim, kanunun anahatları üzerindeki 
mâruzâtım bu. Maddelere geçildiği zaman 
1 nci madde ile ilgili maruzatta bulunmak fır
satını tekrar arıyacağım. Ve Yüce Meclisin 
dikkatini bir değişiklik üzerine çekmeye ve 
vereceğim bir önerge istikametinde oy kul
lanmaya davet tarzında öze tüyeceğim. 

Çok teşekkür ederim arkadaşlar. 
BAŞKAN — Sayın İşgüzar. Yok. 
Sayam Kenan Akışık;, buyurun. 
KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — Sa

yın, Başkan, sayın milletvekilleri, 

Bu olay dolayısiyle öteden beri kafamı kur-
calıyan bütün hukuk bilgimi meşgul eden bir 
hususu huzurunuza getirmek isterim. 

Anayasa (Mahkemesi bir karar vermiştir. Ka
rarın mahiyeti malûm... Kararuı hüküm fıkra
sına konu olan kısım da malûm... 93 ncü mad
demin son fıkrası, hüküm fıkrası iptal edilmiş 
durumda. 

Ondan evvel parlömanterlere aylık, yolluk 
olarak ödemeyi gerektiren mevzuatın hepsi ayak
ta mı? Ayakta. Sayın Paksüt'ün az evvel tefer-
ruat'iyle söylediği şekilde hepsi ayakta. Bizim 
ödenek ve yolluklarımızın verilmemesini gerek
tiren hüküm yok. Hiçbir şey yok, bir mevzuat 
yok. 

Yüksek malûmumuz, mahkeme karan, hü
küm fıkrasiyle karardır, gerekçe hüküm fıkra
sını takviye ettiği nisbette muteberdir. Hüküm 
fıkrasının dışına çıktığı zaman mütalâa mahiye
tinde olur, bazan da hikâye mahiyetinde olur. 
Hüküm fıkrasına çıkan bir gerekçe, maalesef bü
tün Parlâmentoyu bugünkü duruma sokmuş
tur. 

Burada dikkatimi çeken bir hususu, dikkat
lerinize de arz etmek isterim : Başka bir yerde 
kabahatli aramıya hiç lüzum yoktur, tta âmiri
mize evvelâ ilk sitemimi tevcih etmek isterim. 
Bir «cesaretsizlik» demiyeceğim, «bir başka bas
kı» veya «başka nedenlerle polemikler sebebi» 
demiyeceğim - belki hepsinden de geçer - ama 
Sayın Meclis Başkanımızın, ita âmirimizin bu
rada düşünmesi lâzımgelem husus, Anayasa Mah
kemesi gerekçeleriyle değil, Anayasa Mahkeme
sinin hüküm fıikrasiyle kendisini bağlı görmesi 
ve bunu bütün ciddiyeti içinde, bütün hukuk bil
gisi ve hukuk bütünlüğü içinde kamu oyuna da 
açıklaması idi. Burada polemikler bizi endişe 
altına sokmamalı idi. Bugün öyle bir duruma 
girmişiz ki - açık söyliyeyim -, bemim nazarım
da ita âmiri bir ihmal eylemi içindedir. Eğer de
ğerlendirmelerim doğru ise, yani polemiklerin ve 
buna benzer baskıların endişesi altında böyle bir 
yola dökülmüşsek, burada «görevi kötüye kul
lanma» eylemi vardır. 

VEFA TANIR (Konya) — tta âmirini bu 
hususta serbest bırakınız. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Böyle bir vaziyette, bir kanun teklifi dolayı
siyle bugünkü tartışma safhasına da girdiğimize 
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gtâre, başka çıkar yol aramaya hiç lüzum kalma
dan, bir nevi bugüne kadar beklememizi gerek
tiren meseleleri de 'ortaya koyarak, mevcut hü
kümlerle iktifa etmemiz lâzımgelir. Mevcut mev
zuat, her hususta her teklife ve her tecavüze 
karşı founu yapacak yetkililerimizi de, Parlâmen
tomuzu da muhafaza edebilecek durumdadır. 

Bunu söylerken şu noktaya gelmek isterim : 
Bir «Avans Kanunu» adı altında bugün huzu
runuza bir teklif gelmiştir. Bâzı arkadaşlarımız 
buna «(borçlanma» diyorlar. Aslında buna «borç
lanma» derseniz, avans müessesesi bozulur, 
«avans» derseniz, «borçlanma müessesesi» diye 
bir ışey ortada kalmaz. Avans muhtemel değil, 
yanı mutlaka geleceği kabul edilen bir hakkın, 
sonradan geleceğini hesaba katarak, evvelden bir 
miktarımı karşılamak mahiyetindedir ve bunu 
bir kanunla getirmeye lüzum yoktur, doğrudan 
doğruya verilebilir. Buna ita âmiri esasem yetki
lidir, böyle bir kanuna tasarıya ve yeni bâzı po
lemiklere meydan vermiye lüzum yoktur. 

Borçlanma hususunda, borçlanma zâten ma
lûmunuzdur, «borçlanma» nm hukuk nazarında 
bir değerlendirilmesi vardır ve onun içine girer, 
burada da bir kanuna lüzum yoktur. 

