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1. _ 4.7.1934 T a r M ve 2559 Sayılı Polis 
Vazife ve Selahiyet Kanununun Bazı Madde-
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları rapora 
lan (1/692) (S. Sayısı: 343) 270:368 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saalt 10.00'da açılmak dört 
oturuım yaptı. 

Diyarbakır M'illdtlvdkİi Mahimud Al'tunıakar, tek 
derislöen başaMsız olan öğrenöilere ek sın'av hakkı ve-ı 
rilmesi konusünlda gülildiem dışı bir konuşma yaptı. 

Romanya'ya resmî bir ziyarette bulunacak olan 
Gumhurlbaşlkanı Kenan Elvren'in dönüşüne kadar 
Cumhurbaşkanlığınla, TBMM Başikanı Necmettin Ka-
raldumıan'ıın vektiiik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi Genel Kurulun biligMne sunuldu. 

" Erzurum Mtilıidtvdkıi'M 
(6/358), <6/359), 

Hilmi Naflbantoğlu'nun 

UÇtel MıilHetivekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/331), 
(6/375), 

. Adana 
1(6/367), 

Milfetivekii Cüneyit Ganwr%ı (6/342), 

Adıyaman Miİdtvekiifli Ahmet Sırrı özJbelklin 
(6/345), 

Konya Miilİdtivdkilıi SaMm Erdl%ı (6/361), (6/363), 
(6/364), 1(6/365), 

lUşfak Mildivelkİi Yusuf Demir'in (6/368), 
IMalatya M'«tıveki§ Ayhan Fırat'ın (6/369), 
IBafolködir MilMlydkili Dalvyt Abacıgllin (6/370), 
Ordu MÜütvdkil Bahriye Ücjok'un (6/373), 
Stziriir Mitöttvdkli. Hüiseyin Aydtemıhiin (6/374) ve 
Edimte Mitefcvökffi Türkân Turgut Arikan'm 

'(6/377), 

ISÖzÜ sora önergeleri, ilgtii bakanlar Genel Ku
rulda hazır bullünmıadılklanndıan; 

Sinop Miilldtivdklil'i Hilmi Biçer'in (6/3,28) sözlü 
Soru önergesi, tforu dalhlibli' ve ilıgü ıbalkan Genel Ku
rulda hazır bulunmadıklarından; 

lîçel Mil'ldtivelkilii Edip Özgenç'in (6/371) sözlü so
ru önergemi, mehlil verMiğinlden; 

(tzrriir Mlle'fcvdkİi Ru^tü Şardağ'ın (6/372) sözlü 
ısOra önengösıi de, soru «ahdbüfeinlii olduğundan; 

Ertelendiler. 

Aritalıya MiildtMekii M Dizdaroğlu'nun, Türk 
Ceza Kanununun 1175, 176, 177 ve 178 indi Madlde-
tertMn DeğüşitliırillmöSinıe Dalir Kanun Teklifli -ite Nev-
şidhir Mîiietvdkiilii Turan öıltürk ve 31 arkadaşımın 
'aynı nMfytifoM Kanun Tekİfi (2/102, 2/230) (S. Sa
yısı : 82, 82Ve 1 inci ve 2 hdi dk), Kotafeyonyet-
Ikİiisi ve igilÜ balkan Genel Kurulda hazır bulunima-
dılklarından; 

IBazı Maddeleri Komisyona geri verilen; 1479 Sa
yılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışan-
lar Sosyali Sigortalar Kurumu Kanununa Bazı Mad
deler Eklenmesline•• Dalir Kanun Tasraısı da (1/669) 
ı(S. Sayısı : 332), Komisyondan gelmediğinden; 

Ertelendiler. 

(Türkiye Cumhuriyeti Hukümidfci île Birleşik Arap 
Emirlikleri Hükümeti Arasında 9 Ağus'tos 1984 Ta
rihlinde İmzalanan Kültür Anlaşmasının Onayllanma-

— 245 — 
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«111111 Uygun Bulunduğuna Dalir (1/64)1) (S. Sayısı : 
33')6) ve 

Kaldınlara Karşı Her Türlü Ayımmcıhğın önlen
mesi Sözüteşmösine Katıtaanın Uygun Bıiunlduğuna 
Dair ı(l/6«0) (S. Sayısı : 337), 

IKanun tasarılarının maddeleri kalbul edİerek tüm-
İteri açık oya sunuMU; oyliarıri ayrımı sonucunda ka
bul edilip kanunlaştıMarı açılklianldı. 

4.7.1934 Tarihli ve 2559 Sayılı Polis Vazife ve 
Selalhiyet Kanunun Bazı Maldldblbrinin DeğlşitMlîme-
ısi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmeisli Hakkın
ca Kanun Tasarısının (1/692) (S. Sayısı : 343), tümü 
üzeriridekli görüşmeler tamamlanarak 2 noi maddesine 
kadar (2 noi madde dahil) kabul edildi. 

12 Haziran 1985 Çarşjamlba günü safalt 10.001da 
toptaimafc üzere birleşime saat 23.501de son veril
edi. 

Başkan 
IBaşikanıvelkli 

Turgut Halit Kunier 

Kâtip Üye 
Kırklareli 

Cemal Özbilen 

Kâtip Üye 
Samsun 

Süleyman Yağcıoğlu 

Kâtip Üye 
Giresun 

Yavuz Köymen 

Kâtip Üye 
Çankırı 

Saffet Sakarya 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Necmettin Karaduman 

KÂTİP ÜYELER : Süleyman Yağcıoğlu (Samsun), Cemâl Özbilen (Kırklareli) 

BAŞKAN — Türlki'ye Büyük Mliifet Meclisinin 112 
ndi B'Meşiîm'ini acıyorum. 

Ad dkunimialk suretiyle yoklama yapılacaktır. Sa
yın miHle'üvekıfflerMn... 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Baışkanıım, 'bir soru soralbi'ir miyim, lütfeder mİ-
SlİnÛZ? 

BAŞKAN — YdMamaldan sionra sorunuzu alla
yım. 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Ydkfflamaldan önce sormaımdia fayda var efemdim. 

(BAŞKAN — Buyurun. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Efendim, za'tı aliliniz bulgun Cumhurbaşkanlığına vekâ
let ediyorsunuz, icranın en üsit ndktasınıdasınız. Acaiba 
ıbu srfalt ve göreviniz devam efiriği anda, yüksek Mec
lise Baştoanlılk etaeniz; bu iklislinlin ^bağdaşması bakı-
mınfdan uygun mukJür? TalMrieıriınıize sunuyorum. 

(BAŞKAN — Bunun takdirimi yaptım ve ona göre 
ıburaya göldüm, 

Teşekkür eideriîm, 
M. TURAN BAYEZİT '(Kahramanmaraş) — Te

şekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 

II. — YOKLAMA 

IBAŞKAN — Ad okunmak süratliyle yoklama ya- " 
pıUacaMır. Sayın mâletivefcileritöin salonda bulunduk 
larını yüifcselk sesle beiıtoelerinli rica ediyorum. 

(Yoklama yapıl/di) 
BAŞKAN — Sayın mi'lletvefciîl'eri, toplantı yeter 

sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

— 246 
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IV. — USUL HAKK 

/. —TBMM Başkanının, Cumhurbaşkanlığına ve
kâlet ettiği dönemde Genel Kurul toplantılarına riya
set edip edemeyeceği hakkında. 

AUÎ IBOZBR (Ankara) — Sayın Başkanım, bir 
hususun açığa kavuşması için müsaadelerinizi istirham 
ediyorum, 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, usul hakkında söz işitiyorum efendim, 

• iBAŞKAN — Buyurun Sayın Bozer, 
Sayım Bayezilt, Sayın Bozer sizden evvel söz iste

diler, size de sıra geldiği zaman söz vereceğim efen
dimi 

ALÎ 'BOZER (Ankara) — Sayın Başkanım, değer
li miiİctveldlleri; zannediyorum yalsama dönemimizde 
ilk defa, bir ilke kararı akmak zaruretiyle karşı karşı
ya bulunuyoruz. Bu itibarla bundan sonraki uyıgula-
malarımıza da örnek teşkil etmesi bakımından, bu hu
susun yüce Meclis tarafından tezekkür edilip, bir il
ke kararına raptedilmesinde fayda mülahaza ettiğim 
için huzurlarınızı işgal etmiş bulunuyorum, bu vesile 
ile saygılarımı sunarak konuşmalarııma başlıyorum. 
ı(MDP sıralarından alkışlar) 

iDeğerli milletvekilleri, Başkanlı'k Divanının tespit 
elfitiği bir usul vardır. Bu usule göre, her sayın baş-
kartvekili 1 haifita slüre ile Riyaset makamını işgal eder. 
©uğun bu u'sulün değişmiş olduğunu görüyoruz. Bu 
usulün değişmesi, Başkanlık Divanının takdirine mev
du bir keyfiyettir. Ancak, olayın özeliği şuradadır : 
Sayın Meclis Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımıza 
vekâlet etmektedir. Soru şuradan kaynaklanır : Aca
ba, bu vekâlet süresince Sayın Meclis Başkanımız, 
Meclise riyaset etmek imkânına sahip midir? Çünkü... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Aslî 
görevini yapıyor. 

ALİ BOZER (Devamla) — Tereddüt varidir efen
dim. 

itçJtiüzükDe bu konuda bizi aydınlatıcı bir hüküm 
yoktur. îçltüzükte bir hüküm olmadığı zaman teamüle 
müracaalt etmek, gerekıir. Bundan da önce, hukukun 
genel ilkelerine müracaat etmek gerektir. Teamüle göz 
aittığıımız zalmaın, çift meclis sisteminde; Senalto Baş
kanının Sayın Cumhurbaşkanına vekâlet ettiği za-
ırriaıı, Meclise kiyaset etmediği biir Ueamül haline gel-
tmıi#r. Biz, biliyorsunuz eski îçKJüızüğü bugünkü yapı
mıza aykırı düşmediği sürece uyguluyoruz. Bunun dı-
işınlda, Anayasanın temel bir ilkesi daha da önem ka
zanmaktadır. Biliyorsunuz kuvvetler ayrılığı prensibi 

[NDA GÖRÜŞMELER 

I Anayaisaımızda benimsenmiş'tiir. Yine Anayasamızı in-
I eelediğilm'iz zamıaın, Sayın Cumhurbaşkanının Bakaniar 
I Kuruluna riyaset ettiğini görüyoruz. Sayın Cumhur-
I başkanı, icranın başıdır. Şimdi, velkâlıet müessesesi 
I dolayısıyla icranın başı durumunda bulunan Sayın 
I Meclıiıs Başkanımızın aynı zamanda yasama organının 
I başı olarak Mtecİise riyaset etmesi, zannediyorum yü-
I oe MeoSsin, üzerinde hassasiyetle durması gereken biır 
I husustur. Bundan sonraki uygulamalara bu kararı-
I mız ışık. tutacaktır. Herhalde Sayın Mectils Başkam-
I mız bu konuyu dikkate altmışlardır. Ancak, yüce Mec-
I İsin de bu konuda aydınlanması, halita bir ilke ka-
I rarına varması gerekir görüşündeyiz. 
I (Bu İtibarla huzurlarınızı işgal etmiş Ibulunuyo-
I rum. Mesele bence, kuvvetler ayrılığı iikıesi açıısınıdan, 
I teamül açısından, Anayasa açısından üzerinde durüi-
I maya değer »Muktedir. Keyliyeti yüce M'ecisiin tak-
I diırtertne sunmayı görev saydım, bu iüilbarîa gelldihı 
I huzurlarınıza. 
i Saygılar sunarım efendim. (MDP ve HP sırala-
I rın'dan alkışlar) 

I BAŞKAN — Teşekkür ederte Sayın Bozer-
I (Buyurun Sayın IBazeyît. 

I M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa-
I ym Başkan, sayın milletvekilleri; bu konuyu kürsüden 
I dile getirmeden önce, Sayın Başkana, Başkanlık Diva-
I nında yer alıp almamalarının doğru olup olmadığını 
I sual olarak sormuştum. Kendileri de; «Durumu der 
I ğerlendüıdiklerini ve uygulamayı doğru bulduklarım» 
I beyan etmişlerdi. Bunun bir teamül halinde Türkiye 
I Büyük Millet Meclisinde yerleşmesini anayasal açıdan 
I büyük bir tehlike olarak gördüğüm için, gündem dışı 
I söz almak medburiyetinde kaldım. (ANAP sıraların-
I dan gürültüler) 
I Müsaade buyurun arkadaşlarım. 
I BAŞKAN — Müdahale ötmeyiniz efendim. 

I M, TURAN BAYEZİT (Devamla) — Siyasî ne-
I zakete, özellikle Sayın Başkanın, Sayın Cumhurbaşka-
I nı vekili olduğunu da göz önüne alarak, azamî riayet 
I ediyorum. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — O 
I zaman siz de cümleleri seçerek kullanın. 
I İM. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Bu bir 
I takdir meselesi değildir arkadaşlar. Sayın Meclis Baş-
I kanımızın takdirine saygı duymakla beraber, takdirin 
I hatalı okluğunu vurgulamak istiyorum. 
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İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Hem takdir, 
hem de hatalı!.. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Olaya iki 
noktadan yaklaşacağım: Birisi, anayasa hukuku ve 
anayasal düşüncenin temel prensipleri, ikincisi Mec
lisin teamülü. 

1982 Anayasamızda, 1961 Anayasamızda Meclis 
Başkanı Mıeclisin Başkanıdır; ancak Cumhurbaşkanı 
Meclisin başkanı değildir. Eğer hafızam beni yanılt-' 
iniyorsa, şöyle bir tablo ile karşılaşacağımı tahmin 
etseydim akşam incelerdim; ama hafızam beni yanılt
mıyorsa diyorum, ilk anayasalarımızın birinde, zanne-
.derim Cumhurbaşkanının Meclise başkanlık yapabil
mesine muayyen şartlarla imkân veren bir hüküm 
vardı. 

Anayasayı okuyoruz arkadaşlarım; Cumhurbaşka
nının görev ve yetkileri, (Madde 104) Yasama üe il
gili olanlar arasında, gerekli gördüğü takdirde Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde ilk açış konuşmasını 
yapmak var, gerektiğinde Meclisi toplantıya çağırmak 
var, diğer bildiğimiz konular var ve hiçbir suretlle 
Cumhurbaşkanının Meclise vekâlet etmesine uzaktan 
ve yakından cevaz veren bir hüküm yok. 

Anayasamız kuvvetler ayrılığı prensibine sadakatle 
bağlı kalan bir anayasaldır. Cumhurbaşkanını «Dev
letin başıdır» diye tanımlayan maddesi, hiçlbir zaman 
Sayın Oımhurbaşkanının Meclise başkanlık etmesi an
lamında tefsir edilemez arkadaşlar, O sembolik hir 
temsiılıdir. Cumhurbaşkanı aslında ve fiilen icranın 
başıdır. Sayın Meclis Başkanımız şu an icranın başı 
sıfatıyla yasama meclisinin başkanı sıfatını tev'em 
şekilde telakki etmekte, birleştirmekte ve kanımızca 
bir Anayasa buhranı yaratmış olmaktadır. 

TALÂT SARGIN (Tokat) — Allah Allah!.. 
M. TURAN BAYBZfT (Devamla) — Buhran 

kelimesi çok geniş anlamlıdır sayın üye. 
Bizim endişemiz şudur ki, Sayın Başkanın başkan

lığında bu kanun geçer ve kanunlaşırsa, Anayasa 
Mahkemesinde şeküî açıdan bir iptal imkânı da do
ğabilir. O zaman Sayın Başkanımıızın takdirlerinin ve 
o zaman her iki makamın aslî yerlerinin, gölge altına 
girmesinden en az sizler kadar üzülürüz, 

Meclis teamülü açısından yaklaşmak istiyorum: 
Sayın Meclis Başkanı kürsünün yegâne ve asıl sahibi
dir. istediği an o kürsüye çıkıp - Oımhurbaşkanı 
(vekili olmadığı sürece - burada riyaset edebilir. An-
caik 2 gündür bu Meclise sayın bir başkanvefcili baş
kanlık etmektedir. Ne şekilde telakki ederseniz ediniz, 

isterseniz dünkü tabirle «yağcılık» deyiniz, tekrar
lamayı ve vurgulamayı vicdanî bir görev sayıyorum; 
dünkü tutumuyla şu Mecliste müessif olayların meyda
na gelmesini önleyen sayın başkanvekili bugün ara
mızdadır, hasta değil, mazeretli değil'; niçin acaba 
riyasete çıkmamıştır? Önce kendilerine soruyorum. 
(HP ve MDP sıralarından alkışlar) Eğer kendileri 
iktidar ve ilhtiyarlarıyla oturuma çıfcmamışlarsa, mazur 
görsünler; kendileri büyük halta işlemişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu itibarla Meclisin tees
süs etmiş temayüllerine de aykırı bir daıvarnıışta bu
lunulmuştur. Biz Sayın Meclis Başkanımızı muhalefet 
partileriyle iktidar arasında büyülk bir mücadele ko
nusu olan bu Kanunun müzakeresinde bu kürsüde 
görmek istemezdik. Biz Meclis Başkanımızı hiçlbir za
man bir lise müdürü gibi görmek istemiyoruz arkadaş
lar, Meclis Başkanı mubassır değildir. 

BERATİ ERDOĞAN (Samsun) —.No demek? 

ENGİN GANSIZOGLU (Zonguldak) —. O lafını 
geri al. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Eğer Sayın 
Meclis Başkanı bugünkü oturuma Meclisteki mü
zakerelerin... 

•BAŞKAN — Sayın Bayezit, Sayın Bayezit.. 

M TURAN BAYEZÎT (Devamla) — ... Sizin ölçü
nüzle seyrini sağlamak amacıyla çıkarılmışsa (ANAP 
sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) Iç-
ıtüzük hükümleri her zaman yürüyecektir, 

Arz ediyor, saygılar sunuyorum. (HP saralarından 
alkışlar; ANAP sıralarından «Sözünü geri alsın» ses
leri) 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Dünkü olayı 
mı yaratmak istiyorsunuz? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Sayın Bayezit, size hitap ediyorum, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanı bu yüce heyetin başıdır. Mu
bassır kelimesini bir hata eseri olarak söylediğinizi 
'kabul ediyorum, buyurun geri alın sözünüzü. (HP 
sıralarından gürültüler) Sözünüzü geri adın... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Gör
mek istemiyoruz dedim Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Buyurun, sözünüzü lütfen geri alın. 
(HP sıralarından gürültüler) 

Müdahale etmeyiniz efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Açıklama yapacağım efendim. 
BAŞKAN — Sözünüzü geri akı... (HP sıraların^ 

dan gürültüler) 
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•M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ar
kadaşlar, bir dakika rica ediyorum* lütfen. (HP sı
ralarından «Meclise baskıdır bu» sesleri) 

Halkçı Partililer lütfen... 
Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; şu kürsüye 

tekrar Sayın Meclis Başkanının sert bir ifadeyle; «Bu
yurun geri alın» demesi üzerine çıkmadım, Meclis 
Başkanlığına saygı duyduğum için çıktım. Sözümde 
Meclis Başkanına ve Meclis Başkanlığına hakaret yok
tur, Sözümü bilinçte kullandım. Meclis Başkanını bir 
lise müdürü, bir mubassır olarak giörme'k istemiyoruz 
dedim, bilinçle kullandım. Şu Meclisin şu an cezalı 
tek milletvdkiliyim. Sözümün geri alınacalk bir yönü 
yoktur, geri almıyorum arkadaşlarım. (HP sıraların
dan alkışlar) 

AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (Sivas) — 
Saym Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Söz yereceğim efendim, buyurun 
oturun. 

CAHİT TUTUM (Bahkesir) — Söz istiyorum. 
(BAŞMAN — Size söz vermedim Sayın Tuttum, 

sonra vereceğim size, buyurun oturun. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş

kan, önce ben itiraz ettim. Yani, zatı âlinizden başka 
oraya çıkanlar lise müdürü mü oluyor, mubassır mı 
oluyor? 

İBAŞKAN — Buyurun efendim. 
ıM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, sataşırsa söz isterim efendim. 
ıBAŞKAN — Arkadaşımızın hitabı size değil, yüce 

Meclisedir. 
KÂSM/RAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, söz 

istiyorum. 
ONURAL ŞEREB BOZKURT (Çanakkale) — 

Bendeniz de söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Çok muhte

rem arkadaşlarım, burada hakikaten hukukî bir mese
lenin müzakeresi yapılıyor idi ve bu müzakerede ko
nuşan Sayın Bozer'in konuşmasında bir büyük ağır
lık var idi. Bu mesele konuşulur iken meseleyi dön
dürüp de, sanki burada Sayın Başkandan gayri, Baş
kanı temsilen bulunan kişiler lise müdürüymüş, mu-
bassırmıış gibi bir ifadede bulunmak hakikaten çok 
acıdır. (ANAP sıralarından alkışlar, HP sıralarından 
gürültüler) 

Bir dakika... 
Lütfen bu söz geri alınmalıdır. Alınmadığı takdir

de Başkanlık Divanı hakarete maruz kalmış olur. 
Teşekkürlerimle. (ANAP sıralarından 'alkışlar) 

AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (Swas) — 
Söz istiyorum. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Söz istiyorum efendim. 

İBAŞKAN — Bir dakika efendim, söz vereceğim. 
Buyurun Sayın Soğancıoğlu. 
Sayın Soğancıoğlu, lehte mi konuşacaksınız, aleyh

te mi? 

AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (Sivas) — 
Üzerinde konuşacağım Sayın Başkan. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Söz istiyorum, 
KÂMRAN ÎNAN (Bitlis) — Saym Başkan, söz 

istemiştim, 
BAŞKAN — Sizden evvel Soğancıoğlu istemişti 

efendim. 
Lehte mi, aleyhte mi konuşacaksınız Sayın So

ğancıoğlu? 

AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (Sivas) — 
Üzerinde konuşacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lehte ya da aleyhte konuşacaksınız,.. 
AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (Sivas) — 

Lehte. 
BAŞKAN — Buyurun konuşun, 
ARÎF TOPRAK (Niğde) — Sayın Başkan, ka

nun değil ki, neyin lehlinde, aleyhinde? Lehte ve aleyh
te konuşma olmaz, 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (Swas) — 

Sayın Başkan, çok' değerli milletvekili arkadaşlarım; 
dünden beri büyük Türk Milleti bizi ibretle temaşa 
ediyor. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Takdirle temaşa edi
yor. 

AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (Swas) — 
Müsaade buyurun beyler. 

İktidarıyla, muhalefetiyle biz bu büyük milletin 
temsilcileri ve onun ümit bağladığı kimseleriz. 
Ne iktidar, ne muhalefet birbirinin hasmı veyahut da 
birbirine karşı-olan kimseler değildir. Ancak, kanun
lar görüşülürken, memleket meseleleri görüşülürken, 
fikir ayrılıklarından dolayı, herkes fikrini bu kürsü
den savunurken karşı bir görünüm arz edebilir. Yok
sa, düşmanca, birbirine Mç yakışmayan sözler sarf 
ederek, ki geçmiş dönemlerde bu gibi çalışmalar ol
muş ve bunun sonucu hep ibretle görülmüştür. 
bunlar millete hiçbir şey sağlamadı. 

Çok değerli arkadaşlarım, biraz evvel Saym Bo-
zer burada bir meseleyi dile getirdi. Sayın Ege'nin de 
temas ettiği konuyu büyük bir ağırlık içerisinde, bir 

— 249 — 
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AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (Devamla) 
— Çok istirham ediyorum, çok iyi bir diyalog için
de şimdiye kadar çalıştık. Kardeşçe, memleketin en 
hayatî kanunlarını buralda ellbidiği ile çıkardık. Polis 
Vazife ve Selaftiyetleri Kanunu görüşülürken bir inat
laşma, bir zıtlaşma içine girdik. Bugün Sayın Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığını işgal eden değerli 
Başkanımıza karşı yaptığınız şu tepki dahi aslında 
Necmettin Karaduman'a, Sayın Büyük Millet Meclisi 
Başkanına değil, görüşmek için toplandığımız bu ka
nunadır tepkiniz. Yanılıyorsunuz... 

olgunluk içerisinde heyeti umumiyenize arz etti. Ben 
de bu konuda görüşümü arz etmek için huzurunuzu 
işgal etmiş bulunuyorum. 

SALİM EREL (Konya) — Endişelerini dile getir
diler. 

AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (Devamla) 
Çok değerli arkadaşlarım,, değerli Büyük Millet Mec
lisi Başkanımız bu Meclisin başkanıdır. Aslî görevi 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığıdır. 

TEVFİK BÎLAL (Hatay) — Şu anda Cumhur
başkanıdır. 

AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (Devamla) 
Değerli arkadaşım, sabırlı olunuz. Biliyorum, kabul 
ediyorum; şu anda Sayın Cumhurbaşkanına da vekâ
let etmektedir. Bu demek değildir ki, aslî görevi olan 
Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığı görevini yapması
na engeldir. 

Değerli arkadaşlarım, hukukta vekâlet müessese
si, vekâlet ettiği kimsenin o andaki görevini yapma
sıdır ama, aslî görevini yapmasına katiyen mani de
ğildir. Hukuk kuralları bunu emreder. 

SALÎM EREL (Konya) — Devletin değer yargı
lan zedeleniyor. 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Hangi maddeye gö
re, söyler misin? 

AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım, biffouçufc seneyi geçen za-
mandanberi bu Mecliste çalışıyoruz. Sayın Başka
nımızın, Büyük Millet Meclisi Başkanının tutum ve 
davranışlarında şimdiye kadar taraf tuttuğuna dair 
en ufak emsal gösteremezsiniz. Niye endişe ediyor
sunuz, neden endişe ediyorsunuz? 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Bizim endişemiz yok, 
saptırıyorsun. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsaade 
buyurun. 

AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (Devamla) 
— Hiç merak etmeyin, ne Anayasamızda, ne içtüzü
ğümüzde... 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Biz burada bir ko
nuyu dile getiriyoruz. O konu da Sayın Başkanımı
zın Cumhurbaşkanımıza vekâlet ettiğidir. 

BAŞKAN — Müsaade edin, müsaade edin efen
dim. Hatip sözünü bitirsin. 

AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım, tansiyonu yükseltmekte, 
tam müzakereye başlarken, hiçbir fayda yok. 

HİLMİ NAUBANTOĞLU (Erzurum) — Sen in 
kürsüden, tansiyonumuz hemen düşecektir. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — 
Tepki değil, hukuk arayışı, 

AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (Devamla) 
— Müesseseleri tahrip etmeyelim arkadaşlar. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun oturun arkadaşlar, bir 

açıklama yapacağım. 
BERATİ ERDOĞAN (Samsun) — Otur yerine, 

otur yerine. (HP sıralarından gürültüler) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Konuşamazsın sen orada öyle. (ANAP ve HP sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, muhterem arkadaşlar, 
hepinize hitap ediyorum; gürültü ile bir yere varma
mızın mümkün olmayacağını takdir buyurursunuz. 
Şu halde, ortada bir hukukî konu tartışılmaktadır. 
Bunun üzerinde serinkanlılıkla göröşlerimüzı ifade 
ettikten sonra ellbetteki... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Bendeniz de başka bir noktayı nazardan... 

BAŞKAN — Ben konuşayım da ondan sonra 
efendim; müsaade buyurun. Yani Başkana kürsüde 
konuşma hakkını tanıyın. 

Buyurun oturun. 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Konuşma ada
bını öğren. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müdahale et
meyin. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Senden öğrenecek değilim, sen kendin öğren. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, Sayın Bozkurt... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, bu tarafa dönüp, «Konuşma adabını 
öğren» diye bana sataşmada bulunuyor. 
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BAŞKAN — Efendim, siz mukabele etmeyin 
lütfen, siz mukabele etmeyin, o zaman siz. daha de-
ğer kazanırsınız. 

ONÜRAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
O zaman bendenizin müdahale etmesine imkân tanı
mayın, zatı âliniz müdahale buyurun. 

BAŞKAN — Siz susarsanız ben de bu müdaha
leyi yapacağım tabiî. 

Arkadaşlar, lütfen müzakereleri sükûnetle sürdü
relim, hepinizin müzakerelerin sağlıklı bir şekilde 
yürütüleceğini arzu ettiğinizi 'biliyorum. Şu halde 
bu konuda hepinizin yardımcı olmasıhı da bekledi
ğimi arz etmek 'isterim. 

Muhterem arkadaşlar, bu konu üzerinde daha 
<söz almak isteyen arkadaşlarım olduğunu gördüm. 
Yalnız, mesele içtüzüğün 64 üncü maddesine temas 
eden bir usul meselesidir, 2 arkadaşımız lehte konuş
tu, 2 arkadaşımız aleyhte konuştu. Bu nedenle, İçtü
züğe göre bu konu üzerindeki görüşmeler tamamlan
mış olmaktadır. Yeni 'bir arkadaşımıza... 

SABAHATTİN BRYURT (Erzurum) — Söz 
vereceğim diye vaat buyurdunuz, istediğiniz kimse
lere söz verdiniz, muhalefetten söz isteyenlere söz 
vermediniz .. 

BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika. Saydım, söz 
talep edenlerin arkasından saydım, 4 kişiye söz veril
diğini arkadaşlarımuz tespit ettiler. Bu nedenle 5 inci 
kişiye veremiyorum; ama söz verirken arkadaşla
rımızın sırasına buradan dikkat edilmiştir. 

SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — İlk de
fa Kâmran Bey söz istedi, rica etmişti. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, bakınız siz ora
dan bütün Meclise hâkim değilsiniz, ama ben hâkim 
bir noktadayım, lütfen benim müşahademe itimat bu
yurunuz. 

Teşekkür ederim. 
SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Efendim, 

bu tarafı görmediniz de, onun için. 
BAŞKAN — Her tarafı gördüm, her tarafı gör

düm. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Bir soru sorabilir miyim Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Daha sözlerimi bıtirmedim. 
Efendim, şimdi meselenin esasına gelince, sizleri 

tenvir babında küçük bir açıklama yapmak istiyorum. 
Bu hafta Meclisteki müzakerelerin bitebileceği 

dikkate alınarak... 
SALİM EREL (Konya) — Nereden biliyorsunuz 

Sayın Başkan? 

BAŞKAN — «Bitebileceğin!» diyorum, sözlere 
dikkat etseydiniz bu itirazı serdetmezdiniz. Bitebile-
ceğini dikkate alarak... 

Bu hafta Sayın Turgut Kunter'in sırası idi. Bize 
Sayın Kunter bir teklif getirdi. Tekliflerinde, «Büt
çe müzakerelerinde olduğu gibi bu hafta ağır bir 
haftadır, yoğun bir mesai sarf edilecektir, onun için 
bu haftayı münavebeyle yürütelim. Bu nedenle bu 
öneriyi size getiriyorum» demişlerdi. Ben de, bu haf
taki ağır mesaiyi dikkate alarak bu teklifi, 'başkan-
vekilii arkadaşlarımla bir toplantı yapıp kendilerine 
sundum ve bu hafta münavebeyle kürsüye çıkılması 
yolunda müşterek bir karar verildi. 

Bilahara arkadaşlarımızdan sıra gelecek olan 
Halil ibrahim Karal Bey arkadaşımız, kendilerinin 
mazur görülmekliğini benden rica etti; ben de bunu 
ka/bul ettim. Ondan sonra, kendilerine de söylemiş
tim, son oturuma kendim çıkmayı arzu ediyorum de
miştim, son oturumu ben yönetirim şeklinde muka
bele ederek, 2 oturumun Sayın Kunter tarafından, 
ondan sonraki oturumun da tarafımdan yönetilmesi
ni arkadaşlarıma ifade ettim. Sayın Kunter de bu
nu uygun gördüler. Hatta Sayın Kunter ile bugün 
sabah da konuştum. Elbetteki, teyiden rızalarını al
mam lazımdı, en azından bir nezaket kuralı bunu 
gerektiriyordu. Sayın Kunter de «Hay hay» dediler. 
Ben de onun üzerine bugün, varılan bu mutabakata 
dayalı olarak kürsüye çıktım. 

Takdir buyurursunuz ki, Meclis başkanları sık 
sık kürsüye çıkmazlar, ama meclislerin önemli gün
lerinde, açılış günlerinde, kapanış günlerinde, önemli 
konuların zuhur ettiği günlerde Meclise başkanlık 
edebilirler, özellikle ben, bu hafta toplantıların sona 
eröbileceği ihtimalini dikkate alarak, bu toplantıya 
başkanlık etmekte mahzur görmedim. Yoksa, bir 
Meclis Başkanının sık sık toplantılara riyaset etmesi 
gibi bîr teamülümüz yoktur ve olmaması da la
zımdır; ben de bu kanaati paylaşırım. Bunun altın
da, Sayın Bayezitfin söyledikleri gibi, bir mubassır-
lık düşüncesinin yatmadığım açık seçik bir şekilde 
belirtmek 'isterim. Zira, ben bu kelimenin kullanılma
sını dahi arkadaşlarıma karşı büyük bir nezaketsizlik 
addederim. 

M. TURAN BAYEZrr '(Kahramanmaraş) — Ten
zih ederim, mulbassırlığı sfce izafe etmedim, olaya 
izafe ettim. 

BAŞKAN — Efendim, bir dakika müsaade bu
yurun. Arkadaşlarınla, başkanvekilii arkadaşlarıma 
karşı böyle bir kelimeyi, değil kullanabilmek... 
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M. TURAN BAYEZİT ^Kahramanmaraş) — 
Haşa, başkanvekillerine de değil Sayın Başkanım, 
sadece bir olaya izafe etftlim. Meclise de, başkanve-
kiline de değil. Yanlış değil, bilinçle kullandım. 

BAŞKAN — Bu kelime taliıhsiz bir şekilde kulla-
nılmı§ıtır. Yalnız, yeri gelmişken söylüyorum, sizin 
bir ka'sita makrun olaralk bunu ifade etmediğinizi 
dikkate alarak, zatı âlinize sadece teessürlerimi beyan 
ediyorum. 

M. TURAN BAYEZİT '(Kahramanmaraş) — 
Şahsınıza değil Sayın Başkanım. 

ıBAŞKAN — Simidi efendim, demek oluyorki, 
iba'şkanvdkİllerilyle' müşterek bir kararımızın sonucun
da bulgun ben Başkanlık makamını işgal etmekteyim 
ve bugün bu toplantıya riyaset ediyorum. 

Cumhurbaşkanına vekâlet effiğim için, acaba bu
gün Mfecl'ils Başkaniiğına riyasettim hukukî balkımdan 
eridlişeyi mucip bir durum tevlit eder mü? 

CAMİT TUTUM (Balıkesir) — Siyasî bakımdan 
'Sayın Başkanım, yalnıız hukukî değil, 

'BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
•Ben MeeJüs Başkanıyım. Şablsî kanaatim oldur ki; 

Sayın Bayezlt'in de ifade eltltiği gibi, daha evvel 
meseleyi ben de inceledim, kemdi içimlde tartıştıim. Bir 
arkadaşımızın da ifade buyurdukları gılbii, ben'im 
vazife-i aslim'Meclis Başkanlığıdır. Cumhurbaşkanlığı 
Vekilliği, takdir buyuracağınız gjiıbü, arızî bir sîfaıütır, 
haricî bir sıtfaUtır. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ama tali değildir. 
'BAŞKAN — Arızî bir' sUfaltitır, 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Doğrudur, ama 

tali değildik. 
BAŞKAN — Bir dakika elendim. 
'O nedenle bu arızî sıfatın, bu geçici sıfatın, be

nlim daimî görevlimi engellemeye man'i olmadığı, ona 
mani bulunmadığı düşüncesini taşımaktayım. 

Muhterem arkadaşiliar, bununla beraber meseleyi, 
ki bir teamül bugünden itibaren başlayacaktır, başla
mış olacaktır; o bakımdan yüklsek Genel Kurulun 
oylaınna sunarak bir neticeye bağltayıacağım. (HP sı
ralarından gürültüler «Oytoyanıazisınız» sesleri) Bir 
neticeye bağlayacağımı (HP sıraJaondan güfüMiMer) 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkanımı, şu 
anda naniği görevin yeitkÜ ve sorumluılıuğunu taşımak-
taismız?1 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Soru sormak isitüyorum. 

AYDIN GÜVEIN GÜRKAN (Antalya) —Sayın 
Başkan, müsaade eder mMnıiz? 

BAŞKAN — Buyurun efendilim, 
IBr dalk'ika efendim. (GürüıMilbr) 
AYDIN OÜVEİN GÜRKAN (Anlıya) — Sayın 

Başkanım, söylediklerinizi büyük bir saygı ile dinle
ndim. CumhiHİbaşkanllığına vekâlet etft'iğin'iz süre için
de MecüJs Başkanlığı gör&vin'i yürült'menüz, riyaset .et
meniz konusunda «Salhlsen böyle düşündüm» dediniz. 
Türkiye Büyük M'üıet Meclisinin yüce Başkanlığını, 
Culmhuıİyeltimlizin Başkanının makamını bu şahsî tak-
dirkılizfe, hangi gerekçe ile bulgun bu Meclislin önün
de bu kadar tartışmalı hale götirliiyorsunuz? Bana 
Hülilfen açıklayınız, bugün kürs'üye çıkmanızın altında 
yatan vazigçiliemez gerekçe nedir; niçifo bizi size karşı 
itlkaz eder duruma götoMyortsıunuz? Oıımhurbaşkanlı-
ğında yarın bu yaisaiyı belki siz ilmzaUayacaksınız; hem 
r'iyasiett edeceksiniz, hem de yarın Cumhurbaşkanı 
adına imza atacaksınız... Ne M bu vazgeçemediği -
nıiz bülyük gereklçe? Mectlüsi, Sayın Başkanı ile niçin 
Ikjarşı karşıya getMiniz? (Gürülltıüler) 

İBAlŞKAN — Meclis Başkanının Mecl'Mle ,karşı 
karşıya geldiği kanaatlini paylaşmıyorum Sayın Gür-
kan. (HP ve MOP sıralarından gürüflljüler; HP sı-
railarınıdan sıra kapaklarına vurmalar) 

HÎLMİÎ NAIJBAİNTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkanım, neden vize verîylorisunuz? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkanım,,. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kanım müsaade" ediniz. 

'BAS/KAN — Buyurun efenldim, bk dk'ika efen
dim... Bir dakika... Olduğunuz yerden sorun. Bir 
dakika efendim... (Gürültüler)| 

Buyurun.* 
<M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkanını..i (Gürü'Miler} 
IBAŞKAİN •— Yerinizden siz'e de söz vereceğim; 

buyurun oturun. (HP sıralarından gürülıtüıîer) 
IBAŞKAN — Bir dakika efendiim, 
Evet Sayın Ege< 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, daha önce Cumhurbaşkanlığı makamına Mec
lis Başkanı vekâlet elömezdli., 

BAŞKAN — Evet.., 
İSKENDER CENAP' EGE (Aydın) — Cumhu

riyet Senatosu Başkanı vekâlet ederdi. Cumhuriyet 
Senatosu Başkanının vekâlet ettiği dönemde Cumhu-
trfıyet Senatosu Başkanı, Cumhurbaşkanına vekâlet et
tiğinde yerine bir vekil bırakırdı ve Cumhuriyet Se
natosunun işlerini o vekili yürütür ildi. 
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Şimdli Zatı âliniz, talbüî yeni ^ir dönemde, yemi bŞr < 
teamül getiriyorsunuz. Ancak, zatı âlinizin ileriye 
sürdüğü bu yenli sltaltfü içersinde zattı âl'Mz iteride 
de Cumhurbaşkanına VeUcâlet ettiğinizde,'sizin şu an
da Başkanlık yaptığınız dönemde bu Kanun tasa
rısı kanunlaşırsa, slize imzaya geldiği zaman bunu 
nasıl bağdaştıracaksınız? (HP sıralarından «Bravo» 
seslileri, alkışlar) 

KÂMRAN İNAN (JBMls) — Sayın Başkanım, 
Jbir şjey söylemek istiyorum, (Gürültüler) 

İBAŞKAN — Yedinizden lütfen. (HP sıralarından 
«Kürsüden» sesleri) 

KÂIMRAN İNAN (©Mis) — Ön tarafa gelebi-
Ik miyim Sayın Başkan?1 

BAŞKAN — Pekli, şöyle buyurun efendim. (Gü-
rüMer) 

B'ir dakika efendüm-ı 

IKÂMRAN İNAN (Bitiş) — Pek Sayın Cumhur
başkanı Vekil.. (HP sıralarından «Duyulmuyor, kür-
'süye cılk» sesleri) 

, İBAŞKAN — Bir dakika efendim, oradan konu
şun Sayın înan, 

IBuıyurunuz efendüm. 
KAMIRAN İNAN (BMÜs) — Pek Sayın Cumhur

başkanı Vekilli... (HP sıralarından alkışlar) 
(BAŞKAN — Ben MSecdüts BaşScanuyım şu anda. 

(ANAP sıralarından «iBnavo» sesleri, alkışlar) 
iBen karşınızda Mecİıils Babanı olarak size hiltap 

edliyarum.. ' j 
Evet efendim... (GürüOJtüler) 
KÂİMİRAN İNAN (BM'ils) — Tüıkiye Cuımhuri-

yöti içimde ikü tane büiyük makalm ve koltuk var
dır; Devlet Başkanlığı, Cümıhuıibaşkıanlığı ve hemen 
arkasımdan Türkiye Büyük MİMet Mecl'M Başkan
lığı. ffldi büyük sıfatın bMeşmesihkie en büyüğü hâ
kim olur. Zatı DevMteri Cumhurbaşkanı vekilildlir; 
Ibüylük sıfatı arızî ol'arak telakki eltmek mümkün de
ğildir efendim^ (HP sıralarımdan «Bravo» sesleri) 
Devlet, devamMık esası üzerine kurulıur ve icraat 
görür. Türkiye Cumhuriyeti şu anda Çankaya'yı boş 
telakki edemez; mümkün değiM'k. DevM Başkanı
mızın yurt dışında bulunduğu zamanlarda Türkiye 
Büyük MiiM Meclisli Başjkanının Vekâlet dtmes'İnin 
Anayasada öngörülmesi, devletin ve icranın devamlı- | 
lığı bakıimınldandır. Zatı Dbvletiriiz şu an'da Anaya- I 
sanın Cumhurbaşkanımıza tanıdığı bütün yetkileri 
ve görevlileri üşenmektedir. Binaenaleyh, zatı âliniz 
•M tane tarihî balta işlemiş bulunuyor efendiim. Af- I 
fınıza sığınarak arz edüyorum; birincisi, bu iki bü- | 

yük makam ve sif altı böyle bir münakaşa mevzuu 
yapmaktır; ikinci büyük tarihî hatayı işlemeyin, bu
nu oya koymayın, tarihî hatayı oyla tesdiH el'Jbirmeyin, 
Sayın Cumhurbaşkanı Vekilim. (MDP ve HP sıra
larımdan alkışlar) 

İBAŞKAN — Buyurun efendim, teşekkür ederim. 
IMulhtierem arkadaşlar, tekrar belirtmek ihtiyacını 

duyuyorum ve bu Sayın tnan'ın da görüşlerine bir 
'anffiamda cevap olacaktır. Teikırariıyorum; asılî sıfatı
mız Medlis Başkanlığıdır, Cumhurbaşkanlığı vekMğii 
sif altımız arızî sifaltımızdır. (HP sırallarından gürül

tüler) 
(Bu nedenle... (HP sıralarından güriüiüler) 

GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Sayın Başka
nım, söz isliyorum. 

İBAŞKAN — Buyurunuz efendim, 
GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Efendim, şu 

anda Sayın C^ulnıhuırlbaşlkanımızın yurt dışında bulun
duğu ve ülkemizi şerefle ttemisil ettiği şu gün sanııyo-
rum kÜ, Türkiye Oumhuriyetünıin s'iyasî tarihinde ne 
CumhurlbaşJkaninın ne Meclis Başkanının; ama Tür
kiye'de sadece bir Başbakanın emri altında idarenin, 
devletin Ve hükümetlin olduğu... (ANAP sıralarından 
gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

İBAŞKAN — Bir dakika efendiim, bir dakika. 
Hanımefendi, siz... 

(M. SEYF1 OKTAY (Ankara) — Hatadan dön
mek fazletitir Sayın Başkan. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

İBAŞKAN — Sayın Oktay, ben hata yaparsam 
ıdönımösinli bilirim. 

Buyurun Sayın özkaya. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Sayın Başka
nım, Cuimlhurbaşkanlığiı makamını Başbakanın emri
ne alıyorsunuz efendim. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Otur yerine.;. 
(GütiüHtüter) 

BAŞKAN — Bir dakika dfendlîm.., (Gürültüler) 
«Hammefendî buyurun oturun. (Gürültüler) 
AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Otur be. 
GİÜNSEUİ ÖZKAYA flfetanjbul) — Sen ne bliçiim 

hitap ediyorsun? (Gürülltüfler) 
İBAŞKAN — Bir dakika efitfıidSm. 
GÜNSEUl ÖZKAYA (totanlbuâ) — Mecfti'se ha-. 

karete uğramak içlin mii geliyoruz beyefendli? (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

İBAŞKAN — Arkadaşlar, oturun efendim, oturun, 
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GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Biz Meclise 
hakarete uğramak için rai geiyoruz? 

BAŞKAN — Oturun, bir dalküka hanımefendi. 
(GiirülltJülfâr) 

ÖNURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Benden sonra istteyıenltere söz verfdündz. (Gürüllltıüler) 

(BAŞKAN — Efendim söz vereceğim, bir dakika. 
Olduğunuz yende slize- söz verteceğilm, 

Sayın özkaya, s'ize hitap ed'îyonum.; bir MecKis 
'Başkanını en az kendiniz kadar korumak durumun
da olduğunuzu, Meclis Başkanlığının saygınlığını 
ikteödi saygınlığınız kadar korumak zorunda olduğu
nuzu sjize hatırlıaitmak is'tliyoruim. 

GÜNSELİ ÖZKAYA dİ^anlbul) — O kayığının 
gereği olarak söyledim efendim. 

(BAŞKAN — Hayır; am'a kullandığınız kefaıe-
ler inoMöidir. Sizin nezaket kuralları _ iç'indle meseleye 
bakmanızı beklerdim. 

Buyurun efendim. 

IONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkanım, Anayasamızın 104 üncü maddesi 
Sayın Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini öngör
mektedir. Yasama ile ilgili olarak Sayın Cumhurbaş
kanının görev ve yetkileri; «Kanunları yayınlamak 
(devam ediyor), kanunları tekrar görüşülmek üzere 
Türkiye Büyük Millet Meclisine geri göndermek..» 
Binaenaleyh, bu Anayasa hükmü karşısında Sayın 
Cumhurbaşkanlığı makamı, Türkiye Büyük Millet 
'Meclisinden ka'bul edilip gelen kanunları yayınla
mak veya yayınlamayıp tekrar Türkiye Büyük Millet 
Meclisine, bir daha görüşülmek üzere, geri gönder
mek yetkisini kullanmak konumunda ve mevkiinde 
'bulunmaktadırlar. 

Zatı âlinizin Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanı olarak fiilen riyaset buyurdukları bir Genel 
Kurul toplantısında kabul edilen bir yasanın, yine 
zâtı âlinizin Sayın Cumhurbaşkanlığına vekâlet bu
yurduğunuz esnada, o makamın biraz evvel arz et
meye çalıştığım yetkilerini istimal etmesiyle ne denli 
bağdaştığını, sizin riyasetinizle kabul edilen bir ya
sanın Sayın Cumhurbaşkanlığı tarafından alternatifli 
olarak değerlendirilmesi öngörüldüğüne göre, sizin 
riyasetiniz suretiyle o alternatifleri kullanma durumu 
sel'b edilmiş olmamakta mıdır? Bu soruma tarafı
nızdan cevap buyurulmasıın arz ediyorum efendim. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, bir dakika efen
dim. 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Soru soracağım Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Konuşmaları 
tamamlıyorum, size söz vereceğim, bir dakika efen
dim. 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Soru sormak isti
yorum, söz almak istiyorum, vermiyorsunuz. 

BAŞKAN — Hayır efendim, artık sorular sorul
muş mesele kâfi derecede vuzuha kavuşmuştur. 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Ben yarım saattir 
parmak kaldırıyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika. 
Sayın 'Bozkurt, buyurduğunuz gibi, bu görev be

nim üzerimde devamlı sürdürülecek bir görev olsa 
idi, eİbetteki haklı endişelerinize derhal katılmak la
zım gelirdi; ama unutmayınız ki bu görev, kısa bir 
süre sonra sahibi aslisi tarafından sürdürülecektir. 
Dolayısıyla benim kanunun onaylanması ve buna 
dayalı diğer tasarruflarla ilgili herhangi bir yetki kul
lanmam söz konusu olmayacaktır. Bu bakımdan en
dişenizi paylaşamıyorum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan 
söz'istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim; buyurun efen
dim. Bir arkadaşa daha son söz veriyorum; buyurun 
siz yerinizden. (Gürültüler) 

Oturun efendim, oturun. 
Buyurun efendim. 
ARİF TOPRAK (Niğde) — Sayın Başkanım, 

bir; siz şu anda... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, ara verin efendim. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
Buyurun. 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Şu anda yüce Mec
lisin Başkanlığını ve aslî görevinizi yürütmektesiniz. 
Ancak, Türkiye Cumhuriyetinin Reisicumhuruna ve
kâleten o makamın sahibisiniz; işte, Tüfkiye gene
linde büyük bir olay olur ise, sizi burada mı araya
caklar? (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Ararlar icap ederse, tabiî, ararlar. 
ARİF TOPRAK (Niğde) — İki; biraz önce 2 

başkan vekilinden bahsettiniz, diğer 2 başkan vekilin
den niçin bahsetmediniz? O başkanyekillerinin böyle 
bir konuşmadan ha'berleri yok mu idi ki, müsaadeleri 
alınmadı? 

BAŞKAN — Onlar da vardı konuşmada, vardı 
4 başkanvekili. Vardı, hepsi vardı. 
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ARİF TOPRAK (Niğde) — Niçin isimleri geçme
di; onlar niçin çıkartılmadı? 