Şimdi Anayasa açısından, ikinci bir çıkmaza 
ısokulur gibiyiz. Yüksek malûmunuz 82 nci mad
de, her ne surette olursa olsun artırmaları ya
sak eder. Yani, özel tahsisatlar, özel adlar al
tında bâzı getirimler, parlömanterlere imkânlar 
sağlamazlar, 82 nci maddenin dışındadır. Şimdi 
biz ne yapıyoruz? özel bir ad altında,, müessese
lerin mahiyetini de bir nevi değiştirerek, özel bir 
ad altında yeni bir imkâna varıyoruz. 

Yine başlangıca dönüyorum : Peki, buraya 
neye gidiyorsunuz? Bir cesaretsizlikten... Değil 
ise, bir (bilgisizlikten... Değil ise, siyasi bas
kıların başka türlü değerlemdirilmesinden... De
ğil ise... Artık böyle yürütebilirsiniz, ve saire. 

Zannederim bütün arkadaşlarımın bilgileri 
vardır, bir imza toplama hâdisesi oldu. Bu hâ
diseye takaddüm eden günlerde görevlilerimiz, 
«bu ödenebilir, ama ödemeyi yaptığımız zaman 
kanatlardan birisi diğeri aleyhinde (bâzı polemik
lere girerse, bu doğru olmaz, ben buna izin ver
mem. !Bu kapıları kapamak üzere (böyle bir yo
la gidiyorum. Haddizatında buna lüzum olma
dan da ödiyabilirim» demişlerdir ve doğrusu da 
budur, Ama maalesef, o günün havasım kurtar-

| maya hiç de lüzum olmıyacak şekilde, hukukun 
kabul etmiyeceği, hukuk dışı bâzı düşünceler ve 
duygularla yapılan hareket, ondan sonraki hâ
diselerin tevali etmesi ve 12 Martın gelmesiyle 
bizi bu noktaya getirmiştir. 

Mâruzâtımı sonuçlandırıyorum. 
Benim mantığıma göre, biz 'bunu «borçlan

ma» veya «avanıs» adı altında bir kanunla ala
cak durumda değiliz. Alabilecek imkânlarımız 
varken (bunları (kullanmaya mecburuz, bunu 
kullanacağız. Bugün sayın ita âmirimiz bu üs
tünlüğü, bu görev sorumluluğunu ve cesaretini 
göstermek zorundadır. 

Bundan sonra yapılacak şudur : «Kökten 
halledelim» diyen muhterem arkadaşlarımın 
mütalâalarına şu noktadan iştirak ediyorum. 82 
nci maddede, katsayı artırımlarının her döne
min milletvekillerinin tepesinde «Demoklesin 
kılıcı» gibi çalışacağını hesaba katarak, o nok
tadan bunu kökten halletmek 'mecburiyetindeyiz. 
Ama, bunu da hiç nazara almadan, «zamanı de
ğildir, daha bir sene sonra da alabiliriz» diye
rek 'böyle bir kanun yoluna da gitmeden, biz 
kendimizi haklı olduğumuz sıf atiyle kamu oyun
da da savunarak, bu paralan alabiliriz. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. 
Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde görüşmek is bi
yen başka sayın üye var mı efendim 

SALÎH YILDIZ (Van) — Görüşmek istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Salih Yıldız, buyurunuz 
efendim. 

SALİH YILDIZ (Van) — Efendim, söz alı
şımın sebeplerini evvelâ arz etmek istiyorum. 
Bâzı arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesi kararı
mın münakaşasını, izahını, tahlilini yapmamış ol
salardı söz almıyacaktım. 

Anayasa Mahkemesinde açılan dâva, 1327 sa
yılı Kanunun 93 ncü maddesinin (O) fıkrasının 
iptali hakkındadır. Anayasa Mahkemesinden çı
kan karar, ister açılan dâva ile bağlı kalsın, is
ter kalmasın, her halükârda bağlayıcı bir karar 
olduğuna göre ve temyizi kabil olmıyan kesin 
bir karar olduğuna göre, bu karara aynen uy
mak mecburiyetindeyiz. 

Anayasa Mahkemesinin kararından sonra hu
zurlarınızda okuman tezkerede aynen şunlar dc-

I itilmektedir ; 
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«93 ncü madde iptal edildikten sonra, Ana
yasanın 82 nci maddesi gereğince Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyeleri 1970 yılını taldlbeden 
ilk genel milletvekili seçimlerinden sonra, Per
sonel Kanununun getirdiği ve almakta oldukla
rı yolluk ve ödenekleri alabilirler. 

Binaenaleyh, Anayasa Mahkemesi kesin ola
rak bu kararı ile iptalden evvel alınan yolluk 
ve ödeneklerin alınamıyacağını bükme bağla
mıştır.» 

Anayasa Mahkemesinin bu kararına rğmen, 
birtakım zoraki izahlarla «ödenebilir» şeklinde 
mütalâa beyan edenlerin beyanına, ben şahsan 
iştirak etmiyorum. Eğer böyle bir şey olsaydı, 
ita âmiri sıfatiyle esasen Meclis Başkanımızın 
her hangi bir ödememede ısrar etmesi, izah edi
lemezdi. Hakikaten, Anayasa Mahkemesi karan
ımı okunan tosmı ile «ne şekilde bir ödeme ya
pılabilir veya yapılamaz» meselesini uzun boy
lu düşünmüşlerdir ve neticeten bu karann kar
şısında bir ödemenicı mümkün olamıyacağı sonu
cuna varmışlardu< ve ben de bu kanaati taşı
yorum. 