BAŞKAN — Onlardan birisini... 
Buyurun oturun cevap veriyorum şimdi size. 1 

inci sualinize cevap verdim sayın milletvekili. 
12 nci sualinizi cevaplıyorum. 
Onlardan birisinin, yüce Mecliste bir arkadaşımı

zın tasarrufuna ilişkin bazı görüşler ileri sürüldüğü 
için, Meclis Başıkanvekilîiğini şu sırada yürütmesinin 
uygun olmayacağını düşündüm, bundan dolayı ben 
bu görevi üstlendim. 

Diğer arkadaşımıza gelince; o da bir evvelki haf
ta büyük b'ir efor sarf ederek, büyük 'bir enerji sarf 
ederek, bütün bir haftayı görev ifasıyla geçirmişti; 
o nedenle o arkadaşımızı da düşünmedim; o nedenle 
'bugün ben huzurunuzdayım. CHP sıralarından gürül
tüler) 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Bugün 
devamlı yönetecek misiniz burayı? 

BAŞKAN — Bugün yapacağım tabiî, gayet tabiî. 
SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Kanaa

timce tarihî 'bir hata işlemektesiniz. 
BAŞKAN — Hayır efendim, sizin kanaatinizde 

değilim. Buyurun oturun. 

SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Usul 
hakkında konuşacağım. 

BAŞKAN — Usul hakkında konuşamazsınız Sa
bahattin Bey. 

SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Söz ve
receğim diye vaat ettiniz. 

BAŞKAN — Hayır efendim, konuşamazsınız. 
SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Cum

hurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin başı
dır. Bu sebeple Türkiye Cumhuriyetinin Devleti ve 
Milleti ile 'birliğini temsil öder; bu 'bir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Cumhur
başkanlığına vekillik öder ve Cumhurbaşkanına ait 
yetkileri kullanır. Zatı âliniz şimdi vekillik ediyorsu
nuz, Cumhurbaşkanının yetkilerini kullanmak mec
buriyetindesiniz Cumhurbaşkanlığı makamında şim
di bir boşluk olmadı mı zatı âliniz buradayken? (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Hayır efendim, oturun, oturun efen
dim. (Gürültüler) 

SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Gerekli 
gördüğü hallerde, Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu
na başkanlık eder. Şimdi Bakanlar Kuruluna başkan
lık edeceksiniz, Cumhurbaşkanlığına vekâlet edecek
siniz, buraya gelip Meclis Reisliği yapacaksınız! 3 

boyutlu idarî yetki olmaz Sayın Başkan Tarihî hata 
yapmayın, oylamaya geçmeyin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tamam efendim, tamam. 
Arkadaşlar... (HP, MDP ve Bağımsızlar sıraların

dan «Ara verelim» sesleri) Hayır, ara vermiyoruz. 
(Gürültüler) 

ALİ RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) — Fiilen 
Cumhurbaşkanısınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, müzakerelerin düzenini 
lütfen seîbetmeyiniz. '(Gürültüler) 

Arkadaşlar, mesele üzerinde görüşme yapılmıştır. 
Görüşler söylenmiştir; ancak yeni bir teamülün baş
langıcı olması itibariyle, yüce Meclisin görüşünü al
mak istiyorum. O balkımdan... (HP ve MDP sırala
rından gürültüler, «Oylayamazsınız» sesleri, sıra ka
paklarına vurmalar) 

;M. TURAN BAYEZİT Kahramanmaraş) — Yal
varırım başlatmayın Sayın Başkan, çok tehlikeli bir 
teamülü oylamayın lütfen. 

BAŞKAN — Arkadaşlar ı(Gürültüler) 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bir dakika izin 

verin Sayın Başkan. 
IBAŞKAN — Nedir efendim? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
şu anda arizî dediğiniz; fakat son derece aslî olan 
bir yüce makama vekâlet ediyorsunuz. (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

ABDÜLHAUÜM ARAŞ (Kocaeli) — Üst üste 
aynı şeyleri konuşuyorsunuz, müzakere bitti. 

BAŞKAN — Ben söz verdim, lütfen Sayın Araş. 
Evet Sayın Tutum, buyurun efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Şimdi bu sıfatı
nızla Sayın Başkan, silahlı kuvvetlerin başını temsil 
ediyorsunuz Anayasaya göre Başkomutanlığı temsil 
ediyorsunuz. 

BAŞKAN '— Bunların hepsi bilinen hadiseler... 
(Gürültüler) 

CAHÎT TUTUM (Balıkesir) — îki; Millî Gü
venlik Kurulunun Başkanısınız. 

BAŞKAN — Hepsi biliniyor bunların. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bakanlar Kuru
lunun da Başkanısınız. Şu anda icraî yetkiler ağır 
basmaktadır; şu anda yüce Mecliste zaruret hali ol
madığı halde Riyasete çıkmanız, siyasî basiret açısın
dan çok farklı yorumlanır, tarihe yanlış geçersiniz, 
Lütfen buna imkân vermeyin. Saygıyla sizi Divanı 
terke davet ediyorum Sayın Başkanım. (HP ve MDP 
sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Tutum, size cevap verdim; 
daha evvel bu konudaki mütalaaları cevaplandırmış 
oldum, siz de aynı konulara temas ettiğiniz için, size 
yeni bir cevap vermek lüzumunu duymuyorum. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) - Bir so
ru sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun oturun efendim, size söz 
vermiyorum. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Ben söz 
istemiyorum, sadece bir soru sormak istiyorum. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN '— Oturun efendim, oturun lütfen, ida
re amirleri arkadaşımızı lütfen yerine davet etsinler. 

Buyurun oturun efendim, söz vermiyorum size. 
HİLMİ NALBANTOĞLU '(Erzurum) — Söz iste

miyorum, soru soracağım diyorum. 
BAŞKAN — Soru soramazsınız, arkadaşlar sor

dular, konu kâfi derecede vuzuha kavuştu. 
• HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Neden 
soramıyormuşum? Egemenlik' kayıtsız şartsız mille
tindir; benim hakkım yok mu?' 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun oturun 
lütfen. (Gürültüler) 

Muhterem arkadaşlar, bakınız, şimdi. 
ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Bütün bun

lar Başbakandan kaynaklanıyor Başbakandan. Baş-

1. — TBMM Başkanının, Cumhurbaşkanlığına ve
kâlet ettiği dönemde Genel Kurul toplantılarına riya
set edip edemeyeceği hakkında. 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanının Cumhurbaşkanlığına vekâlet ettiği dönemde 
Genel Kurul toplantılarına riyaset edip edemeyeceği 

12 . 6 , 1985 0 : 2 

bakanın başının altından çıkıyor bütün bunlar. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Sayın Başbakan, ne 
yazdınız oraya, ne gönderdiniz Divana, pusulaya ne 
yazdınız? Reisicumhuru emriniz altına mı aldınız? 

BAŞKAN — Oturun efendim, lütfen oturun. 
Arkadaşlar, bakınız... (Gürültüler) 
(H. SABRI KESKİN (Kastamonu) — Hatalı yol

da ısrar ediyorsunuz, yanlış bir teamül tesis etmek 
üzeresiniz Sayın Başkan. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bu, zatı âlinize ait bir fikirdir; karşı 
fikre de saygı göstermeniz lazımdır. Buyurun otu
run efendim, buyurun oturun. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Başba
kandan gelen pusulalar neden geliyor? 

BAŞKAN — Arkadaşlar, buraya sizden de, baş
kasından da yazı, önerge gelir. Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde böyle bir takyİdat var mıdır? 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Sayın Başkan, kanun 
görüşmüyoruz ki.. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, birleşimi saat 13.00'e 
kadar tatil ediyorum. Saat 13.00'te tekrar konu üze
rinde görüşülecektir. 

Kapanma Saati : 11.23 

konusunda sa'bahki oturumda çeşitli fikirler serd 
edilmiştir. Biz aksi kanaatte bulunduğumuzu, bu ne
denle vekâlet görevinin aslî bir görev olmaması se
bebiyle Meclis Başkanlığı görevinin ve dolayısıyla 
toplantılara riyaset etme görevinin devam edebile
ceği görüşünde olduğumuzu ifade etmiştik ve sabah-

İKlNCt OTURUM 

Acıtma Saati : 13.00 

BAŞKAN : Necmettin Karaduman 

KÂTtP ÜYELER : Süleyman Yağcıoğlu (Samsun), Cemal ÖzbUen (Kırklareli) 

BAŞKAN — Sayın miletvekiUeri, 112 nci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

IV. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER (Devam) 
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ki oturumu kapatırken bu konuda yüce heyetinizin 
hakemliğine başvuracağımı da ilaveten ifade etmiş
tim. 

Türkiye Büyük Milet Meclisi İçtüzüğünün 64 ün
cü maddesi 3 fıkrayı ihtiva etmektedir. Sabahki otu
rumda yapılan görüşmeleri, bildiğiniz gibi, usule 
taalluk eden bir konu olarak ele almış ve çeşitli gö
rüşlerin belirtilmesine imkân hazırlamıştık. 

64 üncü maddenin son fıkrası : «Bu görüşme so
nucunda oya başvurmak gerekirse oylama işaretle 
yapılır» hükrriünü taşımaktadır. Ben bu hükme da
yalı olarak siz sayın milletvekillerinin bu konuda 
verecekleri karara müracaat edeceğimi, hakemliğini
ze müracaat edeceğimi bildirmiştim. Bu nedenle bi
raz sonra konuyu oylarınıza arz edeceğim. 

Ancak, sabahki oturumda bana göre haklı olma
yan nedenlerle doğan fartı hassasiyeti yine de dik
kate alarak kararınızın belirmesinden sonra toplan
tının yönetimini bir başkanvekili arkadaşıma bıra
kacağımı da şimdiden sizlere arz etmek isterim. (Al
kışlar) 

Efendim, konu ıttılaınıza sunulmuştur. 
Meclis Başkanının Cumhurbaşkanlığına vekâlet 

ettiği dönemde Meclis toplantılarına riyaset edebilir 
mi, edemez mi konusu oylarınıza sunulacaktır. Ben 
bunu şu anda oylarınıza sunmak istiyorum. 

M. SEYİFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başka
nım, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN •— Buyurun efendim. 

'M. SEYIFÎ OKTAY (Ankara) — Konu tümüyle 
Anayasaya ilişkin bir konudur. 'Meclisin bu şekilde 
oylamaya alet edilmemesi gerekir kanısındayım. 

BAŞKAN — Sayın Oktay, biraz önce görüşümü 
açıkladığımda zatı âliniz burada yoktunuz galiba. 
Mesele bir usul meselesidir ve 64 üncü maddenin son 
fıkrası da bu konuda oya başvurulabileceğini hükme 
bağlamaktadır. Ben buna dayanarak konuyu yüce 
heyetin, yüce Meclisin oylarına arz edeceğim. (HP 
sıralarından «olmaz, olmaz» sesleri) 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Anayasaya ay
kırı. 

NECDET CALP (Ankara) — Usul hakkında söz 
istiyorum. 

BAŞKAN .— Bir dakika efendim, bir dakika... 
Usul hakkında söz vermiyorum; çünkü sabahleyin 
bu konuda ariz amik görüşmeler yapılmış, mesele 
yeteri kadar vuzuha kavuşmuştur. 

Şimdi meseleyi oylarınıza sunuyorum (HP sırala
rından «Oylayamazsinız» sesleri), oylarınıza sunu
yorum... (HP sıralarından gürültüler) 

'M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Bu, Anayasa
nın oylaması demektir Sayın Başkan. Anayasayı oy-
luyorsunuz. Anayasa oylanamaz efendim. 

BAŞKAN — Meclis Başkanının Cumhurbaşkan
lığına vekâlet ettiği dönemde Meclis toplantılarına... 
(HP sıralarından gürültüler) 

'M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Bu konu Ana
yasaya ilişkindir, oylayamazsinız/ 

İM. TURAN B A YEZİT (Kahramanmaraş) — Ana 
muhalefet partisi genel başkanı usul hakkında söz 
istiyor, nasıl vermezsiniz? 

BAŞKAN — Usul hakkındaki görüşmeler sabah
leyin yapılmış, bitirilmiştir. 

'M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Bu 
basit bir usul konusu değildir. 

BAŞKAN — Meclis Başkanının, Cumhurbaşkanı
na vekâlet ettiği dönemde Meclis toplantılarına riya
set edebileceğini oylarınıza sunuyorum... (HP sırala
rından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Anayasayı 
çiğniyorsunuz, oylayamazsinız. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. (ANAP sıralarından alkışlar, HP 
sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

'Muhterem arkadaşlar, toplantıyı saat 14.00'e ka
dar erteliyorum. (HP sıralarından gürültüler) 

Saat 14.00'te toplantı yapılacaktır. (Gürültüler) 

Kapanma Saati : 13.10 
i 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turgut Halit Kunter 

KÂTİP ÜYELER : Süleyman Yağcıoğlu (Samsun), Cemal özbilen (Kırklareli) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 112 nci Birleşimin ÜçüinctL Oturumunu açıyorum. 

ffl. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR \ 

1. — Kars Milletvekili Ömer Kushan'ın, Katma 
Değer Vergisi konusunda gündem dışı konuşması 

BAŞKIAN — Gündeme geçmeden evvel bir sa
yın arkadaşıma gündem dışı söz vereceğim. Gündem 
dışı söz vereceğim arkadaşım Sayın Ömer Kuşhan* 
dır. Kenldiisıi Kaitma Değer Vergisi üzerinde yüce 
Meclise maruzatta bulunacaklardır. 

Buyurun Sayın Ömer Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Baştan, Tür

kiye Büyük Milât Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 
Ibulgün yapacağım gündem dışı konuşmada keslinlik-
le kteındi görüşümü, yorumıumu dahil eıtmedlen, çok 
yakın bir geçmişlte çıkarmıış olduğumuz Katma De
ğer Vergisinin vatandaşa hangi boyutlarda külfet
ler getirdiğinin çok belirgin 'bir 'örneğini kronolojik 
yapı içerisinde sunacağım, tek bir kelime yorum kat
madan;, 

Değeri milMlvelkliieri, bugünkü mevzuatımıza gö
re herhangi bir dergiye veya gazeteye yazı yazan 
herhangi bir kimse, kalbul; ediniz iki, 5 bin TL. telif 
hakkı kazandı. Bu telif hakkını gazeteden tahsil 
ederken, çıkarmış olduğumuz mevcut yasaya göre 
500 lira da (Katma Değer Vergisini tahsil etmek mec
buriyetindedir. Bu yazarımız tahsil etmiş olduğu bu 
500 liralık Katıma Değer Vergisini götürüp devle
rin kurduğu daireye ödemek mecburiyetindedir. Bu 
medbuıriyöti ifa için kendisine reva gördüğümüz mü
kellefiyetlerin hangi 'boyutlarda olduğunu arz et
meye çalışıyorum. 

Bu kimse, bu mükellef ilk evvela bir fotoğraf
çıya gidecek, 6 adet fotoğraf çdkltlirecelk ve 1 000 TL 
para ödteyecekltir, İki gün sonra fotoğrafları almak 
için tekrar fotoğrafçıya gidecek; çünkü fotoğrafçı 
ancak 2 gün sonra verebilecektir fotoğraflarını. Bu 
fotoğraflara vergi mükellefi, vergiisini yatıralbilmek 

için medburen tanzim etmesi gereken Vergi mükel-
lefii'yıöti bölgesine koymak durumundadır. Çünkü bu 
mükeiefimiz vergiyle ilk defa ilgilenmiştir. Daha 
evvel vergi Ödemediği için vergi mükellefi pozis
yonuna girmek meclburiyetinıdedir. 

İkinci etapta, fotoğraflar alındıktan sonra mahalı-
le muhtarına gidilecek ve fotoğraflı nüfus cüzda
nı sureti ve 'ikameitlgâıh ilmühaberi tanzim ettire
cektir. Bunun için de mahalle muhtarına ayrıca 100 
TL'de üoret ödemek medburiyetindedir. 

Üçüncü etapta, yani daha sonra yazıyı yazan 
kişi bağlı bulunduğu vergi dairesinin hangisi oldu
ğunu ve adreslinin neresi olduğunu öğrenecektir. Çün
kü yazıyı yazan kimse, yani yazarımız genellikle 
vergi daireleriyle irtibatı olmadığı için, hangi vergi 
dairesine bağlı bUlUnlduıklarını ve bu vergi dairesi
nin yerinin neresi olduğunu bimeztler, bunu da öğ
renecektir. 

4 üncü etapta, işinde çalışıyor ise, yani herhangi 
bir yerde ücretli bir kimse ilse, işlinden izin alıp ve
ya kendi işlinde çalışıyorsa zaman ayırıp vergi dai
resine güdecek, 500 TL vergiyi yatırmak isteyecek. 
Vergi dairesi vergiyi almadan önce mükellefiyet kay
dını yaptırmasını, bunun için de dilekçe vermesini 
'isteyecektir kendisinden. 

Beşinci etapta, yazarımız dilekçemin nasıl yazı
lacağını 'bilmeyeceğinden -çünkü bu çok özellik ih
tiva eden bir dilekçedir. Ben örneğini gördüm, ken
dim de yazamam bunu- bu dilekçeyi yazanın nere-
ıde olduğunu öğrenecekitir. 

Ondan sonraki altıncı etapta, mükellefimiz mü-
keîlef'iyet kaydını yaptıracak, dilekçeyle vergi daire
sine gidecek, dilekçenin hangi servise verileceğini 
öğrenecek, dilekçeyi önce müdüre havale ettirecek, 
sonra evrak kayıtlarına götürüp ilgili servise intikal 
ettirecektir.; 
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Yedinci etapta, vergi dairesi bu dilekçeyle bir
likte verilmek isteneni beyannameyi almayacaktır. 
Beyannamesini, 3 aylılk vergilendirme dönemini izle
yen ayın 25 inci günlüne kadar vermesini kendisine 
söiylbyiee€İk)tiıl.j 

SSefeizÜndi etapta, yazarımız süreyi takip edecek 
ve vergi dairesine gidecektir. Vergi dairesi bu sefer 
beyannamesini düzenlemesini isteyecektir kendisin
den.; 

Dokuzuncu etapta, yazarımız beyannamenin nasıl 
düzenleneceğini bilmeyeceğinden, nasıl olacağını araş
tırıp... 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, toparlayınız efendim, 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Hemen topar
lıyorum Sayın Başkanım. 

Dolduracak ve bunun içtin de beyannamenin al
tına 50 Türk Liralık pul1 yapıştırarak vergi dairesine 
verecektir. Yazar tahakkuk servisine gidip kuyruğa 
girecek ve Katma Değer Yergisini verecek, vergi 
daireli beyannameye istinaden bir tahakkuk fişti ke
secek ve yazarımız ilgili servisleri dolaştıktan sonra 
vergisini yattıracağı yeri gidip bulacak ve 500 Türk 
Lirasını ödeyeceklir. 

Sayın milletvekilleri, elbetteki vatandaşın mükel-
ilefiyeltileri vardır. Bir an 'için, yazarımızın da bir 
vatandaş olarak bunu da yapmak mecburiyetinde 
kaldığını düşünelim; ama eğer yazarımız fırsat bu
lamaz veya bunu ihim&l eklerse, kendisine neler re
va görülmektedir, onu da gorelıim. 

önce yazarımız, beyanname varmediiği için 8 000 
Türk Lirası birinci derece usulsüzlük cezasına çarp-
Itınlacaktır. Sonra olay, takdir komisyonuna havale 
edilecek ve yazarımıza, takdir komisyonunun tak
dir ettiği gelir üzerinden vergi salınacaktır. Ayrıca, 
Vergi dairesi yazarımızın mükellefiyetini ihtilaf tfı-
şjinlda bıraktığı için, fcaçakoiık cezası olarak da ken
disinden 50 000 Türk Orası ceza tahsil edilecektir. 

İSayın milletveMieri, arz etiğim gibi, hiçbir 
yorum yapmadan bu konuyu ifade etimiş bulunuyo
rum. Türkiye'de yazı yazmasını çok gerekli olarak 
dlüşünduğülmüiz insanları nelere mecbur kıldığımızı 
göstermek ve çıkardığımız yasaların dk enine boyu
na efleştirilımesi imkânını bulamadığımızı ifade- et
mek içlin bu hususları arz ettim. 

Hepinize saygılar sunuyorum, (HP sıralarından 
alkuşlar) 

BAŞKAN — Tteşeikkür ederim Sayın Kuşhan. 

B) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

a) Siyasî Parti Grubu Teklif lerl 

1. — 4.7.1934 Varhli ve 2559 Sayılı Polis Vazife 
ve Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna Bazı , Maddeler Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısının ' görüşmelerinin bugün 
saat 19.30'a kadar bitirilememesi halinde tasarının gö
rüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma süresi
nin uzatılmasına ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin* 
18 Haziran 1985 Salı gününden başlamak ve 1 Eylül 
1985 Pazar günü saat 15.Offte toplanmak üzere tatile 
girmesine dair ANAP Grubu Başkanvekilinin önerisi 

• BAŞKAN — Gündeme geçiyorum efendim. 
Gündemiîmlizin, «Başkanlığım Genel Kurula Su

nuşları» kısmında, Anavatan Partisi Grulbumun, İç
tüzüğün 19 uncu maddesinin son fıkrasına göre ver-
mliş olduğu önerileri vardır; okutup ayrı ayrı ona
yınıza sunacağım efendüm. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma • Kurulumun 11.6.1985- Salı günü yaptı

ğı toplantıda oybirliği sağlanamadığından, grubumu
zun aşağıdaki önerilerinin İçtüzüğün 19 uncu mad
desinin son fıkrası uyarınca Genel Kurulun ona
yına sunulmasını arz ederim. 

Recep Ercüment Konukman 
Anavatan Partisi Grubu 

Başkanvekili 

ÖNERİLER : 
1. 4.7.1934- tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife 

ve Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısının göırüşmelierinin bugün 
saat 19.30'a kadar bitöirifaemesıi halinde, tasarının 
görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma süre
sinin uzatılması önerilmıiştlir. 

2. Türkiye Büyük Millet 'MecMıniin,. 18 Haziran 
1985 Salı gününden başlamak ve 1 Eylül 1985 Pa
zar günü saat 15̂ .00̂ 6 toplanmak üzere tatile gir
mesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — 2 madde halindeki bu önerileri tek
rar okutacağım, ondan sonra... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Üzerinde tartışma açmayacak mısınız? 

IBAŞKAN — Ne hakkında konuşaciaksınız Sa
yın Bozkurt? 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Önertkıin aleyhinde söz isitüyorum. 
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(BAŞKAN — Önerinin üzerinde zaten 2 lehte, .2 
aleyhte söz vereceğlinı efendim. Yanli o (meyanda mı 
konuşacaksınız? 

ONURÂL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Evet elfeddim, 

BAŞKAN — 1 inci öneriyi tekrar okutuyorum : 
.*!. — 4.7.11934 Tarihli ve 2559 Sayılı Polis Va

zife Ve SeMıiıyet Kamununum Bazı Maddelerinfîn De-
ğiştirilımesi ve Bu Kanıma Bazı Malddeler Eklenme
si Hakkında Kanun Tasanisının gMişmelerimin bu
gün sıaait 19.30^ kaldar bMrlememıesi hainfde tasa
rının görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalış
ıma süresinin uzatılması önerilmiişıtk» 

[İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efendim, 
'alfeyihimde söz isliyorum, 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Anltalya) — Aley
hinde söz tetiıyorunı. 

IBAŞKAN — Duyurun Sayın Onural Şeref Boz-
kumt, aleyhte. 

(Sayın Bozkuıit konuşma sürenüz 40 dakikadır. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, Türkiye Büyük MMet Meclislinin saıy-
gıtfeğer üyeleri; huzumnuzda görüşjüllmek'tJe olan 
Polis Vazife ve Selahliyet • Yasasında değişıikik ön^ 
gören yasta tasarısı, yaklaşık 19 madldelden teşekkül 
etmektedir. Öte yandan 19 maddeden teşekkül eden 
Ibu yasa tasarısının 17 noi mıaiddeısiinde de hür sürü 
(geçidi ek ma'dde ilavesi öngörülftıektedlir. 

Yasa tasarısı üzerinde ştfnıdliye değin dün saalt 10' 
ıdan geoe saaıt 23*6 kadar yapmış ollduğumuz göriiş-
ımeîerde konunun önemi nedenliyle bu kadar uzun 
•süre, yaklaşık 12 - 13 saialtlik süre zarfında ancak ta
slarının 2 'maldldesi görüşiültibilmüış'tlir. 'Bu duruma gö
ne, dün yapılan o kaldar uzun görüşmelerde 2 mad
deden ancak sonuç sağlanabildiğine göre, geride ka
lan maddelerin görüşülmesi muhtemelidir ki, birkaç 
günlük mesaiyi zorunlu kılacaktır. 

ANAP Grubunun Danışma Kurulunda sonuç 
laHımmaımaisı Üzerine önermekte olduğu çalışıma slis-
ıtemli es'asen bizim otelden beri uygun bulmadığımız 
(biir yöntemidir. Gerçekten yasaların Türkiye Büyük 
MUM Meclisinde gförlüşülmfesinkle aıslolan, onların bîr 
acelecilik içeriisinde burada biçimsel yönlden gelip 
geçmesli 'değil; a(m!a hükümleri üzerinde arÜz attıtik, 
enine boyuna konunun önemliyle ölçülü düzeyde blir 
müzakerenin yapılabilmesi ve gerçekten içerisinde 
halkın arzu etmediği, listenimeyen birçok yanlışlık
lar ihtiva eiden bir biçimde çıkmasını engellemektir. 
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I 'Demek oluyor ki müzakerelerde alslolan aceleciDik 
I değil; ama mükemmeliyettir. 

12 - 13 saaJtliik mesaide 2 maidldesiini görüştüğü-
I müz bir yasayı, daha bunun yaklaşık 13 - 14 kaitı ka-
I dar bir hükmü, bir tasarı metnini görüşmek durumun-
I da bulunan MledlM, aralıksız gece yarısı da çalıştırma

ya devam dtimeniin biraz evvel arz ötmeye çalıştığım 
I almaçla bağdaştırılmaisı mümkün değildir. O nedenle 
I yasanın üzerinde önemlnlin gerektirdiği bit (biçimde 
I müzakerenin yapılabilmesi için böyle bir aceleciliğin 

'Oriiaıya konulmasının yanlışlığını Genel Kurulun tak-
I dirine sunmak isterim., 

I löte yandan, bugüne kaldar, örneğin Halkçı Par-
fe üyelerce Türkiye Büyük M'illet Mecİsi Baskanlı-

I gına takdim olunmuş bulunan 127 âldelt yasa öneri-
I miziden tamamınla yakın bir kısmı halen komisyon-
I larida bekler durumdadır, haltta bekler durumdadır 
I tabiri pek yerinde değil, bekletilir duruımdaldır. Ço-
I ğunluğu sosyal içerikli ve gerçekten acilen fcarşılan-
j ması gereken, çözlüimîenmiesi igeröken sorunlara iliş

kin olan bu kanun tekliflerinlin Meclislin hemen taltile 
ıgirmesi balinlde gönüşme imkânını buHatmayacağımız 
açıktır. Bu teklifler içerisinde daha 1 inci yasama 
yılının başında Başkanlığa takdim ê Ümüiş olanlar 
bulunmaktadır. 2 ' yıldır talkldiim edilknıiş ve fcomüs-
yonlaıda bekletilmliş durumda bulunmasına rağmen 
ve bunların aşağıya inldiritaesi de miiUetMekiîıinin 
ıdoğal olarak yerine getirmesi h'akkı ve görevi bulu
nan' kanun teklif etmek hususunda, Meçisin biraz 

I hassasliyet gösltermesi gerektiğine inanldığımı ifade et-
I mek teterim. 

Bu nddenle, tatil konusudda da böyle aceleci bir 
yaklaşım içerisine girmenin Ibu açıdan da pek olum
lu bir davranış teşkil etmeyeceğinii arz ederek, yüce 
Meclise, bu önergenin ihltliva etitliği her 2 hususun da 
aleyhinde bulunduğumuzu saygıyla arz eklerini. (HP 

I sıralarından alkışlar) 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Bozkuıt 
Sayın Aydın Gürkan, aleyhte konuşimak üzere 

Ibuyurun efend'im. (HP sıfatorınidan alkışlar) 
itSKENDBR CENAP EGE (Ayldın) — Sayın 

İBaşkan, ben dlaha evvel söz isitemiişjtim. 
BAŞKAN — Efeddim, daha evvel 2 kişİıye söz 

verdim. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sa

yın Başkan, çok değeriii milletvdkiieri arkadaşlarını; 
salbalhki dturümlda Türkiye Büyük Mülieit 'MteclM 
ıdîaralk yaşadığımız olaylar bize iç;irtde bulUnduğu-

I muz yasama döneim'indefci giörevleriimüz konusunda, 
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umanım yeniden düşünime, ıtanarim uzlaşma zo-
runlukllarını hatırlaltaıış olsun. 

IStalbaih sanki hliçlb'ir şey olmamış gibi; sabah san-
Ikü Ibir Meclis ve önün Biaşkanı ve temsil etitiği Cum-
Ihüılbasjkanlığı makamı bu çatının altında hiç tartış-
(mıalaraı neden ıd'unmamış gibi; sanki bunlar hiç geç-
ftıemiş ğilbi Ibir inatlaşma sürdürüfadkıtedir. 

[Danışma Kurulunun görevi, M<ed'Mn tiaitûlle gir
mesi, Mİden çıkhiası, önemli yasalar üisltiünde Mec
lîs multalbalkatını 'sağlayarak, Meçisin sağlık ve esen
lik içinde çalışmasını teniin dtaıdktöir. Danışma Ku
rulu bu görevi yaıpmıamış/tır ve onun yerine ANAP 
Grıifbu, kendi tdk yanlı arzusunu Türkiye iBüyük 
Milldt Mecliilsiine empoze ötme 'kararını almıştır. 

Değerli milldtvdfcili arkadlaşlarını, şfilmkü görüştü
ğümüz yialsa, -insaif ddinıiz- toplumun ANAP dışın
da, helmen hemen tüm kesifcleririin, varolan tıülm siya
sal kuryiıuşlarm ve varolan tüm meslek fcumlü'şları-
'nın çok cilddî şüpheler serddtltiiği ve çok oldldî kuşku
lar duyduğu bir yasaldır. Bu yasada güven duyan tek 
grup ve dek siyasal kuruluş sizsiniz.- Onun dışında tüm 
Türkiye, elinden geldiği ölçülde bu yalsadlah duyduğu 
endişeleri bağırıyor, İdile gevriyor ve siz ounları kalale 
almamakta ısrar ve inalt ediyorsunuz. 

'Bulgüne kadar iki yıl içinde programınız dbğrulltu-
isfun'da pek çok yasayı geçirdiniz. Biz, doğal görevimiz. 
olan muhlaldfdti yaptık; ama eğer bulgun bir toplum 
olarak, «yalnızca Halkçı PaM değil, dışarıda varolan 
sülyıalsal partilerle, meslek kuruluşlarıyla, yazan çizen 
herkesle bir büyük Maş içinde, büyük bir korku için
de muhalefet ediyorsak; Gizlin soruhılululk taşıyan Tür
kiye Büyük Millet Meclilsii üyeleri lolarak ne olur, bir 
kere daha düşünme göreviniz vardır. Bugüne kadar 
niçin bu kadar direnmddik de, bugüne kadar niçin bu 

-Ikaldar kalvgalı gürültülü hale gelmedik de bu ya<sa ko-
nusunlda bu kaklar eMdi... 

SUDl TÜREL (Aritalya) — Kongremiz var. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — De

ğerli arkadaşını, bütün Türkiye'nin mi kongresi var? 
Haydi büzüm kbngreimiz var, tüm Türkiye'nin mi kong
resi! var? 

Bana lütfen bu yajsa tasarısı konuisunlda, hükümet 
dışında, kuşku duymayan, destek veren ciddî bir top
lumsal güç gösteriniz? Yolk. (HP sıralarından alkış
lar) 

O haHde, hükümet şöyle düşünüyor; Mec&i saba
ha fcaldar çaHışltıfma zorunluluğu ile onu bu yaisayı 
çıkartmaya zorlarım. Bu yasa belki çikar; ama acaba 
bu yaisanın çıkması, demdkrasii aldına, Türkiye Büyük 
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MİM Meclisinin saygınlığı aidmla, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığının saygınlığı aldına, Cumhurbaş-
kanlığınıızın saygınlığı aldına bu kaidar büyük bir be
delin ö'denme'sini haklı ve doğru göslterir mi? Demok
rasi, uzkışm'alıaır re|imildir. Uzlaşmadığımız sürece, uz
laşma yollarını aramadığımız sürece, geçm'iişlte hal ve 
iflavıriarınfdan çok yakındığımız politikacıların aynı yo
lunu izlemek durumurJda kalırız. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sen izli
yorsun sen. (HP sıraliarirtdan gürültüler) 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Sim-. 
İdi, bu öneriyi veren ANAP Grup Başkanıvdkili arka-, 
daşıimldan, içinlde bulunduğumuz dlönemlde sorumlu
luk taşıyan ve sabah yaşadıklarımız nedeniyle sorum-, 
lulük bilinci kdskinleşımiş bir arkadaşınız olarak rica 
ödiyorum; bırakınız Meclis ralfoait, huzur içinde, zıt-
laşmaya ve kutuplaşmalara gitmeden, sabaha kaidar 
engelleme yapmak zorunluğuüda kalmadan; hükümet 
kaidesini, Türkiye Büyük Milat Meclisi üdtünlde ka-. 
bul etlöirme heveslerinle kapılmadan sağlayacak yolu-
bulunuz, (HP sıralarınldan alkışlar) huzur içiöldle bu. 
yaisayı tiaıiti'şalıim, mufaaldfdinıizi göslterellim, toıslhilhle-. 
ri yapınız. 

Bir şey arz ddeceğim. Bakınız, zorla bir muhalefeti-
âıdeta hırçınliğa itjiyorsunuz. Biz bu tasarı komiteyon-
larda görüşülürken pdk çok değişülklilk önergesi! ver--
dlilk; o gün parmaklar kalktı ve o önergelerin hepsi 
röddddildi. Bugün ANAP'ın önergeilleri aramızda do
laşıyor, aynı şeyleri ANAP öneriyor ve ANAP ka
bul ddecek. Şjinıldi insaf ddinliz; bu zıltlaştoa, bu ku-
tupl'aışma, bu muhaldfdfci ydk ıSayma, bu muhalefeti 
kaaiîe almiam:a ylöritemi değil mildir ve bununla bh ger-
çdklten bir yerlere varabilir miiiyiz? 

(Onun için isltirhalm eidiyorum, bü öneri geri alın
sın; Meclis, multaft gelenekleri İçinde, mulM çalışma 
usulleri içinde ve muüaıt çalışma zarnlanları içinde gö
nül ralhaltlığıyla bu yasayı tartışsın. Unutmayınız ki, 
bu yasaya (hukÜimdt dışımda, Türkiiyenin ıtülm kuruim 
ve kuruluşlan karşıdır, ciddî şüphelfer beslemektedir. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (HP sırala
rınldan alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür öderim Salyın Gürken. 
(EifenldÜm, ldhlte 2 arkadaşıma söz vereceğim. 
fSaıyai Ercümenit Konukman, ldhte, buyurun öfen-

dllm. (ANAP sıralarından alkışlar) 
RECEP ERCÜMENT KÖNUKMAN (Isltanlbul) 

— Sayın Başkan, muhterem arlkadlaşllar; bir mesele, 
aleyhte konuşan sayın arkadaşlarım tarafından yanlış 
«akMllmek üzerddir, yanlış naklediliyor. 

2 6 1 -



T. B. M. M. B : 112 

Ipernofcraisi, arkadaşiarıımızın ifade buyurdukları 
BÜbG» bir' dlüyıalliogÜiaiF rejim'idir. Pantüer arası diyatogla-
nn iyi olması halinde demokrasi, çok dikkatli Ve çok 
•lyii 'işler. ANAP, daima bu piarftıiler araisı diyalogun 
iyi işlemesi için büyük gayret sarf etmiştir, büyük 
çalbla içerisindedir. (HP sıralarından gürültüler, gül
meler) 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — Allah 
'içini .M ' 

RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (Devamla) 
— Bunu, dün Danışma Kumlumuzun 2 kere toplantı
ya çağrılmasında da gösterdik. BiIldiğinİz gibi, hadi
seleri, Genel Kurula indirmeden önce, Danışma Ku
rulunda partler lirası düzeyde görüşerek hal1 yoluna 
gidiyoruz. Bu, geçen seneden beri yaptığımız bir uy
gulama tarzıdır ve oldukça başarılı olmuştur. Dün 
de, biiz'im ANAP Grubunun uyarısıyla, yazılı bildliri-
ısîyle Danışma Kurulunu 2 defa toplantıya çağırdık; 
ama muhalefet kanadının Halkçı Parti kanadı bu 
uyarımıza cevap vermediler, toplantılarımıza gelimedi-
îer. Halbuki, Danışma Kurulunun her an toplantıya 
çağrilmaisı ve o toplantıda tarafların bulunması zo-
runlüğu varidi. Bu 'toplantıda müşterek bir karara ya 
varılabilirdi Veya müşterek kabara varılaimadığı zaman 
taraflardan biri bu karar tasarısını Genel Kurula ge
tirir ve oylatırdı. Buna dahi hacet görmeden, muha-
îefe't kanadı arkadaşlarımızdan bir grup, toplantıya 
iştirak etmedler. Dolayısıyla Danışma Kurulu, ne 
zaman taltlile gireceğimizi veya bu kanunun hangi şart
lar içerisinde, ne şekilde görüşüleceği hususundaki fi
kirlerimizi dinlemek lültfunda bulunmadılar ve bu top
lantıyı yapmadıllar. 

(Biz, evvelsi günden beri, dünden beri çok önem 
verdiğimliz bu kanunun görüşmelerinin devamlılığını 
(sağlamak açışımdan bugünden başlamak üzere, bu ka
nun çıkıncaya kadar devamlı şekilde çalışma teklifi
mizi şimdi Genel Kurula getirdik ve bu kanun çıkın
caya kadar MecKsiimizin devamlı çalışmasını teklÜf 
ettik. Hadise bundan IbareMr ve bu konuyu zanne
derim ki Genel Kurulun oylarına sunacaktır Sayın 
Başkan. 

Teşekkür ederim efendim. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Konukman. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Leh'te söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

(BAŞKAN — Lehte?., 
.İLHAN AŞKIN (Bursa) — Leh'te söz işitiyorum 

ISayın Başkan, 
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BAŞKAN — Lehte sizden daha evvel S>ayın Can-
ver söz istedi efendim. 

(İLHAN AŞKIN (Bursa) — MufoaleM lehinde na
sıl konuşur?.. 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın Canıver. 
RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) 

Lehte konuşmazsan Başkan sözünü keser senin. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Baişkan, 
değerli üyeler; Sayın Konukman haklıdır, halkımızın 
'özgüllüklerine müdahale edecek bü yasayı bir an önce 
çıkaralım. Bu yasa geçtüklten sonra durmayalım, gün
demde idamlar var, onları da geçirelim. Bir büyüğü-
ımüzün dediği gilbi, «Bunları asmayıp da'besleyecek 
miyiz? Acelemiz var, devam edelim. 

)BAŞKAN — Teşdkkür dderilm Sayın Canver. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Başkan, hani 
lehte konuşacaktı? 

IBAŞKAN — Efendini, lütfen gürültü yapmayalım, 
daha ısalkün, dalha sağlıklı konuşuruz; arkadaşımız 
lehte könuşmuşltur. (HP sıralarından alkışlar) 

Önergenin 1 indi maddesini tekrar okutuyorum 
efendim ':: 

löneriler : 
i«»l. — 4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife 

ve Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti-
rilmesii ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısının görüşmelerinin bugün saat 
19.30'a .kadar bitirilememesi halinde tasarının görüş
melerinin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin 
uzatılması önerilmiştir.» 

IBAŞKAN — Anavaltan Partisi Grubunun önerisini 
dinlediniz. 

İİSMAİL ŞBNGÜN (Denizli) — Hiç ara verme
den mi Sayın Başkan* 

BAŞKAN — Efendim, onu tabiî tanzim ederiz. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Anlayama

dık Sayın Başkan, önergedeki ifade vazıh değil, ne 
dernek istediği anlaşılmıyor. Çalışma şekli nedir, na
sıldır, ne zamana kadardır, yani 2 gün sürerse, biz 
de, 2 gün devamlı olarak toplantı mı yapacağız? (Gü
rültüler) 

IBAŞKAN — Sayın Ege, neticesi itibariyle önerge 
bu efendim. 

İİSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Baişkan, 
'bizim önergeden anladığımız şu : «Kanun taisansının 
görüşmelerinin bugün saat 19.30'a kadar bitirileme
mesi halinde, yarın 10.00 - 19.30, öbür gün 10.00 -
19.30 saaüeri arasında, ta ki tasarının görüşmeleri 
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sona erinceye kadar Meclisin taplamitısı devanı ©de-, 
çektir» şeklinlde anlıyorum. Öyle rai efendim? 

BAŞKAN — Efendim, 1 inci maddeyi yavaş ya
vaş olmak üzere, bir kere daha okutuyorum : 

öneriler : 
«1. — 4.7.1934 tarihli ve 2S59 sayılı Polis Vazife 

ve Seîalbiyet Kanununun Dazı Maddelerinin Değisjffi-
ritaesıi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısının görüşmelerimin ıbugün saalü 
19.30te fcaidar bitirilememesi baliinıde tasarının görüş
melerinin tamamlanmasına kiadar çalışma süreslinin 
uzaitıtoaisı önerilmişltir.:» 

(ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Açıklıkla anlaşılanıa-
ıdı Sayın Başkan. 

ALÎ RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) — Önerge 
'açıklansın Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim^ Anavatan Partisi Grubu 
'Sayın Başfcanvekiltiğince verilttTÜş ve okunmuş olan 
öneri l'i oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

SALİM ERBL (Konya) — Sayın Başkan, bakan
ların yetki belgesi var mı zatı âlinizde? 

IBAIŞKAN — Kalbul etmeyenler... 
öneri kalbul edimidir efendim. (ANAP sıraların

dan .alkışlar) 
IDiğer öneriyi olkultuyorum efenldim : 
önerler : «2. — Türküye Büyük Millet Meclisi-

niin, 18 Haziran 1985 Salı günümden başlamak ve 1 
Eylül 1985 Pazar günü saat 15.00*de toplanmak üze
re tatile girmesi önerilmiştir. 

(İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bunun üze
ninde »öz istiyorum, bu 2 konu birbirinden tamamen 
farklı. 

BAŞKAN — Efendim zaten 2 lehte, 2 aleyhte söz 
vereceğiım. 

(Buyurun Sayın Ege, aleyhte. (HP ve MDP sırala
rımdan alkışlar. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Balkan, ben 
de aleyhte söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ege, 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; önerinin 1 inci maddesi 
üzerinlde konuşacak değilim, çok arzu ederdim ki 
omun üzerinde de konuşmak imkânına sahip olayım. 

Gelelim önerinün 2 nci malddesine : Muhterem ar
kadaşlarım, 'benlim bilebildiğim kaldar, dalha evvelki 
Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu çalışıma dö
nemlileri .sonunda meclislerin tatile girişli hiçbir zaman 
(böyle bir önergeyle netiicdenmemlişt'ir. Meclislerin 
'ta'tile gürmes'inden önce, Danışma Kurulu nıulflaka 

toplanır, bir karar alır ve oddan sonra Meclis başkan
ları Meclise gelir, 1 senelik icraatı, çıkan kanunları, 
yapılan çalışmaları hem Meclise, hem de basın yo
luyla kamuoyuna ifade eder ve ondan sonra, haltta 
•yansa grup başkanvekileri de çılkııp konuşmak sure
tiyle bu kapatılma o şekilde olur; 'bu şelküllde teamül 
nailine gelmliştir, böyle devam etmiştir; ama şiimıdıi gö
rüyoruz kli, hem bir kanun tasarısının alelacele ko
nuşulmasını arkadaşlarımız 'talep ediyorlar, arkasın
dan da o yetmiyormuş gilbi, alelacele Meclisin kapan-
ımaisına sadece iktidar partisinin oylarıyla karar ver
me yoluna gidiyorlar. 

fiu yanlıştır, doğru bir tutum değildir, h'iç olmaz
sa bun'dan rücü edüimesirü tavsiye eder, saygıHar su
narım. (Alkışlar) 

JBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ege. 
Aleyhte konuşmak üzere, ibuyurun Sayın Ömer 

Kuşjhan, 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin çok değerli üyeleri; hep 
devamlı surette söyleriz, milletlin (iradesine ipotek ko-
nutoamaısı İktiza eder. Büyük bir faciadır mffielfcin 
iraidesiine ipoteğin, özellikle milletvekilleri tarafından 
•konulması; bu isterse, çoğunluğu sağlamış, olan ikti
dar partisi tarafından olsun. 

Sayın milletvekili, bana bu işim mantığını izah 
eder misiniz lütfen, elini sallayıp beni protesto etmek 
isteyen arkadaşım? Siz ne biliyorsunuz ki ayın 18*ine 
kiaidar Meclis gündemindeki konulan bitirecek? Nere
den vehmediyorsunuz? Buradaki görüşmeleri 18'iöe 
değil de belki 28'ine Ikaldar devam ettirmek için bu 
kadar büyük bir kitle, muhalefet belki de bir yön
tem gelfişjtirdli. Nereden biliyorsunuz l'8iinde tatile gi-
rdbileceğinıi ki tatil kararı alıyorsunuz? (Alkışlar) 

IGeçenilerde arz ettim Sayın milletvekilleri; bugün 
her ne kaidar hakkı susturmak için kullandığınız o el
ler, bir gün haklı olduğumu ıgörecdk ve beni gerçek 
manada alkışlayacaksınız. Bunu unutmayınız (HP sı-
ralliarından alkışlar) Bu kürsüden, Tanrı nasip edecek 
onu ben size yine haıylkıracağım. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkuşlar) 

Değerli rmiidfivdkiieri hiçbir sekide haklılığı yok
tur bu konunun. İktidar, «Bernim parmağımın sayısı 
yetiyor, ben buradan istediğimi çıkarırım» düşünce
linden artık vazgeçmelidir. Bu senefci çalışmalar bel
ki ıbifiti; ama eylül çok yakın Ibir gelecektir. Eylülde 
yüne toplanacaktır bu Meclis. O zaman yine büyük 

. boyutlarda görüşeceğiz. (ANAOP sıtfatonnldan alkışlar) 
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Arz ettiğim gibi, sayın rriiliöiJvdk'Mıerd, gün gelecek 
gerçek maınalda «Bravio» demek medbudyetinıde kala
caksınız. Değeri mileflveki'lerı, böyle bir öneriye 
tmülspet oy IManmiak, doğrudan doğruya mileıtih 
lir<aldös%ıe sayigusızlıktır. MUlfldliin iradesine ipotek koy-
ımalktır, m'ilMiin iraldesıine ipotek koymanın örneğini 
ıgiöslfiereoektsiinfe buma <̂ Bvdt» demeniz hainde. 

Hepinize siayigiar sunuıyorum. (Aîkuşllar) 
©AŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Ömer Kuş

tan, 

TÜLAY ÖNEY (fetanlbul) — Sayın Başkan, zatı 
âlinizden 'bir sorum var. 

(BAŞKAN — Efendini, lehte konuşacak olanlara 
Ida söz verelm ondan sonra konulsun., 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sadece 1 cümlelik' 
soru. Sayın Başkan önerge, Meclisin 1 Eyîül'de açıl
masını öngörüyor. Bu bir Anayasa emridir. Böyle 
bir önergeyi oylamazsınız. özür dilerim; ama bu 
önerge bilgisizce yazılmış bir önergedir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Lehte konuşmak üzere" Sayın Bülent Akarcalı, 

buyurun efendim. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; (HP sıralarından alkışlar) 
Meclis kürsüsünden şahsî ifadelerle, şahsı kanaatlerle 
herhangi bir kararı, doğrudan doğruya milletin irade
sine ipotek koyuyorsunuz şeklinde sözler yalnız şah
sî tasarruf olmaktan öteye gitmez. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, lehte konuşmak için, özel
likle söz istedim. Muhalefet her şeyden önce istikrar 
demektir. (HP sıralarından alkışlar) Burada 1 gün 
önce Anayasaya saygınlık için ad okunarak oylama 
isteyeceksiniz; ama aynı zamanda da o oylamada bu
lunmak cesaretini göstermeyeceksiniz... Bu olmaz ar
kadaşlar. (HP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
En azından muhalefet taktiğini geliştiren kişi, kendi 
geliştirdiği taktiğine saygı göstermelidir. (HP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) Aksi takdirde kendi
sine saygınlık hiçbir şekilde kalmaz. (HP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, size önerilerle ilgili demok
rasinin beşiği İngiltere'deki bir uygulamayı açıklaya-
yım.-(HP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Ge
çen yıl... 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, ne 
ekerlerse onu biçerler. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen tezahürat yaparken 
hatibin konuşmasına imkân verelim. Hatibin konuş-
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ması anlaşılmıyor, lütfen efendim, lütfen. Hatibin ko
nuşmasını dinleyelim. 

Sayın Akarcalı, buyurunuz efendim. 

BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, Meclise yeni gelmiş milletvekilleri ola
rak, 1984 yılının başında İngiltere'de bulunduğumuz 
zamanki, o gurubun içinde muhalefetten olan ve bu
rada söz almış arkadaşlar da vardı. İngiliz parlamen
tere «Kanunlarla ilgili öneriler geldiği zaman iktidar 
muhalefet ilişkilerinin nasıl» olduğunu sormuştum. 
Aynen şu cevabı verdi : «İktidar olarak, muhalefetten 
gelen önerilerin hiçbirisine sahip çıkmayız. Ancak...» 
(HP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — İyi 
Örnek alıyorsunuz, bravo. 

BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Orada mu
halefet dinlemesini biliyor. (HP sıralarından gürültü
ler) 

Dediler ki, «Ancak, gelen öneriler içinde kanuna 
uygun bulduğumuz, akla yatkın bulduklarımız olur
sa, aynısını alır iktidar adına önerge diye sunarız.» 
Bizim de yaptığımız budur arkadaşlar. (HP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bu Meclis neden hızlı ça
lışmalıdır, neden bu kanunu çıkarmalıdır : Değerli 
arkadaşlarım, hapishanelerdeki teröristleri, siyasî 
suçlu diye 3-5 bin kişiyi takdim edenler, aynı za
manda bahtsız kızlarımızı da düşünsünler. Bugünkü 
gazetede 8 bin tane kızın yok olduğunu yazıyor. Bun
ların hepsi fuhuş yuvalarının elindedir. (HP sıraların
dan gürültüler)' 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Müsebbibi sizlersiniz. 

BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Arkadaş
larım, bu kanun çıkacaktır. Bu kanun genç kızları-" 
mızın ahlakı için çıkacaktır. (HP sıralarından gürül
tüler) 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bu kanun
la mı düzelecek? 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Eserlerinizle övünün, 
ne hale getirdiniz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Şu elimdeki gazete
ye bakın, neler yazıyor bu mevzuda okuyun. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 8 bin kız 
niye düşmüş ağa; bir kere onu düşünün. 

BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Bunları 
kurtarmak için çıkacaktır ve bunu çıkartmak için de 
bu Meclis durmadan, duraksamadan çalışacaktır ar
kadaşlarım. Bu nedenle biz bu önergenin lehinde oy 
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vereceğiz. (HP sıralarından gürültüler; ANAP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Akarcalı teşekkür ederim. 
Sayın Konukman, lehinde buyurunuz. 

RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) 
— Sayın Başkan, lehteki söz hakkımı Sayın Hakkı 
Artukarslan'a devrediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, buyurunuz. 
Söz süreniz 10 dakikadır efendim1. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekili arkadaşlarım; biraz da si
nirliliğin ötesinde konuşmalara gerçek manada bir de
ğişiklik getirmek, bu yorgunluktan sonra meseleleri 
biraz da tatlı yönde ele almak... 

ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Sizin bu yap
tığınızdan sonra... 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — ...Daha 
daha iyiye gidebilmenin tecrübelerle imkânını elde 
etmek fırsatı yaratmak hepimizin görevi. 

ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Masal anlat, 
hikâye anlat. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Anla
tacağım, müsaade ederseniz anlatacağım. Hoşuna gi
derse dinle. 

Şimdi meşhur bir hikâye var; (HP sıralarından 
gülüşmeler) «Baba bir hırsız yakaladım. Al gel; gel
mez, bırak, efendim bırakırım durmaz.» Buna ben
zemesin. Danışma Kuruluna buyurun deriz, partimiz 
buyurun der; gelmezseniz yöntem nedir? Yöntem ne-

" dir; diyebilir misiniz? Buraya getirilen önergedir. 

Pek], konuşuruz deriz ki, millet iradesine ipotek 
koyamazsınız. Tabîi doğru. Peki azınlık mı milletin 
iradesine ipotek koyacaktır? (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Milletin iradesini milletin 
ekseriyeti tayin eder. Buna azınlık mı ipotek koyacak
tır? Bunun izahı var mıdır? (HP sıralarından gürül
tüler) 

Sayın arkadaşımız beyan ediyor ve diyor ki, ne 
malum Meclisin 18, 28 inde veya 3 ay, 5 ay sonra 
tatil olacağı? E, peki bu Mecliste eğer ekseriyeti oyla
rıyla karar verilmiyorsa, birkaç arkadaşımızın veya 
muhalefetteki arkadaşlarımızın Meclisi sabote edip 
de durdurabilme imkânları mı var; böyle söz söyle
nebilir mi? Elbetteki Mecliste usul ve kural, millet 
iradesinin ekseriyetinin verdiği oyla mümkündür. 
Başkası varsa söyleyiniz? (HP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Kamuoyu bunu istemiyor, diyorsunuz. Kamuoyu 
istikametinde hareket ettiğinize göre, gerçekten bir 
yanlış yapıyorsak, bizi mi korumaya çalışıyorsunuz? 
(HP sıralarından «Evet» sesleri) 

GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Hiç endişeniz 
olmasın. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Teşek
kür ederiz, sağolun. 

SALİM EREL (Konya) — Yakın tarihte örnek
leri var. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Efen
dim, meseleleri dağı'tmak, konuyu genişletmek işite
miyorum. Zamanınızı almak işitemiyorum. Yüce Mec
listen ışunu rica ediiyorutm ve istifham ediyorum... 

ÖMER KÖŞJHAN tfKatfs) — Sayın Artukarslan, 
«Sabote» kelimesini geri al. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Geri 
alıyorum efendim, hiç mıeralk etmeyin. Büyük Millet 
Meclisinin kürsüsünden söytodiğliım laflardan dolayı 
(kırılan arkadaşıim varsa, onflıaon hepsini geri alıyo
rum; burada hürmet eitmeyeceğim hiç kimse yok
tur. (HP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Her-
Ikesli sever, herkesi sayarım, bu benim genel kura-
kmdır. Buraya milletin iradesiyle geden herkes de
ğeridir; fakat rica ediyorum bir kanun çıkariyo-
ruz. Siz elbetteki bu Kanun tasarısını beğenırneye-
bilirsiniz ve bunun çıkmaması için burada uğraş ve
rebilirsiniz; ama içimizden, bizden yahut sizden si
hirlerine hâkim olmayarak birbirimizi kıracak olur
sak, birbirimizle uzun zaman hizmet vereceğimize 
göre, sonra birbMmizin yüzümüze zor bakarız. 

Benlim istirhamım buldur, bu önergenin lehimde
yiz, Anavatan Partisi Grulbu bu önergeyi uygun bul
muştur, reyllerîmiz bu istikamette olacaktır. 

(Beni dinlediğimiz için hepinize saygılar sunuyo
rum. 

Sağolun. (ANAP sıralarımdan alkışlar) 
İBASKAN — Teşekkür ederim Sayın Artukars

lan. 
İkinci öneriyi okutuyorum... 
ONURAL ŞEREF BOZKJURT (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, usule mütedair bir hususu arz ede
ceğim. 

BALKAN — flfenldfon. artık... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale), — 
Sayın Başkan, Meclisin 1 EylüTde açılması öngö
rülmektedir. Bu Anayasa emridir. Kalbul edelim k!i 
bu önerge oylandı ve röddedlkü. O zaman' Anaya-
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sanın almir hüklmü normal oylama ile değişltiniHmiş 
olmaktadır. Fiilî olarak böyle bir değişiklik de 
Anayasa değişikliği malhilyeitindedliri O itibarla, Ana
yasa değişikliğinin dle ne suretle yapılacağı Anaya
salınızda gösterilldiğine göre o ibarelerin o metin
den çılkaoliması gerdmaiektödir, 

Saygılarıımla, 

BAŞKAN — Efendini, s'ağolun. 

Öneriyi okuituyorum ': 
«2. Türkiye Büyük MİM Medislittin, 18 Hazi

ran 1985 Salı gününden başlamak ve 1 EyM 1985 

Pazar günü saalt 15,00'de tbpîaüjlmak üzere tatile 
gülmesi önerilmtiştür.» 

'BAŞKAN — Anavatan Partisi Grup Başkanlı
ğınca verilen öneri 2'yi okutmuş bulunuyorum. 

Bu önergeyi kalbul edenler... 
ONURAL * ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Oylayamazisınız Sayın Başkan., 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Anayasayı oy-

lüyorsunuz Sayın Başkan, buıgün ikinci kez bu Mec
liste Anayasa oylanıyor. 

BAŞKAN — Kalbul «deriler... Etmeyenler... Öne
ri 2 kabul edümSştir efendim. 

Vı — SEÇİMLER 

/. — TBMM Başkanlık Divanında açık bulunan 
kâtip üyeliklere seçim 

BAŞKAN — Sayın m'illetivekiler'i, gündemlin «Se
çim» kısmına geçiyoruz.! 

Seçim kısmında, Türkiye Büylülk Millet Meclisi 
Başkanlık Divanında açık bulunan 2 kâtip üyelik 
için Halkçı Parti Grubunca Adana Miletvekli Sa
yın Cüneyt Canver ve İçel Milletvekili Sayın Dur
muş Fikri Sağlar aday gösterillmişlerdliı*. 

Aday gösterilimi^ olan bu 2 sayın arkadaşımızı 
oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler..? 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Sayın Başkan, 
kişilerin ayrı ayrı oylanması lazım. (ANAP sırala
rından «Ayrı ayrı» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, oyladık ve geçi. 

Kalbul etmeyenler... 

Sayın milletvekilleri, daha evvelce de arz ettiğim 
gibi, Sayın Cüneyt Canver ve Sayın Durmuş Fikri 
Sağlar gruplarınca aday gösterilmişlerdi, bu adaylık
ları kabul edilmemiştir. (ANAP sıralarından alkışlar; 
HP sıralarından gürültüler) 

MEHMET KAkA (Trabzon) — Sayın 
bu haksızlıktır; bu ne biçim tasarruftur? 

Başkan 

BAŞKAN — Lütfen oturalım efendim. 
Sayın milletvekilleri, gürültüyü lütfen keselim; 

çünkü konuşmalar anlaşılmıyor. 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Türkiye Kömür İşletmelerinin kömür üretim ve 
satışlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/358) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü sorular» kısmına 
geçiyoruz. 

1 inci sırada, Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, Türkiye Kömür İşletmelerinin kömür üre
tim ve satışlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu buradalar mı efendim? 
Buradalar. 

Cevaplayacak sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 2 nci sırada, İzmir Milletvekili Işıl
ay Saygın'ın, yeminli özel teknik büro kuran beledi
ye meclisi üyelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi vardır. 

Sayın Işılay Saygın buradalar mı efendim? Bura
da. 

Cevaplayacak sayın bakan?.. Yok. 
Cevaplayacak sayın bakan bulunmadığı için erte

lenmiştir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Biraz önce oylama
da burada idiler Sayın Başkan; hem de iki ellerini 
kaldırarak oy kullandılar. 
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BAŞKAN — Efendim, tabiî netice itibariyle ben 
kimsenin şu veya bu şekilde hareket etmesine bir 
yön veremem; bunu takdir edersiniz. 

ÖMER KU$HAN (Kars) — Sayın Başkan, hü
kümetin bu halini tescil için ifade ettim, zatı âliniz 
için değil; bağışlayın efendim. 

BAŞKAN — Rica ederim. 

3. — Çorum . Milletvekili Ali Rıza Akaydın'ın, 
Konya Merkez İlçeye bağlı Sarıcalar Köyü mera
sında işletildiği iddia edilen madene ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü som öner
gesi (6/393) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Çorum Milletvekili 
Ali Rıza Akaydın'ın, Konya Merkez İlçeye bağlı Sa
rıcalar köyü merasında işletildiği iddia edilen madene 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi yer almaktadır . 

Sayın Ali Rıza Akaydın, buradalar mı efendim?.. 
Yoklar. 

Cevaplayacak sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir efendim. 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Türkiye Kömür İşletmelerine İlişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/359) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Türkiye Kömür İşletmelerine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi var. 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Cevaplayacak sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bu ko

nuda bir konuşma yapıp geriye alacağım. 
BAŞKAN — Hayır efendim, müsaade buyurun, 

o şekilde bir usulümüz yok. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Kürsü

den konuşayım, hükümeti sıkıntıdan kurtarayım di-

BAŞKAN — Buyurun yerinize. 
HİLMİ NALBANTOÖLy (Erzurum) — Almı

yorum öyleyse, konuşmadan almam . 

5. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Türkiye' 
de F -16 uçaklarının yapılması projesine ortak olan 
bir firmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/328) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, Sinop Milletvekili Hil
mi Biçer'in, Türkiye'de F-16 uçaklarının yapılması 

projesine ortak olan bir firmaya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi, 10 gün mehil istendiği için, er
telenmiştir. 

6. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Bakanlıkta zorunlu nakil yapıldığı iddialarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/331) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, İçel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın, bakanlıkta zorunlu nakil yapıl
dığı iddialarına ilişkin MÜlî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi var. 

Sayın Durmuş Fikri Sağlar buradalar mı efen
dim?.. Burada. 

Cevaplayacak sayın bakan?.. Bulunmuyorlar. 
O itibarla bu soru önergesi de ertelenmiştir efen

dim. 

7. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in ceza
evlerinde bulunan fikir suçlularına ilişkin. Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/342) \ 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Adana Milletvekili 
- Cüneyt Canver'in, cezaevlerinde bulunan fikir suçlu
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi var. 

Bu soru için de 10 gün mehil istendiğinden erte
lenmiştir efendim. 

8. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek' 
in, Adıyaman İli Gölbaşı İlçesinde kurulacağı iddia 
edilen termik santrala ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

BAŞKAN — 8 nci sırada, Adıyaman Milletvekili 
Ahmet Sırrı Özbek'in, Adıyaman İli Gölbaşı İlçesin
de kurulacağı iddia edilen termik santrala ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi var. 

Sayın Ahmet Sırrı Özbek buradalar mı efendim? 
Buradalar. 

Cevaplayacak sayın bakan?.. Yoklar. 
O itibarla bu sözlü soru önergesi de ertelenmiştir 

efendim. 

9. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya İli 
Cihanbeyli İlçesi entegre süt mamulleri ve soğuk ha
va doposuna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/361) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in, Konya İli Cihanbeyli İlçesi entegre süt 
mamulleri ye soğuk hava deposuna ilişkin Tarım Or-

2*7 — 



T. B. M, M. B : 112 

man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
var. 

Sayın Salim Erel?. .Buradalar. 
Soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yoklar. 
Bu soru da ertelenmiştir efendim. 

10. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya 
İlindeki telefon santral sistemine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/363) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in, Konya İlindeki telefon santral siste
mine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önerge
si vardır efendim. 

Sayın Salim Erel?.. Buradalar. 
Cevaplayacak sayın bakan?.. Bulunmuyorlar. 
Binaenaleyh bu soru da ertelenmiştir efendim. 

/ / . — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya İli 
Beyşehir İlçesi linyit kömürü rezervlerine ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/364) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, Konya Milletvekili 
Salım Erel'in, Konya İli Beyşehir İlçesi linyit kömürü 
rezervlerine ilişkin Enerji ve Tabiî -Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Salim Erel?.. Buradalar. 
Cevaplayacak sayın bakan?.. Burada bulunmuyor

lar. 
Soru ertelenmiştir. 

12. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya İli 
Beyşehir İlçesindeki spor tesislerine ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/365) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, Konya Milletvekili 
Salim, Erel'in, Konya İli Beyşehir İlçesindeki spor 
tesislerine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Salim Erel?.. Buradalar. 
Sayın bakan?.. Yoklar. 
O itibarla bu soru da ertelenmiştir efendim. 

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

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, işkence yaptıkları iddiasıyla yar
gılanan resmî görevlilere ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi var. 
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Sayın Cüneyt Canver?.. Buradalar. 
Cevaplayacak sayın bakan?.. Burada yoklar. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Geliyor kaçı

yorlar efendim. Çıksın cevap versin, kaç gün oluyor 
süre de bitti. (ANAP sıralarından gürültüler) 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Tu
tukla da getir. Sana 'hiç yakışmıyor, terbiyesizlik. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen gürültüyü daha faz
la devam ettirmeyelim. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Burada oyun 
oynamıyoruz, gelsin cevap versin, işi gücü yok zaten 
boş gezenin boş kalfası. 

MAHMUT KARABULUT (Sivas) — Sözünü 
geri alsın Sayın Başkan. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Almıyorum. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen gürültüyü daha faz
la artırmayalım. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) 
— Efendim, biz Cüneyt Canver'i miletvekili olarak 
görüyoruz; sözünü geri alsın. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
Soru ertelenmiştir. 

14. "— Uşak Milletvekili Yusuf D emir'in, açığa 
alınan ve tayin edilmeyen öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/368) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Uşak Milletvekili 
Yusuf ıDemir'in, açığa alınan ve tayin edilmeyen öğ
retmenlere ilişkin 'Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Yusuf Demir? Yoklar. 
Soruyu cevaplayacak sayın bakan? Yoklar. 
Soru ertelenmiştir efendim. 

75. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Tür
kiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Zon
guldak İşletmeleri Personelinin ikramiyelerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/369) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Malatya Milletvekili 
Ayhan Fırat'ın, Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel 
Müdürlüğü Zonguldak İşletmeleri personelinin ik
ramiyelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından ssözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Ayhan Fırat? Buradalar. 
Soruyu cevaplayacak sayın bakan? Yoklar. 
Binaenaleyh, bu soru da ertelenmiştir. 
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AYHAN FIRAT '(Malatya) — Sayın Başkan, sa
yın bakanı rahatlatmak için soru önergemi geri alı
yorum. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Dışarıda beklemesin 
de gelsinler, dışarıda kaldılar. 

BAŞKAN — Bu şekilde 15 inci sıradaki soru, 
soru sahibine geri verilmiştir efendim. 

16. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir İli Gökçeyazı Ovasının sulanmasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi {6/370) 

BAŞKAN — 16 nci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut AbacıgiTin, Balıkesir İli Gökçeyazı Ovasının 
sulanmasına ilişkin Enerji ve Ta'biî Kaynaklar Ba
kanından sözKi soru önergesi vardır. 

Sayın Davut Abacıgil?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan? Yoklar. 
O itibarla sözlü soru önergesi ertelenmiştir efen

dim. 

17. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, fındık ih
racatındaki «Fon» uygulamasına ilişkin Devlet Ba
kam ye Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/371) 

BAŞKAN - - 17 ,ndi sırada, İçel Milletvekili Edip 
özgettç'in, Fındık ihracatındaki '«Fon» uygulamasına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
Sözlü soru önergesi var. 
• '-Bu sözlü soru önergesi için 15 gün mehil isten

miştir. 

EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Sayın Başkan, ben de 
sorumu geri alıyorum. 

BAŞKAN — 17 nci sıradaki Sayın Edip özgenç' 
in sorusu, isteği üzerine kendisine gerj verilmiştir 
efendim. 

18. —- İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın Türk 
Hava Yolları Genel Müdürlük binasının ihalesine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/372) 

BAŞKAN — 18 inci sırada, İzmir Milletvekili 
Rüştü Şardağ'ın, Türk Hava Yolları Genel Müdür
lük binasının ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
Sözlü soru önergesi var. 

Sayın Rüştü Şardaiğ? Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan? Yoklar. 
'Som ertelenmiştir efendim. . 

19. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, TRT 
nin «inkılap kanunlarına aykırı hareket ettiği iddia- -
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/373) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Ordu Milletvekili 
Bahriye Üçok'un, TRT'nin «İnkılap kanunları»na 
aykırı hareket ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi var; 

Bu soru önergesine de 10 gün mehil istenmiştir 
efendim. Soru, o itibarla ertelenmiştir. 

20. '—İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, or
man köy ve köylüsüne yansıtılan «fon» gelirlerine 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/374) 

BAŞKAN — 20 nci sırada, İzmir Milletvekili Hü
seyin Aydemir'in, Orman köy ve köylüsüne yansıtı
lan "«fon» gelirlerine ilişkin Tarım Orman ve K'öyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Hüseyin Aydemir? Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan? Yoklar. 
Soru etrelenmiştir efendim. 

21. <— İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'in, 
Amerika Birleşik Devletlerinin «Yıldızlar savaşı» adlı 
stratejik savunma sistemine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/375) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, İçel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın, Amerika Birleşik Devletlerinin 
«Yıldızlar savaşı» adlı stratejik savunma sistemine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi var. 

Bu sözlü soru önergesine de 10 gün mehil isten
miştir; o itibarla 21 inci sıradaki soru da ertelen
miştir efendim. 

22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Türkiye'de belediyelere yapılan taşıt teslim ve sa
tışlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/377) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Türkiye'de belediyelere 
yapılan taşıt teslim ve satışlarına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Barbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi vardır. 

Sayın Türkân Turgut Arıkan? Buradalar. 
Bu soruyu cevaplayacak sayın bakan? Yoklar. 
Binaenaleyh bu sözlü soru da ertelenmiştir. 
«Sözlü Sorular» kısmını böylece bitirmiş bulunu

yoruz. 
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VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

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

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler» kısmı
na geçiyoruz. 

Dünkü birleşimde görüşmelerine bağladığımız, Po
lis Vazife ve Selahiyet Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının görüşmeleri
ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve 'hükümet lütfen mevkilerini, alsın
lar efendim. 

Polis Vazife çe Selahiyet Kanununun müzakere
lerine başlamak için komisyon ve hükümetten yer
lerini almalarını rica. etmiştim; komisyon ve hükü
met yerlerini almışlardır. 

Dünkü birleşimde, tasarının 1 inci ve 2 nci mad
deleri kabul edilmişti. 

Şimdi 3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 2559 sayılı Kanunun 11 inci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 11. —Polis; 
A) Genel terbiye ve ahlak kurallarına aykırı 

olarak; utanç verici veya toplum düzeni bakımından 
tasvip edilmeyen tavır ve davranışta bulunanlar ile 
söz, şarkı, müzik veya benzeri gösteri yapanları, 

B) Çocuklar, kız ve kadınlar ile genç erkeklere 
sözle veya herhangi bir şekilde sarkıntılık edenleri, 
kötü alışkanlıklara ve hertürlü ahlaksızlığa yönelten 
ve teşvik edenleri, 

C) Genel terbiye ve ahlaka aykırı mahiyetteki 
film, plak, video ve ses bantlarını yapan ve satan
ları, 

Herhangi (bir müracaat veya şikâyet olmasa bile 
engeller, davranışlarının devamını durdurarak yasak
lar, suçlular hakkında tanzim olunacak evrakı derhal 
Adliyeye tevdi eder. 

Video ve ses bantlarını ticarî maksatla dolduran 
gerçek veya tüzelkişiler bu bantların birer adedini 
mahallin en büyük mülkî amirine vermek zorunda
dırlar. 

(1) 343 S. Sayılı Basmayan 11.6.1985 Tarihli 111 
inci Birleşim Tutanağına eklidir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde grupları ve 
şahısları adına söz almak isteyen sayın üyelerin ad
larını sırası ile okuyorum efendim. 

Grupları adına Söz alan sayın üyeler : Milliyetçi 
Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın Osman Ba
hadır, Halkçı Parti Grubu adına Sayın Seyfi Oktay. 

Şahısları adına söz alan sayın üyeler : Sayın İh
san Tombuş, Sayın ismail Sarahan, Sayın Hakkı 
Artukarslan, Sayın Yılmaz Altuğ. 

Şimdi, 'ilk sırada söz almış bulunan Sayın Osman 
Bahadır'a, 3 üncü madde üzerinde konuşmak üzere 
söz veriyorum, buyurun Sayın Osman Bahadır^ söz 
süreniz 10 dakikadır efendim. 

MDP OMMU ADINA OSMAN BAHADIR 
(Trabzon) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli 
üyeleri; şahsım ve grubumun görüşlerini arz etmek 
üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Bu vesileyle şah
sım ve grubum adına saygılar sunarım. 

Madde üzerinde konuşmaya başlamadan önce şu
nu arz etmek istiyorum; bizim asıl maksadımız, Po
lis Vazife ve Selahiyet Kanununda, Anayasanın ge
tirdiği hürriyetler ile yine Anayasanın getirdiği sınır
lamalar içerisindeki hassas dengeyi aramak ve bu ka
nunun, Anayasanın getirdiği sınırlamalar içerisinde 
Anayasaya en uygun şekilde çıkarılmasına gayret et
mektir. 

Tasarının 3 üncü maddesiyle, asıl kanunun 11 
inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Burada da
ha önce verilen önergelerle «Genel terbiye» tabiri çı
karılmıştır. Biz 11 inci maddenin (A) ve (C) bentle
rinden «Genel terbiye» tabirinin çıkartılıp, bunun ye
rine Ceza Kanununun 576 ncı maddesine uygun ola
rak «Edebe muhalif hareket suretiyle utanç verici 
veya toplum düzeni bakımından tasvip edilmeyen ta
vır ve davranışta bulunanlar» şeklinde değiştirilmesi 
için bir önerge vermiş bulunuyoruz. Fazlaca bir gö
rüş belirtmeye de lüzum görmüyoruz. 

Yalnız bizim burada dikkatimizi çeken bir husus 
da «Şikâyet olmasa bile» tabiri. Bu «Şikâyet olmasa 
bile» tabiri Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun eski 
11 inci maddesinde yoktu. Bu tabir yeni getirilmiş
tir; fakat metinden çıkarılması da mümkündür. Çıka
rılmayıp kalırsa, büyük bir mahzur tevlit etmeyeceği 
kanaatindeyim; fakat bunun da eski metinde olduğu 
gibi kalması daha uygun olurdu. Fıkrada getirilen 
metne muhalif değiliz. Yalnız «Şikâyet olmasa bile» 
tabirinin buradan çıkarılması, eski kanunda olduğu 
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gibi kalması daha uygun olurdu kanaatindeyiz. Bu 
madde üzerindeki görüşümüz bundan ibarettir. 

Bu vesileyle hepinize en derin saygılarımı sunarım. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Osman Ba
hadır. 

Halkçı Parti Grubu Adına Sayın Seyfi Oktay; bu
yurun efendim. 

HP GRUBU ADINA M. SEYFÎ OKTAY (An
kara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu ta
sarının bu maddesi yasanın tümüne egemen olan dü
şünceyi ve felsefeyi çok açık bir şekilde belirlemek
tedir. Polis hangi hallerde kişiye müdahale edecek, 
engelleyecek, yasaklayacaktır? Bu maddede bu haller 
belirlenmiştir. «Genel terbiye ve ahlak kurallarına 
aykırı olarak; utanç verici veya toplum düzeni bakı
mından tasvip edilmeyen tavır ve davranış». 

Değerli milletvekilleri, bu tabirler tamamen genel 
tabirlerdir. Bunlar polise sınırsız yetki verebilecek ni
telikte tabirlerdir. Bunların yorumu herkese göre de
ğişir; köye göre değişir, kente göre değişir, kentteki 
semtler arasında değişir, hatta aynı evdeki aile fert
leri arasında dahi değişik yorumlanabilecek nitelik 
taşıyan tabirlerdir bunlar. Böyle olunca doğal haliy
le polis de bu tabirleri kendine göre yorumlayabile
cektir. 

Polisin herhangi bir kayda ve koşula bağlı olmak
sızın dilediği an, dilediği yerde, dilediği şahsa müda
hale edebileceği durumunda kişi dokunulmazlığından, 
kişi güvenliğinden söz etmeye olanak yoktur. Temel 
hak ve hürriyetlerin en başında gelenleri bir şahsın 
kendi bedeni üzerinde sahip olduğu hak ve fizik hür
riyetidir. Bu hürriyet diğer bütün hürriyetlerin de ilk 
ve temel şartıdır. Kişi müdahaleden masun olmadık
ça iç huzuruna kavuşmasına ve diğer birçok hürriyet
lerin gerçekleşmesine olanak yoktur. Kişi güvenliği 
her istenildiği an istenilen biçimde ihlal edilebiliyor-
sa, diğer hak ve özgürlükleri kullanmak ve gerçekleş
tirmekten kişi yoksun kalacaktır. Hatta bu haklar ve 
özgürlükler anayasal güvenceye bağlanmış olsalar 
bile. 

Polisin bu davranışı herhangi bir tarzda itiraz ve 
temyiz edilemeyecek, müeyyide ile karşılaşmayacak

tır. Bu haliyle bu madde yurttaşı yurttaş olmaktan 
çıkarıp sadece bir uyruk durumuna getirecektir. Bu 
tasarı yasalaştığı takdirde yurttaşlar pısırık, çekingen 
ve sessiz kalacaklardır. Korku toplumu yaratılacak, 
herkes biribirinden korkacaktır, özellikle yönetenler 
ile yönetilenler arasında köklü güvensizlik Ye korku 

duyguları yer alacaktır. Bu yasanın uygulanması or
tamında yönetenlerin gözünde yönetilenlerin en ma
sum ve içten dilekleri bile tehlikeli bir komplonun 
ürünü olarak değerlendirilecektir. Devlet büyükleri 
ve onların yardakçıları daima yasaların üstünde ola
caktır. Toplum olanları buyrukla unutan, olmayanla
rı buyrukla olmamış gibi kabul eden hastalıklı ve 
plastik bir davranış modeli içine girecektir. Demok
ratik sistemin en büyük güvencesi olan halkın desteği 
ve gerçek anlamdaki katılım son bulacak, rejim güç-
süzleşecektir. «Parlamento var, partiler var, öyleyse 
demokratik bir toplumuz» savı artık inandırıcı olma
yacaktır. Hak ve özgürlüklere objektif gerekçeden 
yoksun olarak devlet güçlerinin müdahale etmesi, dev
leti bir terör devleti haline dönüştürecektir, öyle an
laşılıyor ki, iktidar bu yasa ile soyut bir devlet düşün
cesi arkasında bazı sınıfların veya kümelerin çıkar
larının korunmasını amaçlamaktadır. İnandığımız 
gerçekleri ve muhtemel durumları yüce Meclise sun
mak bizim görevimizdir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (HP sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seyfi Ok
tay. 

Efendim, 3 üncü madde hakkında grupları adına 
konuşacak arkadaşlar konuştular. Şimdi şahısları adı
na söz isteyen arkadaşlara sırasıyla söz veriyorum 
efendim." 

Sayın ihsan Tombuş; buyurun efendim, süreniz 
5 dakikadır. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, kıy
metli milletvekilleri; müzakere ettiğimiz kanunun tek
nik ve politik yönü birbirine fazla karıştırıldığı için, 
bazı arkadaşlar arasında fikir ihtilafları doğmakta
dır. Esasında arkadaşlarımız bu değişiklikleri değil 
de, kanunun eski metnini okumuş olsalardı; getirilen 
değişikliklerin eski hükümler yanında çok hafif kal
dığını göreceklerdi. Bununla beraber tasarıda bazı 
sakıncalı, bazı mahzurlu yerlerin bulunduğunu hepi
miz kabul ediyoruz. 

Nitekim 6 önerge ile bazı maddelerin bize uygun 
görünmeyen kısımlarının değiştirilmesi sağlanacak. 
Bu önergeler verilmiştir. Bu önergeler kabul edildiği 
takdirde zannediyorum ki arkadaşların büyük kısmı 
tatmin edilmiş olacaktır. Ayrı fikirde olan arkadaş
lardan özür dileyerek söyleyeyim, bu kanunun, ben
ce 1 inci maddesi hariç, üzerinde endişe edilecek ta
rafı pek kalmayacak, verilen önergeler kabul edildiği 
takdirde. 
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Bu önergelerin dışında, benim gözüme çarpan, 3 
üncü maddede başka bir mahzurlu hüküm var. Ben 
bunun için söz aldım ve bu hususta da bir önergem 
var; bunu arz edeceğim. (B) fıkrasıyla (C) fıkrasın
dan sonra gelen paragrafı irtibatlı olarak okursak, 
bunu gayet açıkça anlayabiliriz. (B) fıkrasını bu şe
kilde okuyorum : «Çocuklar, kız ve kadınlar ile genç 
erkeklere sözle veya herhangi bir şekilde sarkıntılık 
edenleri, kötü alışkanlıklara ve her türlü ahlaksızlığa 
yönelten ve teşvik edenleri, herhangi bir müracaat 
veya şikâyet olmasa bile engeller, davranışlarının de
vamını durdurarak yasaklar, suçlular hakkında tan
zim olunacak evrakı derhal Adliye tevdi eder». 

Şimdi arkadaşlar bir defa burada bir hukuk ta
biri yanlışlığı var, «suçlular» tabiri kullanılıyor. «Suç
luluk»; hukuk dilinde hükme bağlanmış, hüküm giy
miş, mahkûm olmuş kimseler için kullanılır. Henüz 
mahkûm olmamış kimselere sanık denir. Bu bakım
dan bir defa bu tabirin değişmesi lazım. 

Daha mühimi, «durdurarak yasaklar» kısmına ka
dar diyeceğimiz yok; ama «hakkında tanzim oluna
cak evrakı derhal Adliyeye tevdi eder» meselesine 
gelince, bu şikâyete bağlı suçlara da şamil oluyor. 
Yani bir misalla arz edeyim : Bir hanımefendi gider
ken herhangi bir kimse sarkıntılık yaparsa, o ha
nımefendi duymazlıktan gelir ve yoluna devam eder. 
TaMî arkasındaki de yüz bulamayınca iş biter ve ka
panır gider. Ama bu hadisede buna bir polis mutta
li olursa ne yapar? Derhal buna mani olacak, onu 
durduracak; diyeceğimiz yok ve aricaisından evrafk tu
tarak, şikâyet olmasa bile adliyeye sevk edecek, işte 
mahzurlu kısım burası. Yani bir sarkıntılığa veyahut 
da söz atmaya maruz kalan kazara bir hanımefendi 
de adliyeye evrakıyla sevk edilecek; icabında oraya 
çağrılacak ve ondan sonra aleyhinde türlü dedikodu
lar verip veriştirilecek. Bu çok mahzurlu bir şeydir. 
Dilimizde bir söz vardır: «Bir şeyin şüyuu vukuun
dan beterdir». Biz bu gibi şikâyete bağlı suçlarda 
mağdurları himaye edelim derken - bu madde böyle 
kalırsa - bir nevi onları cezalandırmış olacağız. Bu 
bakımdan ben burada bir tefrik yaparak, şikâyete 
bağlı suçlarda şikâyet vuku bulmamışsa bu evrakın 
adliyeye sevk edilmemesi hususunu önergemde be
lirttim. Eğer buna itibar ederseniz bu mahzur da or
tadan kalkacak, daha gönül rahatlığı ile bu tasarının 
tümüne oy verme imkânımız hâsıl olacaktır. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tombuş. 
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Şahısları adına söz isteyenlerden ikinci sırada söz 
istemiş olan Sayın İsmail Saruhan; buyurun efendim, 
süreniz 5 dakikadır. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; rejimleri güçlü kılan yasalardır. 
Hürriyetleri ortadan kaldıracak zorbalıklara hiçbir 
devlette yer verilmediğini biliyoruz; 2 gündür müza
keresini yaptığımız kanun tasarısının 3 üncü madde
si, gerçekten her türlü kötü davranış ve teşebbüsün 
önüne geçmeyi hedefleyen bir maddedir. Esasen Türk 
Milleti olarak manevî değerler ve genel ahlak kural
larında çok hassas olduğumuz malumlarınızdır. Bu 
hassas noktayı bozabilecekler çıkabilir. Bunun için, 
3 üncü maddeyi kötülük hazırlığında olanları caydı
rıcı bir madde olaralc görmekteyim. 

Sayın milletvekilleri, Türk Milletini ye millet adı
na görev yapan yiice Meclisimizin kararlarının her 
şeyin üstünde olduğunu biliyoruz; ama Türkiye'nin 
dışında olan bazı güçlerin, Türk Devletinin güçlü 
ve insanlarının hukuka saygılı insanlar olmalarını 
sağlayacak kanunî tedbirlerin alınmaması için büyük 
gayret gösterdiklerini de hepimiz dış basından izliyo-

• ruz. Hatta dün isim vermemekle beraber, komünist 
«Bizim Radyo» adı altında Türkiye aleyhine yayın 
yapan radyonun, sürekli olarak bu kanun tasarısının 
kabul edilmemesi istikametinde yoğun gayret sarf 
ettiğini takip edenleriniz vardır. (HP sıralarından 

I «Açık söyle ne demek istiyorsun? Kabul mü edelim?» 
sesleri, gürültüler). 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Madde ile ne ilgisi 
var? 

SALİM EREL (Konya) — Dilinin altındaki bak
layı çıkar. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen bu konuşmayı 
herhangi bir hususla bağlantılı olarak kabul etmeye
lim. (HP sıralarından gürültüler). 

SÜLEYMAN KOYUNCUGÎL (Gaziantep) — 
Sayın Başkan, arkadaş burada komünizm propagan
dası yapıyor. 

İSMAİL SARUHAN (Devamla) — Şimdi, onu 
parantez açarak ifade ettim; hiç kimseye mal edile
rek ifade edilmiş cümle değildir. 

Sayın milletvekilleri, bu kürsüde her milletvekili
nin söz söyleme ve konuşma hakkı olduğu kadar, ik
tidar partisinin bir milletvekili olarak benim de ko
nuşma hakkım olduğunu ve hitap ederken sizlere 
karşı kusur etmediğimi sanıyorum. Dinlemede de si
zin hassas olmanızı önemle hatırlatiyor ve bu düşün
celerle hepimize saygılar sunuyorum. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saruhan. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sayın 

Başkan, bu kanuna muhalif olanlara karşı sataşma 
var. (ANAP sıralarından «Yok» sesleri). 

BAŞKAN — Buyurun efendim, söz veriyorum. 
(HP sıralarından alkışlar). 

Sayın Gürkan, lütfen sataşma sınırını aşmadan 
cevap verin ve ikinci bir sataşmaya da mahal verme
yin efendim. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; konuştuğumuz 3 üncü 
madde, genel terbiye ve ahlak kurallarına aykırı ola
rak sarkıntılık edenlerin, vesaire, polis tarafından bu 
hareketlerinden men edilmesiyle ilgili bir maddedir. 
Anavatan Partili arkadaşımız bu madde için söz al
dı. 

Artık hepimizin bildiği ve artık Türkiye'de eski
mesi ve en azından sizin tarafınızdan eskitilmesi ge
reken bir zihniyetin aracı gibi, burada bu kanuna 
muhalif olanları zaten Bizim Radyo da söylüyor. 
Yani, bu kanuna muhalif olanlar... 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Yok, öyle söy
lemedim. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — 2 inci 
madde hakkında konuşuyordu arkadaşımız; dün de 
aynı şeyi söyledi. 

Elfenldilm, insaf eyleyiriiz, «Bu Kanuna muhalif 
'olanların, Bizin Raldlylo paralelimde dliduklarını» bu 
kürsüde ifade elden mMlettivekili, Türkiye Büyük Mil-
left Meclîsine karisi yapılaM'lecek en büyük saygısız
lığı yapmıştır. (HP sıralarından «Bravo» sesleri, al-
'kışîaf) KaMılki, biz niye Bizim Radyoyu dinlemi
yoruz da, varlığından, dalhi halberilmiiz yok da, bazı 
'insanlar kulaklarını neldten hiç Bizim Radyodan ayır
mıyorlar? (ANAP ve HP sıralarmdan gürültüler) 
Niye dintosiriiz bu Biziim Radyoyu; niye dinler bu 
sevigil arkadaşıtnız acalba? Bunları söylemek için 
dinler. (ANAP sıralarından «'Söylemedi» sesleri) 

ıBu, «Biziim Radyo» denilen nesne her neyse, 
ben dinlemedim, tanımam, bilmem; alma, bir şeye 
die hizmet eder : Bir yanldan komünizm propagan
dası yapakken, Mır yandan da bu ülkenin bir türlü 
gerçekten demokratik bir biçilmlde yönetlilmemesini 
sağlar. Demokrat insanların, gerçekten halkın ve yur
dun esenliği için bazı noktalarda direnç gösteren 
insanların gerekçelerine sahiplenerek, değerli arka
daşım gibi, onun bu kürsülere çıkmasını ve bu ar
kadaşlar üstünde baskı yapmalarına da yardım eder. 
Bu kürsüden bu közleri söyleyenler, (bilerek ya da 

bîlmeyerek) Biziim Raldyonun istediği amaca hizmet 
etmektedir. (HP sıralarımdan İBravo» sesleri) Onun 
için gayet açık söylüyorum; arkadlaşım hiçbir baskı 
altında kalmadan, eğer bu Meclise saygı göstermek 
işitiyorsa, bu kürslülye cılksın ve Meciislte bu yasaya 
karşı çılkan her muhalif miletvekÜHinin bununla, su
nunla, orayla ilgisi olmadığım açıkça söylesin ve 
zalbıltllara geçiınsin. Yoksa, alsıl Bizim Ralyonun 
amaçlarına hizmet etmiş konuma girecektir. 

Saygılar sunuyorum. (HP sıralannldlan alkışlar) 
IBAŞKAN — Teşekkür eiderim Sayın Gürkan. 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sataşma var, 

cevap hakiki doğmuştur Sayın Başkanım^ 
BAŞKAN — Sataşma ve sataşmaya cevap hak

kıyla buraca vafcİİeri öMürmeyelilm. Gelin, çok 
kısa ve sınırlı Ikbnüşun, çok rica ediyorum, önümüz
deki kanunun kapsamını biliyorsunuz. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 
sayın mutekit ler i ; konuşmamda -özel'İke dikkat 
ettimı- hiçbir kimseyi heddf alimayan bîr sataşacak 
düknle olhıadiığı hal'die, Sayın Başkan takdirini kul
lanarak, sataşma ollduğü gerekçesiyle bir muhalefet 
miletvekiline söz hakiki vermliştir. Bu miletvekil, 
beni Türkiye aleyhine yayın yapan bir radyoyu din
lemekle itham etmiştir. Bienim dMediğiimden, oku
duğumdan, duyduğumdan sizin haberiniz olamaz. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Siz söyledliniz biraz 
önce., 

İSMAİL SARUHAN (Devamla) — O burada, 
bilginiz dışında olan' bir olayı, itham edici bir be
yanla dile getirdi. 

IBu Kanun tasarısı ile ilgili müzakereler dün saat 
10.00'dan 24.00*e kadar sürmüştür. Bu görüşmeler 
esnasında hangi düşüncelerle, hangi eisaslara riayet 
ektiğimizi; yapılan hatanın büyükİiğünlü o anları 
yaşadığımız an anlayacağız. 

Onun için, h'drkes 'bu yüce Meclisin kürsüsünde 
konuşma yapabilir; aima bir başkasını itham edici 
söz söyleme hakkını hiçbir hukuk kuralı, hiçbir 
anayasa maldidbsti vermemiştir. 

Saygılar, sunuyorum. (HP sıralarından gürül
tüler) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Gö
rüşünü anlayamadık, tercüme ettitir. 

iBAŞKAN —- Efendim, 3 üncü madde üzerinde 
gruplar ve şahıslar adına konuşmalar bîtmiştir. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) - - Sayın 
Başkan, benim de konuşma talebim vardi; 
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BAŞKAN — Şahısları aldına ancak 2 kişiye söz 
verebiliyoruz efendim. O itibarla, tüzüğümüz bunu 
amir olduğu için, 3 üncü* şahsa söz veremiyoruz. Şa
yet hükümet ve komisyon araya girmiş olsalardı 3 
üncü şahsa da şahıslan adına söz vermek imkânı 
olacaktı. 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Sayın Başkan, dün 
akşam pusula yolladım ben size. 

BAŞKAN — Sayın Altuğ, okuyorum; saatleri de 
var : Evvela Sayın İhsan Tombuş, sonra İsmail Saru-
han, sonra Hakkı Artukarslan, sonra Yılmaz Altuğ. 
Bizim kayıtlarımız bu şekilde ve birbirimize itimat 
ediyoruz tabiî. 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Efendim, biraz ev
vel konuşan sayın hatip 3 üncü maddeyle ilgili hiçbir 
şey söylemediler. O zaman Sayın Hakkı Artukarslan 
çıksın, konuşsunlar. (HP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, 3 üncü madde üzerinde 
yirmiyi aşkın önerge vardır. Bu önergeleri önce geliş 
sırasına göre okutacağım, sonra da bunların birbir
leriyle bağdaşır şekilde olanlarını gruplamak suretiyle 
ve aykırılık sırasına göre işleme koyacağım. 

Buyurun efendim, okuyun : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 S. Sayıli Kanun Tasarı

sının 3 üncü maddesiyle 2559 sayılı Kanunun 11 inci 
maddesinde yapılmak istenen değişiklikten vazgeçile
rek eski hükmün aynen muhafaza edilmesi ve bahis 
konusu 2559 sayılı Kanunun 11 inci maddesine aşa
ğıdaki hükmün eklenmek suretiyle madde metninde 
değişiklik yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Madde 3. — 2559 sayılı Kanunun 11 inci madde
sine aşağıdaki bent eklenmiştir. 

Polis; genel terbiye ve ahlaka aykırı mahiyetteki 
film, video ve ses bantlarını yapan ve satanları ya
saklar ve gereken kanunî işlemleri yapar . 

Video ve ses bantlarını ticarî maksatla dolduran 
gerçek veya tüzelkişiler bu bantların birer adedini ma
hallin en büyük mülkî amirine vermek zorundadır. 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Mehmet Azizoğlu 
Bursa 

"Bilâl Şişman 
İstanbul 

Arif Toprak 
Niğde 

İbrahim Ural 
İstanbul 

Hayrullah Olca 
İzmir 

Kâzım İpek 
Amasya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Kanun Tasa
rısının 3 üncü maddesiyle 2559 sayılı Kanunun 11 
inci maddesinde yapılmak istenen değişiklikten vazge
çilerek eski hükmün aynen muhafaza edilmesi ve 
bahis konusu 2559 sayılı Kanunun 11 inci maddesi
ne aşağıdaki hükmün eklenmek suretiyle madde met
ninde değişiklik yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

MADDE 3. — 2559 sayılı Kanunun 11 inci mad
desine aşağıdaki bent eklenmiştir. 

Polis; ar ve hayaya ve sosyal nizama aykırı mahi
yetteki film, video ve ses bantlarını yapan ve satan
ları yasaklar ve gereken kanunî işlemleri yapar. 

Video ve ses bantlarını ticarî maksatla dolduran 
gerçek veya tüzelkişiler bu bantların birer adedini 
mahallin en büyük mülkî amirine vermek zorundadır. 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu Aydın Güven Gürkan 

Trabzon 
Fikret Ertan 

İzmir 
Ahmet Sırrı Özbek 

Adıyaman 
Münir Sevinç 

Eskişehir 
Mehmet Kara 

Trabzon 
Tevfik Güneş 

Kırşehir 
Lezgin önal 

Hakkâri 
Ali Rıdvan Yıldırım 

Tunceli 
Metin Üstünel 

Adana 
Tevfik Bilal 

Hatay 
Salih Alcan 

Tekirdağ 

Antalya 
Muhittin Yıldırım 

Edirne 
Nuri Korkmaz 

Adana 
Vecihi Ataklı 

Şanlıurfa 
Kadir Narin 
Diyarbakır 

Halil İbrahim Şahin 
Denizli 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ordu 

A. Rıza Akaydın 
Çorum 

Süleyman Koyuncugil 
Gaziantep 

Hüseyin Avni Güler 
İstanbul 

S. Hüsamettin- Konuksever 
Edirne 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Kanun Tasa
rısının 3 üncü maddesinin metinden çıkanlmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Gerekçe : Tasarının 3 üncü maddesi aşağıda be
lirtilen inceleme ve görüşler ışığı altında kişi güven
liği ve dokunulmazlığını ortadan kaldıracak ve temel 
hak ve özgürlüklerin kullanılmasını engelleyecek nite
liktedir. 
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Bu iddialarımıza gerekçe teşkil eden aşağıdaki in
celeme ve eleştirmelerde : 

«Herkes yaşama, maddî ve manevî varlığını ge
liştirme haklarına ve kişi hürriyetine sahiptir. Kişi 
dokunulmazlığı ve hürriyeti hâkim kararı olmadıkça 
kayıtlanamaz» hükmünü koymuştur. 

Bunların yanında 30 uncu maddenin başlığında 
«kişi güvenliği» ntlen Söz edildiğini de görmekte
yiz. Anayasa koyucunun değişik terimler kullanma 
eğilimini bu madidenin gerekçesinde de terk etme
diğini saptatmafcta, «şahıs hürriyetli ve şahıs güvenli
ği sağlamak amacıyla» tutuklama ilgili hükümlerin 
getirildiği söylenmektedir. Acaba bütün bu deyimler 
gerçekten ayrı ayrı kavramdan mı dile getirmeklte, 
yoksa bir dikkatsizliğin sonucu odlaralk mı Anaya
sanın metnine ve gerekçesine girmiş bulunmaklta-

'Bu konu Türk doktrininde fazla tariaşılmış de
ğildir. Profesör Küriter, «Anayasalda kişi hürriyeti, 
kişi dokunulmazlığı ve tutana ve yakalama dolayı

sıyla da kişi güvenliği talbirleri kullanılmaktadır. An
cak:, 30 uncu maddenin gerekçesinde kişi güvenli
ğimden değil, gene kişi hürriyetinden ve dofcunul-
mazlığındıan bahisolunmaiktadır. insan Hakları Evren
de! Beyannaımesıinlde OM. 3) ve İnsan Halkları Avrupa 
Sözleşm'bsiride (M. 5) kullanilıan «İkisi güvenliği» kişi 
hürriyetinden alyrı bir kavramdır ve şahsına teca
vüz edinmeyeceğimden emin olmak manasındaldır. 
Tutara ve yakalanmayı ilgilendiren kişi güvenliği 
değil, kıî i hürriyetledir. Diğer taraltan, 14 üncü mad
denin başlığı sadiece küşi ddkunulllmazlığklır. Kişi do
kunulmazlığında, dokunulmaz olduğu belirtilmek 
istenilen şey Mşji, hürriyeti (llber^e personnel) oldu
ğundan, biz koruma tddtofclefinü tasnifte sadece kişli 
hürriyet kıstasını tercih dttilk» demiştir. 

Öiz, bu konunun mümkün olan genişlikte ele 
alınması gereğine ve kişinin meşru olmayan maddî 
ya da manevî her türlü müdahafeden masun tutul
masının Zorunluluğuna inandığımız; için terim tartış
maları üzeninde durmayatralk, istar kişi hürriyet öz
gürlüğü; ister kişi dc^unuüimaızîiığı, ister kişi güven-, 
ligi densin, amacın, kişinin bü'tüün hak' ve özgürlük
lerin bir ön şartı olan hukukî durumun varlığını 
korumak olduğuna değinmekle yetinecek ve bu 
almacı sağlayacak.., 

M. SEYIFÎ OKTAY (lAnlkara) — Sayın Başkan, 
hiç anlaşılmıyor efendim, Siz anlıyorsanız mesele 
yok, hiç duyulttiüyor efendim. 

YILİMAZ İHSAN HAISTÜRK (Maribul) — öner-
ge halkkıüda oy kullanacağız, ama bir şey anlaşıl
mıyor efendim. , 

IBA'ŞKİAN — Efendim, ndâdesi itibariyle mik
rofon bu, olkuyan da arkadaşımız; talbiî yapacağı
mız başka bir şey yok efendim. İçtüzüğümüzün 88 
inci maddesine göre gerekçeler 500 kelmıeden faz
laysa özetinin buraya konulması lazımdır. Bu 500 
kdimedlen fazla mı değil ırii, herhangi bir şeye ma
hal vermesin diye, <lBu oklukça fazladır) buna rağ
men öktultuyoruz efendim. 