İdare âmirleri arkadaşların hazırladıklan 
teklif, Plân Komisyonunda bir tadilâta uğramış
tır. Böylece bu tadilâtla kanun teklifini yapan
ların fikirleri arasında da bir aynhk husule 
gelmiştir. Ben demin de arz ettim, söz alışımın 
sebebi, «1970 yılını takibedem ilk genel millet
vekili seçimlerinden sonra ancak, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerinin yolluk ve ödenek
leri yeni esaslara göre uygulanır» hükmüne gö
re, artık bunun üzerinde hiç münakaşa etmenin 
faydası yoktur. Karar yanlış olabilir, yetki hu
dutlarını aşmış veya aşmamış olabilir, esasen 
bunlan münakaşa etmenin bir faydası yoktur. 
Bu karar, bağlayıcı bir karardır. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? 

RIFKI DANIŞMAN (Erzurum) — Söz is
tiyorum efendim. 

(BAŞKAN — Sayın Danışman, buyurunuz 
efendim. 

RIFKI DANIŞMAN (Erzurum) — Muhte
rem Başkan, değerli arkadaşlarım, 

Şahsım adına (konuşuyorum. 
Elimizde bulunan kamun teklifi hakkındaki 

müttalâamı arz etmeden önce, evvelâ sayın arka-
daşlarunıan ileri sürmüş olduklan, yani hali

hazırdaki mevzuat çerçevesinde ödeneklerin ve 
yollukların ödenebileceği hususundalti mütalâa
larına aynen iştirak ediyorum, ben de şahsan 
aym kanaatteyim. 

Halihazırda bu ödeneklerin ödenememesi ile 
karşı karşıya bulunmaktayız. Muhterem İdare 
âmirleri bir çjözüm yolu bulmak maksadiyle bu 
teklifi getirmiş bulunmaktadırlar. Komisyonda 
görüşülmüş ve bu çözüm yolu uygun bulunmuş
tur. Yalnız bir arkadaşımızın burada muhalefet 
şerhi var, onun üzerinde birkaç söz söylemek is
temekteyim. 

Değerli arkadaşlanm, burada bahis konusu 
edilen teklif, ınev'i şahsına münhasır bir avans 
kanunu teklifidir. Muhalefet şerhinde ileri sü
rülmüş bulunan hususlarla bir alâkası mevcut 
değildir. Avanslar - hepinizin bildiği gibi - Mu
hasebe! Umumiye Kanununa göre, muayyen bir 
hizmetin ifası ve bu hizmetin bitiminde mahsu
bu yapılmak üzere verilir. Bu avans, bu türlü 
bir avans değildir. Yani, bir kanuna istinaden 
milletvekillerine verilecek bir avans mahiyetin
de değildir. Doğrudan doğruya ileride alınacak 
istihkaklarldan mahsubu yapılmak üzere, özel 
bir kanun olarak getirilmiş bulunmaktadır. 

Yine hatırlıiyacaksınız; 1069 sayılı Kanun 
ile Devlet memurlanna yüzde 10 ve 15 limitleri 
dâhilinde avans verilmesi, aynca yine Yüce Mec
lislerde kabul edilmişti, bu ödeneklerden Gelir 
Vergisi kesilmişti. 1050 sayılı Muhasebei Umu
miye Kanununa göre, verilen avanslar için böy
le bir Gelir Vergisi veya diğer birtakım kesin
tiler bahis 'konusu değildir. O, özel bir statüye 
ve özel bir usule göre yürütülmektedir. Bu du
rum muvacehesinde, sayın arkadaşımız B%e-
han'm muhalefet şerhi olarak ileri sürmüş ol
duğu mütalâalara, şahsan iştirak etmek müm
kün değildir ve bu mütalâalar, huzurunuza gel
miş bulunan teklifteki espriye ve esaslara uy
gun bulunmamaktadır. 

Kanunun maddeleri geldiği zaman, bir husu
sun ikmali için muhterem oylarınızı istirham et
mek durumu ile karşı karşıya bulunuyoruz, bir 
önerge takdim etmek niyetindeyim. Kanunda bu 
avans tediyesinin, hangi fasıl ve maddelerden 
Ödeneceğine dair bir kayıt bulunmadığı cihetle, 
bunun «aylıklar ve yolluklar» faslından öden
mesi hususunda bir ilâve yapılması gerekmek
tedir. Teknik bir konudur. Bu mütalâalar çer-
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çevesinde, teklifin, bugün içinde bulunduğumuz 
durumu çözmesi istikametinde, kabule mazhar 
olması gereken bir teklif olarak mütalâa olun
ması gerekir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-

yen Yok. Tümü üzerimdeki müzakereler bit
miştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil 
mistir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine 
verilecek avans (hakkında kanun teklifi 

Madde 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin ödenek ve yolluklarını düzenliyecek 
mevzuat değişikliği yapılıncaya kadar, Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları; 
üyelere bir defaya mahsus olmak üzere 20 şer 
hin lira avans vermeye yetkilidirler. 

Bu avansın ödeneğe mütaallik olan kşsmmın 
vergisi, esas kanuna göre ödenek tesbit edilip, 
ödeme yapılırken kesilecektir. 

İBAŞKAN — 1 nci madde üzerinde (söz 
istiyen? Yok. 

1 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kalbul edil
miştir. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — 1 nci madde 
üzerinde değişiklik önergem var. 

BAŞKAN — Oylamaya geçtik efendim. 
Madde 2. — Verilen avansın mahsubu, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek 
ve yolluklarını düzenliyecek kanunun yayımı 
tarihinden itibaren üç eşit taksitte yapılır. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isti
yen? Buyurun efendim. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlar, maalesef oylamaya Ibenim (bekle
mediğim şekilde geçildiği için, geciktiğim için, 
onunla ilgili 'bir değişiklik önergesini takdim 
edemedim. Yani, 1 nci madde Yüce Meclisçe 
kabul edilmiş oldu. Ama, 2 nci maddeyi (bu ya
zılış şekliyle kabul etmemenizi rica edeceğim. 

2 nci madde «üç müsavi taksit» den (bahse
der, mahsubun üç müsavi taksite göre yapıla
cağını söyler. Bir hukukî vuzuhsuzluk, bir an
layış farklılığı içinde, bir defaya mahsus ola
rak alman hu avansın nasıl ve kaç ayda mah-

subedileceği meselesini, mevzuat değişikliği de
nen 1 nci maddenin mevzuat değişikliğinde tes
bit etmemizde fayda vardır. Üç ayda mı mah
subedilir, geciktiği için hirden bire mahsup çok 
zor olur da, altı ayda mı mahsubedilir, dört 
ayda mı mahsubedilir, bilemem. Ama, «foir de
faya mahsus» kaydiyle alınmış olan rakamı üçe 
taksim ederek, şimdiden mevzuat değişikliğini, 
«6 666 liralık bir net ödemeye tekabül eden bir 
maaş ayarlaması» tarzında anladığımız intıiba-
ını vermekte ısakınca var. 

İleride Parlâmento şartlarını ölçsün, Dev
letin imkânlarını ölçsün, parlömanter vazife
nin görülmesinin gereklerini ölçsün, hukukî im
kânları açsın ve ona göre ne yapacaksa yapsın.. 
O, milletle Parlâmentonun karşı karşıya halle
deceği hir konu. Ama şimdi, Ibir avansın mahsu
bunu, «üç müsavi taksit» filân diye bağlamanın 
anlamı yoktur. Çünkü, 20 000 i üçe taksim ede
rek mahsuibedeceğiz, tarzında îbîr ters [görüşün 
ifadesidir. Bunun yerine, hiç değilse «1 nci 
maddeye göre verilecek avansların mahsup şek
li Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin öde
nek ve yolluklarını tesfbit edecek kanunda göste
rilir.» demek lâzım. Çünkü, hâsıl olan durum
da çareleri yok.. O halde bu mahsup şeklini 
lütfen bu şekilde dondurmayınız, Ibunun üç 
ay mı, altı ay mı olacağını, şartları içinde mü
talâa ediniz ve «işte 20 000 lirayı aldılar, şu 
oldu» tarzındaki zamansız bir polemiğe de ze
min hazırlamayınız. 

Bunu istirham ediyorum ve Önergeyi Yük
sek Başkanlığa takdim ediyorum. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde görüş
mek istiyen sayın üye var mı? Yok. Tadil öner
gesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İda
re Âmirlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerine verilecek avans hakkında kanun tek
lifinin ikinci maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Madde 2. — 1 nci maddeye göre verilecek 
avansların mahsup şekli, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyelerinin ödenek ve yolluklarını 
teshit edecek kanunda gösterilir.» 

Ankara Milletvekili 
Emin Paksüt 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu
sunuz? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA CAVİT TEV-
FİK OKYAYUZ (içel) — «atılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Tâdil önergesini oylarınıza arz ediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 
Maddeyi ibu değişik şekli ile oyunuza arz 

ediyorum. KaJbul edenler... 

KEMAL IBAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Sa
yın Başkan, Komisyon f ilhal katılıyor mu, ibunu 
»ormanız lâzım. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, kabul edi
len önergeyi filhal kaJbul ediyor musunuz? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA CAVİT TEV-
FİK OKYAYUZ (içel — Kabul ediyoruz. 

IBAŞKAN — KaJbul ediyorsunuz, 'öyle ise 
madde yeni (bir Ihüviyet almış olduğundan tek
rar oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — T. €. Emekli Sandığı iştirak
çisi bulunanlara verilecek avanstan, emeklilik 
bakımından müktesep 'hak derece ve kademele
rinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Ek 
1327 sayılı Kanundaki tutarları üzerinden iher 
ay için emeklilik keseneği kesilerek karşılıkları 
ile (birlikte Sandığa ödenir. 

Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi olanların 
da primleri mevzuata uygun olarak hesâbedile-
rek «her ay kesilip isöz konusu Kuruma ödenir. 

IBAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde konuş
mak istiyen «ayın üye? Yok. 3 ncü maddeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, şimdi 4 ncü maddeye geçiyoruz. 
Yalnız Komisyon 4 ncü maddeyi yeni bir şekil
de takdim ediyor. Yani, bu madde değil de 
yeni bir 4 ncü madde olarak Komisyonun tek
lifidir. Bunu okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Tasarıya 4 ncü made olarak aşağıdaki fık
ranın ilâvesini arz ederim. 