©uyurun önergeyi okutmaya devam ediniz. 
«... Bu amacı sağlayacak bültün Anayasal hüküm

lerin, başka başka başlıklar altında ve yerlerde kar
şımıza çıksalar bile, aynı çerçeve içinde inceleme-
lerinlde yarar bultunduğuına inandığımızı söyleyece
ğiz. 

Klonuya böyle bir açidan bakılınca, yalnız Ana
yasanın 14 üncü madldieslnde belirtilen sorunların 
değil, özel hayatın korunması haklkında hülküm ge
tiren 15 inci madde, klonult dokunulmazlığını Ana
yasal güvenceye bağlayan 16 ncı madlde, hakların 
korunmaisııyla ve kişi güvenliğiyle Migii ayrıntılı bir 
sistem kuran 30 uncu madde ve «on olarak, ceza
larda kanuna bağlılıik, kişisellik ilkeleri ile zorlama 
yasağını koruyan 33 üncü maddenin kapsamına gi
ren, çeşlitli sorunların birliltote ele alınmasındaki ge
rek ve yarar ortaya çılkar. Ne var ki, bu kolokyu
mun amacı, Türkiyelde Anayasalı güvencelere bağ-
lanmıiş olan insan haklarının ne dereceye kadar ger
çekleşmiş, yasalardan ne dereceye kadar sapılmış ya 
da ıryjgukmada ne gibi nolksanlaria karşılaşılmış ol
duğunu ana çizgileriyle saptamak ve olumlu, verimli 
tartışma ve çalışmalara ortam sağlamaktır. Bu bakım
dan, bu bildirimizi açıklarken, ayrıntılara kaçmadan 
Hömel konular üzerinde önemli saydığımız ve sandığı
mız düşünce ve gözlemlerimi aktarmakla yekinece
ğiz, 

Yaşama Hakiki : Anayasa 14 üncü maddenin 
hemen başında, herkesin yaşama hakkına sahip ol
duğunu ibildÜrmistir. Bunun böyle olması doğaldır. 
Hayatından emin olmayan bir kimse tanıyacağınız 
halkların hiç bir anlalmı yoktur. Demek ki, yaşama 
hakkı, kişinin en kutsal hakkıdır ve Anayasanın 11 
inci maddesine göre özüne dokunuimaması gereken 
bir hak nM'iğinfdddir, Oysa, Anayasamız, bir başka 
maddesinde (M. 64) yasama organının yeltkilerinl 
sayarlken «öîülm cezalarının yerine getürilm'esıine ka
rar vermek» ten de söz etmekle, kendisiyle çel'işme-
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ye düşmüş vie bütün halktan temelindte kaıbul ettiği 
yaşaima halklkmın kişinin diniden alınabileceğini 
Öngörülmüştür. Anayasanın bu hükmü, yani, ölüm 
cezalarını anayasal çerçeve içine sokan 64 üncü 
maddesi, kendi getirdiği başka hükümler ve ilkelerle 
de çatışma halindedir. Anayasa 14/1 inci madde
sinde kişinin manevî varlığını geliştirme hakkına 
sahip bulunduğunu ifade etmiştir. İşlediği bir suç
tan dolayı bir kişinin idam edilerek hayatına son 
verilebileceğini kabul etmek, ona tanınmış olan bu 
hakkın da inkârı anlamına gelir. Bundan başka, Ana
yasada «insan haysiyetiyle bağdaşmayan ceza konula
maz» ilkesinin yer aldığı malumdur. Bir kimseyi 
ölüm cezasına mahkûm etmek, onun kişiliğini ge
liştirme, uslanma, topluma yararlı bir vatandaş ola
rak dönebilme yeteneklerinden yoksun bulunduğunu 
peşinen kabul ve iddia etmek olur ki, böyle bir ön 
yargı ve iddia insan haysiyetine ve değerine kutsal 
bir anlam vermemekle özdeştir. Aynı şeyi, bir us-
lanmazlık karinesinden hareket edilerek verilen ölün
ceye kadar hapis (müebbet ağır hapis) cezaları için 
de söyleyebiliriz. 

(Kişi Güvenliği (Dokunulmazlığı - Hürriyeti): 
Anayasamıza göre, kişi dokunulmazlığı hürriyeti, 
kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne göre ve
rilmiş hâkim kararı olmadıkça kayıöanamaz (M. 
14/2). Demek ki, kişiyi hürriyetinden yoksun bıraka
cak bir İşleme yalnız ve yalnız hâkim karar verecek 
Ve bunu da yasal nedenlerin varlığı halinde yapa
bilecektir. Kişi hürriyetini kayıtlayıcı hallerin en 
Önemlilerinden biri, ceza kavuşturması ve soruştur
ması sırasında verilen tutma kararlarıyla ortaya çı
kar. Anayasa, tutma kararıyla kişinin hürriyetinin 
kayıtlanması haline büyük önem vermenin ve kişi 
güvenliğinin yerli yersiz kayıtlanmasını önleyebilmek 
amacıyla hem tutuklama nedenlerini göstermiş hem 
de bunun yollarına ilişkin hükümler getirmiştir. Ana
yasanın tutma nedenleri konusunda yasalara genel 
bir gönderme ile yetinmeyip, ayrıntılı hükümler koy
muş olmasının anlamı açıktır: Hâkim, Anayasada 
gösterilmeyen ve Anayasaya uygun olmayan neden^ 
lerle tutma kararı veremeyecektir ve bu kararı yal
nız hâkim verebilecektir. 

Sonuç : Başlangıçta söylediğimiz gibi, tebliğimi
zin ana amacı, 1961 Anayasası ile özel bir anlam ve 
değer kazanan, kişi güvenliği, dokunulmazlığı ve 
Özgürlüğü ile ilgili pek önemli birkaç sorunu ortaya 
atarak bunlar hakkındaki düşüncelerimizi belirt
mek ve olumlu sonuçlara götürebileceğini sandığı

mız bir tartışma ortamı yaratmaktı. Bu kısa tebliği
miz, Anayasanın birçok güvenceleri, hakları ilan 
ederken getirmiş olmasına rağmen, uygulanan, hatta 
yasal hükümlerin, anayasal düzeyin pek altında kal
mış olduğunu, yeni yasal hükümlere muhtaç oldu
ğumuzu göstermiştir. Yalnız, şunu da hemen ekleye
lim ki, sistemli,bir anayasa getirmek, ideal kanunlar 
yapmak, sorunların çözümlenmesinde sadece bir 
adımdır. Anayasayı, yasayı yorumlayıp uygulaya
cak kimseler, hatta daha ileri giderek, toplumun üye
leri, yeni düzeni içerisinde duyamıyor ya da buna 
gayret gösteremiyorlarsa, kısacası düşünce s'istemle-
rini değiştiremiıyorlarsa, şu ya da bu anayasa, şu ya 
da bu yasa ile elde edilebilecek pek az şey vardır 
denilmektedir, 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 

Yılmaz îhsan Hastürk 
(İstanbul 

Veysel Varol 
Erzincan 

Yusuf Demir 
Uşak 

Bilâl Şişman 
İstanbul 

Salim Erel 
Konya 

Salih Akan 
Tekirdağ 

Lezgin önal 
Hakkâri 

Selçuk Akıncı 
Tekirdağ 

Önural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Günseli özkaya 
İstanbul 

Rıza Tekin 
Siirt 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Idris Gürpınar 
Muğla 

Musa Ateş 
Tunceli 

Selahattin Tafhoğlu 
Yozgaıti 

Rıza öner Çakan 
Zonguldak 

Edip özgenç 
İçel 

Yüksek Başkanlığa 

343 sıra sayılı tasarıda yer alan fiillerin bir kıs
mı şahsî şikâyete bağlıdır. Bu madde özel bir kanun 
olan Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununu yürür
lükten kaldırmadığına göre, çelişkinin giderilmesi 
için maddenin komisyona iade edilerek yeniden dü
zenlenmesini talep ederiz. 

Mustafa Çelebi 
Hatay 

Şükrü Babacan 
Kırklarel 

Davut Abacıgil 
(Balıkesir 

Lezgin önal 
Hakkâri 

Tevfik Güneş 
Kırşehir 

Mehmet Azizoğlu 
Bursa 

~ 2 7 6 -



T. B. M. M. B : 112 12 *6 ,1985 O : 3 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Polis Vazife ve Selahiyet Ka

nununda değişiklik yapan kanun tasarısının 3 üncü 
maddesinin (C) bendinin madde metninden çıkartıl
ması arz ve teklif olunur. 

Gerekçe : Türk Ceza Kanununun 426 ncı madde
si müstehcen ve hayasızca yazılmış film ve plakları 
menetmiş, cezaî hükme bağlamıştır. Polisin bu gibi 
hallerde cumhuriyet savcısı adına suç aletlerine el 
koymak yetkisi vardır. Bu yetki dışında polise resen 
ve tek taraflı yetki verilerek genel terbiye ve ahlaka 
aykırı mahiyette olup olmadığını sübjektif takdiri ile 
men yetkisi vermenin hukukla bağdaştırılması güç
tür. Böyle bir uygulama sanat ve sanatçıya vurulacak 
önemli bir darbe olacaktır. Hukuka ve Anayasaya 
ters düşen bu (C) bendinin tasarı metninden çıkarıl
ması önerilmiştir. 

özer Gürbüz Günseli özkaya 
Sinop İstanbul 

Salim Erel Mustafa Çelebi 
Konya Hatay 

Onural Şeref Bozkurt İbrahim Taşdemir 
Çanakkale Ağrı 

Cüneyt Canver Yılmaz İhsan Hastürk 
. Adana İstanbul 

Cemal özdemir Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Tokat Amasya 

Veysel Varol İdris Gürpınar 
Erzincan Muğla 

M. Besim Göçer Ömer Kuşhan 
Çorum Kars 

Rıza Tekin Mehmet Üner 
Siirt Kayseri 

M. Seyfi Oktay Kâzım İpek 
Ankara Amasya 

Yüksök Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan 343 sıra sayılı tasarının 

3 üncü maddesi (F) fıkrasından sonra yer alan ve ya
kalanan kişilerin durumunu düzenleyen altıncı parag
rafın metinden çıkarılarak, beşinci paragrafın sonuna 
«Yakınları derhal haberdar edilir» cümlesinin eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

İbrahim Taşdemir Ahmet Sırrı Özbek 
Ağrı Adıyaman 

Nuri Korkmaz Paşa Sarıoğlu 
Adana Ağrı 

Yılmaz İhsan Hastürk Durmuş Fikri Sağlar 
İstanbul İçel 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 343 sıra sayılı yasanın 

3 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkranın (D) 
fıkrası olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

D) Ticarî maksatlı davranışlardan dolayı polis
çe yapılan engelleme ve durdurmalardan doğacak 
zarar ziyan, adliyece engelleme ve durdurmanın haklı 
görülmemesi halinde, ilgili polis veya polis ekibince 
tazmin olunur. 

Hilmi Nalbantoğlu Arif Toprak 
Erzurum Niğde 

İdris Gürpınar Edip özgenç 
Muğla İçel 

Sururi Baykal 
Ankara 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı kanunun 3 üncü 
maddesinin «Madde 11. — Polis lafzından sonra» 
(C) bendi dışında takibi şikâyete bağlı olmak kay
dıyla» lafzının ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe : Aksi halde Türk Ceza Kanunundaki 
takibi şikâyete bağlı suçlar büyük ölçüde kaldırılmış 
oiur. 

A. Necati Kara'a Ayhan Sakallıoğlu 
Kütahya Sakarya 

Yılmaz Altuğ Ali Bozer 
Sivas Ankara 

Fenni Islimyeli M. Arif Atalay 
Balıkesir Adıyaman 

Yüksek Başkanlığına 

Görüşülmekte bulunan 343 sıra sayılı tasarının 
3 üncü maddesinin (C) fıkrasından sonra yer alan 
fıkradaki «Herhangi bir müracaat veya şikâyet ol
mazsa bile» cümlesinin «Zarar görenin müracaat ve 
şikâyeti halinde» şeklinde değiştüriirnesini saygıyla 
arz ve teklif ederiz. 

tbnahim Taşdemir 
Ağrt 

Paşa Sarıoğlu 
Ağrt 

Durmuş Fikri Sağlar 
İçel 

Ahmet Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Yılmaz İhsan Hasıtürk 
İstanbul 

Nuri Korkmaz 
Adana 

Tülay Öney 
İstanbul 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Polis Vazife ve Sa

lahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştriilmesi 
ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasansının 3 üncü madide (C) fıkrasının son 
paragrafının sondan ikindi satırının başına «Piyasa
ya çıkarılmadan önce» ifadesinin eklemesini arz ede
rim. 

Hüseyin Şen 
Artvin 

İsmet özarfslan 
Amasya) 

Metin Balıbey 
Afyonkarahisar 

Ahmet Doğru 
Artvin 

(Hasan Adnan Tutkun 
'Amasya; 

Gerekçe : Teslim işleminin zamanını tayin etmek 
için. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 343 sıra sayılı Polis Va

zife ve Salahiyet Yasasının 3 üncü maddesinin (A) 
fıkrasının son satırındaki «Söz» kelimesinin, şarkı, 
söz ve müzikten oluşur genel prensibinden hareketle 
yazılmasına gerek olmadığından metinden çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Ömer Kuşhan 
Kara 

Ayhan Fırat 
İMalatya 

Bilâl Şişman 
(istanbul1 

Hüsıeyfkı Aydemir 
îzıriir 

Rıza öner Çakan 
Zonguldak 

Selçuk Akıncı 
Tekirdağ 

Gerekçe : Şarkı söz ve müzikten oluştuğu bilimsel 
gerçeğinden hareketle, cümledeki söz kelimesi ayrıca 
madde metninde gereksizdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 

3 üncü madide (A) bendimde «Söz şarkı, müzik veya 
'benzeri gösteri yapanları deyiminin baş tarafına; 
«Aşırı derecede toplumu rahaHsız edecek şekilde» 
ekinin getiritaesini saygılarımızla arz ederiz. 

Veysel Varol 
Erzincan 

Ömer Necati Cengiz 
İstanbul 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

Rıza öner Çalkan 
Zonguldak 

Yusuf Demir 
Uşak 

Yılmaz İhsan Hasıtürk 
İstanbul 

Hasan Altay 
Samsun 

Selçuk Akıncı 
Tekirdağ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 343 sıra sayılı Polis Va

zife ve Salahiyet Yasasının 3 üncü maddesinin (B) 
bendinin «Genç erkeklere» ifadesinden sonra «Yaşlı 
erkeklere» ibaresinin ilave edilmesini saygıyla arz 
ve teklif ederiz. 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Kâzım İpek 
Amasya 

Tevfik Bilal 
Hatay 

Selçuk Akıncı 
Tekirdağ 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

Lezgin önal 
Hakkâri 

Cemal özdemir 
Tokat 

Rıza öner Çakan 
Zonguldak 

Gerekçe : Toplumun diğer kesimlerinin ahlaken 
himaye altına allınmaısı gerçdMestMlmiştir. Halbuki 
toplum genciyle yaşlısıyla kadını ve çocuğuyla bö
lünmez bir bütündür. Bu madde böyle geçerse top
lumun bütünlüğü zedelenecek, bir kesim himayesiz 
kalacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz 343 sıra sayılı yasanın 3 
üncü maddesinin (C) bendinin «Ses bantlarını yapan» 
ifadesinin «Ses bantlarım yapan, çoğaltan» şeklinde 
değiştirilmesini arz ve .teklif ederiz. 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Kâzım İpek 
Amasya) 

Tevfik Bilal 
Hatay 

Rıza öner Çakan 
Zonguldak 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

Cemal özdemir 
Tokat 

Lezgin önal 
Hakkâri 

Selçuk Akıncı 
Tekirdağ 

Gerekçe : 
Bantların yapılması kadar hatta ondan da çok 

gerekli «çoğaltan» fonksiyonunun da buna ilavesi 
gerekir, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair olan tasarının 
3 üncü maddesinin (B) bendinin aşağıdaki yazılı 
şekilde deiğştirilimesini arz ve teklif ederiz. 

ıB) Kız, kadın ve çocuklar ile genç erkeklere 
sözle veya herhangi bir şekilde sarkıntılıkta bulu-
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nanlan, kötü alışkanlıklara ve her türlü ahlaksızlığa 
yöneltenler ile teşvik edenleri. 

Sabahattin Eryurt Ali Mazhar Haznedar 
Erzurum lOrdu 

Kadri Alltay İsmail Şengün 
Antalya Denizli 

Vecihi Akın 
Konya 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte bulunan 343 sıra sayılı tasarının 3 
üncü maddesi (B) fıkrası 'ile (C) fıkrasından sonra 
yer alan fıkradaki «Herhangi bir müracaat veya şi
kâyet olmasa bile» şeklindeki cümlesinin, «Zarar gö . 
ren ilgililerin müracaat ve şikâyetleri halinde» biçimin
de değiştiritonesinü saygıyla arz ve teklif ederiz. 

Not: Gerekçe eklidir. 
İbrahim Taşdemir Durmuş Fikri Sağlar 

Ağrı İçel 
Aydın Güven Gürkan Ömer Kuşhan 

Antalya; Kara 
Davut Abacıgil Ahmet Azizoğlu 

Balıkesir Bursa 

Gerekçe : 
Maddenin (A), (B), (C) fıkralarında belidi suç

lar sayılmakta ve bu suçlan işleyenlerin yakalanarak 
halklarında evrak tanzimini müteakip adliyeye şevk
leri (derhal) öngörülmektedir. 

'Başından beri üzerimde durulan nokta, polisin 
topluma güven vermediği ve vatandaşın devamlı ola
rak polisten ürktüğü ve verilecek olan yetkiler üle de 
büsbütün vatandaşla polis arasındaki mesafenin açı-
ılacağı şeklindedir. 

İlgililer dahi polisimizin yeterli bir eğitime sahip 
olmadığını ve hızla bu eksikliğin giderilmeye çalı
şıldığını belirtmektedirler. Hâkim olan düşünce, po
lisin yetersiz eğitime sahip olduğudur. Hal böyle 
iken, eğitimi yetersiz, vatnadaşa yeterli ölçüde gü
ven vermeyen, geçmişte zaman zaman tarafsızlığım 
yitiren ve siyasal gruplaşmalarda yan tutan polisin 
bu yetkilerini adil ölçüler içinde kullanacağını ka
bul etmek mümkün değildir. 

Ayrıca polis taşra teşkilatı itibarıyla valiliklerin, 
merkez teşkilatlan itibarıyla da İçişleri Bakanlığının 
emrinde olduğuna göre, bu yetkiler da'iıma iktidar 
olan grup tarafından istismar edilecek ve polis alet 
edilebilecektir. 

Madde hükümlerine göre, sözle veya fiille her
hangi bir sarkıntılık fiiline muhatap olan bir kişi şi
kâyet etmezse ve hatta açıkça, ben şikâyetçi değilim 
dese bile, yine polis isterse tahkikat yapıp gözaltına 
alabilecektir. 

Olayda suç işlediği sanılan kimiyi gözaltına ala
bilecektir. Kraldan fazla kralcılık, zarar gören şikâ
yetçi değil, polis şikâyetçi. Böyle bir uygulama ceza 
hukukumuzun temel ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. 
Kaldık! bahis konusu suçların çoğunluğu şahsî şikâ
yete bağlıdır. Şahsî şikâyete bağlı bir suçun velevki 
suçlusu yakalansa ve hakkında takibat yapılsa bile, 
mağdur şikâyetçi değilse adlî takibat yapılamayacak
tır. O halde, polise keyfî davranması için yasal kılıf 
aranmaktadır, önergedeki amaç, polissin eylem ve faa
liyetlerinin aynı zamanda zabıta amiri olan savcının 
bilgisi dahilinde yapılmasını sağlamaktır. Bu durum 
sanığın güvencesi ve hukukun üstünlüğü için gerek
lidir. 

Savcının zamanında denetleyemediği polisin, key
filiğe kaçması kaçınılmazdır. 

Bu itibarla önergemizin kabulünü arz ve teklif 
edertöz. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan 343 sayılı tasarının 3 

üncü maddesinin (A) fıkrasının metinden çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Not : Gerekçe eklidir. 

Durmuş Fikri Sağlar İbrahim Taşdemir 
İçel Ağrı 

Tevfik Bilal Mustafa Çelebi 
Hatay Hatay 

Erol Ağagil Hüseyin Avni Sağesen 
Kırklareli Ordu 

Gerekçe : 
Genel ahlak ve terbiye kuralları, tamamen süb

jektif değerlendirmeye tabi olan, objektif kıstaslar 
ve ölçüleri bulunmayan bir kavramdır. 

Aynı ülkenin insanlan olsalar dahi, aldıklan 
eğitim, öğrenim durumu, yetiştikleri çevre, yaş ve 
görgülerine göre görevliler kurallar üzerinde ayrı ayrı 
yorumla yapabilecekleri gerçeği bu genel tanımı çok 
çeşitH yorumlara açacaktır. 

Hal böyle olunca ayrı ayrı yerlerde ayrı konu 
üzerinde ayrı uygulamalar olacaktır. Ayrı uygulama
lar, öncelikle Anayasanın eşitlik ilkeleri başta olmak 
üzere hukuk kurallarının tümüne aykırı durum or
taya çıkaracaktır. 
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Yasama organının en önde gelen görevi insan 
haklarına ve eşitliğe aykırılıkları yok etmektlir. Oy
sa (A) fıkrası bu gerçeğe aykırıdır. 

Görevimin 'bilinciyle bu fıkranın maddeden çı
karılmasını talep ediyoruz. 

Türkiye Büyük MMlet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşüknektle olan 343 sıra sayılı Polis Vazife 

ve Seîahiyet Kanununda Değişiklik yapılmasına iliş
iklin tasarının 3 üncü maddesi ile değiştirilen 11 inci 
maddesinin (A) ve (C) fıkralarından «Genel terbiye» 
ibaresi çıkarılarak bunun yerine TCK'nıunun 576 ncı 
maddesine uygun olarak «Eddbe muhalif bir suret
te» tabirinin ikamesini arz ve teklif ederiz. 

Osıman Bahadır Salbahattin Eryurt 
Trabzon Erzurum 

A. Necla Tekinel Turgut Yaşar Gülez 
İstanbul Bolu 

N. Naci Mknaroğlu 
Slilirt 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı yasa tasarısı

nın 3 üncü maddesinin (C) bendinin 2 nci fıkrasın
daki «Herhangi bir müracaat ve şikâyet olmasa bile 
«cümlesi yerine» Kesin kanıtların varlığı ve şikâyet 
'halinde» cümlesinin ikames'in'i arz ve teklif ederiz. 

Aydın Güven Gürkan 
Antalya 

(Halil İbrahim Şahin 
Denizli 

Ahmet Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Cüneyt Canver 
Adana 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Nuri Korkmaz 
Adana; 

Süleyman Koyuncugil 
Gaziantep 

Gerekçe: (500 kbimeyi geçtiğinden gerekçe okun
madı) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
143 «ayılı Polis Vazife ve SelaMyetlerd Kanunu

nun 3 üncü madde son fıkrasının aşağıdaki! şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ömer Kuşhan Salmi Erel 
Kars Konya 

Ayhan Fırat 
Malatya 

özer Gürbüz 
Sinop 

Selçuk Akıncı 
Tekirdağ 

Tülay öney 
İstanbul' 

Öneri : 
Video ve ses bantlarını ticarî maksatla 
a) Dolduran 
b) Kopya eden 
c) Pazarlayan 
Gerçek ve tüzelkişiler bu bantlardan 'birer örne

ğini mahallin en 'büyük mülkî âmirine vermekle zo
runludurlar. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan yasa tasarısının 3 üncü mad
desinde belirtilen ve 2559 sayılı Yasanın Tl inci mad
desinin değiştirilmesiyle ilgili olarak ifade olunan 
«Herhangi bir müracaat ve şikâyet olmasa bile» de
yiminin «Herhangi bir müracaat ve 'şikâyet olursa» 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Salim Erel 
Konya 

Hayrulla'h Olca 
tzmir 

Durcan Emirbayer 
izmir 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Selçuk Akıncı 
Tekirdağ 

Fikret Ertan 
tzmir 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 3 üncü mad
desiyle değiştirilmesi istenen 11 inci maddesinin (c) 
bendinin başında bulunan «Genel terbiye» kelimele
rinin «edep» olarak değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Isa Vardal 
Zonguldak 

Şeyhmus Bahçeci 
Diyarbakır 

Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak 

ibrahim Taşdemir 
Ağrı 

Mehmet Kara 
Trabzon 

Sayın Başkanlığa 

Tasarının madde 3 (A) bendi başlığındaki «Ge
nel tefbiye ve ahlak kurallarına» yerine «Edep ve 
ahlak kurallarına» ibaresini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
ismail Şengün 

Denizli 
Ali Mazhar Haznedar 

Ordu 

Sabahattin Eryurt 
Erzurum 

ismet Tavgaç 
Bursa 

Ebübekir Akay 
Erzurum 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 3 üncü mad

desiyle değiştirilmesi istenen 11 inci maddesinin (A) 
bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesin arz ve tek
lif ederiz. 

İsa Vardal Ruşen Işın 
Zonguldak Sivas 

İbrahim Taşdemir Şeyhmus Bahçeci 
Ağrı. Diyarbakır 

Muhteşem Vasıf Yücel Mehmet Kara 
Zonguldak ' Trabzon 

Bent (A) : «Edep ve ahlak kurallarına aykırı ola
rak; utanç verici ve toplumun düzenini bozucu ta
vır ve davranışta bulunanlar ile söz, şarkı, müzik 
veya benzeri gösteri yapanları» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
4.7.1934 Tarih ve '2559 Sayılı. Polis Vazife ve 

Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısının 3 üncü maddesinin dördün
cü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Madde 3/Fıkra 4 : 
«Herhangi ibür mtacaalt veya şikâyet otoııasa bile 

engeller, davranışlarının devamını durduracak yasak
lar, sanıklar 'hakkında tanzim olunacak evrakı der
hal, şikâyete bağlı suçlar hakkındaki evrakı da şi
kâyet ve müracaat vuku büluduğu takdirde adliyeye 
tevdi eder.» 

İhsan Tombuş Mustafa Kemal Toğay 
Çorum İsparta 

İbrahim Fevzi Yaman Hasan Adnan Tutkun 
İsparta Amasya 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı tasarının 3 üncü 

maddesinin (A) bendinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini saygı ile arz ve teklif ederiz. 

ı«A) Genel terbiye ve ahlak kurallarına aykırı 
olarak, utanç verici veya toplumun düzeni 'bakımın
dan, tasvip edilmeyen tavır ve davranışta bulunanlar 
ile benzeri gösteri yapanları.» 

Durean Emirbayer Fikret Ertan 
İzmir İzmir 

Muhittin Yıldırım Ali Rıdvan Yıldırım 
Edirne Tunceli 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ordu 

Gerekçe : 

Ahlak, göreceli bir tanımdır. Bir toplumda genel 
ahlak kuralları günün koşullarına uygun olarak de
ğişmektedir. 'Dün denilecek bir geçmişte peçe örtme
yen bir kadın, kantoya sahneye çıkan bir bayan, top
lum tarafından ahlak kurallarına aykırı davranışta 
bulundu diye, kınanırdı. Oysa günümüzde, Türk ka
dını, tiyatro ve sahnede ve tüm sanatsal konularda, 
işlev yapabilmekte ve bugün bu davranışlar toplum
da takdir görmektedir. 'Sanatın erotik yanı vardır. 
Bu nasıl saptanacaktır? Kaldiki, hlinen bir afrodit 
davası vardır. 1946 yılında «Afrodit» isimli kita'bı 
tercüme ettiği için yargılanan çevirmenler vardır. As
lında erotik yanı ağır basan bu kitabın o gün için 
yargılanması, Avrupa'da mizah dergilerine konu ol
muştur. 

Ayrıca, yasada söz konusu edilen müzik ve şarkı 
ayrı ayrı 'belirtilmiştir. Şarkı doğu müziğinin 'bir tü
rüdür. Burada şarkı ve mükiz aynı sözcükler olarak 
alınması, yasanın ciddiyetine ve terminolojik bir yan
lışlığa neden olacaktır. Şarkı müziğin içinde alınma
lıdır. 

Hangi müzik türü, genel ahlaka aykırı düşer diye 
tanımlanıyor? Bu yetmez ve anlaşılmaz, kim nasıl 
bunu değerlendirebilecek? Bir sansür heyeti mi ku
rulacak, film makaslar gibi, şarkılardan bazı kısım
lar, nakaratlar veya kelimeler çıkarılacak mı? O za
man nasıl olacak şarkıların hali? 

Bu yasa tasarısında, sanatın denetleneceği kokusu 
varmış gibi geliyor. Devlet emniyet kuvvetleri, sanata 
da karışahilecektir. 

Bu gerekçelerle 'bu maddenin teklif ettiğimiz şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı kanun tasa
rısının 3 üncü maddesiyle yeniden düzenlenen Polis 
Vazife ve Selahiyet Kanununun l'l inci maddesinin 
(A) ve (C) 'bentlerinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

A) Genel ahlak ve edep kurallarına aykırı ola
rak; utanç verici ve toplum düzeni bakımından tas
vip edilmeyen tavır ve davranışta bulunanlar ile bu 
nitelikte söz, şarkı, müzik veya 'benzeri gösteri ya
panları, 
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C) «Genel ahlak ve edebe aykırı mahiyetteki 
film, plak, video ve ses'bantlarını yapan ve satanları.» 
R. Ercüment Konukman Hazım Kutay, 

istanbul Ankara 
Ahmet Şevket Gedik Nurettin Yağaııoğlu 

Adana Adana 
Ahmet A'k'gün Albayrak Nabi Sabuncu 

Adana Aydın 
Metin Balibey 

Afyon 

Yüksek Başkanlığa 
/Görüşülmekte bulunan 343 sıra sayılı tasarının 

3 üncü maddesinde yer alan (C) fıkrasında «film» 
sözcüğünün çıkarılmasını. 

'Veysel Varol A. Aşkın Toktaş. 
Erzincan İzmir 

Fikret Ertan Durcan Emirbayer 
İzmir İzmir 

Hayrüllah Olca Şükrü Babacan 
İzmir Kırklareli 

Münir Sevinç Salim Erel-
Eskişehir Konya 

Feridun Şakir öğünç Muhittin Yıldırım 
İstanbul Edirne 

İsmet Turhangil Salih Alcan 
'Manisa Tekirdağ 

Gerekçe : Bilindiği gibi, Türkiye'de film müesse
sesini denetleyen bir sansür müessesesi vardır. Bu 
nedenle, bir de film denetimini, polisiye bir sansür
den geçirmek yanlış bir tutumdur. Bu sansür kuru
mu mutlak filmleri inceler, kendisine uygun bulma
dığı kısımları, ahlâksızlık bölümlerini makaslamakta
dır. Polis ancak piyasaya kaçak sokulan porno film
leri yakalayıp cezalandırabilir. Bu nedenle film söz
cüğü bu yasadan hangi tip bir film olduğu anla
şılmadığı İçin, buradan çıkarılması gerekmektedir. 

Kalıdıki, bu yasanın özünde hâkim olmaya çalı
şılan genel-ahlak kuralları değil, baskı rejimini ilgi
lendiren bölümleridir. 3 üncü maddenin esas amacı 
diğer maddeleri örtmek amacını taşımaktadır. 

Film sanatının gelişmesi için sansür kurumunun 
mutlak gözden geçirilmesi gerekirken, üstelik bir de 
polis denetimine başvurulması sakıncalı bir tutum
dur. 

Bu nedenle maddenin '(C) bendindeki «film» söz
cüğü çıkarılmalıdır. 

Saygılarımızla arz ederiz. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkanım, 
müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

'M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başka
nım, çoğunluğumuz yoktur. O nedenle yoklama ta
lebimiz var. Oylamadan evvel nazara alınmasını di
liyoruz.. 

BAŞKAN — Sayın Oktay, bütün önergeleri okut
tuk, daha henüz işleme geçmedik, önergelerin hepsi
ni grupman yapalım, oylamaya geçtiğimiz sırada ay
nı talebi dile getirirsiniz. 

Efendim, 3 üncü madde üzerinfde 25 kadar öner
ge var, bu önergeleri geliş sırasına göre okutmuş 
bulunuyorum. Şimdi, aykırılık sırasına göre okutup 
komisyon ve hükümetin fikirlerini alacağım, ondan 
sonra oylamaya sunacağım. O zaman oylama talebi
nizi de dile getirirsiniz. 

Efendim, önergeler okunmuş bitmiş olduğu halde, 
şimdi bir önerge daha geldi. Yani bu biraz usulsüz 
oluyor. O önergeyi de tabiî artık aykırılık sırasına 
göre işleme koyarız. 

MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Hakkın 
kötüye kullanılması olmuyor mu Sayın Bakanım? 

BAŞKAN — Efendim, biz tabiî İçtüzük neyi icap 
ettiriyorsa onu yapacağız. 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — Müsaade eder mi
siniz? 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — Sayın Başkan, 
Anayasanın 88 inci maddesi; bir kanun tasarısı gö
rüşülürken madde veya fıkralara ilişkin en fazla 4 
tane önergenin verilebileceğini emreder. Yeniden 
gruplandırıfken buna dikkat etmenizi rica edecektim 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Şimdi önergeleri aykırılık sırasına göre okutuyo

rum : 

Yüksek Başkanlığa 
343 sayılı tasarıda yer alan fiillerin bir kısmı şahsî 

şikâyete bağlıdır. Bu madde, özel bir kanun olan Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanununu yürürlükten kal
dırmadığına göre, çelişkinin giderilmesi için, madde
nin Komisyona iade edilerek yeniden düzenlememe
sini talep ederiz. 

Hatay Milletvekili 
Mustafa Çelebi ve 

arkadaşları 
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BAŞKAN — Evet, sayın komisyon ve sayın hü-
met katılıyorlar mı? 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, usul 
halkkında söz istiyorum. 

'BAŞKAN — Bir dakika efendim, şimdi olmaz. 
İÇİŞLERİ- KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 

TUNÇStPER (Balıkesir) — Katılmıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Sayın hükümet? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

SALIM EREL (Konya) — Sayın Başkan, usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hayır, şimdi olmaz. 

n . — YOKLAMA 

BAŞKAN — Sayın Seyfi Oktay, demin söyledi
ğiniz hususta tale'biniz varsa şimdi söyleyiniz efen
dim. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Evet, yoklama 
itsiyoruz Sayın (HP sıralarından 10 milletvekili aya
ğa kalktı) Başkanım. 

BAŞKAN — isimleri alalım efendim. 
Sayın Oktay, Sayın Taşdemir, Sayın Erel, Sayın 

Kuşihan, Sayın Baykal, Sayın Gürbüz, Sayın ipek, 
Sayın Cengiz, Sayın Gürpınar, Sayın Akıncı. 

Evet, adet tamam efendim. 

Efeud'im, Halkçı Parti mMeltivekiılıleı'inÜeri bir yıok-
iaıma önerisi gelmliiştir, onu tatlbilke kioyuıyorum, 

Yoklama basılansın efendim. 

(Yoklama yapıldı) 

©AŞK1AN — Sayın mıiielîvekMeri, toplantı yeter
sayımız vardır. 

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

7. — 4.7.1934 Tarihli ve 2559 Sayılı Polis Vazife 
ve Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyon
ları raporları (1/692) (S. Sayısı : 343) (Devam) 

BAŞKAN — Müzakerelere kaldığımız yerden de
vam ediyoruz. 

Son olarak önergeyi okutmuştum. Komisyon ve 
hükümet bu önergeye katrlmamışlardi. Bu en aykırı 
önergedir. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kaibıi edenler... 
Etmeyenler... Sayın Mustafa Çele'bi ve arkadaşlarının 
önergesi kabul edilmemiştir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Ankara Milletvekili Seyfi Oktay ve arkadaşları

nın önergesi : 

Yüksek Başkanlığına 
Görüşüimetike olan 343 sıra sayılı kanun tasarı

sının 3 üncü maddesinin metinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Sayın komisyon ve sayın hükümet, 
Sayın Seyfi Oktay ve arkadaşlarının önergesine ka
tılıyor musunuz? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATILLA 
SINı(Muş)—Katılıyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

SALİM EREL (Konya) — Usul hakkında söz is
tiyorum Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Hayır efendim, söz vermem müm
kün değil şimdi. 

SALIM EREL (Konya) — Komisyonun çokluğu 
yoktur Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Seyfi Oktay ve arkadaşları
nın önergesini oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 
Kabul etmeyenler... önerge ka'bul edilmemiştir efen
dim. 

Sayın Komisyon Sözcüsü, önergeyi kabul ettiğiniz 
zaman komisyon çoğunluğunuzun olması lazım. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ 
NİHAT AKPAK (Sakarya) — Sayın Başkan, arka
daşlarımız yerlerinde oturuyor. Hepsinin 'burada otur
ması gerekmez ki. 

'M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Müsaade eder 
misiniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) Efendim, İçtüzüğün 
46 ncı maddesi açık : «Komisyonlar, Genel Kurulda 
başkan veya başkanvekili veya o konu için seçilmiş 
özel sözcü veya sözcüler tarafından temsil olunurlar. 
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Komisyon sıralarında, toplantı yetersayısını temin 
edecek sayıda komisyon üyesi yer almamışsa, komis
yon temsilcisi; komisyon metninin değiştirilmesini is
teyen •önergelerin reddini veya komisyona iadesini is-
teyeblir.» denilmiş. Bu durumda kabulünü isteyemez, 
katıldığını beyan edemez efendim, 

BAŞKAN _ Evet efendimi, eVet. «Katılldırn» di
yemez, doğru. Biliyoruz onu. Müsaade 'buyurun, şim
di görüşeceğimiz önergede bunu uygulayacağız efen
dim. 

'İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSİPER (Balıkesir) — Yetersayı var efendim. 

SALİM EREL i(Konya) — Yetersayı yoktur efen
dim, lütfen yoklama yapılsın. Komisyon 21 kişidir, 
7 kişi olması lazım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, onu. biz de biliyoruz tabiî. 
Demin de Sayın Seyfi Oktay okudular o maddeyi; 
7 kişi olması lazım. Tabiî soracağım arada. 

Efendim, Sayın Hüseyin Aydemir ve arkadaşla
rının önergesiyle Sayın Aydın Güven Güfkan ve ar
kadaşlarının önergesi aynı mahiyettedir. Binaenaleyh 
birlikte işleme koyuyorum. 

İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir ve arkadaş
larının Önergesi : 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Kanun Tasarı

sının 3 üncü maddesiyle 2559 sayılı Kanunun 11 inci 
maddesinde yapılmak istenilen değişiklikten vazge
çilerek eski hükmün aynen muhafaza edilmesi ve ba
his konusu 21559 sayılı Kanunun 11 inci maddesine 
aşağıdaki hükmün eklenmek suretiyle madde met
ninde değişiklik yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Madde 3. — '2559 sayılı Kanunun 11 inci mad
desine aşağıdaki bent eklenmiştir : 

Polis; genel terbiye ve 'ahlâka aykırı mahiyetteki 
filim, video ve ses bantlarını yapan ve satanları ya
saklar ve gereken kanunî işlemleri yapar. 

Video ve ses bantlarını ticarî maksatla dolduran 
gerçek veya tüzelkişiler 'bu 'bantların birer adedini 
mahallin en büyük mülki amirine vermek zorunda
dırlar. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Komisyon evvelâ 
7 kişilik çoğunluğunu temin etti mi, onu belirtsinler 
efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU ATİLLA SIN (Muş) 
— 2Tin 3̂ te Ti ile toplanır efendim; 7 kişi ile top
lanır, 1 fazlası ile karar alır. 

•M. TURAN BAYEZİT ((Kahramanmaraş) — 8 
kişi olacak. 

-M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Karar için 8 kişi 
gerekli Sayın Başkan. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Karar nisabı ile tem
sil edilir efendim. (HP sıralarından gürültüler) 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN '(Muş) — Tamam, devam edin siz efendim. 

BAŞKAN — 7 kişi efendim, 7 kişi olacak. 
.SALİM EREL '(Konya) — Orada 6 kişi var Sa

yın Başkan, 7 kişi yok. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

SİN 'Muş) — Şu anda verilen önergenize katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın komisyon, biraz evvel okut
tuğum önergeye katılıyor musunuz efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
'SIN (Muş) — Şu andaki önergeye katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Bu önergeye katılmıyorsunuz. İki 
tane önerge aynı mahiyette olmak üzere okuttum; 
katılmıyorsunuz?' 

İÇİŞLERİİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Evet. 

BAŞKAN — Sayın hükümet? 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Efendim, biraz evvel okuttuğum 

aynı mahiyetteki iki önergeye. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz efendim? 
Buyurun; 5 dakika konuşabilirsiniz. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; hükümet bir tasarı 
seVk ediyor. Tasarının gerekçesini lütfen birlikte oku
yalım. 

Değerli arkadaşlarım, biraz sonra önergemiz hak
kında oy kulanacak değerli ANAP'lı milletvekili ar
kadaşlarımın da ilgisini çekmek istiyorum. Hükümet 
getiriyor ve hükümet bir maddenin gerekçesini yazı
yor. Doğal olarak 'bizim, getirilen madde ile gerek
çesinin birbiri ile uyum içinde olmasını beklemek 
hakkımızdır. Şimdi aynı gerekçeyi ve aynı maddeyi 
yazan hükümet, gerekçede şunu diyor : 

«Madde metnine (Eski madde metnine; yani 11 
inci maddeye açıklık getiriyor) açıklık getirilmek, 
özellikle; 

a) Şikâyete bağlı suçları işleyenlere polisin mü
dahalesini sağlamak,» 
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JMadde metnine açıklık getiren hükümetin gerek
çesi... Şimdi sayın 'hükümetimiz madde metnine açık
lık getiriyor : Okuyoruz 3 üncü maddenin 4 üncü 
fıkrasını; ««Herhangi bir müracaat veya şikâyet ol
masa 'bile» diyor. Madde metnine getirilen açıklığa 
bakınız!.. 

Şimdi 'gerekçe ile madde... Hükümet bir kere bu 
Meclise karşı saygılı olmalı ve ne demek istiyorsa 
açık açık gerekçeye yazmalı ve o gerekçeye uygun 
madde metnini de getirmelidir. Gerekçede başka 'bir 
şey söylüyor, maddeyi başka 'bir şekilde getiriyor. 

Ne olmuştur bu değişiklikle? Bu değişiklikle şu 
olmuştur : Polis, kendi ahlak ve terbiye anlayışını, 
bir polis kurumu da değil, her bir polis, tek tek polis, 
tek tek jandarma, hatta geceleri bekçi kendi ahlak ve 
terbiye anlayışını hiçbir şikâyete gerek kalmaksızın 
vatandaşa kabul ettirme ve kabul etmemesi 'halinde 48 
saat nezarete alma hakkını elde etmiştir. İşte hükü
met burada, işte komisyon burada; «Böyle değildir» 
desinler ve oyunuzu özgürlük içinde kullanınız. 

Tekrar altını çizerek söylüyorum : Bir kurum 
olarak değil, tek tek polis ve tek tek jandarma hiç
bir şikâyet dahi olmaksızın sokaktaki bir adamı ya
kalayacak ve sen genel terbiye ve ahlaka aykırı dav
ranıyorsun, seni 48 saat nezarete alıyorum, seni şu 
hareketlerden men ediyorum, diyecek. 

Şimdi, liberal bir devlette, azıcık özgürlüklere 
saygı duyan bir devlette, vatandaşına belli ölçüde 
takdir hakkı tanıyan bir devlette bir vatandaşa ken
disine sarkıntılık mı ediliyor ya da kendisine karşı 
bir ahlaksızlık ve terbiyesizlikte mi bulunuluyor, bun
ları kendisinin takdir etme hakkı verilmiştir. Aksi 
takdirde liberal bir devlet olmaz, faşist devlet olur. 
Neyin terbiyeye aykırı, neyin ahlaka aykırı olduğu
nu ben belirîeyemiyorsaim ve ben bundan şikâyetçi 
değilsem, benim şikâyetçi olmadığım bir konu hak
kında polisin işlem yapması hakkı yoktur. Bu hakkı 
tanırsanız yarın polisin, jandarmanın ve bekçinin 
tek tek gece kapınızı çalıp; genel terbiye ve ahlaka 
aykırı hareket ediyorsun ya da sevgilinle el ele, kol 
kola yürürken ya da çocuklarınız bir diskotekte dans 
ederlerken ya da çocuklarınız aşk yaparlarken, bir
birlerini severlerken, insanca sevgiyi kastediyorum, 
cinsel sevgiyi değil... '(ANAP sıralarından «Aşk olur 
o, aşk» sesleri) İnsanca sevgiyi kastediyorum. Aşk 
da ayıp değildir, bunu da öğrenin; insanca sevgiyi 
kastediyorum. <ANAP sıralarından gürültüler) 

İBAŞKAN — Hatibin konuşmasına müdahale et
meyin efendim. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Po
lis gelecek, jandarma gelecek, bekçi gelecek, genel 
ahlaka ve terbiyeye aykıridır, diyecek, sizin çocuk
larınızı, beni ve hatta Sayın Başbakanı gerekirse do
kunulmazlığı kalktığında; çünkü Sayın Başbakanım 
da zaman zaman sevgili eşiyle el ele dolaşıyor. 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, bağlayalım efendim. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Eğer 

bir jandarma, eğer bir polis, eğer bir 'bekçi bunu ge
nel terbiye ve ahlaka aykırı bulursa, Sayın Başba
kanım şikâyetçi olmasa dahi onu alıp nezarete gö
türecek, hareketlerinden men edecek, 48 saat de göz
altında tutacak, işte madde bu; madde maalesef bu. 

Bir toplumda... 
BAŞKAN — Sayın Gürkan, lütfen bağlayalım 

efendim, süreniz tamam oldu. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN {Devamla) — Efen
dim, Sayın Başbakanım, zabıtlara 'geçti mi, geçmedi 
mi, «Yalan söylüyorsun» diyor bana. Geri almasını 
talep ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Sayın 
Başbakanım bana, «Yalan söylüyorsun» dediler. 
(ANAP ve HP sıralarından gürültüler) Zabıtlara geç
tiyse geri almasını talep ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, ben zabıtları tetkik 
ettiririm efendim. Siz buyurun, müddetiniz tamamdır, 
lütfen. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Bi
tiriyorum efendim. 

Şimdi efendim... 
«ASAN FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Kong

re öncesinde şov yapıyorsun. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Şim

di efendim... 
HASAN FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Evet, 

kongre dolayısıyla şov yapıyorsun. ((Gürültüler) 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Böyle 

diyen arkadaş, okuyup yazması var, (A) fıkrasını oku
sun, «Genel terbiye ve ahlak kurallarına aykırı ola
rak»; Devam ediyorum, «Herhangi bir müracaat ve
ya şikâyet olmasa bile...» Lütfen vicdanınıza terk 
ediyorum. 

Saygılar sunarım. <HP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 
M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan,' 

usul hakkında söz rica ediyorum. 
BAŞKAN — Şlrridi önengeyi oylatjyoruim efen

dim. 
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Mi SEYFÎ OKTAY (Ankara) — Çok önemi bir 
ıhuisus efendim, lütfediniz açıklayayım; usule ilişkin 
efendim. 

BAŞKİAN — Efendim, önergeyi oylamayım, on
dan sonra gelin açıklayın, ne açıklayacaksanız. Ko
misyona sordum, kaltılmıyortfar; hükümete sordum, 
katılmıyorlar.; Sayın Aydın Gürlkan 5 dakikalık sü
rede izahatını yaptı; tabiî o süre de geçti Oylata-
yıan, ondan sonra ne söyleyecekseniz söyleyin efen
dim1. 

M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Peki efendim. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Hüseyin Aydemir 

ve Sayın Aydın Gürkan'ın önergeleri aynı mahiyet
tedir; birlikte işleme koyuyorum. 

Sayın komisyon ve sayın hükümet katılmıyorlar. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Eltaeyenler... Aynı mahiyette olduğu için müşterek 
işleme koyduğum önergeler kalbul edilmemiştir efen-
dlim. 

Sayın Seyfi Oktay, buyurun. 
DEVLET BAKANI A, MESUT YILMAZ (Ri

ze) — Niçin çıkıyor Sayın Başkan? 
iBAŞKAN — önergelerin oylanması safhasına 

geçltiğiimiizden usulü biraz bozuyoruz ama, buyurun 
efendim. (HP sıralarımdan alkışlar) 

Yalnız rica ediyorum, çok kısa ölsün efendim. 

DEVLET BAKANI A, MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Sayın Başkan, neyin hakkında konuşacak, 
kürsüye neden cılktı- (ANAP sıralarından gürültüler) 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; sıon derece önemli, son dere
ce yaşamsal önemi olan, • Meclisimizin onuru ile iliş
kili olan bir hususu, önemli bir usul hatasını hu
zurlarınızda ifade etmek üzere buraya çıkmış bulu
nuyorum., 

iSayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu iktidarın 
yüce Meclisi nasıl hukuka aykırı davranışlar içeri
sine itmek durumunlda olduğunun en önemli bir ör
neğini sizlere sunacağım. (HP sıralarından alkışliar) 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSflPER (Balıkesir) — Bunun usule ne ala
kası var Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Bir dakika efendini; müsaade 
edin. 

M. SiEYFl OKTAY (Devamla) — İçtüzüğümü
zün 74 üncü maddesini okuyorum değerli arkadaş
larım; «Hükümetçe hazırlanan kanun tasarıları bütün 
bankalarca imzalanmış olarak ve gerekçesiyle bir
likte Meclis Başkanlığına sunulur.» Amir bir hüküm. 
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Oysa, polis vazife ve salahiyetlerine ilişkin, bu 
tasarıya bakın, Sayın Millî Eğitim Balkanı Vehbi 
Dinçerler'in bu tasarının altında imzası yoktur. Bu, 
tam anlamıyla vahim bir haltadır ve aslında bugüne 
kadar komisyonlaılda bile görüşülmemesi gereken bir 
hususlar; konuşulmaması gereklidir. 

Korn'isyanlarda görüşülmesi ve komisyonlarda 
alınan kararlar şu hüküm karşısında tümüyle keen-
lemyekûndür./ 

Değerli arlkaldaşlarum, ikinci bir hususu arz et
mek istiyorum : Yüce Meclis adına hizmet eden, 
onu temısıiDen hizmet Veren ve yüce Meclisin onu
runu temsil etmek durumunıda olan komisyon, aynı 
mahiyetltefci 2 ayrı önergenin bir tanesine katılmış, 
diğerine kaJtılmamışItır. Böylesine bir davranışta oid-
'diyet aramak mümkün değildir. Sayın Başkanlık Di
vanından bu konuda komisyonun dikkatini çekme
sini talep ediyorum ve şunu arz ediyorum : 

İmza noksanı nedeniyle bu tasarının şu ana ka-
darki görüşmeleri keenlemyekûndur. Bundan sonra 
da görüşülmesi mümkün deği'Mir. Başkanlık Divanı
nın bunu takdir buyurmasını ve görüşmelere son ve
rilmesini diliyorum. 

Saygılar sunarım. (HP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışllar) 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, lütfen 
yedenimize oturalım efendim. 

M, SEYFt -OKTAY (Ankara) — Değerlendiril
mesini talep ediyoruz Sayın Başkan. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 
Başkan, 3 üncü madde hakkında mı, yoksa kanunun 
tümü hakkında mı konuşuyoruz?1 

İBAŞKAN — Sayın Seyfi Oktay çıktılar ve ko
nuştular. Onun tavzihi sadedinde söylüyorum : Tür
kiye Büyük Millet Meclisine gönderilen bu Kanun 
tasarısı üzerinde, orijinalimde Sayın Vehbi Dinçer
ler'in imzası vardır efendilin., (ANAP sıralarından 
«ıBratvo» sesleri, alkışlar) 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
komisyondan geçen fotokopiler elimizde, burada yok, 

BAŞKAN — Burada da var efendim. 

M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Daha sonra ik
mal edimüş olabilir. Bunun araştırılmasını işitiyoruz. 
Bu husus araştırılmadan tasarı görüşülemez. 

İBAŞKAN — Bilmiyorum. 
M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 

işte foitlokopi ve işte komisyon raporları Fotokopi 
komisyon raporlarına ilişkindir. Fotokopide imza 
yoktur efendiim. 
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BAŞKAN — Evet efendim, sizin elinizdekinıde 
ylok; fakat buraya gönderilmiş olanda var. Onu söy
lüyorum ben de. Onun ne şekilde olduğu veya şu, 
bu... (GürüMer) 

Bir dakika efenldim, mesele bitmiştir.. 
KbmJsıyonun kabulü veıya adeimî kabulü kendi

sine j taalluk elden ibik meseledir; tabiî o komisyo
nun jjşüdür. Onun içim bir şey Söyleyemeyiz. Talbiî 
nazarı dikkatini çekeriz^ Aynı mahiyetteki... 

M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Meclis Başkan
lık Divanının doğrudan doğruya dikkate alması ge
rekeni bir husustur. İçMilzülk hü'kmıü açılktır; nasıl ge
çiştirirsiniz Sayın Başkan? 

(BAŞKAN — Sayın Oktay, aynı mahiyeltteki öner-
geleıin eğer birinde kalbul varsa, ötekisinde de yine 
aynı -Mkamötföe olmalıdır. Gayet talbiî bu. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSİIPBR (Balıkesir) — Aynı mahiyette ise Baş
kanlık Divanının birleştirmesi lazım. Demek ki, ayrı 
mahiyetteki ayrı ayrı sunulmuş. 

(RJMŞKAN — Devam ediyoruz. 
Diğer ÖnengeDeri aykırılık sırasına göre okutu

yorum... 
M. SEİYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 

bu konudaki mütalaanızın mutlaka zabıtlara geç
mesi! lazım. Meclis Başkanlık Divanının değerlendir
mesi gerekir konuyu. İçtüzük hükümlerine uyulma
sını işitiyoruz;.,' 

(BAŞKAN — Burada şimdli benim elime verilmiş 
olan orijinal nüshasını size okumuş oldum; ama 
gene de sizin bu iddianız üzerinde dururuz efen
dim., 

M. SEYFİ OKTAY (Ankafa) — Üzerinde du
rulması gereken bir iddia olarak görüyorsanız, bu 
Midia araştırıldıktan sonra toplantıya devam edil
melidir. Bu mümkün değiMir. Açık belge sunuyo
ruz Sayın Başkan. Bu beliğe karşısında tasarının 
görüşülmesine detvam edilemez. 

BAŞKAN — Buraıda da bir açık beliğe var 
efenidiim; rica ediyorum. Lütfen oturun efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan 343 sıra sayılı tasarının 

3 üncü maddesinin (A) fıkrasının metinden çıkarıl
masını arz ve teklif öderiz. 

SaylgılarımızJlia., 

tçel MMöüvekili Durmuş Fikri Sağlar ve arkadaş
ları 

BAŞKAN — Sayın Fikri Sağlar ve arkadaşla 
nnın önergesünte sayın, komisyon katılıyor mu? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN .— Çoğunluğunuz; yani 7 kişi var mı 
efendin? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Var efendim; 7 kişiden de fazla 
var,, 

BAŞKAN — Var. 
Sayın hükümle/t?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRTM AKBULUT 

(Erzincan) — Karımıyoruz efenldim. 
BAŞKAN — Sayın Fikri Sağlar, önergeniz üze

rinde konuşmak için size 5 dakika süre tanıyorum 
efendim.! , 

'Buyurun. (ANAP sıralarınldan «Komisyon öner
geye katıMı» sesleri) 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Sayın Başkan, önergeye komisyon 
katılıyor, hükümet kaltıllmıyior. 

BAŞKAN — Efendilim, Sayın Fiıkiri Sağlar ve 
arkadaşlarının önergesine komisyon katılmıştır, hü
kümet kaltılmıyor,: 

Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul eden
ler..., 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Sayın 
Başkan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, oylamaya geçtik. 
ÖMER KUSHAN (Kars) — Sayın Başkan, ko

misyon üyelerinin tamamının müspet oy kullan
ması gerekir.) 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — O hangi kanunda var beyefendi? 

ÖMER KUİŞHAN (Kars) — Komisyon üyeleri 
katılmıyorsa arkadaşımıza konuşma hakkı doğar. O 
'balkımdan ya katılırlar veya oy vermeleri gerekir 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efehdimı, «komisyon katılıyor mu?» 
deldiğim zaman... (HJP sıralarından, «Kjomîsyon üye
lerinin kabul oyu vermesi lazım» sesleri) Kaç kişi 
katılıyor efend'üm?.. 4'e 3 kaitiıyorSunuz. Kabul etti
ğinle dair 4 kişi elini kaldırsın-

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Sayın Balkan, 7 kişiden illâki 4 kişi 
kabul oyu verecek demek değildir. Bu 7 kişinin ica-
'bırida 2 kişisi kalbul oyu verir 5 kişisi de çekimser 
kalır ve böylece de kalbul edilmiş olur. (HP sıra-

— 287 — 



T. B. M, M. B : 112 

larından, «Öyle şey olmaz, fcalbul etmeleri lazımı» 
sesleri)! 

Eferidim, o zaman akisini ispat edin. 
BAŞKAN — önergeyi kabul etmeyenler.,. öner

ge kabul edememiştir elfemıdiîm. . 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
İzmir Milletövfckili Durean EımJtrb'ayer ve arka

daşlarının önergesi : 
A) Gıenel teırlbiyte ve alMâfc kuralarına aykırı 

olarak; uıtanç veridi veya foiplıta düzeni bakımınidan 
Itasvip edilmieyen tavır ve davranışta bulunanlar ile 
benzeri gösteri yapanları, 

BAŞKAN — Sayın Durean Emirbaiyer ve arka
daşlarının önergesi okunmuştur. 

Sayın komisyon katılıyor mu? 

İÇİŞLERİ KOİMİÎİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyoruz, 

BAŞKAN — Katılıyor. 
Sayın hülkünılet?.̂  

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
'(Erzincan) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın hükümet katimıyor. 
Sayın Durean Emirbaıyer... 
SALİM EREL (Klonya) — Sayın Başkanım, ko

misyonun tuitum Ve davranışı haklkıintöa, usul hakkın-
Ida söz işitiyorum. 

46 neı ma'dldede, «Komisyonlar, Genel Kurulda 
ibaşkan veya başkanvekili veya o konu için seçilmiş 
özel sözcü veya sözcüler tarafından tettısiil olunur
lar» diyor. Temsil eden arkadaşların ön sırada otur
ması lazım. Bu, Büyük Milelt Meclisine karşı say-
gıSızlıikltan başka bir şey değildir. Sayın Komisyon 
Başkanı en arka sırada oitturuıyor. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSİPER (Balıkesir) — Sen saygılısın da niye 
orada oturuyorsun? Gel buraya... 

BAŞKAN — Sayın Durean Emirbayer'in önerge
sine sayın komisyon katılıyor, sayın hükümet katıl
mıyor. 

Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 3 üncü mad

desiyle değiştirilmesi istenen 11 inci maddesinin (A) 
bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Zonguldak Milletvekili İsa Vardal ve arkadaşları. 
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Bent (A) : Edep ve ahlâk kurallarına aykırı ola
rak; utanç verici ve toplum düzenini bozucu tavır 
ve davranışta bulunanlar ile söz, şarkı, müzik veya 
benzeri gösteri yapanları, 

BAŞKAN — Sayın İsa Vardal ve arkadaşlarının 
önergesini okuttum. 

Sayın Komisyon, bu önergeye katılıyor musunuz? 

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

BAŞKAN — Sayın hükümet?.. 

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

BAŞKAN — Sayın komisyon katılıyor, sayın hü
kümet katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Sayın İsa Vardal ve arkadaşlarının 
önerigesi kalbul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
İstanbul Milletvekili Recep Ercüment Konuk-

man ve arkadaşlarının önergesi : 
«A) Genel ahlâk ve edep kurallarına aykırı ola

rak; utanç verici ve toplum düzeni bakımından tas
vip edilmeyen tavır ve davranışta bulunanlar ile bu 
nitelikte söz, şarkı, müzik veya benzeri gösteri ya
panları, 

e) Genel ahlâk ve edebe aykırı mahiyetteki film, 
plak, video ve ses bantları yapan ve satanları,» 

BAŞKAN — Sayın Ercüment Konukman ve ar
kadaşlarının vermiş oldukları önergeyi şimdi okut
tum. 

Sayın komisyon, bu önergeye katılıyor musunuz? 

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

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın hükümet?.. 

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

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Konukman ve arkadaşlarının önergesine sa

yın komisyon ve sayın hükümet katılıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 
Efendim, Sayın Sabahattin Eryurt ve arkadaşla

rının bir önergesi vardır. Bu, biraz evvel kabul edi
len önerge ile aynı istikamettedir. Binaenaleyh, eğer 
kabul ederseniz, kapsamı aynı olduğundan işleme 
koymayalım efendim. 

Bu hususu kabul ediyor musunuz efendim?.. 



T. B. MU M. B : 112 

SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Sayın 
Başkan, mahiyetinin anlaşılması için okunsun efen
dim. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum efendim : 
Sayın Başkanlığa 

Tasarının madde 3/A bendi başlangıcındaki «Ge
nel terbiye ve ahlâk kurallarına» yerine «Edep ve 
ahlâk kurallarına» ibaresini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Erzurum Milletvekili Sabahattin Eryurt ve arka

daşları. 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Efendim, ka

bul edilen önerge benim önergem ile aynı doğrultuda; 
fakat benim imzam var mı, yok mu bilemiyorum. 

HAYDAR KOYUNCU (Konya) — Kabul ediyo
ruz. 

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

BAŞKAN — Efendim, önerge esas itibariyle ka
bul ediliyor; fakat aynı mahiyette olduğu için işleme 

* koymuyoruz. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Polis Vazife ve 

Selahiyet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Tasarının 3 üncü maddesiyle değiştirilen İİ inci mad
desinin (A) ve (B) fıkralarından «Genel terbiye» 
ibaresi çıkarılarak, bunun yerine Türk Ceza Kanu
nunun 576 ncı maddesine uygun olarak «Edebe mu
halif bir surette» tabirinin ikamesini arz ve teklif 
ederiz. 

Trabzon Milletvekili Osman Bahadır ve arkadaş
ları. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Osman Bahadır ve 
arkadaşlarının önergesini okuttum. 

Sayın Komisyon?.. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

SIN (Muş) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Efendim, biraz evvel okunan ve kabul 
edilen önerge ile aynı mahiyette olduğunu zannedi
yoruz ve. o önerge ile arasında bir farklılık olma
mak kaydıyla katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın önerge sahibi, biraz evvel ka
bul edilen önergeye katılmıştınız. Bu önerge de onun
la aynı mahiyette olduğundan, geri alır mısınız? 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Efendim, bu 
doğrultuda bir değişiklik yapılmıştır Bu yeterfidir. 
Önergemi geri alıyorum. 
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BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 343 sıra sayılı Polis Va

zife ve Selahiyeti Yasasının 3 üncü maddesinin (A) 
fıkrasının son satırındaki «söz» kelimesinin şarkı, söz 
ve müzikten oluşur genel prensibinden hareketle ya
zılmasına gerek olmadığından, metinden çıkarılması
nı arz ve teklif ederiz. 

Kars Milletvekili Ömer Kuşhan ve arkadaşları. 
BAŞKAN — Efendim şimdi Sayın Divan Üyesi

ne Sayın Ömer Kuşhan ve arkadaşlarının önergesini 
okutmuş bulundum. 

Sayın komisyon, bu önergeye katılıyor musunuz 
efendim. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Sayın Başkan, komisyon mutabakat 
sağladı ve katılıyor. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ömer Kuşhan ve arkadaşla
rının biraz evvel okutmuş olduğum önergesine sayın 
komisyon katılıyor, sayın hükümet katılmıyor. 

önergeyi bu haliyle oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler..*, önerge kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 

3 üncü madde (A) bendinde «Söz, şarkı, müzik veya 
benzeri gösteri yapanları» deyiminin baş tarafına : 
«Aşırı derecede toplumu rahatsız edecek şekilde» eki
nin getirilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Erzincan Milletvekili Veysel Varol ve arkadaş
ları. 

BAŞKAN — Sayın Veysel Varol ve arkadaşları
nın önergesini şimdi okutmuş bulundum. 

Sayın komisyon, bu önergeye katılıyor musunuz 
efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU ÜYESİ MEHMET 
UMUR AKARCA (Muğla) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) —Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Veysel Varol ve arkadaşları

nın önergesine sayın komisyon katılıyor, sayın hükü
met katılmıyor. 
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Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir efen
dim. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 343 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesinin, 

«Madde 11. — Polis» lafzından sonra, «(c) ben
di dışında takibi şikâyete bağlı olmak kaydıyla» laf
zının ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Sivas Milletvekili Yılmaz Altuğ ve arkadaşları. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz Altuğ ve arkadaşları 

tarafından verilmiş bulunan önergeyi okuttum. 
Sayın komisyon bu önergeye katılıyor mu efen

dim? 

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

BAŞKAN — Sayın hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 
YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Bu önergeyi biz 

geri alalım. Çünkü aynı mahiyette bir önerge kabul 
edildi; Sayın Tombuş'un önergesiyle bizim önerge 
aynı. Onun için, ben anlayamadım hükümet niçin 
katılmıyor? önergemi geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim, 

Türkiye Büyük Mille* Meclisi Başkanlığına 
Polis Vazife ve Selafeiyetleri Kanununun Bazı 

Maddelerinin Değiştirilmesine Dair olan tasarının 3 
üncü maddesinin (B) bendinin aşağıda yazı'lı şekilde 
ıdeğiştirihnesinl arz ve teklif ederiz. 

B) Kız, kadın ve çocuklar jile genç erkeklere söz
le veya herhangi bir şekilde sarkıntılıkta bulunanları, 
kötü alışkanlıklara ve her türlü ahlaksızlığa yönelten
lerle teşvik edenleri, 

Erzurum Milletvekili Sabahattin Eryurt ve ar
kadaşları 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞK1ANVEKİLİ Nİ
HAT AKPAK (Sakarya) — Sayın Başkanım, aynı 
mahiyette önergeler olması lazım. 

(BAŞKAN — Sayım Divan Üyesine okuttuğum 
Sabahattin Eryurt ve arkadaşlarının önergesine ko
misyon olarak katılıyor musunuz efenldim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Sayın Başkanım, o okunduğu zaman 
dikkat edildiyse, zaten buradaki (B) bendiyle değişen; 
çocukları, kız ve kadından sonraya koymuş. Yani bu
rada bir kelime değişikliği var, başka bir şey yok. 

Yoksa buradaki metinle oradaki metin hemen hemen 
aynı. Redaksiyon değişikliği var. Bu önergeyi veren 
hangi amaçla vermiş, onu anlayamadık. Buradakiyl'e 
verilen önerge hemen hemen aynı. 

BAŞKAN — Katılıyor musunuz, onu söyleyin 
efendim? 

İÇİŞLERİ KOMIİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (iMuş) — Katılıyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKJBULUT (Er

zincan) — Katamıyoruz efendim, 
BAŞKAN — Sayın Sabahattin Eryurt ve arkadaş

larının önergesine sayın komisyon katılıyor, sayın hü
kümet katılmuyor. 

Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir 
efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkanım, önergelerin oylanması hususunda İç
tüzük maddesinin tefsirinde bir tereddüt hâsıl oldu; 
yapılan uygulamanın yanlışlığı 'konusunda Usul hak
kında görüş arz etmeme müsaadelerinizi arz ederim. 

BAŞKAN — Demin sayın... 
İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

önergelerin oylanması konusunda takip edilen sistem
le İçtüzüğe aykırı bir davranış gördüğümüz kanısı 
bizde uyandı. Müsaade buyurursanız arz edeyim. 

IBAŞKAN — İçtüzüğün.,. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Usul 
hakkında. 

BAŞKAN — 46 ncı maddeyi ben buradan size 
okuyayım. 

M, TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Yaptığınız işlemin; yani komisyonun katıldığı önerge
lerin oylanmaması gerektiği kanaatindeyiz. Müsaade 
ederseniz onu arz etmek istiyorum. 

IBAŞKAN — Usul hakkındaysa İçtüzüğün hangi 
maddesinde?.. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — İç
tüzüğün 88 inci maddesiyle ilgili prosedür yanlış uy
gulanıyor kanaatindeyiz. Onu arz etmeme müsaade 
buyurun. 

IBAŞKAN — 88 inci madde, değil mi efendim? 
ıM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Evet 

efendim. Müsaade buyurursanız kürsüden arz edeyim. 
IBAŞKAN — Efendim, size müteallik; sizin de için

de müdahil olduğunuz bir önerge gelirse o zaman size 
söz veririz. 
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M.. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
önergeler oylanıyor zaten, bundan sonra da oylana
cak. Eğer yüksek heyetiniz kabul ederse, bir yanlış
lık yapılmasın. Bunun tasrihine imkân vermek bakı
mından müsaade buyurursanız kısaca arz edeyim. 

(BAŞKAN — Anlıyorum ve teşekkür ediyorum. 
Buyurun efendim, buyurun. 

İM. SEYFÎ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
önergelerin de oylanmasından önce ve çok önemli 
konu üzerinde size maruzatta 'bulunacağım. 

öyle sanıyorum ki, gerçekten çok önemli, vahim 
bir noksanlıkla bu Yasa tasarısının görüşmeleri sür
dürülmektedir. Komisyonlarda tevzi edilen ve havale 
edildiği burada belli olan; yani noksan haliyle ko
misyonlara intikal ettiği açıkça belli olan bir tasarı 
söz konusu. Bu husus aranmadan bu görüşmelere de
vam etmek olanaksızıdır. Bir vahim hata yapılıyor. 
Lütfen tetkik buyurun, ondan sonra devam edelim. 

(BAŞKAN — Yani, Sayın Vehbi Dinçerler'in im
zası meselesi mi efendim? 

İM. SEYFÎ OKTAY (Ankara) — Evet efendim. 
İşte efendim belge elimde. Noksan haliyle havale 
edildiği açılk efendim. «Adalet ve İçişleri komisyon
larına havalesi» diye var efendim. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müsaade edin de 
arkadaşımız bîr hususu söylüyorlar, ben de anlamış 
olayım» ona göre işlem yapayım. 

Demin bunu söylediniz ve ben de, bizim elimiz
deki orijinal nüshada imzanın olduğunu size bildirdim. 

ıM. SEYFÎ OKTAY (Ankara) — Efendim, daha 
sonradan atılmış bir imzanın geçerliliği olamaz. Bir 
defa imzalar ikmal edilmeden havalesi mümkün değil. 

BAŞKAN — Sayın Oktay, ara verdiğimiz zaman 
size elimizdeki nüshayı gösteririz. O sonradan mı 
atılmıştır? Bir zühul eseri olarak atılmamış yani oraya. 

M. SEYFÎ OKTAY (Ankara) — Bir belge sunu
yoruz efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkanım, bizdeki metni tetkikinize arz ediyorum, 
buyurun. 

IBAŞKAN — Efendim, oturun, anladım. 
ÖMER KUŞOAN (Kars) — Sayın Başkan, ko

misyonda görüşülen ve komisyon üyelerine dağıtılan 
tasarı fotokopisinde bakanın imzası yok, Benimde 
ellimde var, fakat bunda imza yok. 

0ÖASKAN — Sayın Bayezit, buyurunuz. Lütfen kı
sa konuşacaksınız. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; bir usulü hatanın 
tekrar edilmemesini sağlamak bakımından söz aldım. 

Dün uyguladığınız bir sistemle, muhalefetin önerge
ler üzerindeki konuşma hakkını kaldırdınız. Ancak, uy
guladığınız sistem içtüzüğe uygun mudur? (ANAP sı
ralarından «Uygun', uygun» sesleri) Uygun ise, bu 
sisteminizi alkışlamanız gerekir mi, bunu açıklamak 
istiyorum. 

önergeler komisyon tarafından benimsenir veya 
benimsenmez; komisyonun takdiridir. (ANAP sıra
larından gürültüler) 

Bir dakika kardeşim dinle. 
Komisyon tarafından benimsenir veya benimsen

mez. 
İçtüzükte hükümetin benimsemesi veya benim

sememesi diye bir mevzu yok. O husus uygulamadan 
geliyor. Onun için hükümeti kale almıyorum; ama 
komisyonun benimsemesi veya benimsememesi önem
li..., w 

Komisyon önergeyi benimsemez ise, söz hakkı do
ğuyor, Genel Kurul kararını veriyor. Komisyon be
nimserse, önergenin oylanmaması gerekir. (ANAP sı
ralarından gürülıtüler) Komisyonun benimsediği önerge, 
madde oylanırken komisyonun benimsediği önerge 
doğrultusunda maddenin oya sunulması suretiyle de
ğerlendirilmesi gerekir. Yaptığımız uygulama budur. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

Arkadaşım bağırma. 
Sayın Başbakanım elinizi lütfen vurmayın, siz de 

sayın bakan alkışlamayın. Hataların üzerine hata ya
pılmaması.. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Buradan ben inerim, sen böyle dersen inmem. 
IBAŞKAN — Sayın Bayezit, lütfen cevap verme

yin; konuşmanızı sürdrün. 

İM. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Hataların 
üzerine hata yapılmaması için, her şeyi bilmenizin 
mümkün olmadığını düşünerek ve insan olmanız ne
deniyle hepinizin her dem hata yapabileceğinizi dü* 
şünerek ikâz ediyoruz. Bunun değerlendirilmesi Sa
yın Başkanlık Divanına aittir. 

Özetle arz ediyorum ki, komisyonun benimsemesi 
hiçbir surette bir siyasî mekanizma olamaz, hiçbir 
surette komisyon, benimsediği bir önergi oya sun-
duramaz. Madde oya sunulur, benimsenen önerge 
doğrultusunda oya sunulur. 

Başkanlığın bunu değerlendirmesini arz ediyorum. 
Saygılar sunarım. (HP sıralarından alkışlar) 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
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M, SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
lütfen itirazınuzsı bir değerlendirmeye talbi tutup, belli 
bir karardan sonra lütfen görüşmeye devam edin. 
Önemli bir konu, önemli bir noksanlık ve vahim bir 
hata. Bunu nazara almamazlık edemezsiniz. (ANAP 
sıralarından gürültüler, «Uısuil hatası işleniyor» ses
leri) 

BAŞKAN — Sayın Oktay, sizün son söylediğinizi 
anlamadım. 

Lütfen gürültü etmeyin de anlayayım, ona göre 
hareket edeyim efendim. (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sonradan atıl
mış. Tümünde yok, tevzi edilenlerde yok. 

BAŞKAN — O zaman gelirsiniz bize, ara ver
diğimiz zaman size gösteririz. Sonradan mı atılmış, 
yoksa zamanında mı atılmış, ona bir kere de zatı 
âliniz kanaat getirirsiniz. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Ama o ana ka
dar devam edecektir. Eğer aksi tespit edilirse.,. 

(BAŞKAN — Efendim, yalnız kanun tasarı ve 
teklifleri buradan geçince bunların işleri bitiyor değil. 
Eğer bunun aksi sabit olursa, sübut bulursa o zaman 
da yapılacak muameleler vardır. 

Tabiî bu sizin tarafınızdan daha evvel mademki 
incelenmiştir, bunun ç'ok dalha önceden Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığına bildirilmesi gerekirdi, 
burada değil efendim. 

M, SEYFİ OKTAY (Ankara) — Eğer bunun aksi
ni ispat ederseniz, o zaman yapılacak bir şey yok. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye 'Büyük (Millet Meclisi Başkanlığma 

Görüşmekte olduğumuz 343 sayılı Polis Vazife 
ve Selahiyeti Yasasının 3 üncü maddesinin (ıB) bendi
nin «genç erkeklere» ifadesinden sonra «yaşlı erkek
lere» ibaresinin ilave edilmesini saygıyla arz ve teklif 
ederiz, 

iKars Milletvekili Ömer Küşlhan ve arkadaşları 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Ömer Kuşhan ve 

arkadaşlarının önergesini okutmuş bulunuyorum. 
Sayın Komisyon bu önergeye katılıyor mu efen

dim? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

SIN (Muş) — Makul, doğru; katılıyoruz Sayın Baş
kan. 

(SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, biz ka
tılmıyoruz ve komisyonda, müzakeresi için önrgenin 
komisyona verilmesini talep edyioruz. 

/İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Sayın Başkan, komisyonun sözcüsüyüm 
ve komisyonun çoğunluğuyla bu karar alınmıştır. 

SALİM EREL (Konya) — Hayır efendim, ko
misyonun çoğunluğuyla karar alınmadı. 

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

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — Ar
kadaşlarınızla görüştünüz mü? Görüşmediğinizi söy
lüyorlar. 

(İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Konuştuk efendim, görüştük; komisyo
na müdahale edemezsiniz, 

ıM. SEYFl OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
İçtüzüğün 74 üncü maddesine göre, herhangi bir 
tasarı tüm bakanlar imza etmeden Meclis Başkanlığı
na sunulsa dahi komisyonlara havale edilemez ve bu 
bir tasarı niteliğini taşımaz. Açık ve belli ki, ko
misyonlara havale edildiği zaman da dahi bu tasarı 
tüm bakanların imzasını taşımamakta idi. (ANAP 
sıralarından gürültüler, «Otur yerine» sesleri) O se
beple bu bir tasarı niteliğinde değildir. Belge sunu
yoruz. Yalnız bendeki nüshada değil, tüm arkadaş
larımızla tevzi edilen nüshalarda da aynı durum vaki 
idi. O halde, tüm bakanlar imza etmeden böylesine 
bir tasarı komisyonlara intikal etmiş ve görüşülmüş
tür. 

Daha sonra imzanın ikmal edilmesi bir anlam ifade 
etmez. Komisyonların aldığı kararların tümü keenlem-
yekûn olduğu gibi, Meclisimizin aldığı kararların da 
tümü keenlemyekûndür. (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

Bu konu, değerleridirilmesi gereken son derece 
vahim bir konudur. Bu konuyu değerlendirilmeden gö-
rüşm'lerin devam etmesi mümkün değildir. 

Bu konuda lütfen Başkanlık Divanı araştırmasını 
yapsın, kararını alsın, onldan sonra devam'edelim. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Oktay, demin bunun cevabını 
size vermiştim1. (ANAP sıralarından alkışlar) 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Bir karar be
lirtmediniz efenldim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun ben anlatayım. Siz 
konuşurken ben dinledim; müısaaıde buyurun ben de 
anlatayım. 

Benim elim'dekinde, yani Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına gönderilmiş olan bu Kanun tasa
rısında Millî Eğitim GenÇl'ik ve Spor Bakanı Sayın 
Vehbi Dinçerler'in imzası var efendim; ama sizin-
kinde yok. (Gürültüler) 
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BAŞKAN — Durun efendim, durun evvela ben 
konuşacağım. Ondan sonra sizler de konuşabilirsiniz. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Komisyona müdahale edemezler Sayın 
Başkan. 

ıBAŞKAN .— Şimdi, benim anlamadığım nokta, 
Komisyonun Başkanının en arkada oturuşudur bir 
kere, her şeyden evvel. Komisyon Başkanı lütfen yeri
ni alınsa daha iyi olur. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSİPER (Balıkesir) — Sayın Başkan, sabahtan 
beri buradayız, Başjkanvekili arkadaşla münavebeli 
oturuyoruz. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Sayın Başkan, arkadaşımız komisyo
numuzun ikinci başkanı efendim, 

BAŞKAN — Tamam ikinci başkan; ama başkan 
varken başkanın oturması gerekir. Daha iyi de olur; 
normali de odur. 

ONURAL ŞEREF, BOZKURT (Çanakkale) — 
Efendim, komisyon üyesi arkadaşların itirazları var. 
Komisyonda görüşülüp oy çoğunluğuna intikal etmesi 
lazım. 

BAŞKAN — Efendim, bu komisyonun meselesi
dir. Komisyonun içinde halledilecek bir meselledir. 
Komisyonun içinde halledilecek mesele Genel Ku
rulda mı halledilecek? Hayır. 

Şimdi, bir komisyon üyesi, aramızda mutabakat 
yoktur, şudur, budur vesaire gibi bir şey söylüyor. 
Komisyonda bir kanun tasarısı veya teklifi müzakere 
edildiği zaman ki, bendeniz 2,5 sene Plan ve Bütçe 
Komisyonunda da bulundum, orada bu iş halledilir 
biter; kimisi muhalif kalır, muhalafet şerhini koyar, 
ötekiler de herhangi bir muhalefet şerhi koymadan 
imza eder ve bu iş komisyonda biter. 

Şimdi bu, komisyonda bitmemiş, Genel Kurula 
geliyor. Genel Kurulda arada bir rey ile... 

İBRAHİM URAL (İstanbul) — 4 oy ile, 4... 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Salim Erel'i kaste

diyorum. 
Sayın Salim Erel «Şu şekildedir, bu şekildedir» 

diye... 
İÇİŞLERİ KOMÜSYONU BAŞKANI NECAT 

TUNÇSİPER (Balıkesir) — 10 üye, 10, komisyonun 
10 üyesi de burada. 

BAŞKAN — Tamam, şimdi 10 üyesi burada. 
SALİM EREL (Konya) — Efendim, verilen ka

rarın altında benim imzam yok. 
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BAŞKAN — Sayın Salim Erel, lütfen oturun 
efendim. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Sayın Başkan, yerim
den usul hakkında söz alabilir miyim? 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — Sa
yın Başkan, şimdi ortaya yeni bir durum çıkmakta
dır. Görüşülen önerge dolayısıyla komisyonun o 
önergeye mütedair kararının ne olduğu konusunda 
bir belirleme yapması gerekir. (Gürültüler) Yani ko
misyonun bu önergeyi kendi iç bünyesinde müzakere 
etmesi lazımdır. Müzakere edilmeden komisyon adına 
ceffelkalem kanaat izhar edilmektedir. Diğer komisyon 
üyeleri, komisyon sözcüsünün kararının kendileri nez-
dinde müzakereye tabi tutulmadığını, bu nedenle ta
karrür etmediğini ifade ediyorlar. O nedenle sözcü
nün beyanı geçerli bir beyan değildir. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSİPER (Balıkesir) — Geçerlidir; Başkan öyle 
söylüyor. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — O 
nedenle zatı âlinizin Başkanlık Divanı olarak onu ge
çerli karar addetmesi de mümkün değildir. Arkadaş
larımız onu arz etmeye çalışıyorlar; yeni tahaddüs 
eden bir durum var. 

İBAŞKAN — Efendim, tamam sizin söylemiş ol
duğunuzu anladım. Komisyonlar, talbiî niteliklerine 
igöre hangi komisyonlarsa; Plan ve Bütçe Komisyo
nu mu, İçişleri Komisyonu mu, Maliye Komisyonu 
mu, (Eskaden ayrıca Maliye Komisyonu da vardı) 
Adalet Komisyonu mu, Anayasa Komisyonu mu, bu 
komisyonlar kendi içlerinde bir terekküp olarak, bir 
oluşum olarak vazife talksıimi yaparlar. Bunun başkanı 
varıdır, ikinci başkanı veyahut başkanvekili vardır, 
dözcüsü vardır, kâtip üyesi vardır ve komisyonlar 
Genel Kurulda başkan, başkanvekili ve sözcü tarafın
dan temsil olunurlar Ve komisyonların fikrimüdir-
leri bu söylediğim şahıslar tarafından dile getirilir, 
Yoksa burada yüzlerce önerge var. Her önergeyi oku
duğumuz zaman ara vereceğiz, bu komisyonlar topla
nacaklar, aralarında müzakere edecekler... O zaman 
kanunların şimdiye kadarki yapılan tatbikatında böy
le olmadı, 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Balkınız Sayın Başkanım; komisyonun oradaki yaptığı 
görüşmesi ayrı, komisyonda yaptığı görüşme ayrı. 
Komisyon, şu anda Genel Kurulun huzurunda kanaa
tini izhar ederken1 yeni bir durum ortaya çıkmak
tadır. Yeni çıkan duruma göre komisyon, kendi içe
risinde bir iç müzakere yapıp, oylayıp, oylama so-
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nucunda takarrür ettiği takdirde size görüş ve mü
talaasını bildirmesi gerekir. Nitekim arkadaşlar itiraz 
ediyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Onura'l Şeref Bözkurt, bunun 
tatbikatta uygulamasına; yani bu şekildeki kanunların 
müzakeresi şifasında uygulanmasına imkânı maddî 
yoktur. Bunlar, yani buraya gelen komfflsyon hangi 
komisyonsa - Adalet Komisyonu mu, İçişleri Ko
misyonu mu, Plan ve Bütçe Komisyonu mu - anla
talım, vuzuha kavuşturalım, ondan sonra lazım gele
ni yaparız, Çok rica ederim. Ona göre bu söylediğim, 
tadat ettiğim şatolar tarafından, yani komisyon baş
kanı, başkanvekili, sözcü tarafından temsil edilirler. 
Artık mutabakat olmuştur ve buraya gelmiştir. Yoiksa, 
mutabakat olmayan şey.,. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 
Başkan, şimdi de karşılıklı sohbet ediyorsunuz, olmaz. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — Sa
yın Başkan, izin verir misiniz, kürsüden arz edeyim. 

BAŞKAN — Efendim gene veririm, müsaade bu
yurun. 

ONORAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Ama yanlış bir uygulama var. 

BAŞKAN — Oturun lütfen, lütfen oturun, tamam. 
NİHAT AKPAK (Sakarya) — Sayın Başkan, ko

misyonun başkaravekili olarak söz istiyorum. 

AYDIN GÜVEN GÜRJKAN (Antalya) — Sayın 
Başkan, İçtüzük, komisyonun nasıl çalışacağını gös
termiştir. Zatı devletleriniz bunu benden daha iyi 
bilirsiniz; bugüne kadarki uygulamadan farklıdır. 
Komisyonun üyeleri arasında mutabakat yoktur. 
Komisyon İçltüzüğe göre çalışacaktır. (ANAP sırala
rından sına kalpaklarınla vurmalar) 

IBAŞKAN — Anlaşıldı, Uü!tfe>n dturunuz ©fendim. 
»(GürÜlltfüler) Lütlfen siz de oturunuz, sonra söz Verece-, 
gjüm eifbnidîîm. 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayım Başkan, iki önieımlKi konuda zatı âliniz de te-
riddldültlüsünüz. Ara verin, düşünün ve karanınızı ve
rin. (ANAP sıratormdan sıra kapaklarına vurmalar) 

IBAŞKAN — Slayın Turtan Baıyezllt, ben söz ver
meden klonuşimıayım. Bakınız bu şekilde yeni bir du
rum ihdas ediyorsunuz. Ben size söz verdim ve ko
nuştunuz. 

\ IİÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVESKİLİ Nİ
HAT AKPAK (Şatoya) — Sayın Bıaışlkan benli de 
dinleyin, biraz da buraya balkın. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ Nİ
HAT AKPAK (Sakarya) — Sayın Başkanımı, ben İç
ilişleri Koımiisyionunun Baışkanıvdkilİyim. Bu gelen ka
nun ve bundan evvel gelen kaınünlar komisyonumuzda 
görüşülmüştür. Koimilsyon üyesi arkadaşlarımız lehte 
yaya aleyhte oylarını tecelli dtibiııımişlerdir ve bu ne
denle de Genel Kurula inmişftir. Gendi Kurulun tasıvi-
Ibline mazlhar olacaktır veya olmaiyaöakltiir. Bu nıok'ta 
'ilçlinlde komiisıyoma yüöe Meclisin itimadı mı yoktur? 

IBu hadiseden sonra, bu ortaya çılkmialkltladır. (HP 
sınaîarından «Ne ailalkası var?» sesleri) 

BAŞKAN — Anlaşıldı efeödîm. 
SALIM EREL (Konya) — Sayın Başkan, şah

sım aidına söz 'iistiyo.rulm. 
IBAŞKAN — Sayın Salim Erel, oturunuz efen-

'dlim, siiz üyesiniz. 
(Sayın Komisyon Balkanı, siz buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
• TUNÇSİİPER (Balıkesir) — Sayın Bıaışkian, raporun 
altında ko'mliisyön başkam olarak benim «ilsıiim Ve ilm-
zaim var. Korn'isyon sözcüsü arlkadaışımız Sayın AMa 
Sın, komilsyon adına söz söylemeye yetk'i'Mdıir. 

'Arz ederim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kalhramanmaraş) — 
K'olmİJsiyon kararını tebliğ elder. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Söz veırüm Sayın Bıaışlkan, kürsüden arz edeyim. (Gü-
rül'Düfiar) 

IBAŞKAN — Efendim, dturun... (Gürültüler) 
İSALIM EREL (Konya) — Sayın Başkan, bir ko

nuyu açıklamak işitiyorum. 
ARİF TOPRAK (Niğde) — Saıyın Başkan, bir 

konuyu açıklamak işitiyorum. 
BAŞKAN — Efendim lütfen oturalım ve gürültü

yü ide keselim. 

(M. SEYFİ OKTAY (Anklara) — Sayın Başkan 
tomiilsıyon üyeleri görüşmemişler. 

(BAŞKAN — Sayın Ömer Kuşlhlan ve arkadaşla
rının önergesine Sayın Komisyon kaltılıyor, Sayın 
Hükümet fcaltıiîmıyor-

iSALİlM EREL (Konya) — Söz İşitiyorum Sayın 
Baston. 

IBAŞKAN — Efendim olturün, bu önergeyi oyla
yalım oddan sonra. 

Önöngeyi kaJbul edenler.., 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Lütlfen oytamıayın S&ym Başkan, (ANAP sıralarından 
gürültüler) 
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(BALKAN — Sayın Baıyezit, lütfen olbur'un yemimi; 
zo efendlim. 

İM. TURAN BAYEZİT (Kalhmamanımaraş) — 
Komisyonun katıldığı bir önergeyi oıiaıdde ile birikte 
oynamanız gerekir; halta yapıyorsunuz Sayın Başkan. 

İBAŞKAN — Sayın Bayezüt, lütfen oturunuz yemi-
nliza efenldlîm. 

lönergeyi kalbul ödemler... Etmeyenler... önerge (ka
bul edilmemiştir efendlim. 

lONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
'Efendim, grubum adıma söz dikiyorum. 

(BAŞKAN — Sayın Onura! Şeref Bozkumt... (Gü
rültüler, ANAP sırailarından sıra kapaklarına vurma-
Har) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Arma Sayın Ba§lklan, gerçekten 'konunun müzakeresin
de fayda varldır. Çalışmanın sellameti açışımdan fayda 
vardır, usulü bakımından bir yanlışlık yapılmaktadır; 
ben arz edeyim, omdan sonra Başkanlık Divanı du
rumu ıtezekklür Ibuyumsum 

•BAŞKAN — Efenldim, şirridi bir tatfbikaıt yapıyo
ruz. Dün tasarının 1 ve 2 ndi mialddesimli görüştük ve 
fclalbül öttük, ştadi 3 üncü maîddeye geçtik, bu hususu 
omtaya götiriyomsunuz. Biz bumaida usul hakkında gö
rüşmeler yapacalk değiliz. Taımıatmen kottriüsyonca ka-
ıbufl edilmliş olıaralk aşağıya götimirmiş oton bir kanun 
ıtalsiarnsının müzakeresini yapıyoruz ve onum da birçok 
önergelerlimi daha evvel okuduk. Simidi aykırılık sım
ışına göre okumuş ve alyımmıış olarak komisyona ve hü
kümete soruyoruz, Genöl Kurula arz ediyoruz; siz 
ftaım bu saıflhiafda, bu işi buralda dumdürataı ve omdan 
sionra bu meseleyi müzakere edelim meselesine getii-
riiyorisunuz işli. (ANAP sırafarınıdan sıra kapaklarına 
vurmalar, «Ydter» seslieni) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkanlığa saygı duyarım. (Balkanlar Kurulu 
ve ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) Bu 
ısaygı çerçevelimde, size usul'î noksanlığı arz ötmek iş
itiyorum. Arzımızın bir nedenli vardır; Anayasa Mah
kemesine gütme ihtiilmalme binaen, usulen... (Gürül
tüler) 

(BAŞKAN — Lütfen efendini, lütfen... (Gürültüler) 
lONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Usulen zapta geçmesi lazım. Sayın Başkanım, itirazı
mızın zapıta geçmesi gerekir. (ANAP sıralarından sı
ma ktapak'larına vurmalar, gümü'HüÜer) Sayın Başka
nım, itirazımızı tutanağa derecime olanağını sağla-
mıyomsıumuz< 

(BAŞKAN — Lütfen efendim. 
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Önergeyi okutuyorum : 
ISaıyın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Fo'lis Vazife ve Selalhüyeıt Ka-
nununlda değişiilkik yapan kamun tasarlısının 3 üncü 
mad'desinin (C) bemdinlin madde metninden çrkarıl-
mıa)sı arz ve tekSIM olunur. 

Konya Miildflvökilii Salim Erel ve arkadaşlian, 
BAŞKAN — Salliim Erel ve arkadaşlarının önerge-

siiımi okulümuş bul'unuyorum. 
Sayın Komisyon?.. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Komisyon katılıyor efendilim. (HP sı
ralarından gürültüler) 

İBAŞKAN — Sayım Ihükümöt?.. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Çoğunlukla komisyon katılıyor efen-
düm, 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkanını, itirazımızı dercetoıe tutanaklara ge
çirime olanağını sağlamıyorsunuz. Anayasa Mahke
mesine gitme lüzumu hâsıl olunsa, o yüce mahkeme
min konuyu göz önlümle ailalbillmesi için, izin verimiz 
-dercdtltlirellim... (ANAP sırailarından sırla kapaklarınla 
vurmalar, gürültüler) 

İBAŞKAN — Otumun efenidüm. '(Gürültüler) 
ISayın hükümet lütfen söyleyin. (ANAP sıraların

dan sıra kapaklarına vurmalar. «Hep 'bu mu konuşa
cak?» seslemi) 

Efendim, müsaade buyurun, gürülltü yaparsanız 
mesafe alamayız. (HP sırallarından «Şimdi ara vere-
rm Sayın Başkan» sesleri) 

Efenidüm, rica ederim, oturunuz. Ben ana verdiği
miz zaiman sizi çağımacağım ve görüşeceğim. Çünkü 
ştaıdi talübikatlta... (Gürültüler) 

Eıvöt dfenldim evöt, lütfen oturun. 
ISaıyın hülklümet, katılıyor musunuz efenid&m? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Br-
Tlîmoan) — Kaltı'lmıyoruz efendim. 

İBAŞKAN — Efenldim, önergeye sayın komisyon 
kaltılıyor ve sayım hükümet katılmıyor. 

Önergeyi k'albül edenler?.. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Komisyon katılıyor mu efemdim.., 

İBAŞKAN — Komllsyon kaltılıyor efenldim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kalhm-amanmiaraş) — 

O zıamian malddeyle birlikte oylayacaksınız. 
IBAŞKAN — Hayır efendim; şimdiye kadlaırkti tat-

ıbJkaltı değiştirecek değiliz. Buyurun 'yerfMze lütfen; 
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(bumu ben size anlatırımı. Sinildi burada bunun müza-
ker'estimıi yapacak değiliz, yarii s'iz... 

IONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Oylanimaz, lütfen efenldim. Malddeyle birilikte oylaya-
caiksımız efen'dim, lütfen. (Gürültüler) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Kömiüsyon katılıyor, oylanmıaz Sayın Biaşkami'm. 
(ANAP ve komiisyon sıralarından gürültüler) 

ItÇjŞLERl KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Olur mu öylfe şöy; ikenldli kendlinizfi tek-
2liip eidiıyorisunuz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kalbralmıanmıaraş) — 
Lütifen değerlenldirin efenldim. 

IBAŞKAN — Önierîgeyi oyUarnnıza sunuyorum : 
Kalbui edenler... Etmeyenler... Önerge ikajbul eldilme-
(MişlCir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

iSaiyın 'Baışlkaıiığa 
'Görülşliilmielklbe olan kanun tasarısının 3 üncü mad

deciyle'değiştirillmesii istenen 11 inci maddesinün (C) 
'benidiınliın başımda 'bulunan «genel terlbtiye» HceMimesü-
nin, «Edep» olarak değiştiritaöslin'i amz ve teklif ede-

Zonguldak 'Mlileftvekili 
(İsa VıaıkM ve Arkadaşları 

IBAŞKAN — İsa Varda! ve arkadaşlarının öner
gesine sayın komisyon kalthyor mu efendim? 

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

ıBAŞKAN — Sayın ihıükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan). — Katılllmııyoruz efenldim. 

BAŞKAN — İsa Varidi ve arkafdaşterınım öner
gesine sayın komisyon katılıyor, siayın hükümet katıl-
mııyo'ı. 

(önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbui edenler... 
(Kalbui etmeyenler... Önerge kalbül ddilmemfişttıir efem-
fdîim.. 

Diğer bir önergeyi dkuftuyoruim : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz 343 sıra sayılı Yaslanın 3 
üncü malddasinin (C) bendinin «Ses bantlarını ya
pan» ifadesinin «Ses barutlarının yapan, çoğaltan» 
şeklimde değiştirilmesinli arz ve teklif ederiz. 

Kars Milletvekili Ömer Kuşlhan ve arkadaşları 
BAŞKAN — Sayım Ömer Kusmam ve arkadaşla

rının önergesine sayın komisyon katılıyor mu efen
dim? 

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

SALİM BREL (Konya) — Biz katılmıyoruz Sa. 
ym Başkam.; 

BAŞKAN — Siz katılmııyoınsunuz. 
Sayın hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKİRULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Ömer Kuşhan ve aricadaşlarının 

önergelerinle sayın komisyon kaltılı/yor, sayın hükü
met fcaftıfaıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbui edenler... 
Kalbui etmeyenler,.. Önenge kalbui ödlilmemişltlir. 

Diğer önergeyi okuituyorum' : 

Yülksek Başkanlığa 
Görüşüıl!mek)t)e bulunan 343 sııra sayılı tasarının 

3 ütncü malddesimde yer alan (C) fıkrasında «filim» 
sözcüğümün çıkarıllmasımı arz ve teklif ederiz. 

İzmir Millleıtivetfcili A. Aşkın Tokfaş ve arkadaşları 
'BAŞKAN — Aşkım Tokitaş ve arkadaşlarımın 

önergesini okutmuş bulunuyorum. 
Sayın komiisıyon kaltıiıyor musunuz?1 

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

BAŞKAN — Sayın hükümet?.. 
İÇIŞLERI BAKAM YILDIRIM AKBULUT 

^Erzincan) — KaMmıyoruız efendim. 
'BAŞKAN — Sayın Aşkım Toktaş ve arkadaş

larınım önergesine sayın komisyon katılnıyor, sayım 
I hülkümet katılmıyor. 
j önergeyi oylarımıza sunuyorum : Kabul eden-
I 1er... Kalbui etmeyenler... Önerge kabul eddltmemlşibir 

efendim, 
Diğer önergeyi ökütayoruimı : 

Sayım IBaşkanliğa 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Yasa Tasa

rlısının 3 üncü maddesinin (C) bendinin 2 noi fıfora-
i sındak'i «herhangi bir müracaat veya şikâyet alma

şla bile» cümlesi yerine, «Kesitt kanaitların varlığı ve 
şikâyet hatimde» cümlesinin ikaraesini arz ve teklif 
ederiz.̂  

Antalya MillelivtelfciM Aydın Güven GÜırkam ve ar-
kadaşlarn 

IBAŞKAN — Sayın Alydın Güven Gürkan ve ar
kadaşlarının önergesini okutmuş bulundum. 