Erzurum 
Rıfkı Danışman 

Madde 4. — Bu avans Cumhuriyet ıSenato
su ve Millet Meclisi 1971 malî yılına ait bütçe
lerin ödenek ve yolluk tertiplerinden ödenir. 

BAŞKAN — Yalnız «fıkra» şeklinde oluyor 
Sayın Danışman. 

RIFKI DANIŞMAN (Erzurum) — Sayın 
Başkan, «aşağıdaki metnin». 

BAŞKAN — Anlaşılıyor efendim, aşağıdaki 
metinden anlaşılıyor. Şöylece arz edeyim; «Ta
sarıya 4 ncü madde olarak aşağıdaki fıkranın 
ilâvesini arz ederim» denilmiş olmasına rağmen, 
aşağıda Madde 4. - «Bu avans Cumhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisi 1971 malî yılına ait 
bütçelerinin lödenek ve yolluk tertiplerinden 
ödenir» şeklindedir. 

4 ncü madde olarak Komisyon tarafından 
bu metin getiriliyor. Bu «fıkra» yi «madde» 
olarak değiştiriyoruz. Zaten aşağıdaki ifadeler
den de anlaşılıyor. 

Bu madde üzerinde söz istiyen var mı efen
dim? Yok. 

4 ncü maddeyi teklif edildiği şekilde oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Teklifteki 4 ncü maddeyi 5 nci madde ola
rak okutuyorum. 

Madde 5. — Bu kanun hükümlerini Cum-
huriyt Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. ö nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle maddelerin müzakeresi bitmiştir. 
Tümü üzerinde görüşmek istiyen sayın üye 

var mı? Yok. 
Teklif mahiyeti icabı akçalı olduğundan, 

açık oya sunulacaktır. Kupalar gezdirilecektir. 
((Oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan var mı 
efendim? Yok. Oy verme işlemi bitmiştir. 

Oylama sonucunu arz ediyorum; 
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Cumhuriyet (Senatosu ve Millet Meclisi İda

re Amirlerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerine verilecek avans hakkında kanun tek
lifinin yapılan oylamasına 136 sayın üye işti
rak etmiş; 118 kabul, 14 ret, 4 çekinser oy kul
lanılmıştır. 

Bu suretle oylama sonucu Genel Kurulda 
gerekli çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığın
dan, 21 Nisan 1971 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19,48 

mtw 
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Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi tdare Âmirlerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine 
/ verilecek avansjhakkında kanun teklifine verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 
Üye sayısı : 450 

Oy verenler : 136 
Kabul edenler : 118 ! 

Eeddedenler : ,14 
Çekinserler : 4 : , 

Oya katılmıyanlar : 309 ! 
Açık üyelikler : 5 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
Aü Rıza Güllüoğlu 
Ali Cavit) Oral 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 
Ali İhsan Uhibahşi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
îbrahkn Cüceoğlu 
Yusuf Ziya Yağcı 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
MeBuıt Hulki önür 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Kemal Demirer 
İhsan Tomibuş 

DENİZLİ 
Hasan Korkmazcan 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Nafiz Yıldırım 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 

ERZİNOAN 
Hüaam«rtıtiaı Atabeylli' 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Naci Gacıroğln 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
1. Hüseyin Incioğlu 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 

[Kabul edenler] 
Abdullah İzmen 
M. Emin Turgutalp 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Cayit Okyayuz 

İSTANBUL 
Hüseyin Dolun 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemâl Fersoy 
Hasan Türkay 
Reşit Ülker 
Lefbit Yurdoğlu 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Armç 
Burhanettiin Asutay 
Ali Naili Erdemi 
Talât Orhon 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğıan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KOCAELİ 
Cevaıt Ademoğlu 

KONYA 
Mustafa Kulbilay îmer 
Vefa Tanır 
Mustafa Ustündağ 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
C. Selçuk Gümüşpala 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
1£ Zekeriya Kürçad 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başeır 
Esat Kıratlıoğlu 
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NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavumnacıoğlu 
M. Ntıri Ködantttttogiu 
Mevlüt Ocakçıoğhı 

BİZE 
Salih Zeki Köseoğlıı 

SAKARYA 
Yaşar Bir 

ANKARA 

Cemgizhan Yorulmaz 

ARTVİN 

Mustafa Rona 

BİTLİS 

Kenan Mümtaz Akagık 

ANKARA 
Serafe-ttiıı Yıldırım 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akova 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Aksoy 

[Reddedenler] 
ERZURUM 

Sabahattin Ara* 
Selçuk Errendil 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacagehir 

KONYA 
Orhan. Okay 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

SAMSUN 
Yaşar Akal 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

M. Kâzım özeke 
ERZİNCAN 

Hasan Çetiıukaya 

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

Yekûn 5 

UŞAK 

Orhan Dengâız 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

TOKAT 

İsmail Hakkı Birler 

VAN 

Mehmet Salih Yıldız 

KARS 
Kemal Güven 

..** 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

89 NCU BİRLEŞİM 

19 . 4 . 1971 Pazartesi 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

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 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
26 . 8 . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
1. — 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) (Dağıtma tarihi : 
23 .12 .1970) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

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

2. — Osman Saılmankurt'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
l u n (1/204) (S. Sayısı: 166 ve 165 e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

3. — Makbulle kızı Ferdiye Deımiroğlu'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) 

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

6. — 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek aske
rî «ıcımurlar Kanununu 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 
raponj, (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağıt
ma tarihi : 28.1.1971) 

7. — Salihli ilçesinin Eskicami mahallesi 
1028 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) 

8. —• Van'ın Cürpmar ilçesi lloşap bucağı 
Işıkpınar köyü hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Necmettinoğlu, Emine'den olma 1.1.1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'm, ölüm cezasına 
çarptırılması 'hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu rapora (3/45) (S. Sayısı : 
46 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 22 . 2 .1971) 

9. — Akyazı iileesi Merkez Yeniköy hane 18, 
cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu, 
Fatma'dan olma 13 . 3 .1940 doğumlu Kemal 
Ulufeöylü'nün ölüm cezasına çarptırılması hak-
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kında Başlbakanlık tezkeresi ve Adalet Komita- I 
yonu rakoru (3/47) (S. Sayısı : 47 ye 1 rnici ek) 
(Dağıtma tarihi : !22 . 2 . H9I71) 

10. — İzmir iline bağlı Çeşme ilçesinin Mer
kez Çiftlik köyü nüfusunun 1:01 hane, 7 cilt ve 
4'5 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan 
doğma 10 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in, 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu! raporu (3/51) 
(S. Sayısı : 77 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
22: 2 . 1971) 

1.1. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü hane 90, 
cilt 22, sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali Osıman-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu 
Hüseyin Sesli'nin ölüm cezasına 'çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/159) (S. Sayıısı : 78 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi 02 . 2 . 1971) 

12. — Turgutlu'nun Hamidiye mahallesi 846 
hane, cilt (27 ve ısayfa i20 de nıüfmsa kayıtlı olup, 
Kurtuluş mahallesi, Yasemin sokak 8 numarada 
oturur Yakupoğlu Yaşamdan doğma U9.193'6 do
ğumlu Faik Vartekli, Tutfgutlu Hamidiye ma
hallesi 846 hane, cilt '27, ısayfa 20 de nüfusa ka
yıtlı olup evlilik dolaynsiyle Hamidiye mahallesi 
İ29İ5 haneye gitmiş, Kurtuluş mahallesi, Yasemin 
sokak 8 numarada oturur Yakup kızı Yaşa'dan 
doğma 1 . 4 . 1947 doğumlu Kadriye Part'ici'-
nin ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/204) (S. Sayıısı 160 a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 22 . 2 . 19:71) 

13. — 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'nm ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/44) (S. Sayısı : 159 a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 22 . 2 . 1971) 

14. — Bor ilçesinin Kemerhisar nahiyesine 
bağlı Badak köyünün hane 12, cilt 30, sayfa 8, 
numarasında kayıtlı iken aynı ilçenin Kale ma
hallesi 127 nci hanesi nüfûsuna naklen kayıt ve 
tescil edilmiş Mehmedoğlu, Hüsne'den doğma I 

6 . 5 . 1933 doğumlu Mehmet Karabaş'm, ölüm* 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/388) 
(S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 4 .3 .1971) 

15. —• Mardin ilinin Ömerli ilçesi merkez bu
cağı Hırbabellik (Sivritepe) köyü hane 7, cilt 
28/1 ve sayfa 60 numarada nüfusa kayıtlı Ah-
medoğlu, Hamdiye'den doğma 1938 Idoğuımkt 
Cemil Yıldız'm, ölüm cezasına çaptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis-
yonur aporu (3/52) (S. Sayısı : 295) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 . 1971) 

16. —• Eskişehir'in Alpu nahiiyeısinin Boza»! 
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 17. — 6434 siayıllı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici madde
ler eklenmesine ve bu kanun ile diğer kanunların 
bâzı hüküm]erinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/438) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tari
hi : 3 . 3 . 1971) 

18. —- Düzce'min Gtöllkaya ıbuıeağmm 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'nm ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/233) 
(S. Sayısı : 301) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

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

20. — Kastamonu iline (bağlı Taşköprü ilçe* 
sinin Çoroğlu köyü, 13 hane, 8 cilt ve 19 sayfa 
numarasında nüfusa kayıtlı İbrahimoğlu, Hik-
met'ten 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) 



21. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Afea-
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) 

22. — tBursıa Milletvekili Kası/m önadını'ın, 
çırak, ıkalf a ve ustalık kıanun ıteklif i ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
ikcmıisyoaılanınıdan seçilen 4 ler üyeden, kurulu 
5 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/14) (S. Sa-
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
10 .3 .1971) 

213. — Asayişe müessir bâzı fiıMlerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komis
yonu raporu (1/80) (S. Sayısı : 123 e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 3 . 1971) 

24. — Mıaraış Milletvekilli M. Zekeriya 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 25. •— Bursa Milletvekilli Kasım önadım'-
ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun hâzı maddelerinin değiştirilmıesine ve bâ

zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağıltma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

X 26. — Bursa Milletvekili Kasımı önadım'm, 
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 Geçici Komisyon raporu 
(3/13) (S. Sayısı : 201 e 1 nci ek) (Dağıtma ta

rihi : 18 . 3 . 1971) 