'Sayım komisyon bu önergeye katılıyor musunuz 
efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyoruz efendim. 
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BALKAN — Sayın hükümet?.. I 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBUUUT 

(Erzincan) — Kiatıtoııyoruz efemdıimiH I 
BAŞKAN — Sayın Aydın Güven Gürkan ve 

arkadaşlarının önergelerine sayın komisyon katili- I 
yar, sayın hükümet katılmıyor. I 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul eden- I 
ler... Kalbul etayenfer... önerge kalbul edilmemiş
tir efendilmy I 

Diğer önergeyi okutuyorum : I 

Sayın 'Başkanlığa I 
Görüşülmekte bulunan 343 sına sayılı tasarının I 

3 üncü maddesinin (!B) f fa&ı İe (C) fiknasından I 
sonra yer alan fıkradaki dıerhangi bir müracaat I 
veya şikâyet olmasa bile» şeklindeki cümlenin «za- I 
rar gören ilgi'Mlerin müracaat veya şükâyeitleri ha
linde» biçiminde dteğaışItlirMmesini saygıyla arz ve tek- I 
lif ederiz. I 

Ağrı Miletîvekili İbrahim Taşdemir 
ve arkadaşları I 

BAŞKAN — Okunan, Sayın ibrahim Ta$demir I 
ve arkadaşlarının önergesine sayın komisyon katili- I 
yor mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SİN (IMuş) — Sayın Başkan, aynı mealde önerge- I 
lıer. Bir* evvelki önergeye katildik; bu önergeler I 
(birleştirilip getirilerek burada oylanırsa dalha çabuk I 
olur efendim. I 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — I 
Belki Genel Kurul fcaltılmıyor, onu tespit etmek I 
gerek,! 

'BAŞKAN — Hayır efendim, hayır. 
Sayın komisyon katılıyor musunuz efendim? I 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLÂ 

SIN (JMuş) — Katılıyoruz efendim; aynı mahiyette. I 
IBAŞKAN — Salyın Hükümet? 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katimıyoruz. I 
BAŞKAN — Önergeye sayın komtösyon katılıyor, I 

sayın hükümet katılmıyor. I 
önergeyi oylaoniıza- sunuyorum : Kalbul eden- I 

ler... Kalbul etmeyenler,,, önerge kalbul1 edilmemiştir. I 
Diğer önergeyi okultuyarum : I 

Yüksek Başkanlığa 
GörÜ^ülimeklte bulunan 343 sıra sayılı tasarının I 

3 üncü maddesinin (C) fıkrasından sonra yer alan I 
fıkradaki «dherhangl bir müracaat veya şikâyet ol- I 
masa bile» cümlesinin «zarar görenin müracaaıt ve- | 

ya şikayeti halinde» şeklinde değiştirilmesini say
gıyla arz ve teklif ederiz. 

Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir 
ve arkadaşları 

'BAŞKAN — Okunan, Sayın İbrahim Taşdemir 
ve arkadaşlarının önergesine sayın komisyon ka
tılıyor mu? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLÂ 
SIN (Muş) — Katılıyoruz. 

'BAŞKAN — Komfeyon katılıyor. 
Sayın hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor, hü

kümet katılmıyor. 
Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul eden

ler...; Kalbul etmeyenler... önerge kalbul öditeemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
4.7.1934 tarih ve 2559 sayılı Fdlis Vazife ve 

Sdalriye't Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hak-
ıkında Kanun Tasarısının 3 üncü maddesinin dör
düncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Çorum MiffieHve'kii Ihisan Tombuş 
Ve arkadaşları 

«Madde 3. — 
Fıkra 4 : Herhangi bir müracaajt veya şikâyet 

olmasa ble engeller, davranışlarının delvamını dur
durarak yaısalklar, sanıklar hakkında tanzim oluna
cak evrakı derhal, şikâyete bağlı suçlar hakkındaki 
evrakı da şikâyet ve müracaat vuku bulduğu takdir
de adliyeyle tevdi eder» 

'BAŞKAN — Sayın İhsan Tomlbuş ve arkadaş
larının okunan bu Önergesine sayın 'komisyon katı
lıyor mu? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLÂ 
SIN (Muş) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan)— Katılıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka

tılıyor. 
İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Deminki öner

geyle aynı mahiyetteydi. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiş
tir efendim. 

— 297 — 



T. B. M. M. B: 112 1 2 , fi,1985 0 : 3 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan yasa tasarısının 3 üncü mad
desinde belirtilen ve 2559 sayılı Yasanın 11 inci mad
desinin değiştirilmesi ile ilgili olarak ifade olunan 
«Herhangi bir müracaat veya şikâyet olmasa bile» 
deyiminin «Herhangi bir müracaat veya şikâyet olur
sa» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Konya Milletvekili Salim Erel ve arkadaşları. 
BAŞKAN — Sayın Salim Erel ve arkadaşlarının 

önergesini okutmuş bulundum. Bu önergeye sayın ko
misyon katılıyor mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATILLA 
SIN (Muş) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Salim Erel ve arkadaşlarının 
önergesine sayın komisyon katılyor, sayın hükümet 
katılmıyor. 

Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir efen
dim. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Polis Vazife ve 
Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hak
kındaki Kanun Tasarısının 3 üncü maddesinin (c) 
fıkrasının son paragrafının sondan ikinci satırının 
başına «piyasaya çıkarılmadan önce» ifadesinin ek
lenmesini arz ederim. 

Artvin Milletvekili Hüseyin Şen ve arkadaşları. 
BAŞKAN — Sayın Hüseyin Şen ve arkadaşları

nın önergesini okutmuş bulunuyorum efendim. 
., Sayın Hüseyin Şen ve arkadaşlarının önergesine 
sayın komisyon katılıyor mu efendim? 

IÇIŞLERt KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATILLA 
SIN (Muş) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Şen ve arkadaşları
nın önergesine sayın komisyon ve sayın hükümet ka
tılıyor. 

Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler., önerge kabul edilmiştir 
efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

343 sayılı Polis Vazife ve Şelabiyetleri Kanunu
nun 3 üncü maddesinin son fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Öneri : Video ve ses bantlarının ticarî maksatlar 
a) Dolduran, 
fb) Kopya edem, 
c) Pazarlayan, 
Gerçek ve tüzelkişiler bu bantlardan birer örne

ğini mahallin en büyük mülkî amirine vermekle zo
runludurlar. 

Kars Milletvekili Ömer Kuşhan ve arkadaşları. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan ve arkadaşlarının 
önergesini okutmuş bulundum. 

Bu önergeye sayın komisyon katılıyor mu efen
dim?.. 

IÇIŞLERI KOMISYONU SÖZCÜSÜ ATILLA 
SIN (Muş) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ömer Kuşhan ve arkadaşla
rının önergesine sayın komisyon katılıyor, sayın hü
kümet katılmıyor. 

Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir efen
dim. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 343 sayılı Yasanın 3 ün

cü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkranın (D) fıkrası 
olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

D) Ticarî maksatlı davranışlardan dolayı polis
çe yapılan engelleme ve durdurmalardan doğacak 
zarar ziyan; Adliyece engellenme ve durdurmanın 
haklı görülmemesi halinde; ilgili polis veya polis eki
bince tazmin olunur. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu ve ar* 
kadaşları. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Nalbantoğlu ve arka
daşlarının önergesini okutmuş bulundum efendim. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Öner
ge sahibi Mecliste yok. 

BAŞKAN — Bu önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet katılıyor mu efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyor. 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu ve arkadaşlarının öner

gesine sayın komisyon katılıyor, sayın hükümet ka
tılmıyor. Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir 
efendim. 

Sayın milletvekilleri, 3 üncü madde üzerinde sa
yın milletvekilleri tarafından verilmiş bulunan öner
gelerin okunması; komisyona, hükümete sorulması ve 
Genel Kurula arzı bitmiş bulunmaktadır. Ancak, 
şimdi yeni bir önerge var. Bu önerge, oylamanın şek
lini, daha doğrusu ne şekilde icra edileceğini sap
tıyor. O itibarla bu önergeyi okutuyorum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Kim verdi Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Okutuyorum efendim : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Saym Başkanlığına 

İçtüzüğün 84 üncü maddesi uyarınca tasarının 
3 üncü maddesinin her fıkrasının ayrı ayrı oya sunul
masını arz ve teklif ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt Seyfi Oktay 
Çanakkale Ankara 
Saltim Enel Şevki Taştan 

Konya Sivas 
Ömer Kuşhan Tevfik Bilal 

Kars Hatay 
Hayrullah Olca Hüseyin Aydemir 

İzmir îzımıiır 
özer Gürbüz Lezgin önal 

Sinop Hakkâri 
İsa Vardal Durcan Emirbayer 
Zonguldak izmir 

Münir Sevinç Musa Ateş 
Eskişehir Tunceli 

Ayhan Fırat 
Malatya 

BAŞKAN — önerge okunmuştur efendim. Bu 
önergeyi - 84 üncü maddeye de atıf yapıyor - oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Bir itirazım var Sayın Başkan. İçtüzüğün 84 üncü 
maddesi diyor ki, «Görüşülen bir madde birçok me
sele veya fıkralardan mürekkep ise ve bunların ayrı 
ayrı oya konmaları 15 üye tarafından yazılı olarak 
teklif olunmuşsa gereği yapılır» Gereği yapılır de

mek oya sunulmayı ihtiva etmeyen bir husustur. Sa
yın Başkanlık Divanı resen gereğini yapmak mevkiin
dedir. (ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurma
lar «Hayır efendim» sesleri, gürültüler) 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Hukuk dersi 
açacağız tekrar. 

BAŞKAN — Sayın Onural Şeref Bozkurt, söyle
miş olduğunuzu yalnız ben değil - gayet vazıh ola
rak anladım - tabiî bütün arkadaşlar da tamamen 
İşitmiş ve anlamış oldular; fakat Genel Kurulda her
hangi bir işlem yapılırken, herhangi bir işleme teves
sül edilirken, eğer 1 üye yahut 15 üye, buyurduğunuz 
gibi şimdi burada 15 üye vardır 84 üncü maddeye gö
re; binaenaleyh, o 15 üyeye diğer 15 üyenin dışında 
kalanlar muta olmaz. Bu teamüldür; eğer tüzükte 
boşluk dahi varsa, bunu mutlaka Genel Kurulun oy
larına sunmak lazım gelir. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Ama Sayın Başkan, izin verin usul hakkında açıkla
ma yapalım efendim. (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

Usule mütedairdir efendim. 
Peki, oylandı ve reddedildi, o zaman İçtüzüğü de

ğiştirmiş olmaz mısınız? 

(MÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya) — Merak edime, 
gerıeği yapılıyor. 

BAŞKAN — Efendim, hanıgli beliğe gdîinsie bura
da Genel Kurullun onayına sunuluyor, ondan sonra iş
lem görüyor. 

ONUR AL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Efendim hayır, bu böyle değildir. Arzım doğrudur. 
Balkınız, şayet benin fcetkjülflim zaitı âlMz tarafından 
'öyîalmaya sunulur ilsie ve Geneli Kurul dla aksine bir 
kiaırar alınsa, İçtüzüğün 84 üncü maddesi zımnen illga 
edilmiş olacaktır. (ANAP ışımalarından «Hayır» ses
leri, gürültüler) İçtüzük naisıl değiştirilir, nasıl iljga 
ddii'İiir,' burada yazılı; burada yazılı usulle bağlı olmak 
ımedburiîyeltlinldıedli'r. Sayın Başkanlık Divanı; yani re
den oyffatnak mecburiydfiindledir. (ANAP sıralarından 
«Otur yerine» sesleri, gürültüler) 

(BAŞKAN — Efendim, şimdiye kadarfcü uygula
malara, teamüle uymamız lazım. Bazı şeylerde, tam 
tüzüğün içinde şu veya bu vardır veya bu şekilde -bir 
sonuç doğacaktır şıdkinde düşünürsek, o zaman şim
diye kadar yapılan tatbikatı bir tarafa itmek ve ona 
göre hareket etmek lıazımdır. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Benzer bir olayı arz edeyülm. (ANAP sıralarından gü-
rtüMıar) 
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MÜNÎR F. YAZICI ı(Manli&a) —-Sayın Balkan, 
lüllifem İç'tüzüğü tatbik ddin'iz efendim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
(Buyurun efendim. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çamalktole) — 

Naisıl ki ydk'ilalmla talîldbinde bulunan 10 üyemin bu 
ıta'îelbi Sayın Başkanlıkça oylamaya sunulmaksızın ye-
lûne götli'Miy'or ise, benzer durum aynıyla burada mev-
ouiîitur. Nasıl ki yolklaımıalyı Genel • Kumlun taisıviibdnd 
ataadan yapıyorsa, re's'en yaipıyonsa, buradaki ifa
deye nazaran, aynı yöntemi burada d!a uyigulamali-
idır. (ANAP sıralarından «Sayım Baişlkan, lütfen oyla
yın» sesleri, gürültüler) 

|BA§KAN — Ulufen dturun efendim, 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — «Gereği yapılır» diyor. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanalkkalte) — 
«Gereği yapılır» diilyör, yani talep isaf edıiir demek
tir. Bu şekilde oylama yapmakla amlir hüknıü illga et-
«mûış dUmuyor musunuz? ' 

BAŞKAN — Efenıdiim, bu hususltaki taltlb'ikiafba alilt 
2 tane tultianalk var; onları dkutuyoruim Mir fikir edi-
nölımesi .içtin. 

l«lBirleşiım 167, tarih 20.9Jİ978. 
.Değeıîii arlkaldaişllarnmın önergesini bu ifade etti- j 

ği'm anlam içerlilsinlde onayımıza sunuyorum : Kabul I 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmemiş'tir.» 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
O anlam neymiş? Onu bir okulsun efendimi. (ANAP 
sıralarından «Yıeltter» sesferi) 

BAŞKAN — Müsaade 'buyurun, dkultuyoruım : 
^BAŞKAN — Dieğerlıi arikaldaişlllari'm, 2 nci mialdde-

mlin (jb) fılknası hükmünün madde metainden çıkar-
tıtaaısııu öneren her ilki önergeyi onayınıza sunuyto- I 
ru'm : Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul edime--
miışlliir. 

(Bir diğer öröerige var efenldim. 
Oeğerli arkadaişüarıım, maddemin (d) fıkrasının me

nfinden çıklarltılirhaisını öneren, Sayın Hüseyin Çel'ilk ve I 
arkadaşlarımın önerigeisımıi fşiietme koyuyorum. j 

ISayın 'komisyon?.. I 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL* 

PASLAN ((Tekirdağ) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Bu 2 önergeye komisyon katılmak-, 

tialdır. Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul eden- I 
Her... Etmeyenler... önergeler rdddedilimlişltiir efendim. 

IDeğerli arikadafşkrım, önergeler üzeründekii işle- I 
mi bitirrriiş 'bulunuyoruz. Ancak, tasarının 2 nci mad- I 
des'i birçok fıkralardan müteşekkildir ve maddenin | 
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a, b, c ve d fıkralarınım ayrı ayrı oylianmlasım arz ve 
teklif ederiz diyen Sayın Köylüoğlü ve aırtoaidaışları-
nın önergesi vardır. 

(İçtüzüğümüzün 84 ündü maddesini uyigulaltlmak is-
DemelklL'ediir değerli arkadaışlarıım. içtüzüğümüzün 84 
ündü maddesiimin 2 ndi fılkraisı aynıen şöyledir : 

IGörtfşüîen bir madde birçok meselle veya fıkra
lardan mürekkep iste ve bunların ayrı ayrı oya kon-
mialîarı 15 üye tarafından yazılı olarak teklüf olün-
ımuişjsa gereği yapılır deriillmelktedir. Adı geçen mad
denin 2 nci fıkrası aynen 'bundan evvel uygulamaya 
ktoyduğumuz ve uygullaidığımız içtüzüğümüzün aynı 
fıkrası ile aynı deyimleri ve hükmü ıfcaşümıalkükdır. An-
dalk, oralda telkllif yerine mulldtezîa edilmektedir. Adı 
gteçen maddenin uylgulanmaisında bu fikranın uygulan
ması, ancak Genel Kumlumuzun kararıma bağlı ola
rak yürüüütaeikftfedir. Uygulama budur. 

Yeni İçitüfeüğülmü'zide, bu maddenün bu fılknaısını 
yeni uyguluyor iüselk de, öslkti îdtıüz'üğüimıüzde çoğu ke
re bunu uygulamışız ve Genel Kurulun onayını alla-
raiîc yapmışız. Gönel Kuurulumuz Fukra fılkra oylan-
'sın kararına varırsa, değeri arikaldaışlliarımın önergesi 
gereği malddeyi fılkra fılkra oylâtadağım; değil, Ge
nel Kurulumuz ret kararı verirse, o zaman madde
min tümünü onayınıza sunacağım» 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çamaiklk'ale) — 
Yanlış bir uygulama eferidilm. Açı'k bir ıhülkülm karşı-
sınldam... 

MÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya) — Otur yerine. 
(İANAP sıralarından «Otur yerine» sesleri) 

BAŞKAN — Bir dalküka öfemdilm okuyor. 

ONURAL ŞERIEF BOZKURT (Çanakkale) — 
'Oturhıuyorunı; bana «Otur» diyemezsin. (ANAP sı
ralarından «Otur yerine» sesleri, gürüMiler) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sen dtur diyemezsan, bana. Haddini blil, haddini bil. 
(Gürültüler) 

«Değerli arkadaşlarımın önergesini...» 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Efenldim, ikaz buyurun lütfen.; Bana «Otur» diyemez. 
(GurüMer) 

BAŞKAN — Efenıdim, lütfen konuşmayalım, 
okuyor eifbnldiirn, 

CÜNEYT CANVIER (Adana) — Sayın Başkan, 
arkadaşıma «Pezevenk» diye hfltap ettiler... (Gürül1-
«üler) 

ALPASLAN PFJHLtVANLI (Ankara) — Sus be. 
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CÜNEYT CANVER (Adana) — Sen sus. (Gü-
rüllltlüler) 

BAŞKAN — Tutanağı okutuyorum : 
«Değerli arkadaşlarımın önergesini bu ifade et

tiğim anlamı 'içerisinde onayınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul ediimemişıtk.» 

MÜMTAZ ÖZKÖK Sakarya) — Tahakküm 
ediyorlar, meydan vermeyin. (İANAP ve HP sırala-
nndan gürültüler, birbirlerinin üzerlerine yürümeler) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen herkefc yerine otur
sun. (Güriltüfer) 

MÜMTAZ ÖZKÖK, (Sakarya) — Sayın Başkan, 
müdahale ödliâ ./ 

BAŞKAN — Efendimi, lütfen oturunuz, ondan 
sonra yapalüm. , 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 
©aşikan, ik defa kalktık bize «oturunuz» diyorsu
nuz. Saibalhtan beri ayalkftaliar, öturiamıyorfsunuz. 

BAŞKAN — Oturun efendim yerinize. 

MÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya) — Cüneyt Can-
ver «Kan çıkartacağız» demişltir̂  ihbar ediyorum. 
(Gürüllltüılter)) 

»BAŞKAN — Arkadaşlar, yerlerinize oturun lüt
fen. Yoksa işleme devam edemeyeceğim. (Gürültü
ler) 

SABİT BATUMLUı (tffltanbul) — Sayın Başkan, 
ısaat 21 .OO^ kadar ara verelim lütfen. Bu konuda 
önergem var. 

ÖZER GÜRJBÜZ (Sinop) — Hava çok elektrik
lendi, ara verelim. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Otori
tenizi kaybettiriiz. Sabahlten beri onlar ayakta, biz 
simidi kalktık, bize otur diyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen herkes yerine Otur
sun, bütün arkaşlar yerlerine oturtsunlar... Ayakta 
duranlar lütfen yenlerine otursunlar efendim. 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Sayın Başkan, 
Ibu Meclis bugüne kadar ciddiyetini hiç bu kadar 
kaybetmemişti; sizin Başkanlığınızda oldu. 

'BAŞKAN — Gelmiş bulunan önergeyi tekrar 
okutuyorum.: Lütfen yerinize oturun efendim. 
Türkiye Büyük Millet Medlisi Sayın Başkanlığına 

İçtüzüğün 84 üncü maddesi uyarınca, tasarının 3 
üncü maddesinin her fıkrasının ayrı ayrı oya sunul
masını arz ve tekl'if ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Onural Şeref Bozkurt ve ar
kadaşları tarafımdan verilmiş bulunan bu önergeyi 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Oylamanız uauMzdür Sayın Başkan^ 

BAŞKAN — Kalbul etmeyenler... önerge Kalbul 
edilmemiştir efendim. 

Efendim, 3 üncü madde üzerinde müzakereleri
mizi bitirmiştik. Ondan sonra önergeleri ve aynı za
manda birbirleriyle imfeaç etmek durumunda olan 
önergeleri de birlikte olarak işleme koymuştuk. Bu 
şelklilde bu 3 üncü madde üzerindeki müzakereler 
biltmiistir. 

3 üncü maddeyi kabul edilen önergelerle ve de
ğişik şekliyle oylarıni'za sunuyorum : Kalbul edenler... 
Kabul demeyenler... 3 üncü madde, kabul edilmiş 
bulunan önergelerle ve değişik şekliyle kabul edil
miştir efendim. (İANAP sıralarından alkışlar) 

4 üncü maddeyi okutuyorum : ^ 
MADDE 4. — 2559 sayılı Kanunun 13 üncü mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 1'3. — Polis; 
A) Haklarında yetkili mercilerce verillen yakala

ma ve tutuklama kararı bulunanları veya kanunda 
islteniîen bir mükellefiyeti yerine getirmedikleri için 
yakatamaisı gerekenleri', 

IB) Uyuşturucu maddeleri allan, satan., bulundu
ran ve kullananları, halikın rahatını bozacak veya re
zalet çıkaracak derecede sarhoş olanları veya sar
hoşluk halinde başkalarına saldıranları, 

C) Halkın huzur ve sükûnunu bozanlardan, ya
pılanı uyarılara rağmen bu hareketlerine devam eden
lerle, başkalarına saldırıya yeltenenleri ve kavga eden
leri, 

D) Bir kurumda tedavi, eğitim ve ıslahı için ka
nunlarla ve bu Kanunun uygulanmasını gösteren tü
zükle belirtilen esaslara uygun olarak alınan tedbir
lerin yerine getirilmesi amacıyla toplum için tehli
ke teşkil eden akıl hastası, uyuşturucu madde veya 
alkol tutkunu, serseri veya hastalık bulaştırabilecek 
kişileri, 

E) Haklarında gözetim altında ıslahına veya yet
kili merci önüne çıkarılmasına karar verilen küçük
leri, 

F) Usulüne aykırı şekilde ülkeye girmek isteyen 
veya giren ya da hakkında sınır dışı etme veya geri 
verme kararı alınan kişileri, 

G) Bir suçu işlemekte olduğu görülen veya suçu 
işlemeye yönelik her türlü araç ve gerecin sağlandığı, 
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planlandığı veya müdahalede gecikildiğinde, suçun 
kesinlikle işleneceği intibaını veren hazırlık hareket
leri içinde bulunan kişileri, 

H) Suçüstü halinde veya gecikmesinde mahsur 
bulunan diğer hallerde suç işlendiğine dair hakların
da kuvvetli iz ve delil bulunan sanıkları, 

Yakalar ve gerekli kanunî işlemi yapar. 
Yakalanması belirli bir usule bağlanmış kişilerle 

ilgili kanun hükümleri saklıdır. 
Yakalama, kişinin denetim ve gözetim altına alın

masıdır. Yakalanan kişilerin kaçması veya saldmda 
bulunmasının önlenmesi bakımından kişinin sağlığı
na zarar vermeyecek şekilde her türlü tedbir alına
bilir. 

Yakalananlardan uyuşturucu madde kullanmış 
olanlarla sarhoş olanların durumları, tüzükte belirti
len esas ve usullere uygun olarak hekim raporu, he
kimin bulunmadığı hallerde yardımcı sağlık hiz
metleri personelinden birinin müşahede raporu ile 
tespit edilir. 

Yakalanan kişiye yakalama sebebi yazılı, müm
kün olmayan hallerde ise sözlü olarak bildirilir. 

Soruşturma konusunun açığa çıkması bakımından 
kesin bir mahzur doğurmuyorsa kişinin yakalandığı 
yakınlarına derhal duyurulur. 

Yakalanan kişilerden; sanık durumunda olanlar 
adlî mercilere sevk edilir. 

Haklarında ıslah veya tedavi tedbiri alınması ge
rekenler, ilgili kuruma gönderilir. 

Yakalama sebebi ortadan kalkanlar derhal ser
best bırakılır. 

BAŞKAN — Efendim. 4 üncü maddeyi okutmuş 
bulunuyorum. 

4 üncü madde üzerinde, yalnız Halkçı Parti Gru
bu adına Sayın özer Gürbüz konuşacaklardır. Diğer 
gruplardan grup adına söz isteği var mı efendim? 
Yok. 

Buyurun Sayın özer Gürbüz. (HP sıralarından al-
alkışlar) 

Sayın Gürbüz, süreniz 10 dakikadır efendim. 

HP GRUBU ADINA ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çok önemli 
gördüğümüz ve gerçekten çok önemli olan Polis Va
zife ve Selahiyet Kanununda değişiklik yapan tasarı 
da gece yarısı kanunlarından biri oldu. Maalesef bu 
da öyle oldu. 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Dün aynı şey
leri söylüyordunuz. 

ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — «Oluyor» demiş
tim dün ve oldu. 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Daha gece ol
madı. 

ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — Ve de yine maa
lesef, acele olarak getirilen tasarıda Sayın Millî Eği
tim Bakanının imzası da çıkmadı. Acele edilince, el
bette birçok eksiklikler çıkacaktır. Bütün gayretimiz
le, yasaya daha iyi biçim verebilmek çabasındayız; 
ancak her nedense bu kadar önemli gördüğümüz ya
sa da böylesine acele gitmek üzere. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Geç kalmıştır bilev 

ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — Ve yine sayın 
bakanım da diyorlar, bilemiyorum daha önceleri de 
var mıydı; ama sayın hükümet üyelerinin oturduğu 
sıralar ne zaman bu yasadaki kadar vurulduydu bi
lemiyorum, sıra kapaklarına daha önce ne zaman vu
rulduydu böylesine? Daha önce var mıydı teamülde, 
bunu da bilemiyorum. Sayın bakanlar sıra kapakla
rına vurmayı âdet haline getirdiler, alışkanlık haline 
getirdiler ve 2 elleriyle, kitaplarıyla. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Ora
dan öğrendik. 

BAŞKAN — Efendim, hatibe müdahale etmeye
lim, konuşsunlar. 

ÖZER GÜRBÜZ-, (Devamla) — Değerli milletve
killeri, 4 üncü madde, başından beri üzerinde dur
duğumuz Türk ceza yargılama sistemini temelinden 
bozuyor dediğimiz maddelerinden birisidir. Türk Po
lis Vazife ve Selahiyet Kanununun eski metnini oku
duğumuzda, polise caydırıcı hallerde yetki veren hü
kümler; caydırıcı, mani zabıta olarak yetki veren hü
kümler vardır. Oysa yeni tasarı, yeni baştan polise 
olaylara resen el koyma yetkisi vermiştir; esas endi
şemiz buradadır. Neden burada? Türk ceza yargıla
ma sisteminde olaylara yargı el koyar; yargının bir 
bölümü soruşturmadır, bu Cumhuriyet savcılarının 
görevindendir. Polis, daha önce de belirtildiği gibi 
birçok konuşmalarda, Cumhuriyet Savcısı adına ola
ya el koyar. Bu maddede olduğu gibi, bir yandan 
Cumhuriyet Savcısı adına yetki kullanılacak, bir yan
dan Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu polise resen 
yetki verecek, 2 yetki birden olaya el koyacaksa, yet
ki ihtilafı çıkacaktır. 

Değerli milletvekilleri, endişelerimiz olayın bu-
rasındadır; «Maddelerin üzerinde durarak inceleye
lim» dediğimiz bunlardır. Sistem kolay yerine gelmi
yor; hukuk sistemi yılların ürünüdür, yılların dene-
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yimiyle bir araya geliyor. Bir kere sistemi bozarsa- l 
nız, bir daha toplamak güçtür. Bu bakımdan dedim, 
burada da eksik gördüğümüz noktalar şunlar : Uyuş
turucu madde alan, satan, bulunduran, kullanan bu 
madde «El koy, al götür» diye polise yetki veriyor; 
oysa Türk Ceza Kanununun 403 - 404 üncü madde
lerinde uyuşturucu madde kullananlar için 10 yıllar
dan başlayan büyük cezalar var. Polis, Türk Ceza 
Kanunundaki suça, savcıya niyabeten el koyacak; 
oysa burada resen polise de yetki veriyoruz. Polis bu 
kez ne yapacak? Polis «Sen uyuşturucu kullandın, I 
gel» diye herhangi birini resen karakola alıp götüre
cek. Halbuki savcıya niyebeten yetki kullanıp el koy
duğunda, belli yetkilen savcıyla beraber yürütecek. 
Endişelerimiz burada, yetkide ikileme oluyor. İkin
ci yetkilerde; caydırıcı zabıta olarak el koyarken de
ğişik hükümler gelmiş. Bu hususta ayrı ayrı önerge
lerimiz vardı, ama önergelerimiz üzerinde konuşmak 
mümkün değil. Her nedense komisyon 2 gündür öner
gelerimize sahip çıkıyorlar, benimsiyorlar, biz de ko
nuşma imkânı bulamıyoruz. Yine orada önergelerde 
var; polis kavga edenleri de alıp karakola getirecek. 
Bir örnek vermek istiyorum; 2 genç kavga etti, ama I 
kavga sonucunda barıştılar ya da birbirlerinden şi
kâyetçi olmadılar; burada rapor 10 güne kadarsa el 
koymak gerekmez, resen takibi şikâyete bağlı değil; 
ama bu maddeye göre kavga edenleri de polis alıp 
Tcarakola götürebilecek; alacak karakola götürebile-
cek. 

Bunun yanında, suçun işlenmesine yönelik eylem
ler var. Polis bakacak «Sen suç işlemeye yöneldin» 
diyebilecek, «Hazırlık hareketi yapıyorsun» diyebile
cek nerede görürse, nerede yakaladıysa, takdir hakkı- I 
nı kullanacak ve «Sen hazırlık yapıyorsun, sen suç 
işliyorsun» diyerek, alıp karakola götürebilecek. 

Değerli arkadaşlarım, yine «Haklarında ıslah ve
ya tedavi tedbiri alınması gerekenler, ilgili kuruma I 
gönderilir» diye bir hükünı var. Çok tehlikeli gördü
ğümüz hükümlerden birisi de budur. Islah kararını, I 
tedavi kararını kim alacak? İlgili kurum neresi; han
gi ilgili kuruma kimler gönderecek, nasıl gönderecek? 

Değerli milletvekilleri, «Sağlığa zarar vermeyecek 
surette her türlü tedbir alır» gibi bir yer daha var. 
Karakola gelenin polis sağlığına zarar vermeyecek, 
her türlü tedbiri alacak. Ne yapacak? Elini kolunu 
bağlayacak. Ne yapacak? Ayakta tutacak. Ne yapa
cak? Uyutmayacak. Ne yapacak? Günlerce beklete
cek. Burada sağlığına zarar yermeden her türlü ted
biri alır deniyor; bu yasalaşmış durumda. | 
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Bütün arkadaşlarımızın baştan beri .dediği işken
ce olayı, bir anlamda yazılı hukuka giriyor. Bu olay
da polisin yetkisini kötüye kullanmasını önlemek çok 
güç. Sayın İçişleri Bakanımız «Yoktur» diyor, ama 
İçişleri Bakanının anagörevi, işkence yapan polisi 
kovalamak yanında, işkence yapmayı önlemektir, 
caydırıcı olarak önlemek. Sayın Bakan henüz daha 
işkence yapılan olayları nasıl önleyeceğini burada or
taya koymadı, söylemediler. Bunların yolları nedir? 
Karakollar denetlenir, karakollar sık sık kontrol edi
lebilir ve Sayın İçişleri Bakanı, «İşkence yoktur, iş
kence yaptırmayacağım ve işkenceden kim şikâyet-
çiyse gelsin, hepsinin hakkını arayacağım» der. Da
ha bunlar denmemiştir değerli milletvekilleri. 

İşkence birçok defa da konuşuldu; işkence konu
sunda bundan 200 yıl önce yazılmış, İtalyan cezacısı 
Beccaria'nın «Suç ve Ceza» kitabındaki 2 sözü oku
mak istiyorum : «Bir adamın kendi kendisinin itham-
cısı olmasını istemek iddiası çok korkunç ve pek gü
lünçtür. Halbuki, sanki hakikat onun adaleleri ve si
nirleri içinde gizlenmiş gibi, onu işkenceyle dışarı çı
karmaya çabalamak vahşet ve budalalıktır.» Tam 
bandan 200 sene önce İtalyan cezacısı Beccaria 24 
yaşında yazdığı «Suç ve Ceza» kitabında işkence ko
nusunda bunları demiş. 4 üncü maddedeki «Polis, 
sağlığa zarar vermeyecek biçimde her türlü tedbir 
alır» ifadesini bu bakımdan tehlikeli gördüm. Sanki 
«Ne istersen yap, sağlığına zarar verme» der gibi, iş
kence yasallaşmış anlamına gelir. 

Konuşmalar üzerinde sayın hükümet konuşmuyor, 
sayın bakan konuşmuyor, konuşmalar cevaplandırıl
mıyor, önergeler açıklanmıyor. Bu maddeler nasıl 
anlaşıldı? Bir kere daha anlatılsa, bir kere daha açık-
lansa Genel Kurul aydınlanabilir, tutanaklara da ge
çer. Tutanaklar yarının açıklayıcı belgeleridir; sıkışıl-
dığında tutanaklar okunur. Tutanaklara da bir açıkla
ma geçmiyor. Bu bakımdan, özellikle bu madde üze
rinde Sayın içişleri Bakanının açıklama yapmasını is
teyeceğim. Ne anlama kullanılıyor bunlar; nereye gi
decek, polis hakikaten her türlü tedbiri alabilecek mi? 
Bunu böyle yazmanın şöyle tehlikesi var: Sayın İç
işleri Bakanı, «Nasıl olsa biz yazılı kurala bağlıyız, 
yazılı hukuka bağlıyız, yazılı hukuk dışına çıkama
yız, kimse de çıkamaz, polis de çıkamaz, yazılı olma-
maması daha kötü» diyor. Halbuki, böylesine muğ
lak yazıları yazmak daha kötü. Yazarsak netçe yaza
lım ya da yazmayalım. Gözetimden nedir anlam? 
Gözetim altına almak, belli süre içinde kontrolde tu
tup ifadesini almaktır. Polis böyle yapacaktır; ama 
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«Her türlü tedbiri alır» dersek, yarın uygulamada bü
yük güçlüklere düşebilir. Bu bakımdan, bu madde çı
karılmalı ya da en azından Sayın içişleri Bakanı ta
rafından gerekli açıklamalar yapılmalıdır. 

Değerli milletvekillerimiz, başından beri kavgası
nı verdiğimiz, mücadelesini verdiğimiz Türk Polis 
Vazife ve Selahiyet Kanunundaki değişiklik üzerin
de bir politik siyasal engelleme değil, milletvekilliği 
sorumluluğu, hukukçu sorumluluğu, aydın sorumlu
luğu olarak hukukun üstünlüğünün kavgasını veriyo
ruz. Sakın bu yanlış anlaşılmasın. Bugünkü, normal 
bir politik engelleme olarak sakın anlaşılmasın ve yi
ne bizim de anlayamadığımız olaylar var; hükümet 
neden bunda bu kadar acele ediyor? Hâlâ daha bu
nu anlayamadık. «Tatile gideceğiz» dendi; «Bu ka
nun bitmeden ara verilmesin» dendi. Ne olacak? Ge
ce gündüz, sabahlara kadar bu kanun üzerinde çalı
şacağız. 

M. TURAN B A YEZİT (Kahramanmaraş) — 
1 güne sıkıştı. 

ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — 1 güne sıkıştı. 
Zaten acele geldi. Sanmayınki bunları biz çok kolay 
hazırladık. Ben bunları hazırlarken, sabaha kadar ça
lıştım esasen. Neden çalıştım? Belki biraz yardımı
mız olabilir mi diye çalıştım. 

Milletvekili olarak, hukukun ülslüüniiğlüne hep bir
likte yemin ettik, «Hukukun üstünlüğüne bağlı ka
lacağız» diye yemin ettik. Hukuk devletine, demokra
siye, Anayasaya derken, bir de «Hukukun üstünlüğü
ne bağlı kalacağız» diye yemin ettik. İşte hukukun 
üstünlüğüne bağlı kalmamız, toplumun isteğine uy
gun, toplumca benimsenen yasa çıkartmaktır. Top
lum bu yasadan o kadar korkar hale geldi ki, hele 
böyle hızla çıkartırsak, bu yasa çıktığında bir deprem, 
bir afet olacakmış gibi endişeye düştü. Hükümetiniz 
adına da çok büyük başarı değildir bu yasayı çı
karmak. Bütün bu kadar endişe, bu kadar acele ara
sında nedir hükümetin amacı? Bu da açıklanırsa ger
çekten yararlanmış olacağız. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (HP sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özer Gür
büz. 

Efendim, 4 üncü madde üzerinde Halkçı Parti 
Grubu adına Sayın Özer Gürbüz konuştular. 

4 üncü madde üzerinde şahısları adına söz almak 
isteyen sayın milletvekillerini arz ediyorum : Sayın 
İsmail Saruhan, Sayın Hüseyin Aydemir, Sayın Meh
met Kara, Sayın Türkân Arıkan. 
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Yalnız tabiî İçtüzüğe göre ancak Sayın İsmail Sa
ruhan ve Sayın Hüseyin Aydemir'e söz verebileceğiz. 
Bu arada komisyon veya hükümet herhangi bir şe
kilde söz alacak olursa, o zaman 3 üncü ve hatta ba
zen de 4 üncü arkadaşımıza «Son söz milletvekilinin-
dir» kuralına uygun olarak söz sırası gelebilir. 

Sayın İsmail Saruhan, buyurun efendim. (HP sı
ralarından alkışlar). 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; muhalefetin takdirine mazhar 
olmak ne güzel şey. 

Sayın milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz ka
nun tasarısı 24 maddeden ibarettir. Bu yüce Meclis 
daha önce 60 maddelik kanunu bir günde tamamla
mıştır. Oysa şimdi uzayıp gittiğini, benden önce ko
nuşan değerli milletvekilinin yakınması üzerine... 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Uzamasından yakın
mıyoruz, gece yarısına bırakılmasından yakmıyoruz. 

İSMAİL SARUHAN (Devamla) — Oysa madde
lerin iyileştirilmesi, bunların ifade edilecek beyanlar
la düzeltilmesi mümkün iken, 20 önerge ile zorlaya
rak işin uzayıp gitmesine bizim neden olmadığımız 
elbette bir gerçektir. 

Değerli arkadaşlarım, 4 üncü maddenin esasına 
bakarsak : Bütün dünya uyuşturucu madde kullanan
larla büyük mücadele yapmaktadır. Başta Amerika 
olmak üzere özellikle alkoliklerin tedavisi için önem
li harcamalar yapıldığı bilinmektedir. Türk gençleri
ni uyuşturucu madde kullanma alışkanlığından koru
mak ve gençlerimizi zehirlemenin önüne geçecek ted
birleri almak zorundayız. Bu kanunî tedbirler alın
madığı takdirde yarın çok geç olabilecektir. Gençle
rimizi bu alışkanlıkla karşı karşıya bıraktığımız tak
dirde, sorumluluk elbette yasa koyucusu yüce Mec
lise ait olacaktır. Onun için maddenin yerinde oldu
ğunu görüyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saruhan. 
Sayın Hüseyin Aydemir, buyurun efendim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başka
nım, yüce Meclisimizin pek muhterem üyeleri; po
lisin yakalama yetkisiyle (ilgili bu çok önemli düzen-
lemey1] incelemek ve bu konudaki önergemizi huzur
larınızda daha da açıklayıcı bir şekilde arz etmek 
için söz aldım. 

Polise yakalama yetkisini veren bu düzenleme, 
'doğrudan doğruya kişi hürriyeti ve güvenliğiyle ilgili 
bir düzenleme, ıbir madeddÜır. Anayasamızın 19 uncu 
maddesi, «Herkes, kişi hürriyeti ye güvenliğine sa-



T. B. M. M. B : 112 12 . 6 , 1985 O : 3 

h'îptir» dedikten sonra, belirli birkaç şartın dışında» 
Ktase hürriyetinden yoksun bırakılamaz» diyerek 
amlîr hükmünü getirmiştir. Hepimizin kişi hürriyeti 
ve güvenliği Anayasanın 19 uncu mladdesı içerisinde 
teminatta bağlanmış, kişî  hürriyetinin ve güvenliğinin 
ancak hâkim kararıyla takyit edilebileceği, kısıtlana
bileceği orada açık şekilde gösterilmiştir. Bunun dı
şında hâkim kararıyla kişi hürriyetinin sınırlandırıl
ması mutlak olarak gösterilmemiş, şu, şu, şu, şu hal
ler diye şarta bağlanarak, t a s * edilerek, «Şu gibi 
hallerde hâkim şahsî hürriyet ve güvenceyi kısıtla
yabilir, tutuklama kararı, yakalama kararı verebilir» 
diye hükmü bağlanmıştır. 

Şiimdi, Anayasada üzerinde özellikle ve titizlikle 
durulan kişinin hürriyetini elinden alacak, onu tu
tuklayacak, yakalayacak polise yetki verilirken, bu 
düzenleme yapılırken, Anayasanın özüne .ve sözüne 
azamî derecede dikkat edip, demokratik toplum ge
reklerine en azamî şekilde dikkat edilmesi gerekirken; 
Anayasanın kastetmediği, amacı dışında yeni düzen
lemeler yapılmış, Anayasayı zorlayıcı ve katiyen 
buraya girmemesi gereken maddeler konulmuştur. 
Bu bakımdan hepimizin bu madde üzerinde titizlikle 
idurmamız gerekir. Esasen benta anlayışıma göre 
getirilen yeni düzenlemede 19 madde de, polise va
tandaşın temel hak ve hürriyetlerini kısıtlayıcı ma
hiyette yetkiler verdiği için hepsi de birbirinden 
önemlidir. Binaenaleyh, şu madde daha önemlidir, 
bu madde daha az önemidir gibi bir tefrik yapıp da 
sadece önemli görülen birkaç «nadideyi yumuşatmak, 
geri almak kâfi değildir. Onun için bu Polis Vazife 
ve Sela'hiyet Kanunundaki yenli düzenlemeler üzerin
de çok ciddî olarak her tnaıdde üzerinde durmamız 
Ve Anayasanın özüne ve sözüne bağlı kalacak, onun 
şümulü içerisinde düzenleme getirmemiz gerekir. 

Simidi benim bu madde üzerindeki endişelerim 
ve değişiklik önergesi vererek yüksek huzurlarınıza, 
takdirlerinize, dikkatinize arz «itenek listediğim hu
suslar şunlardır: 

Suçlulukla mücadelede, önleyici zabıtada polisi
mize yetki verelim; ama bu yetkiyi verirken Ana
yasanın kısıtlama... 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, bir dakika efendim. 
Lütfen toparlarsanız iyi olur; çünkü süreniz 5 

dakikadır. 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş

kanım, önergede de 5 dakika konuşma hakkım 
var, önergem de okunacak, aynı konuda değişiklik 
Önergesi de verdim. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — önergeye geçemdiik. 

BAŞKAN — iBenıim arz ettiğimin önergeyle ala
kası yok efendim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Simidi bu
rada dikkatinize arz etmek istediğim husus şudur, 
kısaca arz edeyim: «Suç hazırlığı içinde bulunan 
kişiler.» Anayasada böyle bir hüküm yoktur. Bu 
hükmün tamamen kaMırılIması gerekmektedir. Kı
sıtlamada böyle bir tedbir suretS katiyede planlan
mamıştır. Suç hazırlığı içinde bulunmayı polis ne 
zaman takdir edecek? Delil ister. Delile de olsa da
ha suç işlenmemfiş̂ tir, hazırlık içindedir. Bunun tak
diri tamamen sübjektiftir. Bu madde olduğu tak
dirde kişinin hürriyeti tamamen güvence içinde bu
lundurulamaz. Bu bakımdan bu maddenin kaldırıl
masını önerdik. 

İkincisi : 2 nci maddede, suçüstü halinde gecik
mesinde mahzur bulunan diğer hallerde... 

(BAŞKAN — Efendim, 4 üncü madde üzerinde 
konuşuyorsunuz, siz l'den 2'ye geçiliniz. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, 4 üncü maddenin ı(H) fıkrası. 

(G) Fıkrasının madde metninden çıkarılmasını 
istedik, bir suçu fişlemekte olduğu görülen veya ha
zırlık safhasında olanlar için. 

i(H) Fıkrası, «Suçüstü hallinde veya gecikme
sinde mahzur bulunan diğer hallerde, suç işlendiğine 
dair haklarında kuvvetli iz ve delil bulunan sanık
ları» diyor. İzi. kaldırıyoruz, «Suçüstü halinde veya 
gecikmesinde mahzur bulunan diğer hallerde suç işle
diğine dair kuvvetli delil bulunan sanakları» diyoruz. 
Bir de suçu işlemekte olduğu görülenleri tespit ettik 
önergede. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, bütün istediklerinizi 
söylemek için 10 dakika da kâfi gelmez efendim, 
çok rica ediyorum, yedi sekiz dakika oldu. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, yakalama konusuyla ilgili bir endişemiz!! de 
arz edeceğim. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın Başkan, illa konuşması mı lazım? sö
zünü kesin. 

IBAŞKAN — İkaz ediyorum efendim, ne söyle
yelim daha? 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Yakalama 
konusuyla ilgili bir konuyu daha arz edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, iSayın Aydemir; 
kâfi artık. 
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HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Yakala
ma konusu ile ilgili bir hususu arz edeceğim izniniz
le, bitliyorum. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, kâfi artık. 
«HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş

kanımı, müsaade ederseniz üst tarafını önergemde 
izah edeceğim. Sadece izninizle yakalama konu
sundaki endişemi arz edeyim. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın Başkan neden sözünü kesiyorsunuz? 
İkaz ediyorsunuz, konuşmasına yine devam ediyor. 
(HP sıralarından «Bağlıyor, bağlıyor» sesleri) 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Bağlıyo
rum; saygıdeğer milletvekilleri, konuşmamı bağlı
yorum. Geri kalanını önergede gelip izah edeceğim. 

Yakalamada, «Sağlık şartlarını ihlal etmemek 
şartıyla her türlü tedbir alınabilir» dîyor. Her türlü 
ıtedbir alınamaz. Çünkü Anayasanın Ikiişi dokunul
mazlığı ide ilgili maddesinde, vatandaşlara hiçbir 
surette (eziyet ve işkence zaten yok) insanlık haysi
yetiyle bağdaşmayacak eyleme müsaade edilmemek
tedir şeklinde kesin, kati hüküm vardır. Binaenaleyh, 
inısanlık haysiyetiyle bağdaşmayacak şekilde bir 
tedbir almak Anayasamıza aykırıdır. 

BAŞKAN — Efendim, bağlayın lütfen. 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Efendim, 

bilaJhara müsaade ederseniz devam edeceğim. 
Hepinize en derin hürmetlerimi arz ederim. (HP 

sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Hüseyin 

Aydemir. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Soru soracağım efendim. 
BAŞKAN — Ne sorusu efendim? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Konuşmalar bitti. Lütfederseniz sayın bakana soru 
soracağım efendim. 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Konuşmalar foM 
m!i bitmedi mi Sayın Başkan bir karar versin baka
lım. 

BAŞKAN — Efendim, soru sormak isiteyen sa
yın üyelerin tespitini yapacağım: Sayın Turan Ba-
yezit, Sayın Türkân Arıkan, Sayın Paşa Sarıoğlu, 
Sayın Halil İbrahim Şahin, Sayın Nuri Korkmaz, 
Sayın Bahriye Üçok, Sayın İbrahim Ural, Sayın 
Seyfi Oktay, Sayın Hüseyin Aydemir. 

Başka soru sormak isteyen varmı efendim? Yok. 
Soru soracak arkadaşları tespit işlemi bitmiştir. 
Sayın Turan Bayezit, buyurun efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, sayın bakanın cevaplandırması rica
sıyla soruyorum: 

(G) Fıkrasında «veya» kelimesinden sonra «su
çu işlemeye yönelik her türjü araç ve gerecin sağ
landığı, planlandığı» yazılı. Suçu işlemeye yönelik her 
türlü araç ve gerecin sağlandığını» anlıyoruz; ama 
«planlandığı» tabirinden kasıt nedir? örneğin bir ki
şi herhangi bir tabanca yapmak maksadıyla bir 
plan çalışması yapıyorsa, polis buna müdahale mi 
edecektir? Bu maddedeki «planlandığı» kelimesin
den kasıt nedir? Lütfen cevaplarında «Suçun plan
lanması» demesinler; araç ve gerecin planlanması-
dır cümlle. Araç ve gerecin planlanmasından kasıt ne
dir? 

tkimoi sorum: «Kuvvetli iz ve delil» denmektedir. 
Kuvvetli delili anlıyorum; hukukî ve mantıkî bir de
lildir; ama kuvvetli izden kasıt nedir, Türk hukuk 
sisteminde kuvvetli iz diye bir müessese var mıdır? 

Teşekkür ederim efendim . 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Turan Ba
yezit 

Sayın Bakan, zapt edebildiniz mi Sayın Bayezit' 
in sorularını? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Verilen önergeyle (G) fıkrası çılkarıla-
calk, (H) fıkrası değiştirilecektir efendim. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Nasıl «çıkarılacaktır» 
diyebiliyorsunuz Sayın Bakan? Meclis karar verme
miş daha... 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Efendim, benim kanaatimi soruyorsu
nuz, ben söylüyorum. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — O zaman çıkarıla
caktır demeyin, çıkarılması önerilecektir deyin efen
dim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın milletvekilleri, bu maddenin (G) 
fıkrası arkadaşlarımız tarafından verilen 'bir önergey
le madde metninden çıkarılacaktır. 

(Saygı ile arz ederim efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Bir de «Kuvvetl'i iz» ibaresi (H) fıkrasında geçiyor 
Sayın Bakan. 

— 306 — 



T. B. M. M. B : 112 12 . fi , 1985 0 : 3 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan)—Bize efendim, bize göre. Peki efendim. 
Sizin dediğiniz gibi olsun. 

BAŞKAN — Sayın Can, soru sorma sırası sizde 
değil efendim. 