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

,X 28. — Mardin Milletvekilli 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) 
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Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayı» : 309 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyelerine verilecek avans hakkmda kanun 

teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/514) 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

T. B. M. M. üyelerine avans verilmesine miite dair bulunan kanun teklifimizi gerekçesi ile bir-
Ülkttle sunuyoruz. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerinizi saygılarımızla arz ^derdiz. 
Ziya Ayrım Necip Mirkelâmoğlu 

C. .Senatosu İdare Âmiri Ö. Senatosu İdare Âmiri 

Muzaffer Yurdakuler 
C. Senatosu İdare Âmiri 

Nafiz Yavuz Kurt 
M. Meclisi İdare Âmiri 

Âdil Yaşa 
M. Meclisi İdare Âmiri 

Salih Yıldız 
M. Meclsi İdare Âmiri 

GEREKÇE 

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı dölayısiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve bugün 
Hükümette görev almış bulunan bakanlar ödenek ve yolluklarını 'alamaz duruma düşmüşlerdir. 

Bu konuda yeniden tedvin edilecek mevzuat değişikliğine kadar geçici ıbir tedbir olmak üzere, 
üyelerin ilerde alacakları ödenek ve yolluklarından üç eşit taksitte mahsubu yapılmak şartiyle işbu 
Avans Kanunu teklifini sunmuş bulunuyoruz. 

Bütçe Plân Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Plân Komisyonu 
Esas No. 2/514 
Karar No. 79 

17 . 4 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki 'hususu Komisyonumuza havale buyurulan ıCumihuniiyet Senaitoısu ve 'Millet ıMeelM İda
re Âmirlerinin, «Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleiniıne ıverilecek lavanls Ihakkında (kanun teklifi», 
Teklif (saihilbi İdare Âmirlerinim ide ıkatılldıkları 'oturumda görüşüldü; 

Kanun itcklifi, gerekçesinde ide izah edildiği üzere, 'Türkiye Büyük Millet (Meclisi üyelerinin 
ödenek ve yollukları ile 'ilgili Anayasa Mahkemesinin kararı ıdoilayıısiyle ıbir sürîeden (beri eski öde
nek ve yolluklarıını ıdahi alamıyan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleriyle, Meclisler ;dışınJda Hükü
mette ıgiörev ıailan (Bakanlara, ı'bu konuda yapılacak imevzuat değişikliğinin uyulması 'zorunlu pro
sedür medeniyle oızun bir 'zamana mütevakkıf olacağı mülâhazası 'ile üyelerin ileride lallacakları öde
mek ve yolluklarından Imalhısubu yapıllmak şartına bağlı olarak, yeni ımevzuatm katiyet keşfedece
ği tarihe kadar 'h)eır üç 'ayda (bir ı(lö) ibin lira avans verilmesini ön görmektedir. 
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Teklifin tfoüimfü üzerinde (gtörüışleritnıi laiçıklıyam isaym (üyeler, (genellikle 'en fkısıa zamanda gerekli 

meivznalt »değişikliğinin yapılarak üyelerdin «ödenek ve yolluklarının tediyesi imkânının sağlanması
nın zorunluluğundan İbahilsle, pallyatif tedbirlere baışvaırullmasıuıınl tevlidedeoeği isakmıcalar üzerin-
de durmuşlardır. 

iSayın üyelerin tevcih ettikleri soruları cevaplandıran İdare (Amirleri, Anayasa (Mahkemesinin 
bozma ka ran gerekçesinin henüz Meclislere intikal etmediğini, gerekli (mevzuat değişikliğinin, 
ancak gerekçe mahiyetinin 'açıklanmasından sonra ele alınabileceğini ifade ile, yeni (mevzuatın 
tekemmül ve tatbikine kadar geçecek süre içerisinde aylardan beri eski lödenek Ve yolluklarını 
dahi ialıamıyam Sayın üyelere, İmali (mevzuata uygun şekilde formüle edilmiş, mjahsup şekil ve tza-
manı, tesbit edilmiş ol/arak bir miktar avans verilmek sııreltiylc! kısmi de loilısa bilr* ölçüde yararli 
olabileceği düşüncesiyle teklifi sunduklarını bildirmişlerdir. 

Teklifin tümü üzerinde vâki görüşmeleri müteakiben maddelerin göraşlülimesine geçıillmiiiş, 
1 inci m;adde, madde metninde üç ayda bir verilmesi öngörülen avansın Ibir defaya bnahsus ve 

15 (000 (er lira tolarafc [teklif ledilmiş (miktarı id'a 20 000 liraya iblâğ suretiyle değiştirilmiş, verile
cek \avanisin ' ödeneğe nıüıtaallik «Lam kısmından kesilecek verginin esas kanuna göre tesıbit edile
cek ödemelerden yapılması hususunu havi bir fıkra ilâve edilmiş ve madde !bu değişik şekliyle ka
bul edilmiştir. 

2 nci madde, verilecek avans üzerinde, üçüncü şahısların teessüs eden haklarının da dikkate 
alınması nedenliyle aynen teklifteki şekliyle kabul edilmiştir. 

Ödenek ve yollukların ödenememesi nedeniyle, enıekli kesenek prim ve karşılıkları ödenemiyen 
T. C. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu ide bağıntıları olan sayın üyelerin, bu bağım
lılıklarının devamını sağlamak nedeniyle yeni Bir madde tedvin edilmiş ve (3) ncü madde olarak 
metne 'ithal edilmiştir. 

Teklifin 3 ve 4 ncü maddeleri ilâve madde nedeniyle madde numaraları 4 ve 5 olarak değiş
tirilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yüksek Başkan
lığa arz olunur. 

Başkan V. 
İçel 

C. Okyayuz 

Ankara 
H. Balan 

Bolu 
Söz hakkım saklıdır 

İL 1. Cop 

Bu raporun Sözcüsü 
Tokat 

1. H. Balcı 

Ankara 
/ / . T. Toker 

İzmir 
M. Akan 

Niğde 
M. N. Çerezci 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danışman 

Ankara 
A. Yalçın 

İzmir 
A. N. Erdem 

Trabzon 
Söz hakkım mahfuzdur 

(Muhalifim) 
A. R. Vzuner 

Adıyaman 
Y. Z. Yılmaz 

Balıkesir 
Şerh eklidir 

Muhalifim 
C. Bilgehan 

Manisa 
II. Okçu-

Millet Meclisi (S. Sayısı : 309) 

file:///avanisin
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Muhalefet şerhi 

1. Avans; ancak ımüs'tenidi olan bir kanuna dayanılarak Ödenebilir. Halbuki T. B. M. M. üye
lerinin ödenelk ve yollukları ile ilgili mevzuat, kısmen mülga; kısmen de Anayasa Mahkemesince 
iptal edilmiştir. 

ıŞu suretle avans ödemenin dayanağı mevcut değildir. 
2. Avans, gayrikabili haciz olmakla üyelerden alacaklı durumda bulunan eşhası sâlisenin 

bâzı haklarını muvakkat bir zaman için olsa da ihlâl edeceği şüphesizidir. 
3. iSosyai sigorta ve emeklilik ve benzeri hakları ve mükellefiyetleri göz önünde bulundurmak 

zaruretti muvacehesinde konuya kesin bir çözüm yolu bulmiak lâzımdır. 
[Bu bakımdan palyatif tedbirlere yer verilmemelidir. 
4. Parlömanterlerin ımjaaş ve harcırahları gibi nazük bir mevzuun Meclislerde mükerreren 

müzakere edilmesi uygun değildir. 
Mâruz sebepler muvacehesinde kanun teklifine muhalifim. 

Balıkesir Milletvekili 
Cihat Bilgehan 

Millet Meclisli (S. Sayısı : 3'09) 



_ 4 — 

CUMHURİYET SENATOSU VE MİLLET 
M E G L İ J S I ÎDARE [ÂMÎNLERİNİN TEKLİFİ 

Türkiye Büyük M İ M Mecisi üyelerime veri
lecek avans hakkında kanun teklifi 

MADDE '1. — Tıüırtkıiyfe (Büyük Millet Mec
lisi üyefferinliın öideıneık ve yolluklarını duzeınliye-
'Cietk frnevmtialt \ değişikliği yiapılıınıcayia kadar, 
CumihuttiJyet Senıatıoısaı ve Millet Meclisi Ba§-
(kandiaırı;' üyelere üç laJyldıa biir onbeşer bin lira 
lavans venmjeye yetMM&rifer. 

,MİA]DDE 2. •— Veriüıen avansların fmıahsubu, 
Türikiıye Büyük Millet Moeliisi üyelerlinin ödenek 
ve yolluklarını düjzemılityeıc'eik, kıaraıunun yayımı 
itiariıhiinidieın iltilbıareın üç egiilt taksitte yapılır. 

MADDE 3. -— Bıu fkanuın hükümlerini Cum
huriyet ISenatıosu ve Millet ıMeıclûsi başkanları 
yürüttür. 

iMADDE 4. — Bu kanun, yayımı tarihinden 
üıtibareın yürürlüğe girıer. 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONU DEĞİŞTİRİŞİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine verile
cek avans hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Mecli
si üyelerinin ödenek ve yolluklarını düzcnliyc-
cek mevzuat değişikliği yapılıncaya kadar, 
'Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkan
ları ; üyelere bir defaya mahsus olmak üzere 
20 şer bin lira avans vermeye yctkilildirlcr. 

Bu avansın ödeneğe mütaıallik olan kısmının 
vergisi, esas kanuna göre Ödenek tcısbit edilip, 
ödeme yapılırken kesilecektir. 

MADDE 2. — Verilen avansın mahsubu, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek 
ve yolluklarını düzenliyecek kanunun yayımı 
tarihinden itibaren üç eşit taksitte yapılır. 

MADDE 3. — T. C. Emekli Sandığı iştirak
çisi bulunanlara verilecek avanstan, emeklilik 
bakımından müktesep hak derece ve kademele
rinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Ek 
1327 sayılı Kanundaki tutarları üzerinden her 
>ay için emeklilik keseneği kesilerek karşılıkla
rı ile birlikte Sandığa ödenil'. 

Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi olanların 
da primleri mevzuata uygun olarak hesaibedile-
rek her ay kesilip söz konusu Kuruma ödenir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları 
yürütür. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

Millet Meclisi ;S. Sayısı •: '309; 