Teşekkür ederim Sayın (Bakan. 
Sayın Arıkan buyurun efendim, 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, Sayın Bakanımız tarafından cevaplan
dırılması için şu soruları arz ediyorum: 

Soruşturma konusunun açığa çıkması bakımlın
dan kesin bir mahzur doğuran kişinin yakalandığı 
yakınlarına bl'dirilmeyecektlir.» Mahzur doğurduğu 
nasıl tespit edilecektir, bunun kriterleri nedir? 

Mahzur doğuran gibi sübjektif yargılarla bir ana
ya, bir babaya, bir eşe veya çocuklara yakınlarının 
ne olduğu, nerede bulunduğu konusunda bilgi ver
memek aileyi psikolojik olarak cezalandırmak de
ğil müdir? Birinci sorum bu efendim. 

İkinci sorum : Islahevioe gönderilen veya tedavi 
için akıl hastanesine gönderilenler derhal ailesine 
duyurulacak mıdır? Duyurulmayacafcsa, haksız yere 
veya kasıtlı konulanların hakiki nasıl aranabilecek
tir? 

Üçüncü sorum: «Yakalanan kişilerin kaçması 
veya saldırıda bulunmasının önlenmesi bakımından 
kiş'imin sağlığına zarar vermeyecek şekilde her türlü 
ıliedbir alınabilir» deniliyor. «Her türlü tedlbir»in sını
rı nedir? îple veya zincirle bağlama söz konusu mu
dur? Uyku ilacı verilecek midir? 

Son Sorum : «Kanunda istenilen mükellefiyeti 
yerine getirmedikleri için yakalanması gerekenler» 
deniliyor. Mesela bir vergi kanununda bir mükelle
fiyeti yerine getirmeyen polisçe alınacak mıdır? Me
sela bandrol ücretini ödemeyen polisçe alınacak mı
dır? Su parasını zamanında ödemeyen polisçe alına
cak mıdır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, yerinize gitmeden 
bip hususu sizden rica edeyim. Şimdi siz 4 tane soru 
sordunuz. Halbuki soru açık ve kısa olacak diye 
mükereren rica ettim. Bu sizin sorduğunuz sorulara 
cevap aşağı yukarı hiç değilse 10-15 sayfalık b'iır 
broşür olur. O itibarla, sayın bakana yardım etmek 
'ic'in ödünç olarak sorduğunuz soruları hiç olmazsa 
verin, çünkü kolay kolay akılda kalacak şeyler de
ğil efendim. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın bakan arzu etmiyorlar. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
biz bu kanun tasarısının takdim konuşmasında he
men hemen bütün maddelerine değinerek niçin bu 
maddeleri getirdiğimizi, neye istinaden getirdiğimizi 
Yüce Meclise arz ettik efendim ve samimiyetle, ina
narak da getirdiğimiz bu kanun maddelerinin Ana
yasaya uygunluğunu iddia ettik ve savunduk. 

Bu maddedeki (G) fıkrasının mahzurlu olabile
ceği düşüncesiyle verilen önergeler vardır, hükümet 
olarak katılacağımızı ifade ediyoruz; (H) fıkrasında 
da bir değişiklik yapılmaktadır, ona da hükümet 
olarak katılacağımızı ifade ediyoruz. Yüce Meclis 
elbetteki bu hususta karar verecektir. 

Diğer konulardaki tereddütlere gelince: Aksi, ka
nunsuz davranışlar mutlaka cezalandırılacaktır 
Bızüim Ceza Kanununun sisteminde 'bu usul var
dır. 576 ncı- maddede ahlaka aykırı davranışlar
dan bahsedilir; ama şimdi bu tatbik edilen usul 
ve yönteme eğer biz başvuracak olursak siz
lerin, «Efendim, bu ahlaka aykırı olan şeyler 
nelerdir?» demeniz lazım gelir. Bunu o madde
de, hâlâ yürürlükte olan maddle saymamıştır ve 
yine, «Efendim, polisin birine göre bu ahlaka aykırı 
olan şey şudur, diğer birine göre de ahlaka aykırı 
olan şey şudur» denilecektir. Eğer, bu mantıktan ha
reket edersek, bizim kanun yapmamız mümkün de
ğildir. 

Saygı ile arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederin Saym Bakan. 
Sayın Paşa Sarıoğlu, buyurun efendim. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Saym Başkan, sora
cağım sorulardan bir tanesi Sayın Turan Bayezit'in 
sorduğu «İz» kavramının açıklanması ve tarifinin 
olması lazımdı. Sayın Bakan (H) fıkrasının değiştiri
leceğini arz etti, onu da göreceğiz.. 

Aşağıdaki bentlerden birinde; «Yakalanan kişiye 
yakalanma sebebi yazılı, mümkün olmayan haller
de ise sözlü olarak bildirilir» denmektedir. Şimdiye 
kadar ben herhangi bir kimseye yazılı olarak siz suç
lusunuz, şundan suçlusunuz dendiğini görmedim, işit
medim. Şimdi evvela pratikte bu yazılı ve mümkün 
olmayan hallerde de sözlü olarak bildirilme konu
suna gelelim. Şimdi hangi haller de yazılı, hangi hal
lerde sözlü olarak kendisine tebliğ edilecek? Bu bir. 

İkincisi; aşağıda bir fıkra var, onu dikkate alarak 
söylüyorum. Bizlere geçmişte müracaatlar olmuş-
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tur. Yakalanan kişinin nerede olduğundan ve izinden 
ailesinin herhangi hir halberi yoktur. Hatta bîr olay 
'bitiyorum; 4 ay aranmıştır, sonra haber alınmıştır. 

Şimdi, acaba yakınına, kendisine tebliğ edildiği 
zaman suç delillerinin kaybolmaması bakımından 
hemen bildirilme imkânı var mıdır? Çünkü kişi ya-
kialandılkltaın sonra dışarısı ilie irtilbaltı kesilmiştir. Ve 
yakınları bilmemektedir. Acalba ailesinin talaşı ve en
dişesi nasıl ortadan kalldiıolacaktır? Bunun dia cevap
landırılmasını istiyorum. Sorumun bir tanesi de bu. 

Üçüncü sorum : Yakalanan kişilerden sanık du
rumunda olanlar adlî mercilere sevk edilir» denili
yor. Şimdi, (buradaki «Sanık» kavramı içerisinde sa
nık durumunun tespiti birtakım usullere bağlanması 
lazım, onu da idrak ediyorum; fakat biraz sübjektif
tir. Sanık durumunda olanlar neye göre sanık du
rumunda olacak? Acaba burada ne söylenmek iste
niyor; bunun da açıklanmasını istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
İBAŞKAN — Teşekkür ederilm. 
Sayın Bakan, Sayın Paşa Sarıoğlu'nun söyledikle

rini zaptede'bildiniz mi efendim? 

(İÇİŞLERİ BAİKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) —• Evet. 

BAŞKİAN — (Buyurun etoldüm. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er-
zincian) — Sayım miidtivdkilerii, soruya mesnet oton 
fıkra Anıayaisaimı'zın 19 uncu maddesinin dördüncü pa
ragrafımda yer a'lmışltır. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Mıetai okuldum, onu 
ibiLCyorum Sayın Balkan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKJBULUT (Er
zincan) — O halde tdktfar etmeme lüzum yoktur. Ana
yasa hazırlanırken bölyle zaıraretlerlin ıgöreğlime, ge-
ırek hazırlayan Meclis, gerekse yüce Milletlimiz karar 
vermiişltir. Bftz de bu karara istlin'adlen ve Anayasaya 
uygun dl'atfalk bu malddelyii getiriyoruz. 

lElfünldiiim, defalaltle söylüyorum, hangi haller de
yip buraıdıa işi taldalta dökmek klanun tekniği bakırcım
dan doğru olan bir iş değüdir. O bakıoıdlaın ytapıten 
İkamın Anayasaya aykırı mıdır, değil midir; ihtiyaç
larla cevap verlir mi, vermez mi; bizilm hareket nokta
mız budur, cevapliarımız da bu nokta üzerinden tek
lif edilmiş bulunuyor. 

(PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Ama sübjektif yo-
ru'mtor oluyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Hayır efendim dlimaz. Bakın sübjektif yo

rumun cevalbı şuıdıur : Hiç kilmlste kanunsuz iş yapa
maz. Türkiye hulkulk devlerdir; öyle şey olur mu? 

(BAŞKAN — Tetşieikikıür ederim Sayın Bakan. 
İPAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sanılk kavramı hak

kında ne düşünüyorsunuz Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BARANI YILDIRIM AKJBULUT (Er-

_ fincan) — Efendim, "balkın bu arktık yerlöştaüş 'bık ta
birdir. Yani sanık kavramı olarak ceza hukukunda yer
leşmiş olan bir mefhumu ben burada size nasıl anlata
bilirim? Hem uygun da olmaz, aşağı yukarı tatbikat
ta da var. Suç 'işlediği zannedilen bir kimsedir. Sim
idi suçlu diyemiezsimliz; ta'maim, hüküm giymedikten 
ısionria bir kimseye, «suçlu» denmez. Peki ne deneoek-
itir ve nasıl demece'kitiir? işte buma «sanılk» tolb/Mnii bul-
muışl'ar. En basit sekilide böyle ifade eldetolifaim. Bu
mun başka bir ifade tarzı yok. Yani kleliiime açık efen
di jm; sanılıyor, suç istediği sanılıyor, zıanlı demek efen-
Idli'm. 

,PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — «Zanllı» deseniz da
ha anlamlı olur. • 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKJBULUT (Er-
zinciaın) — Bu hukukumuza yerleşmiş blir tabirdir, bu
nun miin'alka'şalsı oTmaz. 

Teşekkür ederim. 
(BAŞKAN .— Teşekkür öderim Sayın Balkan. 
Sayın Halil İbrahim Şahin, buyurunuz efendim. 
HALİL ÎBRAHİM ŞAHÜN (DenıMli) — Saym 

Ibalkan 4 üncü maddenin gerekçesi olarak Anayasanın 
19 uncu maddesini gösteriyorsunuz. Anayasamın 19 
uncu maddesinden bazı 'bölümler alimJak sure'tliyiıe ve 
IbJalt'Ûa ondan daha da flazfa ileri giderek, temeli halk ve 
Ihlürrıfyetlerü kısıililama durumuna giriliyor kanaatinde
yim, 

jDüınden beri yaptığınız tüm konuşmalılarımızda ge-
tJirimiş dilduğumuz bu yaisia tasarlısının Amalyasia gereği 
d'lduğunu ifade etbiğiniize ve AmayaSıalmızın 19 uncu 
m'aldldesıi k'işli halk ve hürrıiy'eltlteriini düzenlediğine gö-
ı'e, Anayasanın bu mlalddesi paralelimde düzenttenm'iş 
dlan bir yasa tasarısı feıitilferin temel halk ve hürriiyeit-
lerimii kıisıltlar mı? Kısıltlar ise, öncelikle sosyal devlet 
lan'Ialyuşınım gereği olan yine Anayals'almızm 5 inci majd-
Idesine uygun olarak küslerin siyasal, sdsyal ve eko-
mlömlilk halklıarını kısıtlayan durumların ortadan kal
dırılması öngörüldüğüne göre, hükümetçe Anayasanın 
19 uncu maddes'iniin değiştirilmesi içlin bir çalışmanız 
(var mıdır? Varsa Ibu yialsia/yı ondam sonra geiüirimlemliz 
dalhla iyi olmaz mıydı? 

I(A) Ibendinldelki «kanunda istenilen bir mükdle-
IflyeJtli yerine geltürmedilMeri için yakalanmı'aisı gereken
ler» tabirinden ne anlıyorsunuz? 
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j(G) IbetidMde «Bir suçu işterrielkte ollduğu görü
len veya suçu işlemeye yönelik her türlü araç ve ge
recin sağlanldığı, planlandığı veya ımiüdalhiailielde gedikül-
ıdiğim'de, suçun kesinlMe işleneceği inltjilbaını veren ha
zırlık hlaırdkıeitlierli içlinde bulunan kikleri» demek sure-
tîyle polis höm savcı, hem hâkiilm olmuyor mu? 

Yine, «Yıalkalaımıa, kininlin deniettilm ve gözetim altı
na alınmasıdır» dedikten sonra, «Yakalanan kişinin 
kaçması veya saldırıda bulunmasının önlemesi bakı
mından, kişinin sağlığına zarar vermeyecek şekilde 
her türlü tedbir alınabilir» tabirine misal olarak en 
azından üç tedbir verebilir misiniz? 

Son sorum; «Soruşturma konusunun açığa çıkma
sı bakımından kesin bir mahzur doğurmuyorsa kişi
nin yakalandığı yakınlarına derhal duyurulur» cüm
lesindeki «mahzur doğurmuyorsa» tabiri devlet için. 
mi, polis için mi, yoksa yakalanan kişi için midir? 

Bunların açıklanmasını saygıyla talep ediyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Halil İbrahim Şahin, bunları 
siz yazmış vaziyettesiniz. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Konuşma
sının metnini soru olarak soruyor. 

HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Denizli).— Hayır 
efendim. 

• BAŞKAN — Soru olarak soruyorsunuz. Yazmış 
vaziyette iseniz, tıpkı demin Sayın Türkân Arıkan'a 
söylediğim gibi, eğer ödünç olarak sorularınızı verir
seniz iyi olur. Bunları zaptettiniz mi sayın Bakan? 

ödünç olarak verin tekrar iade edilir efendim. 
HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Denizli) — Tasarı 

metninden yalnız fıkraları okudum Sayın Başkan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Sayın Başkan, ben cevaplayacağım, lüt
feder misiniz? Müsaade ederseniz cevaplayacağım 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 19 
uncu maddesinin kişi hak ve hürriyetlerini kısıtlayıp, 
kısıtlamadığı hakkında bir soru tevcih edilmiş bu
lunuyor. Cevabımız «Hayır»dır efendim. Anayasamı
zın 19 uncu maddesine göre hazırlamış olduğumuz 
kanun tasarısının ilgili fıkralarını da, Anayasaya uy
gunluğuna inanmış olmamız nedeniyle savunuyoruz. 

Yine bu fıkralarda, yakalananların yakınlarına 
haber verilip verilmemesi hususu yer almaktadır. Bu, 
Anayasanın koymuş olduğu bir maddenin münakaşa
sı gibi, bir ortam doğuracak niteliktedir. Kaldıki 

genel açıklamalarımızla bu madde hakkındaki fikir
lerimizi beyan ettik. 

«Sağlığa zarar vermeyecek her türlü tedbirin alın
ması» konusunda misal vermemiz istenmektedir. Biz, 
böyle kazuistik bir metotla çalışmadığımızı ve bunu 
misallere bağlamak istemediğimizi yüce Meclise de-
faatle sorulan suallere verdiğimiz cevaplarda arz et
tik. Ancak buradaki ölçünün kanunlar olduğu, ka
nunsuz hiçbir hareketin hiç kimse tarafından yapıl
mayacağının bilinmesi lazım geldiğini ifade ettik, bu 
kere de ifade ediyoruz. 

Saygıyla arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan . 

HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Denizli) — Cevap
lanmayan sorum var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Onu sorun efendim lütfen. 
HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Denizli) — Efendim, 

(H) fıkrasının 7 nci paragrafında «Soruşturma konu
sunun açığa çıkması bakımından kesin bir mahzur 
doğurmuyorsa kişinin yakalandığı yakınlarına derhal 
duyurulur.» deniliyor. Bu, «mahzur doğurmuyorsa» 
ibaresi kişi yönünden midir, polis yönünden midir, 
devletin güvenliği yönünden midir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) -— Ben soruyu cevaplandırdım efendim. 
Anayasadaki maddelerde yer almış bir konuyu şu
rada tefsir etmenin yeri değil efendim. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Nuri Korkmaz, buyurun. 
NURİ KORKMAZ (Adana) — Sayın Bakan, bu 

maddede «kanunda istenilen bir mükellefiyet» ibare
linden kasıt, Anayasanın maddesini olduğu gibi yasa
ya geçirmek değildir. Şimdi, bu mükellefiyeti polise 
kim söyleyecek, vali mi söyleyecek, hâkim kararı ile 
mi söyleyecek? Eğer böyle söylenecekse, bu madde 
niçin öyle düzenlenmemiştir? Sorumun birisi bu. 

İkincisi, «Yakalanan kişinin kaçmaması için her 
türlü tedbir alınır» sözü var. Bu Anayasamızın 17 nci 
maddesinde çok açık belirtilmiş olmasına rağmen 
ve yasaları düzenlerken Anayasanın 19 uncu madde
sini bir tabu gibi gösteren siz sayın bakanım aynı kişi 
için Anayasanın 17 nci maddesini niçin tabu olarak 
kullanmıyorsunuz? 

Bir diğer sorum daha var : «Açığa çıkması bakı
mımdan» demiyor. Bir kişi yakalanmış ve gözaltına 
alınmış, daha ne yapacaksınız, neyi açığa çıkara
caksınız,?! 
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Bu sorularımın cevaplandırılmasını istiyorum, 
BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Nuri Kork

maz. 
Buyurun Sayın Bakan,, 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AlKBULUT 

(Erzincan) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil
leri; efendim, biraz Anayasaya bağlı oluşumuzun 
tenkit edildiğini görüiyorum; ama bu bize kuvvet ve
rir. Hepimizin Anayasaya bağlılığımız şart olmalıdır. 
Bu işin başka bir yolu yoktan, 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Başka madde
lerde dte aynı bağlılığı gösterin efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın milletvekilli, biz getirdiğimiz ka
nun tasarlısının Anayasaya uygunluğunu samimiyetle 
ve inanarak ifade ediyoruz ve ısrarla üzerinde dur
duğumuz nokta da budur. Eğer bu beli prosedürden 
geçer, dediğimiz gibi bu Kanun yüce Meclisin tak
dirine mazhar olursa, arftık beli prosedürleri ta
mamlanmış bir kanun hakkında şahsî fikrim olarak 
ve hükümet olarak söylüyoruz ki, münakaşaya gerek 
yoktur. Bu bizi hiçfoir zaman arzu ettiğimiz, iyi 
olarak arzu ettiğimiz noktalara da götürmez. 

Kanunların hazırlanış tarzları vardır. Balkın sa
bahlara kadar günlerce uğraşıyoruz; 'bunca emekten 
sonra ve belli prosedürden sonra çıkacak kanuna 
hepimizin ve her yöneticin'in ve her Türk vatanda
şının saygılı olması iktiza eder. Onun için Anayasa
ya istinat etmişsek, ki ediyoruz... 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Sayın Bakan, 
(ben Anayasaya ils'tünat etmediğinizi iddia etmedim. 
Bir maddeye istinat ederken, diğer maddeye neden 
istinat etmediğinizi sormak istiyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT* 
(Erzincan) — Müsaade buyurun, efendim bakın bu 
bir hukuk anlayışıdır. 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Bana Anayasa
nın maddesini okuyorsunuz, cevap vermiyorsunuz. 
Bu yasaya nasıl açıklık getireceksiniz? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Efendim, ben sizi dinliyorum, siz be
ni diMemiyorsunuz. Evet efendim, bakın bütün so
ruların cevalbı burada efendim. 

NURİ KORKMAZ (Adana) — 2 gündür aynı 
cevabı veriyorsunuz Sayın Bakanım. Ben bunu bi
liyorum. Bu cevap değil ki efendim!. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Peki efendim. 

Sayın Başkan, benim cevabım bu kadarıdır. Say
gılar sunuyiorumn 

BAŞKAN — Sayın Korkmaz, karşılıklı konuşma 
yok. Eğer soru soracatosanız Başkanlığa hitaben so
run soruyu, cevap verirler. 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Sorduğumuzun 
cevabını alamıyoruz, lütfen müdahale buyurun. 

ıBAŞKAN — Sizin sorduğunuz soru o, verdiği 
cevap o efendim.: 

'NURİ KORKMAZ (Adana) — Sayın Başbakan 
cevap versin. ~ Hükümet Başkanı burada, bakan ye
terli değilse Başbakan cevap versin efendim. Tatmin 
ollmuyoruz.1 

BAŞKAN — Sayın Bahriye Üçok, buyurun 
efendimi. 

IBAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Sayın Başkan, 4 
üncü maddenin (H) bendinde, al'ttan 8 inci satırında 
«Soruşturma konusunun açığa çıkması bakımından 
keşlin bir mahsur doğurmuyorsa, kişiinin yakalan
dığı yakınlarına derhal duyurulur» dbni'yor. Burada 
«mahzur» kelimesi yanlış kuManıltaıştır. «Mahsur», 
hır binanın, bir şiehrin muhasarası anlamına yahut da 
kuşatılması, dışarıyla ilişkisinin kesilmesidir. Sanıyo
rum ki, buna «mahzur» demek istemişlerdir; ama 
Arapça kelimeler kullanmak işlte böyle yanlışlıklara 
vesüle oluyor. Onun için «sakıncah» kelimesinin ko
nulması gerekmez mi? Sayın komisyon bu konuda 
ne düşünüyor?1 

BAŞKAN — Sayın Üçok, bir dakika efendim, O 
kelime yanlış yazılmış. Malddî hatfa, maitbua hata
sıdır; bizde düzeltillmiştir; fakat siz şimdi «mahzur» 
yerine «sakıncalı» buyuruyorsunuz. 

•BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Evet efendim, lüt
federlerse., 

BAŞKAN — Tabiî, 
iSayın Bakan, buyurun efendim. Sayın Bahriye 

Üçofc'un sorusunu cevaplandırın, 

İÇIŞLERI BAKAM YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Efendim, 'bir rnaltibua hatası olarak 
«mahzur» yazılacakken «mahsur» yazılmış olması, 
bir başka münakaşanın açılmasına sebep olmamalıdır. 
Biz yerleşmiş olan her kelimenin, vatandaşımız ta
rafımdan kullanılan her kelimenin hem yazı dilimiz
de hem sözlerimizle ifadede kullanılmasından ya
nayız. O bakımdan böyle bir tefrike veyahut da bir 
soruya muhatap olmamamız lazım gelir. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Sayın Başkan, «sa
kıncalı» kelimesi Anayasamızda mevcut olan bir ke
limedir. Bu bakımdan, «sakıncalı» kelimesi herhangi 

— 310 — 



T. B. M. M. B : 112 12 4 6 . 1985 O : 3 

bir yanlışlığa vesile olmayacağı için değiştirilmesini 
rica ediyorum. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) —Önerge verin, oylansın hanımefendi. 
Önerge ile değişir bu, sözte değil. 

BAŞKAN — Efendim, kaydı malumat edildli, za-
bitlara da geçlti; sayın bakan da sorunuzu cevapladı. 

Sayın İbrahim Ural, buyurunuz. 

İBRAHİM ORAL (İstanbul) — Sayın Başkan, 
kabul edilen 2 nci maddede «Uyuşturucu madde imal 
edilen, satılan, kullanılan ve bulundurulan yerler en 
Ibüyuk mülkî amirin emri ile kapatılır» denilmektedir. 
Oysa 4 üncü maddede «Uyuşturuc maddeleri alan, 
satan,; bulunduran ve kullananları, halikın rahatını 
bozacak veya rezalet çıkaracak derecede sarhoş olan
ları meneder» denilmıektedir. Yani bir yerde, kapatır, 
imal eden kişiyi polis yakalamayacak manası çıkar. 
BÜr tedvin yanlışlığı var; bir. 

İkincisi, «Yakalananlardan uyuşturucu madde kul
lanmış olanlarla sarhoş olanların durumları, tüzükte 
belirtilen esas ve usullere uygun olarak doktor raporu 
- bu çok önemli - veya bir tutanakla tespit edilir» de
niliyor maddede. Doktorun bulunmadığı durumlarda 
bir tutanak nasıl tutulacak ve bu tutanak nasıl esas 
alınıp da mahkemeye gidilecek? 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurunuz sayın bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKIBULUT (Er
zincan) — Efendim, ilgili soru ile irtibatı olan fıkra 
<]B) fıkrasııdır zannediyorum: «Uyuşturucu maddeleri 
alan, satan, bulunduran ve kullananları, halkın ra
hatım bozacak veya rezalet çıkaracak derecede sarhoş 
olanları veya sarhoşluk halinde başaklarına saldıran
ları yakalar, kanunî işlemi yapar.» Madde böyledir 
efendim. Değiştirmiş olduğumuz eski maddede de 
bunlar tamamen yer almış olan hususlardır. İlave 
edilen husus, «Uyuşturucu maddeleri alan, satan ve 
bulunduran» kelimeleridir. Düğer «Kullananları, hal
ikın rahatım bozacak . veya rezalet çıkaracak de
recede sarhoş olanları veya sarhoşluk halimde baş
kalarına saldıranları» kelimeleri zafen eski ve halen 
yürürlükten olan kanunda da vardır. 

İBRAHİM URAL (İstanbul) — Cevap verildi mi 
yani şimdi? 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Bunlar zapta geçi
yor, doğru dürüst cevap verin bari. 

BAŞKAN — Evet efendim, Sayın Bakan devam 
ediniz, 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Efendim madde, İçişleri Komisyo>nunda 
«Hekimin bulunmadığı hallerde yardımcı sağlık hiz
metleri personelinden birinin müşafaade raporu ile tes
pit edilir» şeklimde düzenlenmiştir. 

Maddenin kendisi soruya cevaptır. 
Saygıyla arz ederim efendim, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayım Seyfi Oktay, buyurunuz. 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkanım, 

sayım bakanımızdan 2 sualim olacak efendim. 
Bilindiği üzere Anayasamızın 19 uncu maddesi 

Kişi hürriyeti ve güvenliği» başlığını taşıyor. Bu 19 
uncu maddenin ilk fıkrası, «Herkes, kişi hürriyeti ve 
güvenliğine sahiptir» dernek suretiyle bir temel ilke 
getiriyor. Demek ki aslolan kişi hürriyeti ve güven
liğinin var olması. 

Ancak 3 üncü fıkrada bu temel esasa, bu temel 
ilkeye bir istisna getiriyor diyor ki; «Suçluluğu hak
kında kuvvetli belirti bulunan kişiler, ancak kaç
malarını, delillilerin yok edifaesini veya değiştiril
mesini önlemek maksaldıyla veya bunlar gibi tutuk
lamayı zorunlu kılan ve kanunda gösterilen diğer 
hallerde hâkim karanyla tutuklanabilir.» Demek ki 
bir istisna getiriyor, şu şu haller olduğunda hâkim ka
rarı ile tutuklanabilir. Devam ediyor bir başka istisna 
getiriyor veya tabiri caizse istisnanın istisnasını ge
tiriyor, diyor ki; «Hâkim kararı olmadan yakalama, 
ancak suçüstü halinde veya gecikmesinde sakınca 
bulunan hallerde yapılabilir» Hâkim kararı olmadan 
da yakalamaya imlkân veriyor, ancak bunu da sı
nırlandırıyor diyor ki; «Suçüstü halinde veya gecik
mesinde sakınca bulunan hallerde yapılabilir» diyor. 

Şimdi, «gecikmesinde sakınca bulunan hal» son 
derece geniş ve genel bir kavram. O nedenle, bunun 
sınırlandırılması, somut faale getirilmesi ve şekillendi
rilmesi bakımından devam ediyor diyor ki: «Bunun 
şartlarını kanun gösterir.» Çünkü anayasalar malum 
olduğu üzere genel çerçeve içinde ve bu çerçeve dahi
linde meseleyi detaylandırmayı ancak yasalara bı
rakıyor. Burada da bu hüküm geliyor diyor ki, «Ge
cikmesinde sakınca bulunan hallerde yapılabilir, (fa
kat devam ediyor); Bunun şartlarım kanun gösterir.» 
diyor. Yani sadece sakınca bulunan hal demek sure
tiyle bırakmıyor ve sakınca bulunan halleri yasa tes
pit eder diyor. Sakınca bulunan haller nedir, bunun 
şartlarını kanun gösterir diyor. 

Şimdi geçelim 4 üncü maddeye... (ANAP sıraların
dan «Bu ne biçim sual?» sesleri) 

Sual soracağım. 
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BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim; müsaa
de buyurun arkadaşımız sual soruyor efendim. 

M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Anayasayı da, 
bu yasayı da tetkik etmediğiniz için garip geliyor bu 
sual tarzımız sizlere. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
M. SEYFI OKTAY (Ankara) — 4 üncü madde

nin (H) fıkrası «Suçüstü halinde veya gecikmesinde 
mahzur bulunan diğer haklerde» diyor. Şimdi, bu ya
sa tasarısının (H) fıkrası Anayasamızın 19 uncu mad
desinin 3 üncü fıkrasında belirtilen gecikmesinde sa
kınca bulunan hal durumunu aynen buraya aktarı
yor. Ancak, bunun içeriğini, bunun şartlarım kanun 
gösterir şeklindeki Anayasanın amir hükmü konusun
da burada herhangi bir husus yok. Yani işin genelini 
sadece ve sadece Anayasadan alıyor ve bir fıkra ha
linde buraya monte ediyor. Halbuki, bunun şartlarını 
kanun gösterir ilkesi var; buna göre gecikmesinde 
sakınca bulunan haller nelerden ibarettir, bunun bu
rada belirtilmesi gerekir. 

Şimdi açık şekilde mesele böyle olunca, Anaya
samıza aykırı bir düzenleme sözkonusu oluyor. Man
tık ve belirtilen sözlerden bu anlaşılıyor. Şimdi gerek
çen' bir şekilde neden bu hükme aykırı olmadığını id
dia ediyor sayın bakanımız? Hangi gerekçe ile aykırı 
olmadığını lütfen belirtsinler; neden değildir? (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, soru 
soruyor arkadaşımız. 

FAHİR SABUNIŞ (Bursa) — Alay ediyorlar Sa
yın Başkanım, bu kadar istismar edilmez ki. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Şimdi ya
rım saat konuşacak mı efendim? 

BAŞKAN — Efendim, devam edin. (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Şimdi ikinci so
ruma geçiyorum : Yine 4 üncü maddede : «Yakala
nanlardan uyuşturucu madde kullanmış olanlarla 
sarhoş olanların durumları, tüzükte belirtilen esas ve 
usullere uygun olarak hekim raporu, hekimin bulun
madığı hallerde yardımcı sağlık hizmetleri personelin
den birinin müşahede raporu ile tespit edilir. Hakla
rında ıslah veya tedavi tedbiri alınması gerekenler, 
ilgili kuruma gönderilir.» Yani gerekirse hastaneye, 
tımarhaneye gönderilebilecektir. 

Şimdi 657 sayılı Yasayı açalım : «Sağlık hizmet
leri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı» diyor ve sağ
lık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetlerti, personeli 
arasında hayvan sağlık memurunu da sayıyor. Yani 

12 . fi , 1985 O : 3 

hayvan sağlık memuru sağlık hizmetleri -ve yardım-
i cı sağlık hizmetleri sınıfından bir elemandır. 

Şimdi soruyorum : Herhangi bir vatandaş hay
van sağlık memuru raporuna dayanılmak suretiyle tı
marhaneye gönderilebilecek midir? 

Bu iki sorunun cevaplandırılmasını talep ediyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Seyfi Oktay'ın 
suallerini tespit edebildiniz mi efendim? 

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

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi hem 
çok ciddî ve fevkalade şeyler konuştuğumuzu, çok 
mühtim, hayatî konular üzerinde durduğumuzu söylü
yoruz, hem de öyle misaller, öyle sorular, öyle dav
ranışlar içerisindeyiz ki, hiç bu ciddiyetle de telifi 
mümkün değil. 

M. SEYFI OKTAY (Ankara) —• Bu, sualin ceva
bına dahil mi efendim? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Müsaade buyurun efendim, şimdi cevaplı
yorum. 

BAŞKAN — Efendim, çok rica ederim yalnız 
soruya cevap verelim. 

M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Ciddî suallere 
böyle ciddiyetsiz cevaplar veriliyor Sayın Başkan. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLI Nİ
HAT AKPAK (Sakarya) — Sayın Oktay, ikinci so
runuz gayri ciddî tabiî. 

BAŞKAN — Münakaşa zemini yaratmayalım 
efendim. Çok istirham ediyorum konuşmalarımızla 
münakaşa zemini yaratmayalım. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Hâkim kararı olmadan yakalama ancak 
suçüstü halinde veya gecikmesinde sakınca bulunan 
hallerde yapılabilir. Bunun şartlarını kanun gösterir. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) *- Kanun 
şartları gösteriyor mu Sayın Bakanım? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er-, 
zincan) — Biraz sabrederseniz bir şeyler söyleyece
ğiz efendim. O zaman tatmin olursunuz veyahut ol
mazsınız. Bıiraz müsaade edin. 

Bu fıkranın Anayasayla ilgili gerekçesini okuyo
ruz efendim : Fıkranın ikinci cümlesinde; «Hâkim ta
rafından verilen bir karar olmaksızın hürriyetin kısıt
lanması, yani sanığın geçici olarak yakalanması hali 
öngörülmüştür. Geçici yakalama ancak suçüstü ha
linde yahut gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 
mümkündür. Hâkim kararı olmadan yakalamanın di-
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ğer ayrıntı şartlarını kanun gösterecektir. Mesela Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanunumuzun 127 nci mad
desinde olduğu gibi.» 

O halde, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
127 nci maddesinde bu şartlar gösterilmiştir «fendim. 

M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Sayın Bakan, bu 
kanun şartları gösteriyor mu? Burada böyle bir şey 
yok. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Efendim burada bir Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanunu var. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Kop
ya mı geldi Sayın Bakan? 

BAŞKAN — Sayın Bayezit müdahale etmeyiniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Kopya değil efendim. Tatmin olmanız için 
gayret sarf ediyoruz. Aksi takdirde iki cümle ile bunu 
halledebiliriz. Maksat, eğer tatmin olmak lise, mak
sat eğer doğruya varmak ise, maksat eğer hakikaten 
bir şeyler yapmak ise siz de bize yardımcı olacaksı
nız. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Kop
ya mı geldi? Arfcadan gelen kâğıtlara kopya, denilir 
de o bakımdan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Efendim elbette gelecek, niye getirdik on
ları, gelecek tabiî. Evrakımız da gelecek, dokümanı
mız da gelecek, kitabımız da gelecek. Niye duruyor
lar? Elbet gelecek efendim. 

Ayrıca mevcut Polis Vazife ve Selahiyet Kanu
nunda, da bu şartlar gösterilmiştir efendim ve yine 
sağlıkla ilgili şeyler 4e bu kanunda gösterilmiştir. Arz 
ederim. 

Ben yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, soru kısmına geçmiştik. Yal

nız Sayın Hüseyin Aydemir'in bir sorusu var. Zaman 
ilerlemiştir. O itibarla Sayın Hüseyin Aydemir'in soru
sunu müteakip oturumda, ele alacağız. 

Saat 21.30'da toplanmak üzere oturumu kapatıyo
rum. 

Kapanma Saati : 19.55 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 21.30 

BAŞKAN : Başkan vekil i Turgut HaUt Kunter 

KÂTtP ÜYELER : Cemal özbilen (Kırklareli), Saffet Sakarya (Çankırı) 

BAŞKAN— Türkiye Büyük Millet Meclisinin 112 nci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

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

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

BAŞKAN — Görüşmelere, 3 üncü oturumu ka
patmadan evvel bıraktığımız noktadan devam ediyo
ruz efendim. 

Bir evvelki oturumda, Polis Vazife ve Selahiyet 
Kanunun" 4 üncü maddesi üzerinde parti grupları 

ve şahısları adına yapılan görüşmeler bitmiş, soru
lara geçmiştik: 

Sorular da arkadaşlarımız tarafından Sayın İçiş
leri Bakanına tevcih edilmişti. Şimdi son olarak soru 
soracak olan arkadaşımız Sayın Aydemir'den sorusu
nu sormasını rica ediyorum. 

Bu arada hükümet ve komisyon yerlerini almış
lardır efendim. 

Buyurun Sayın Aydemir. 
HÜSEYİN AYDEMİR (izmir) — Polise yakala

ma yetkisini veren maddede, polisin yakalayabileceği 
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kişilerin durumları 8 ayrı fıkrada tadat edilmiş ve şu, 
şu, şu durumlarda polis yakalar diye hüküm ifade 
edilmiştir. 

Şimdi, yakalanan kişilerden sanık durumunda 
olanlar adliyeye verilecek. Bunun ne kadar müddet 
içerisinde adliyeye verileceği ise, şahıs suçlarında en 
geç 48 saat, toplu suçlardan sanık olanlar için de 15 
gün içerisinde mahkemeye verileceği ek 2 nci mad
dede belirtilmiş. 

Şimdi 7 - 8 halde yakalanan bu kişileıden sanık 
olmayanlar var. Bu sanık olmayanlar için yakalama 
sebebi ortadan kalkanlar ne kadar- tutulacaklardır? 
Çünkü, yakalama sebebi 48 saati geçer, 3 gün olur, 
5 gün olur, 10 gün olursa, bu şahıslar o kadar süre 
nezarette kalabilecekler midir? Polis yakaladığı şah
sı, sanıksa 48 saat süreyle tutacak ve adliyeye verecek 
ve o kadar süre nezaret altında tutacak; ama yakala
nan sadece sanık değil ki, hazırlık içinde olanlar var. 
serseri durumunda olanlar var, birçok kişiler var. 
Bunlar sanık değilse, adliyeye sevk edilemeyecek. Po
lis bunla/ı en geç hangi müddet içerisinde serbest bı
rakacaktır? Bu hüküm kanunda yoktur. Sayın baka
nım bu konuda ne düşünüyorlar? Yani bunlar, sanık 
olmayanlar ne zaman serbest bırakılacaktır karakol 
tarafından? Yakalama sebebi 1 ay devam ederse, bun
lar 1 ay süreyle karakolda bekleyecek mi? 

2 nci durum; toplum için tehlike teşkil eden bir 
akıl hastası, uyuşturucu madde veya alkol tutkunu, 
bir serseri ve hastalık yayabilecek bir kişinin bir mü
essesede tedavisi, eğitimi veya ıslahı için kanunda be
lirtilen esaslara uygun olarak alenen tedbirin yerine 
getirilmesi. Eğer bir tedbir varsa, mahkeme kararı ve
yahut bir akıl hastanesinin raporu veya heyeti sıh
hiye raporu gibi, belge varsa, Anayasa kanunun gös
terdiği şartlar içinde onları polise yakalama yetkisi 
•veriyor; ama böyle (bir beliğe yoksa, polis sırf bu ser
seridir, bu toplum için tehlikelidir, bu alkoliktir, bu 
uyuşturucu tutkunu diye kendi takdiriyle yakalayıp 
(bir müddet için nezarete MaMecekıtir. 

Sayın bakanımdan bu konuda bilgi' istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Bakan, Sayın Aydemir'in söylediklerini zap-

tedebildiniz mi? 
Buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Anladım efendim . 

Efendim yakalama ve nezarette kalma sürelerini 
bu kanun çerçevesinde tanzim etmiş bulunuyoruz. 

Süreler 24 saat ve 15 gün olarak bu tasarıda getirili
yor. Eğer bu tasarı kanunlaşırsa, tasarının şartlarına 
uygun olarak hangi hadisede hangi müddetlerin tat
bik edileceği zaten kendiliğinden ortaya çıkacaktır. 
Eğer bir toplu suç mevzubahis ise, 15 günlük süre 
kullanılabilecek; yok böyle bir konu mevcut değilse, 
24 saatlik süre kullanılacaktır. 

Hastalık saçanlar, serseriler gibi olanların duru
munu tanzim eden maddede ise, tatbik tarzı polisin 
her gördüğünü sen hastasın, sen hastalık saçıyorsun 
diye değil; elbetteki ilgili makamlardan bunlar hak
kında verilmiş raporlar veyahut buna lüzum göster
meyecek derecede açıkça durumları belli olanlar için
dir. 

Şimdi düşününüz, tabiî meseleleri ifrat ve tefrite 
götürürseniz bir sonuca varamazsınız. Şimdi derse
niz ki, efendim sapasağlam bir adamı da alıp götü
recek; bunun d.oğru bir düşünce tarzı olacağını zan
netmiyorum; ama bakarsınız ki, adamın her haliyle 
bir akıl 'hastası olduğu bellidir, bunun için ille de bir 
doktor raporuna gerek duyülmayabilecek haller var
dır. Hepimizin kendi müşahedelerimizle tespit etti
ğimiz insanlar mevcuttur. Polisin de bu tespitte hata 
yapacağını var sayarak davranmak veya bir mantık 
içerisinde hareket etmek bizce doğru değildir. 

Saygı ile arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Aydemir, sayın bakan sorunuzu bu şekilde 

cevaplandırdılar efendim. 
4 üncü madde üzerinde sayın milletvekilleri tara

fından verilmiş olan önergeleri geliş sırasına göre 
okutuyorum : {ANAP sıralarından ı«Kaç tane» ses
leri) 

'60 kadar efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Polis Vazife ve Selahiyet Ka

nununda değişiklik yapan Kanun Tasarısının, 4 üncü 
maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Gerekçe : 2559 sayılı Yasanın 1'3 üncü maddesi 
günün İhtiyaçlarına cevap verecek, niteliktedir. 
26.6.1973 yılında bir ek fıkra ile yeni bir ilave ya
pılmıştır. Uygulamada birçok yanlışlıklara neden ola
cak ve Türk yargılama sistemini bozacak yeni mad
de metninde ilavelere gerek yoktur. 

/özer Gürbüz Günseli özkaya 
Sinop İstanbul 

Salim Erel İbrahim Taşdemir 
Konya ' Ağrı 
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Mustafa Çelebi 
(Hatay 

Ahmet Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Cemal özdemir 
Tokat 

Veysel Varol 
Erzincan 

Rıza Tekin 
Siirt 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 

'M. Besim Göçer 
Çorum 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Yılmaz İhsan Hastürk 
İstanbul 

ldris Gürpınar 
Muğla 

Arsan Savaş ^rpaeıoğlu 
Amasya 

Onural! Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Mehmet Ülner 
Kayseri 

Kâzım İpek 
Amasya 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Polis Vazife ve Selahiyet Ka

nununda değişiklik yapan Kanunun 4 üncü madde
sinin ı(C) bendinin son cümlesindeki «ve kavga eden
leri» sözcüğünün tasarı metninden çıkarılması arz ve 
teklif olunur. 

Gerekçe : Kavga edenler arasındaki yaralama 10 
günden çok çalışmaya engeli olmayacak derecede ise, 
olay hakkında soruşturma yapmak tarafların şikâ
yetine 'bağlı olmaktadır. Bu gibi durumlarda şikâyet 
yoksa kavga edenleri karakola getirmek yasa dişi 
hürriyeti zorlama anlamına geleceğinden, bu deyi
min bent metninden çıkarılması önerilmiştir. 

özer Gürbüz 
Sinop 

Ahmet Sırrı Özbek 
Adıyaman 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

'Mustafa Çelebi 
• (Hatay 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Cemal özdemir 
Tokat 

ldris Gürpınar 
Muğla 

Veysel Varol 
Erzincan 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Kâzım İpek 
Amasya 

Günseli özkaya 
İstanbul 

Salim Erel 
Konya 

Cüneyt! Canver 
Adana 

'Mehmet Üner 
Kayseri 

Yılmaz İhsan Hastürk 
İstanbul 

Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Amasya 

'M. Besim Göçer 
Çorum 

Rıza Tekin 
Siirt 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Polis Vazife ve Selahiyet Ya
sasında değişiklik yapan kanun tasarısının 4 üncü 
maddesinin sekizinci fıkrasının tasarı metninden çı
karılması arz ve teklif olunur. 

Gerekçe : Anılan fıkrada «haklarında ıslah veya 
tedavi tedbiri alınması- gerekenler, ilgili kuruma gön
derilir» denilmektedir. Fıkra anlaşılamamaktadır. Is
lah veya tedavi tedbirine kim karar verecektir. İlgili 
kurum neresidir? Bu haliyle fıkra Anayasanın tanı
dığı temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırır ma
hiyette görüldüğünden, tasarı metninden çıkarılması 
önerilmiştir. 

Günseli özkaya 
İstanbul 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 

Onural ''Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Yusuf Demir 
Uşa'k 

Yılmaz İhsan Hastürk 
İstanbul 

M. Besim Göçer 
Çorum 

Özer Gürbüz 
Sinop 

'Veysel Varol 
Erzincan 

Mehmet Kafkaslıgil 
'İstanbul 

Arif Toprak 
Niğde 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

Mehmet Üner 
Kayseri 

Kâzım İpek 
Amasya 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan (Polis Vazife ve Selahiyet Ka
nununu değiştiren Kanun Tasarısının 4 üncü mad
desinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki biçimde değiş
tirilmesi arz ve teklif olunur. 

«'Yakalama, kişinin denetim ve gözetim altına 
alınmasıdır.» 

Gerekçe : Fıkranın, kişinin sağlığına zarar ver
meyecek şekilde her türlü ted'bir alınabilir, şeklin
deki son cümlesi metinden çıkarılmıştır. Çünkü, her 
türlü ted'bir bir anlamda işkencenin yasalaşması an
lamına da gelecek kadar geniş ve kişi özgürlüklerini 
tehlikeye sokan 'bir cümledir. Anayasa ve İnsan Hak
ları Evrensel Beyannamesine karşıdır. Bu nedenle 
metinden çıkarılması önerilmiştir. 

özer Gürbüz Günseli özkaya 
Sinop İstanbul 

Yılmaz İhsan Hastürk Salim Erel 
İstanbul Konya 

315 — 



T. B. M. M. B: 112 12 . 6 ,1985 O : 4 

Mustafa Çelebi 
Hatay 

M. Besim Göçer 
Çorum 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Cemal özdemir 
Tokat 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Rıza Tekin 
Siirt 

Kâzım ipek 
Amasya 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

Cüneyt Canver 
Adana 

İdris Gürpınar 
Muğla 

Arsan Savaş Arpacşoğlu 
Amasya 

Mehmet Üner 
Kayseri 

'M. Seyfi Oktay 
Ankara 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Kanun tasarı
sının 4 üncü maddesiyle 2559 sayılı Kanunun 13 üncü 
maddesini değiştiren hükümlerden 

i(G) fıkrasındaki hükmün, madde metninden ta
mamen çıkarılarak; İH) fıkrasıyla onu takip eden 
madde ^bentlerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Madde (13) 
(CG) fıkrası tamamen madde metninden çıkartıl

mıştır. 

(H) Bir suçu işlemekte olduğu görülen veya suç
üstü halinde veya gecikmesinde mahzur bulunan hal
lerde suç işlendiğine dair halklarında kuvvetli delil 
bulunan sanıkları yakalar ve gerekli kanunî işlem
leri yapar. 

Yakalama; kişinin denetim ve gözetim altına 
alınmasıdır. Yakalanan kişilerin kaçması veya sal
dırıda bulunmasının önlenmesi bakımından, kişinin 
sağlığına zarar vermeyecek ve insan haysiyetiyle bağ
daşmasına ters düşmeyecek şekilde, gerekli tedbirler 
alınabilir. 

Yakalananlardan uyuşturucu madde kullanmış 
olanlarla sarhoş olanların durumları, tüzükle 'belirti
len esas ve usullere uygun olarak hekim raporu, he
kimin bulunmadığı hallerde yardımcı sağlık hizmet
leri personelinden birinin müşahede raporuyla tespit 
edilir. 

Yakalanan kişiye yakalama sebebi yazılı, mümkün 
olmayan hallerde ise sözlü "olarak derhal bildirilir. 
'Sözlü bildiri, sonradan yazılı olarak tespit edilir. 

Soruşturma konusunun açığa çıkması bakımından 
kesin bir mahzur doğurmuyorsa kişinin yakalandığı 
yakınlarına derhal duyurulur. Ancak, kişinin yaka
landığı tarih ve bulunduğu yer yakınlarına mutlaka 
duyurulur. 

Yakalanan kişilerden; sanık durumunda olanlar 
adlî mercilere sevk edilir. 

(D) fıkrası gereğince haklarında ıslah veya tedavi 
tedbiri alınması gerekenler, ilgili kuruma gönderilir. 
Yakalama sebebi ortadan kalkanlar, der'hal serbest 
bırakılır. 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Hayrullah Olca 
İzmir 

Ali Aşkın Toktaş 
İzmir 

Durean Bmirbayer 
İzmir 

Arif Toprak 
Niğde 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Kanun Tasarı
sının 4 üncü madde (H) fıkrasını takip eden ve «ya
kalama» kelimesiyle başlayan 3 üncü paragrafının 
son satırındaki «'her türlü» yerine «gerekli» «alına
bilir» yerine «alınır» kelimelerinin yazılmasını arz 
ederim. 

'Hüseyin Şen 
Artvin 

Metin Balıbey 
Afyonkarahisar 

Ahmet Doğru 
Artvin 

Hasan Adnan Tutkun 
Amasya 

ismet özarslan 
Amasya 

«Gerekçe 

Paragrafta 'öngörülen, yakalanan kişilerin kaçma
sı veya saldırıda bulunması ihtimaline karşı kişinin 
yaşı, durumu vesaire dikkate alınarak «her türlü» 
değil, «gerekli» tedbirlerin, «alınabilir» değil «alınır» 
olması daha uygundur.» 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı kanun tasarı
sının 4 üncü maddesinin (A) 'bendindeki «veya ka-
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nunda istenilen bir mükellefiyeti yerine getirmedik
leri için yakalanması gerekenleri» ibaresinin metin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Sırrı Özbek Sururi Baykal 
Adıyaman Ankara 

Nuri Korkmaz Coşkun Bayram 
Adana Adana 

Yusuf Ziya Kazancıoğlu Tevfik Güneş 
Trabzon Kayseri 

Turgut Sözer Lezgin önal 
Sakarya Hakkâri 

Veci'hi Ataklı Fikret Ertan 
Şanlıurfa İzmir 

Kadir Narin Ali Rıdvan Yıldırım 
Diyar'bakrr Tunceli 

Durmuş Fikri Sağlar İbrahim Taşdemir 
İçel Ağrı 

Yılmaz İhsan Hastürk Halil İbrahim Şahin 
İstanbul benizli 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ordu 

BAŞKAN — 'Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(HP sıralarından «Gerekçesi okunmadı» sesleri) 
M. TURAN- BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Gerekçesinin okunması lazım Sayın Başkan, gerek
çesi okunmadı. 

BAŞKAN — Efendim gerekçeler 500 kelimeden 
fazla ise, özetinin eklenmesi lazım. 

M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — 
Efendim, komisyon açıklamaya imkân vermiyor, 500 
kelime okunsun. 

lONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Gerekçe 500 kelimeden fazla değil. 

BAŞKAN — Efendim, gerekçeyi arkadaşlar say
mışlar, 'ben salmış değilim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Efendim, gerekçe 500 kelime. 

BAŞKAN — Bin kelimeden fazla. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Efendim, o zaman komisyon açıklama imkânı versin; 
değilse 500 kelimesi okunsun. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, 500 kelimeyi geçerse, 
özet olarak yapıp da altına eklemek lazım gerekçeyi, 
yani şekil o. HP sıralarından gürültüler) 

AYDIN GÜVEN GURK AN (Antalya) — O tak
dirde önergelerimizi iade edin. 

BAŞKAN — Efendim, tabiî onu vaktiyle yapmak 
lazımdı, şimdi önergeler iade edilirse, 500 kelimeye 
indirmek için de tekrar zaman geçecek. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
500 kelimeyi okuyun. 

BAŞKAN — 'Sayın Turan Bayezit, Sayın Güven, 
yani bir parça, munsif olalım lütfen. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkanım, açıklama imkânı verilsin. Ya Ko
misyon açıklama imkânı versin veya biz okuyalım. 

BAŞKAN — Açıklama imkânı Veriyoruz efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Verilmiyor, komisyon vermiyor; «Katılıyoruz» diyor, 
vermiyor. Lütfen geerkçeler okunsun efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim oturun yerinize. 
Önergelerin okunmasına devam ediyoruz : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan '340 sıra sayılı Kanunun 4 

üncü maddesinin <G) bendinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini iarz ve teklif ederiz. 

Ahmet Sırrı Özbek Turgut Sözer 
Adıyaman Sakarya 

Fikret Ertan Nuri Korkmaz 
İzmir Adana 

Halil İbrahim Şahin Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
Denizli Trabzon 

Hüseyin Avni Sağesen Sururi Baykal 
Ordu Ankara 

Tevfik Güneş Ali Rıdvan Yıldırım 
Kırşehir Tunceli 

Lezgin önal Muhittin Yıldırım 
Hakkâri Edirne 

Yılmaz İhsan Hastürk İbrahim Taşdemir 
'İstanbul Ağrı 

Durmuş Fikri Sağlar 
İçel -

G) Bir suçu işlemekte olduğu görülen veya suç 
işlemeye teşebbüs eden kişileri. 

TEVFİK 'BİLAL (Hatay) — Sayın Başkan, ge
rekçesini okumadı. 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Sayın Başkan, 
geerkçeleri de okunsun efendim. 

BAŞKAN — Efendim, zaten 'buradaki gerekçelerin 
hepsi fotokopidir ve birbirinin aynıdır. 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Sayın Başkan, 
izin verirseniz efendim, 'bu gerekçeleri kanunun açık
lık kazanması için eklemiş bulunuyoruz. Müsaade 
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ederseniz, 500 kelimeye kadar olan kısmını okusun
lar yahut da bize önergemizi açıklama imkânı ver
sinler efendim. 

BAŞKAN — Zaten, aşağı yukarı bunların 'hepsi 
fotokopi ve 'birbirinin aynı olduğu için birbirine mü-
şalbih olanları okusunlar. 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Sayın Başkanım, 
eğer birbirine benzerleri varsa iptal ettirin ve sadece 
birini okutturun efendim. 

BAŞKAN — Tamam efendim, anlaşıldı Sayın 
Korkmaz. 

Diğer önergeyi okutuyorum efendim : 

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

rısının 4 üncü maddesinin ı(H) bendinden sonra ge
len dördüncü paragrafındaki «Yakalanan kişilerin 
kaçması veya saldırıda bulunmasının önlenmesi ba
kımından kişinin sağlığına zarar vermeyecek şekilde 
her türlü tedbir alınabilir» cümlesinin tasarıdan çıka
rılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Sırrı Özbek Halil İbrahim Şahin 
Adıyaman 'Denizli 

Nuri Korkmaz Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
Adana Trabzon 

Lezgin önal Hüseyin Avni Sağesen 
Hakkâri Ordu 

Tevfik Güneş Ali Rıdvan Yıldırım 
Kırşehir Tunceli 

Sururi Baykal Muhittin Yıldırım 
Ankara Edirne 

Turgut Sözer Fikret Ertan 
Sakarya İzmir 

İbrahim Taşdemir Durmuş Fikri Sağlar 
Ağrı İçel 

Yılmaz İhsan Hastürk 
İstanbul 

AYDIN GÜVEN GURK AN (Antalya) — Sayın 
Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usulün nesi hakkında söz talep 
ediyorsunuz efendim? 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Efen
dim, usul hakkında Söz talep ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, usul hakkında konuşma
nın tadadî olarak unsurları vardır; onları şimdi oku
yorum efendim. Hangisi hakkında söz istiyorsanız 
onu lütfen tasrih ediniz. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Efen
dim, Meclisin çalışma usulleri ve özellikle önergele
rin gerekçeleri hakkında konuşmak istiyorum. 

'Biliyorsunuz, Meclisin çalışıma usulleri tadadî şey
lerden biridir Sayın Başkanım, özellikle gerekçelerin 
okunup okunmaması konusunda konuşmak istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, gerekçelerin okunmasının 
zaten maddei mahsusası vardır. Bu maddei ımahsusa-
ya göre, eğer bir gerekçe 500 kelimeden fazla ise, 
mutlaka bu gerekçenin özetinin yapılarak önergenin 
altına eklenmesi lazımdır; fakat şimdi burada foto
kopi ile çekilmiş bu gerekçeler ve aşağı yukarı 1 000 
kelimeden fazla sayılmış. 

Ne şekilde, yani hangi usul hakkında konuşacak
sınız? 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Efen
dini, genelde 'buna niçin gerek duyulduğu ve nedir 
Meclisin çalışma usulleri; o konuda takdirlerinize 
usulî itirazda bulunmak istiyorum. Lütfen, gayet kı
sa konuşacağım. 

BAŞKAN — Efendim, olmadıki bu şimdi, 500 
kelimeden fazla olanın özeti yapılsın altına eklensin, 
gerekçe o şekilde verilsin dendikten sonra, bunun 
artık tekrardan usule taalluk eden bir tarafı var ımı, 
kalıyor ımu yani? 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Efen^ 
dim, baştan 'beri bir hakkın suiistimalini görüyorum; 
muhalefetin hakkı 'Meclis açıldığından beri suiistimal 
edilmektedir. En son komisyonun ve hükümetin biri
nin... (ANAP sıralarından gürültüler) 

"Meclisin çalışma usulleri hakkında usulen konu
şuyorum, eğer arkadaşlarımız Meclisin gerçekten 
Meclis geleneklerine ve İçtüzüğe uygun bir biçimde 
kötüye kullanılmasına izin vermeden müzakerelerin 
yapılmasına izin veriyorlarsa, gerçekten o gerekçe
ler çekilir; ama Sayın Başkanım, özellikle arz etmek 
istiyorum; bir tarafın hakkın suiistimaline göz yu
marsanız, Öbür tarafı 500 kelimeyi geçti diye engel
lerseniz, 'bir hakkın suiistimaline yardım etmiş olur
sunuz. 

BAŞKAN — Sayın Güven Gürkan, bir kere bu 
sözünüzü lütfen geri alın. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Geri 
alıyorum, iade ediniz. 

BAŞKAN — Lütfen alın, çünkü 'ben şu veya bu 
şekilde hiçbir zaman hareket etmem. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sayın 
Başkan, önergelerimizi iade etmenizi, 10 dakika izin 
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vermenizi ve 500 kelimeye indirmemize yardımcı ol
manızı rica ediyorum. (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

'BAŞKAN — Tamam efendim, tamam. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — 10 da
kika izin veriniz, önergelerimizi 500 kelimeye indi
relim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Durun efendim. 

İM. TURAN BA YEZİT {Kahramanmaraş) — 
Müsaade buyurunuz. İçtüzüğün bir maddesini oku
yayım. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, Sayın Güven Gürkan 
ile konuşuyorum, siz de konuşmayın. 

«M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Emrederseniz otururum efendim. 

BAŞKAN — Binaenaleyh, önergelerinizi istiyor
sunuz şimdi. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — 10 da-
dika izin veriniz 500 kölimeye indirelim, özetleyelim 
efendim. 

NİHAT AK'PAK (Sakarya) — Sayın Başkan, tak
dir hakkınızı kulanın, lütfen. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, usulî 'hata yapıyorsunuz, 500 kelimeden fazla 
ise iade ©dersiniz, 500 kelimeye düşürürler. (HP sı
ralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Sayın Ege, ben usulî hata yapmı
yorum, buraya eklenmiş, usul hakkında düzgün ha
reket ettiklerini söyleyenlerin 1 000 kelimelik gerek
çeleri var; yani çok ırica ederim konuşurken dikkat 
ediniz. ANAP sıralarından alkışlar) 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, özür dilerim, kabul etmemeniz lazım. 

12.fi/l985 O: 4 

BAŞKAN — Gerekçeleri veriyorum efendim. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

Arkadaşlar, gerekçeleri normal seviyeye indirme
leri için kendilerine gerekçeleri veriyorum, 10 daki
kalık süre içinde tekrar bize iade edecekler; buyu
run. (ANAP sıralarından gürültüler) 

NİHAT AKPAK {Sakarya) — Sayın Başkanım, 
yalnız bir defaya mahsus verin; 'her maddede böyle 
gelirse, her defasında geri vermek durumunda kala
caksınız, bir defaya mahsus. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bir defaya mahsus efendim. 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Bir defa

ya mahsus da veremezsiniz. 
(BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Usul hak

kında Önergemiz var. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — 88 
inci madde açık efendim. 

-İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Başkan İçtü
zükte geri vermek diye bir şey yoktur. 

BAŞKAN — Geri vermek meselesi değil efen
dim. Geri vermekten kasıt önergelerinin gerekçeleri 
var, 500 kelimeden fazla ise, onu indirecekler. 

Sayın milletvekilleri ayakta bulunanlar yerlerine 
otursunlar efendim. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Başkan 88 inci 
maddeyi okuyun. 

Sayın Başkan 88 inci maddedeki usulü açıklamak 
için söz istiyorum. 

NEVZAT YAĞCI .(Elazığ) — Yaptıkları mua
meleyi zamanında yapsalardı. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayjn Başkan usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşlar 10 dakika ara veriyo
rum. 

Kapanma Saati : 22.07 
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BEŞİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 22.25 

BAŞKAN : Başkan vekili Turgut Halit Kunter 

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

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 112 nci Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyorum. 

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

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

BAŞKAN — Çalışmalarımıza kaldığımız yerden 
devam ediyoruz. 

4 üncü madde üzerinde verilen önergeler adet iti
bariyle fazla olduğu için sayın kâtip üyenin otura
rak okumasını oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun okuyun efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı 4.7.1934 Tarih
li ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun tasarısı
nın 4 üncü maddesiyle değiştirilmesi düşünülen 13 
üncü maddesinin (D) bendinin madde metninden çı
karılmasını arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe eklidir. 
Saygılarımızla. 

M. Besim Göçer Arif Toprak 
Çorum Niğde 

Hüseyin Avni Sağesen Ruşan Işın 
Ordu Sivas 

Rıza Öner Çakan Hasan Altay 
Zonguldak Samsun 

«Kişiye hak ve özgürlüklerin tanınması genellik
le bir iç hukuk sorunudur. Ne var ki, insan hakları
nın Uluslararası alanda ele alındığı, incelendiği de 
görülüyor. Nitekim, Evrensel insan Hakları Bildirisi 
ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bu anlamda 
belgelerdir.» (HP sıralarından «Ne oluyor, anlaşılmı
yor» sesleri, gürültüler). 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim müdahale et
meyelim. (HP sıralarından, «Sayın Başkan, anlaşılmı
yor, takip edemiyoruz; yavaş okunsun» sesleri). 

Efendim, lütfen karşılıklı konuşmayalım. 
Evet, yavaş okunmasına gayret edelim efendim. 
Önergenin okunmasına devam ediyoruz efendim : 
«tnsan hak ve özgürlüklerinin Uluslararası bildi

rilerde ele alınmasını olağan saymalıyız. Gerçekten 
de, herhangi bir topluluğun bir hak ve özgürlüğü de
ğil de, «tnsan» hak ve özgürlükleri söz konusu oldu 
mu, bütün ulusal hukuk düzenleri ötesinde, insanlığı 
kapsayan bir tanımlamaya varmak gerekir. Üstelik, 
insan hak ve özgürlükleri Uluslararası bir nitelik el
de edince, bunun iç hukuka üstünlüğü ve iç hukuk 
düzenince bozulamayacağı sonucu, yani insanların 
hak ve özgürlükleri yönünden büyük bir güvene eri
şecekleri düşünülebilir. Ama, bu ideal düşüncelerin 
yanı sıra insan hak ve özgürlüklerinin Uluslararası 
alanda ele alınması başka nedenlere de bağlıdır. (HP. 
sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Efendim; gürültü etmeyelim artık 
kâfidir. Ne biçim harelkdt ediylojjuz canım; bu çatı
nın altına yakışır insan olalım. (HP sıralarından gü
rültüler). Sizin verdiğiniz önerge okunuyor burada. 
(HP sıralarından «Ses gelmiyor» sesleri). 

Mikrofon o kadar ses veriyor efendim. 

«Kişileri devlete karşı korumak, devletin kişi hak
larını çiğnemesini önlemek, Uluslararası ilişkiler ba
kımından da önemlidir. Yabancı topraklara yerleş
miş, ırk, din, dil bakımından azınlıkta bulunanların 
korunması, eski «Cemiyeti Akvam» Misakında da 
Uluslararası bir sorun olarak ele alınmıştı. Ayrıca, 
bir yurtdaşı kendi devletine karşı korumak da, Ulus
lararası alanı ilgilendiren bir sorun olarak düşünülü
yordu. 
Uluslararası hukuk, önceleri sadece devletleri üye 

sayarken, sonraları gerçek kişilere de üyelik hakkını 
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tanımıştır. (HP sıralarından «Bravo, Avrupaya gön
derelim seni» sesleri, alkışlar). 

Gerçekten de, ünlü Fransız hukukçusu Leon Du-
guit'nin kurucusu olduğu «Gerçekçi okul» tüzelkişili
ğin bir hayal olduğunu ileri sürer. Bu okuldan yana 
olanlara göre, hukuk, gerçek kişilere yönelmiştir, ger
çek kişilerin ilişkilerini düzenler. Devleti bir tüzelkişi 
olarak benimsemeyen, böyle bir iddiayı gerçek dışı 
sayan bu yazarlar elbette Uluslararası toplumun da' 
Devletlerden kurulu olmadığını ileri süreceklerdi. 
Bunlara göre, Uluslararası toplum, çeşitli ulusal top
lumlara bağlı, gerçek kişilerden kuruludur». 

İBRAHİM TAŞDEMIR (Ağrı) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — önerge okunuyor, bitsin ondan son
ra söz vereyim efendim, 

önergenin gerekçesini okutmaya devam ediyoruz 
efendim. 

«Gerçek kişinin Uluslararası hukuktan ancak Dev
let aracılığı ile yararlanacağı, Devlet aracılığı ile 
edimler yükleneceği görüşüne karşılık, Georges Scel-
le, Nicolas Politis gibi yazarlar her çeşit hukukun sa
dece gerçek kişiye yönelmiş olduğunu savunmuşlar
dır. Hukuk kuralları, akıl, zekâ, bilinç ve istemi olan
lar için ortaya konulmuştur. Bu nitelikler ise sadece 
insanoğlunda vardır. Öyleyse gerek iç ve gerek Ulus
lararası hukukun tek konusu gerçek kişilerdir. 

Gerçek kişilerin Uluslararası hukukun konusu ol
duğu benimsenince, bu hukukun gerçek kişilerin hak
larını belirlemesini ve bu hakları savunmasını olağan 
saymak gerekir. Zaten, insan haklarının evrensel bir 
anlam taşıdığı 1789 Fransız İnsan ve Yurtdaş Hak-, 
lan Bildirisi ile ortaya atılmıştı. Ne var ki, Uluslara
rası bir insan hakları bildirisinin hazırlanmasına an
cak XX nci yüzyılda girişilebildi. II nci Dünya Sava
şından çnce Uluslararası bir insan hakları bildirisi 
hazırlamak için çalışmalar yapılmış ama olumlu bir 
sonuca varılamamıştı.» (HP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Saffet Sakarya, lütfen yavaş 
okuyun efendim. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) —• Sayın Başkan, anla
şılmıyor. 

KADİR NARtN (Diyarbakır) — Anlaşılmıyor 
Sayın Başkan. (HP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Yavaş okuyun efendim, yavaş oku
yun. 

önergenin gerekçesini okutmaya devam ediyoruz 
efendim: 

'«Hemen belirtmeliyiz ki, Uluslararası hukuk, in
san hak ve özgürlüklerini iç hukukta olduğu kadar 

kesinlikle güven altına alamıyor. Çünkü insan hak ve 
özgürlükleri konusunda kesin bir tanımlama yok or-
tadav Bir ulusun düşüncesi öbürününkine uymuyor. 
Uluslararası alanda öyle kavramlar bulmalıyız ki, 
hem bütün uluslarca benimsenecek kadar yumuşak, 
hem de kişilerin hak ve özgürlüklerini gerçek bir gü
venlik altına alacak kadar açık ve belirli olsun. De
ğişik siyasî toplumlar içinde yaşayanların insan hak 
ve özgürlükleri konusundaki inançları da değişik olu
yor. Liberal bir ülkedeki anlayış ile toplumcu bir ül
kedeki anlayış birbirine uymuyor, hatta taban tabana 
zıt düşüyor. Geleneksel, klasik özgürlükler yönünden, 
din, düşünce, vicdan özgürlükleri yönünden, bir uz
laşmaya varılsa bile, ekonomik sosyal haklar ve Dev
letin bunları yerine getirmek için yükleneceği edimler 
yönünden bir uzlaşmaya varmak kolay olmuyor. 

Ayrıca Uluslararası bildirilerin yaptırımları olma
yışı da bir eksiklik sayılabilir. Çünkü bazı özel du
rumları bir yana bırakırsak, gerçek kişiler Uluslara
rası yargı orrganlarına kolayca başvurup haklarını 
arayamıyorlar. Gerçi, kendi Devletinin aracılığı ile 
Uluslararası yargı organlarına başvuru.» (HP sırala
rından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler). 

SÜLEYMAN KOYUNCUGİL (Gaziantep) — 
Sayın Başkan, bu tarzda okunduğu takdirde tutanak
lara dahi geçmez. 

BAŞKAN — Efendim, daha yavaş okumasını söy
ledik kendisine, o şekilde okuyacak; durum budur. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Söylemenize rağmen 
hızlı okuyor; bu Divan Üyesi taraf tutuyor. 

İBRAHİM TAŞDEMIR (Ağrı) — Efendim ya
vaş okusun, anlaşılmıyor. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum; efen
dim lütfen yavaş okuyun : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Polis Vazife ve Selahiyet Ka

nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Ta
sarısının 4 üncü maddesiyle değiştirilmesi düşünülen 
13 üncü maddesinin 5 inci fıkrasının aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Gerekçemiz 
eklidir. 

Saygılarımla. 

Arit Toprak 
Niğde 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ordu 

Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak 

Rıza öner Çakan 
Zonguldak 

Ruşan Işın 
Sivas 

Hasan Altay 
Samsun 
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Fıkra 5. — Yakalananlardan uyuşturucu madde 
kullanmış olanlarla sarhoş olanların durumları, tü
zükte belirtilen esas ve usullere uygun olarak resmî 
doktor bulunmayan hallerde özel doktor raporu ile 
tespit edilir. 

BAŞKAN — Lütfen yavaş okuyun Sayın Sakar
ya. 

Temel hak ve özgürlükler 
Böyle bir iddiayı gerçek dışı sayan bu yazarlar 

elbette Uluslararası toplumun da devletlerden kurulu 
olmadığını ileri süreceklerdi. Bunlara göre, Uluslara
rası toplum, çeşitleri ulusal toplumlara bağlı, gerçek 
kişilerden kuruludur. 

BAŞKAN — Efendim önergeler okunurken lüt
fen oturun. 

«Gerçek kişinin uluslararası hukuktan ancak Dev
let aracılığı ile yararlanacağı, Devlet aracılığı ile 
edimler yükleneceği görüşüne karşılık, Georges Scelle, 
Nicolas Politis gibi yazarlar her çeşit hukukun sade
ce gerçek kişiye yönelmiş olduğunu savunmuşlardır. 
Hukuk kuralları, akıl, zekâ, bilinç ve istemi olanlar 
için ortaya konulmuştur, Bu nitelikler ise sadece in-
sanoğlunda vardır, öyleyse gerek içi ve gerek ulus
lararası hukukun tek konusu gerçek kişilerdir. 

Gerçek kişilerin uluslararası hukukun konusu ol
duğu benimsenince, bu hukukun gerçek kişilerin hak
larını belirlemesi ve bu hakları savunmasını olağan 
saymak gerekir. Zaten, insan haklarının evrensel bir 
anlam taşıdığı 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hak
ları Bildirisi ile ortaya atılmıştı. Ne var ki, uluslar
arası bir insan hakları bildirisinin hazırlanmasına an
cak XX nci yüzyılda girişilebildi. II nci Dünya Sava
şından önce, uluslararası bir insan haklan bildirisi 
hazırlamak için çalışmalar yapılmış ama olumlu bir 
sonuca varılamamıştı. 

Kişiye hak ve özgürlüklerin tanınması genellikle 
bir iç hukuk sorunudur. Ne var ki, insan haklarının 
uluslararası alanda ele alındığı, incelendiği de görü-. 
lüyor. Nitekim, Evrensel İhsan Hakları Bildirisi ile 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bu anlamda belge
lerdir. 

insan hak ve özgürlüklerinin uluslararası bildiri
lerde ele alınmasını olağan saymalıyız. Gerçekten de, 
herhangi bir topluluğun bir hak ve özgürlüğü değil 
de, «insan» hak ve özgürlükleri söz konusu oldu mu, 
bütün ulusal hukuk düzenleri ötesinde, insanlığı kap
sayan bir tanımlamaya varmak gerekir. 

Kişileri devlete karşı korumak, Devletin kişi hak
larını çiğnemesini önlemek, uluslararası ilişkiler ba

kımından da önemlidir. Yabancı topraklara yerleş
miş ırk, din, dil bakımından azınlıkta bulunanların 
korunması, eski «Cemiyeti Akvan» misakında da 
uluslararası bir sorun olarak ele alınmıştı. Ayrıca, bir 
yurttaşı kendi Devletine karşı korumak da, uluslar
arası alanı ilgilendiren bir sorun olarak düşünülüyor
du. 

Gerçekten de, ünlü Fransız hukukçusu Leon 
Duguit'nin kurucusu olduğu «Gerçekçi Okul» tüzel
kişiliği bir hayal olduğunu ileri sürer. Bu okuldan 
yana olanlara göre, hukuk, gerçek kişilere yönelmiş
tir, gerçek kişilerin ilişkilerini düzenler. Devleti bir 
tüzelkişi olarak benimsemeyen...» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Polis Vazife ve Selahiyet Ka

nununda değişiklik yapan kanun tasarısının 4 üncü 
maddesinin (B) bendinin aşağıdaki biçimde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

«B) Halkın rahatını bozacak veya rezalet çıkar
tacak derecede sarhoş olanları veya sarhoşluk halin
de başkalarına saldıranları» 

Gerekçe : Bendin uyuşturucu madde ile ilgili bö
lümü; bu gibi suçlar T.C.K.'nın 403 ve 404 üncü 
maddelerine girip 10 yılı aşan cezaî müeyyideleri 
taşıdığından, böyle bir suça muttali olan polisin ve 
Cumhuriyet Savcısı adına olaya hemen el koyup sa
nıkları yakalama yetkisi olduğundan, yargılama sis
teminin bozulmaması için madde metninden çıkar
tılması önerilmiştir. 

Özer Gürbüz Günseli özkaya 
Sinop , Istamıbuil 

A. Sırrı Özbek Salim Erel 
Adıyaman Konya 

İbrahim Taşdemir Mustafa Çelebi 
Ağrı Haıtay 

Ömer Kuşhan Yılmaz ihsan Hastürk 
Kars îstamıbuıl 

Cemal özdemir tdris Gürpınar 
Tokat Muğla 

Arsan Savaş Arpacıoğlu M. Besim Göçer 
Amasya Çorum 

Rıza Tekin Onural Şeref Bozkurt 
Siıkıt Çanaıkkalte 

M. Seyfi Oktay Mehmet Üner 
Ankara • Kayseri 

Kâzım ipek 
Amasya 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 343 sayılı Kanun Tasarısı
nın 4 üncü maddesi ile 2559 sayılı Kanunun 13 üncü 
maddesine eklenen (H) bendi 4 üncü fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

Saygılarımızla. 

Değişiklik : 

Yakalama kistinin denetim ve gözetim altına alın
masıdır. Yakalanan kişilerin kaçmasının veya saldırı
da bulunmasının önlenmesi bakımından kişinin sağlı
ğına, onur ve haysiyetine zarar vermeyecek şekilde 
tedbir alınabilir. 

Münir Sevinç 
Bs(k%ehüır 

Turgut Sözer 
Sakaırya 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Halil İbrahim Şahin 
DenıizÜü 

Metin Üstünel 
Adana 

Lezgin önal 
Hakkâri 

Tevfik Bilal 
Hatay 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

Fikret Ertan 
İzmir 

Muhittin Yıldırım 
Ed'irnıe 

Nuri Korkmaz 
Adana 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ordu 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

Sururi Baykal 
Ankara 

Süleyman Koyuncugil 
Gaziantep 

S. Hüsamettin Konuksever 
Edirne 

(HP sıralarından «Sayın Başkan yanlış okuyor» 
sesleri) 

BAŞKAN — Çok rica ederim sayın milletvekil
leri, sükûneti muhafaza edelim ve ona göre müzake
releri yürütelim. Aksi takdirde müzakereleri yürüt
meye imkân kalmayacaktır. Ben her zaman söylüyo
rum, dıştaki ve içteki bütün şer kuvvetleri bize bakı
yorlar. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı 4.7.1934 Ta
rihli ve 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Ta
sarısının 4 üncü maddesiyle değiştirilmesi düşünülen 

13 üncü maddesinin (A) bendinin madde metninden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe eklidir. 
Saygılarımızla. 

Rıza öner Çakan 
Zonguldak 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ordu 

Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak 

Arif Toprak 
Niğde 

Ruşan Işın 
Sivas 

Hasan Altay 
Samsun 

Gerekçe : Bildirgelere göre görevini de yasalara 
yükler. 10 uncu madde, keyfe göre suçlama, tutuk
lama ve cezaevlerine göndermeyi yasaklamıştır. 11 
inci madde, bir kimsenin yasalara aykırı olarak ve 
keyfe göre tutuklanması yoluna gidilirse, buna zor 
kullanarak karşı konulabileceğini bildirmektedir. 12 
nci maddeye, keyfe göre tutuklanmaya katılanların 
(buyruk salanın, bunu imzalayanın ve uygulayanın) 
cezalandırılacağı, 13, 14 ve 15 inci maddelere bir kim
senin suçu belirinceye kadar suçsuz sayılacağı, yasa
ların geçmişe uygulanamayacakları ve cezanın işle
nilen suçla aynı oranda olması gerektiği ilkeleri ko
nulmuştur. 

1876 Anayasasında güvenlik üzerine birtakım 
önemli hükümler görmek mümkündür. Nitekim bu 
Anayasanın 10 uncu maddesinde «hürriyeti şahsiye 
her türlü taarruzdan masundur. Hiç kimse kanunun 
tayin ettiği sebep ve suretten maada bir bahane ile 
mücazat olunamaz» denilmiş, ayrıca 22 nci madde 
«memalik-i Osmaniyede herkesin mesken ve menzili 
taarruzdan masun» denilerek konut dokunulmazlığı 
da benimsenmiştir. 

Muayyen olan ahval ve eşkalden başka hiçbir 
kimse derdest ve tevkif edilemez, 73 üncü madde 
«işkence, eziyet, müsadere ve angarya memnudur» 
hükmünü koymuştur. Ayrıca 76 ncı madde de «ka
nun ile muayyen olan usul ve ahval haricinde kimse
nin meskenine girilemez ve üzeri taharri edilemez» 
denilmekte konut dokunulmazlığı da belirtilmiştir. 
Ne varki, bu maddeler de Habeas Corpus anlamın
da kişi güvenliğinin temellerini atamamışlardır. Bazı 
temeller atılmıştır ama, bunlar kesin olarak açıklan
mamış ve garantileri sağlanmamıştır, ülkemizde Ha
beas Corpus anlayışını görebilmek için, 1961 Ana
yasasını beklemek zorundayız. 
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BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

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

sının 4 üncü maddesi ile 2559 sayılı Kanunun 13 üncü 
maddesinin (G) bendinin madde metninden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
Trabzon 

Vecihi Ataklı 
Şanlıurfa 

Lezgin önal 
Hakkari 

Münir Sevinç 
•Eskişehir 

Süleyman Koyuncugil 
Gaziantep 

Ahmet Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Fikret Ertan 
İzmir 

Sururi Baykal 
Ankara 

Tevfik Güneş 
Kırşehir 

Hüseyin Avni Güler 
İstanbul 

Salih Akan 
Tekirdağ 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

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

sının 4 üncü maddesi ile 2559 sayılı Kanunun 13 üncü 
maddesinin (A) bendinin aşağıda belirtilen şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 4. — 2559 sayılı Kanunun 13 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

A) Haklarında yetkili mercilere verilen yakala
ma ve tutuklama kararı bulunanları veya kanunda is
tenilen bir mükellefiyeti yerine getirmediklerinden 
yetkili mercilerce yakalanması için emir verilenleri. 

Fikret Ertan 
İzmir 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Nuri Korkmaz 
Adana 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Vecihi Ataklı 
Şanlıurfa 

Tevfik Bilal 
Hatay 

Sururi Baykal 
Ankara 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

Ahmet Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Münir Sevinç 
Eskişehir 

Hüseyin Avni Güler 
İstanbul 

Süleyman Koyuncugil 
Gaziantep 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Ka
çıncı takrir okunuyor, kaç tane takrir kaldı bilelim 
efendim, lütfen. 

BAŞKAN — Şimdi bilmiyorum efendim, öğre
nir söylerim size. 

Okuyunuz efendim. 

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

ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının 4 
üncü maddesiyle değiştirilmesi düşünülen 13 üncü 
maddesinin (A) bendinin madde metninden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe eklidir. 
Saygılarımızla. 

H. Barış Gan H. Yılmaz Önen 
Sinop İzmir 

Ömer Kuşhan Ahmet Sırrı Özbek 
Kars Adıyaman 

Coşkun Bayram 
Adana 

III - Kişi hürriyeti ve güvenliği, 
Madde 19. — Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliği

ne sahiptir. 
Şekil ve şartları kanunda gösterilen : 
Mahkemelerce verilmiş hürriyeti kısıtlayıcı ceza

ların ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi; bir 
mahkeme kararının veya kanunda öngörülen bir yü
kümlülüğün gereği olarak ilgilinin yakalanması veya 
tutuklanması; bir küçüğün gözetim altında ıslahı ve
ya yetkili merci Önüne çıkarılması için verilen bir 
kararın yerine getirilmesi; toplum için tehlike teşkil 
eden bir akıl hastası, uyuşturucu madde veya alkol 
tutkunu, bir serseri veya hastalık yayılabilecek bir ki
şinin bir müessesede tedavi, eğitim veya ıslahı liçin 
kanunda belirtilen esaslara uygun olarak alınan ted
birin yerine getirilmesi; usulüne aykırı şekilde ülke
ye girmek isteyen veya giren ya da hakkında sınır 
dışı etme yahut geri verme kararı verilen biir kişinin 
yakalanması veya tutuklanması; halleri dışında kim
se hürriyetinden yoksun bırakılamaz. 

Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişi
ler, ancak kaçmalarını, delillerinin yok edilmesini ve
ya değiştirilmesini önlemek maksadıyla 'veya bunlar 
gibi tutuklamayı zorunlu kılan ve kanunda göste
rilen diğer hallerde hâkim kararıyla tutuklanabilir. 
Hâkim kararı olmadan yakalanma, ancak suçüstü 
halinde veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 
yapılabilir; bunun şartlarını kanun gösterir. 

Yakalanan veya tutuklanan kişilere, yakalama ve 
tutuklama sebepleri ve haklarındaki iddialara herhal-
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de yazılı veya bunun hemen mümkün olmaması ha- ı 
linde sözlü olarak derhal, toplu suçlarda en geç hâ
kim huzuruna çıkarılıncaya kadar bildirilir. 

Yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine 
en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre 
hariç, en geç 48 saat ve toplu olarak işlenen suçlarda 
en çok 15 gün içinde hâkim önüne çıkarılır. Kimse, | 
bu süreleri geçtikten sonra hâkim kararı olmaksızın 
hürriyetinden yoksun bırakılamaz. Bu süreler olağan
üstü hal, sıkıyönetim ve savaş hallerinde uzatılabilir. 

Yakalanan veya tutuklanan kişinin durumu, soruş
turmanın kapsam ve konusunun açığa çıkmasının sa
kıncalarının gerektirdiği kesin zorunluluk dışında, 
yakınlarına derhal bildirilir. 

Tutuklanan kişilerin, makul süre içinde yargılama
yı ve soruşturma veya kovuşturma sırasında serbest 
bırakılmayı isteme hakları vardır. Serbest bırakılma 
ilgilinin yargılama süresince duruşmada hazır bu
lunmasının veya hükmün yerine getirilmesini sağla
mak için bir güvenceye bağlanabilir. 

Her ne sebeple olursa olsun, hürriyeti kısıtlanan 
kişi, kısa sürede durumu hakkında karar verilmesini 
ve bu kısıtlamanın kanuna aykırılığı halinde hemen 
serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla yetkili bir 
yargı merciine başvurma hakkına sahiptir. 

Bu esaslar dışında bir işleme tabi tutulan kişile
rin uğradıkları zarar, kanuna göre, Devletçe ödenir. 

IV. Özel hayatın gizliliği ve korunması 
A) özel hayatın gizliliği 
MADDE 20. — Herkes, özel hayatına ve aile 

hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahip
tir. özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunu
lamaz. Adlî soruşturma ve kovuşturmanın gerektir
diği istisnalar saklıdır. 

Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne göre 
verilmiş hâkim kararı olmadıkça; gecikmesinde sa- I 
kınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınan mer
ciin emri bulunmadıkça, kimsenin üstü, özel kâğıt
ları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz. 

B) Konut dokunulmazlığı 
MADDE 21. — Kimsenin konutuna dokunula

maz. Kanunun açıkça gösterildiği hallerde, usulüne 
göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; gecikmesin
de sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılı
nan merciin emri bulunmadıkça, kimsenin konutu
na girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya j 
el konulamaz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, mü- | 
saade ederseniz, usul hakkında bir şeyi arz etmek 
istiyorum. 1 
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BAŞKAN — Önergeler okunurken söz verilmez; 
ama çok kısa, olmak üzere, buyurun efendim. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Sayın 
Başkan, lütfen sorun, madde 64'te üç sebep var; o üç 
sebebe uyuyorsa söz alabilir, uymuyorsa alamaz efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, ben biliyorum; lütfen, ba
na, çok rica ediyorum arkadaşlarım ben sormadan 
kimse bir şey öğretmesin. Ben bunların hepsini bili
yorum. 

önergeler okunuyor. Bu arada söz vermek usul
den değil; ^fakat istisna olarak size söz veriyorum; 
çok kısa olarak söyleyeceğinizi söyleyin efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Tutanağı tanzim et
mekle görevli memurlara, bu okuma tarzı ile tuta
nakları tanzim edip edemediklerini lütfen sorar mı
sınız efendim; şu anda Başkanlık Divanında bant 
sistemi, yani banda alma sistemiyle teyp sistemi ça
lışmakta mıdır? 

BAŞKAN — Çalışmakta efendim, bant sistemi 
çalışmakta; aynı zamanda. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Tutanak tanzim et
mekle görevli arkadaşlarımız... 

BAŞKAN — Efendim, herkesin bir okuma tarzı 
vardır; zatı âlinize mesela bu önergeleri okutsak baş
ka türlü okursunuz, bendeniz başka türlü okurum, 
başka bir arkadaşımız başka türlü okur. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

Binaenaleyh, kâtip arkadaşımızın biraz süratli oku
ma temposu var; yani herhangi bir düşünceye mak-
run olarak değil, herhangi bir maksada hizmet et
mek için değil. Okuması o şekilde, kendisine birkaç 
defa rica ettim. Şimdi, biraz sonra diğer kâtip arka
daşımla değişirler, o da okur efendim. Durum bu. 

Sayın Sakarya, biraz daha yavaş okuyun, biraz 
daha yüksek sesle okuyun efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
343 S. Sayılı rapora ekli tasarının 4 üncü mad

desinin (G) bendinin metinden çıkarılmasını talep ede
riz. 

M. Turan Bayezit Günseli özkaya 
Kahramanmaraş İstanbul 

ibrahim Taşdemir Mustafa Çelebi 
Ağrı Hatay 

Ahmet Sırrı Özbek 
Adıyaman 
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Yüksek Başkanlığa 
343 S. Sayılı rapora ekli tasarının 4 üncü madde 

İH) fıkrasındaki .«tiz» kelimesinin metinden çıkarıl
masını talep ederiz. 

M. Turan Bayezüt Günseli Özkaya 
Kahramanmaraş İstanbul 

Ahmet Sim özteek İbrahim ıTaşdemir 
Adıyaman Ağrı 

Mustafa Çelebi 
Hatay 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, 3 isim 
okudu önergede. 

KÂTİP ÜYE SAFFET SAKARYA (Çankırı) — 
5 kişi okudum efendim. (HP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim lütfen konuşmayalım, 
önergeleri okutmaya devam ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa , 
Görüşülmekte olan tasarının 4 üncü maddesi ile 

değiştirilen 2559 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin 
(H) bendinde yer alan «İz ve» sözcüklerinin metinden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Cahit Tutum Erol Ağagil 
ıBaüdceair Kırklareli 

Durmuş Fikri Sağlar Abdullah Çakırefe 
(İçel Manisa 

İlhan Dinçel 
, Malatya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanunun 4 üncü maddesiyle, 

değiştirilmesi düşünülen 13 üncü maddesinin (E) ben-. 
dinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Gerekçe : Bilindiği gibi Büyük Atatürk gençlere 
hitap ederek ne kadar değer verdiğini göstermiştir. 
Oysa son zamanlarda özellikle Anavatan iktidarı dö
neminde reva görülen muameleler herkesin malumu
dur. Getirilmek istenen bu fıkra ile gençlere baskı 
yapılması amaçlanmıştır. Bu ise ilişik sunduğumuz 
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ile çelişen bir durum 
meydana getirilmiştir, 

Muhteşem Vasıf Yücel Selahattin Taflıoğlu 
Zonguldak Yozgat 
Salim Erel Selçuk Akıncı 

Konya Tekirdağ 
Hasan Altay 

Samsun 

12/6.1985 0 : 5 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Gerekçesini oku
muyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Sakarya, biraz daha yavaş ve 
yüksek sesle okuyun lütfen. 

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi 
Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâli

ni, Türk Cumhuriyetini ilelebet... (Alkışlar) 
SALİM EREL (Konya) — Ayağa kalkması lazım 

Sayın Başkan, saygısızlıktır hu. 
«Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâli

ni, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve mü
dafaa etmektir. (HP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli bu
dur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbal
de dahi, seni, bu hazineden mahrum etmek isteyecek, 
dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, is
tiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, 
vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin 
imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkân ve 
şerait, çok, namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. 
İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bü
tün dünyada emsali görütoerniş bir galibiyetin mü
messili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın 
bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine giril
miş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her 
köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten 
daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin 
dahilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalâlet, ve 
hatta hıyanet içinde bulunaibilirler. Hatta bu iktidar 
sahipleri şahsî menafatierini, müstevlilerin siyasî 
emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr-ü zaruret 
içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte; bu ahval ve şerait 
içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini 
kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarların
daki aisil kanda mevcuttur. (Alkışlar) 

ıKADİR NARİN (Diyarbakır) — Sayın Başkan,; 
kâtip arkadaş önergelere karşı saygılı olsun: Mustafa 
Kemal Atatürk'ün sözlerini haVi gerekçeyi ölbür 
tarafa atamaz. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ Nİ
HAT AKPAK (Sakarya) — O da buraya konamaz. 

İBRAHİM TAŞDEMIİR (Ağrı) — Adam gibi 
okusun. Gerekçedir, dinlemek zorundasınız. (Gürül
tüler) 

BAŞKAN — Saym milefcvekiüeri... 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Yasanın 4 üncü 

maddesinin (G) fıkrasının madde metninden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Hilmi Nalbantoğlu Hüseyin Aydemir 
Erzurumı Ondu 

ildrils Gürpınar Cemal özdemıir 
Muğla Tokat 

Edip Özgenç Arif Toprak 
İçel Niğde 

iSururi Baykal 
Ankara 

IBAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Mill'et Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı 4.7.1934 tarihli 

ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahıiyet Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının 
4 üncü maddesiyle değiştirilmesi düşünülen 13 üncü 
maddesinin (E) Bendinin madde metninden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe eMidir. 
Saygılarımızla. 
Selalhattin Taflıoğiu [Feridun Şakir Öğünç 

Yozgat İstanbul 
Rıza Öner Çakan Mustafa Şükrü Yüzlbaşıoğlu 

Zonguldak Afyonkarahisar 
Arif Toprak 

Niğde 
C. Haberleşme hürriyeti 
MADDE 22. — Herkes, haberleşme hürriyetine 

sahiptir. 
Haberleşmemin gizliliği esastır. 
Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne göre 

verilmiş hâkim kararı olmadıkça; gecikmesinde sakın
ca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınan merciin 
emri bulunmadıkça; haberleşme engellenemez ve gizli
liğine dokunulamaz. 

İstisnaların uygulanacağı kamu kurum ve kuru
luşları kanunda belirtilir. 

VI. Din ve vicdan hürriyeti 
MADDE 24. — Herkes, vicdan, dinî inanç ve 

kanaalt hürriyetine sahiptir. 
14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şar

tıyla ibadet, dinî âytin ve törenler serbesttir, 
Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya, 

dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; 

dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suç
lanamaz. 

Din ve ahlak eğitim ve öğretimi devletin gözetim 
ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlak 
öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan 
zorunlu dersler arasında yer alır, Bunun dışındaki din 
eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, 
küçüklerin de kanunî temsilcisinin talebine bağlıdır. 

(Kimse, devletin sosyal, ekonomik, siyasî veya hu
kukî temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına 
dayandırma veya siyasî veya kişisel çıkar yahut nüfuz 
sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini 
veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri 
istismar edemez ve kötüye kullanamaz. 

VII. Düşünce ve kanaat hürriyeti 
MADDE 25. — Herkes, düşünce ve kanaat hürri

yetine sahiptir. 
Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, dü

şünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce 
ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 4 üncü mad
desiyle değiştirilmesi istenen 13 üncü maddenin (C) 
bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve talep 
ederiz. 

İsa Vardal Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak Zonguldak 

İbrahim Taşdemir Mehmet Kara 
Ağrı Trabzon 

Şeyhmuis Bahçeci 
Diyarbakır 

İBend C) Halkın huzur ve sükûnunu bozanlardan, 
yapılan uyarılara rağmen bu hareketlerine devam 
edenlerle, başkalarına saldırıya teşebbüs edenler, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 343 sıra sayılı Yasanın 

4 üncü maddesiTİn (D) fıkrasının sübjektif değer
lerinde olabileceği nedeniyle madde metninden çıka
rılmasını arz ve teklif ederiz. 

Hilmi Nalbantoğlu 
(Erzurum 

ibrahim Taşdemir 
Ağrı 

Musa Ateş 
Tunceli 

Halis Soylu 
Kars 

Ruşan Işın 
Sivas 

— 327 — 



T. B. M. M. B : 112 12 . 6 ,198$ O : 5 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarının 4 üncü mad

desiyle değiştirilmesi istenilen 13 üncü maddenin (G) 
bendinin madde metinlinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

İsa Vardal Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak Zonguldak 

İbrahim Taşdemir Mehmet Kara 
Ağrı Trabzon 

Şeyhtmus Bahçeci 
Diyarbakır 

Türkiye Büyük IMıiMet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı 4.7.1934 tarihli 

ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selaihiyeit Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Halkkıııiıdaki Kanun Tasarısının: 
4 üncü maddesiyle değiştiritoesi düşünülen 13 üncü 
maddesinin (F) bendinin madde metalinden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe eklidir. 
Saygılarımızla. 

Feridun Şa'kir Öğünç Musltaf a Şükrü Yüzibaşıoğlu 
İstanbul Afyon 

Rıza Öner Çakar Selahattin Taflıoğlu 
(Trabzon Yozgat 

Arif Toprak 
Niğde 

Gerekçe : 
C Haberleşme hürriyeti 
MADDE 22. — Herkes, haberleşme hürriyetine 

sahiptir. 

Haberleşmenin gizliliği esastır. 
Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne göre 

verilmiş hâkim kararı olmadıkça; gecikmesiınıdie sakın
ca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınan merciin 
emri bulunmadıkça; haberleşme engellenemez ve gizli
liğine dokunulamaz, 

İstisnaların uygulanacağı kamu kurum ve kuru
luşları kanunla belirtilir. 

VI. iDin ve Vicdan hürriyeti 
MADDE 24. — Herkes, vicdan:, dinî inanç ve 

kanaat hürriyetine sahiptir. 
14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şar

tıyla ibadet, dinî ayin ve törenler serbesttir. 
Kimse, ibadet, dinî ayin ve törenlere katılmaya, 

dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; 
dinî inanç ve kanaatlerimden dolayı kınanamaz ve 
suçlanamaz. 

Din ve ahlak eğitim ve öğretimi devletin gözetim 
ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlak 
öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan 
zorunlu dersler arasımda yer alır. Bunun dışındaki 
din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, 
küçüklerin de kanunî temsilcisinin talebine bağlıdır. 

Kimse, devletin sosyal, ekonomik, isyasî veya hu
kukî temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına 
dayandiırma veya siyasî veya kişisel çıkar yahut nüfuz 
sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini 
veya din duygularını yalhut dince kutsal sayılan şeyleri 
istismar edemez ve kötüye kullanamaz. 

Düşünce ve kanaat hürriyeti 
MADDE 25. — Herkes, düşünce ve kanaat hür

riyetine sahiptir. 
Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, dü

şünce ve kanaatlerini açiklamaya zorlanamaz; dü
şümce, ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlana
maz. 

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

ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değişiti'rilmesi ve Bu Kanuna Bazı 
Maddelerin Eklenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısının 
4 üncü maddesiyle değiştirilmesi düşünülen 13 üncü 
maddesinin (F) bendinin madde metninden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe eklidir. 
Saygılarımızla. 

Ruşan Işın Muhteşem Vasıf Yücel 
Sivas Zonguldak 

Lezgin Önal M. Seyfi Oktay 
Hakkâri Ankara 

Edip Özgenç 
İçel 

Anayasamın: İlgili Maddeleri 
II. — Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması 
MADDE 13. — Temel hak ve hürriyetler, Dev

letin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, 
millî egemenliğin, Cumhuriyetin, millî güvenliğin, ka
mu düzeninin, genel asayişin, kamu yararının, genel 
ahlakın ve genel sağlığın korunması amacıyla ve ayrı
ca Anayasanın ilgili maddelerinde öngörülen özel 
sebeplerle, Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun ola
rak kanunla sınırlanabilir. -

Temel halk ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel 
sınırlamalar demokratik toplum düzeninin gereklerine 
aykırı olamaz ve öngörüldükleri amaç dışında kul
lanılamaz, 
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Su maddede yer alan genel sınırlama sebepleri 
temel halk ve hürriyetlerin tümü için geçerlidir. 

III. — Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kul
lanılamaması 

MADDE 14. — Anayasada yer alan hak ve hür
riyetlerden hiçbiri, Devletlin ülkesi ve milletliyle bö
lünmez bütünlüğünü 'bozmak, Türk devletinin ve 
Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak 
ve hürriyetleri yok etmek, Devletin bir kişi veya 
zümre taraflımdan yönetilmesini veya sosyal bir sı
nıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağ
lamak veya dil, ırk, din ve mezhep ayırımı yaratmak 
veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüş
lere dayanan bir devlet düzenini kurmak amacıyla 
kullanılamazlar. 

Bu yasaklara aykırı hareket eden veya başkaları
nı bu yolda teşvik veya tahrik edenler hakkında uy
gulanacak müeyyideler, kanunla düzenlenir. 

Anayasanın hiçbir hükmü, Anayasada yer alan 
hak ve hürriyetleri yok etmeye yönelik bir faaliyet
te bulunma hakkını Verir şekilde yorumlanamaz. 

IV. — Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının' 
durdurulması 

MADDE 15. — Savaş, seferberlik, sıkıyönetim 
veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan do 
ğaın yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla, duru
mun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin 
kullanılması kısmen veya tamamen durdurulafbilir ve
ya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykı
rı tedbirler alınabilir. 

Birinci fıkrada belirlenen durumlarda da, savaş 
hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölüm
ler ile, ölüm cezalarının infazı dışındaki, kişinin yaşa
ma hakkına maddî ve manevî varlığının bütünlüğüne 
dokunulamaz; kimse din, vicdan, düşünce ve kanaat
lerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı 
suçlanamaz; suç ve cezalar geçmişe yürütülemez; suç
luluğu mahkeme kararı ile saptanımcaya kadar kimse 
suçlu sayılamaz. 

Kişinin Halkları ve Ödevleri 
I. — Kişinin dokunulmazlığı, maddî ve manevî 

varlığı 
'MADDE 17.' — Herkes, yaşama, maddî ve ma

nevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. 
Tıbbî zorluklar ve kamında yazılı haller dışında 

kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olma
dan bilimsel ve tıbbî deneylere tabi tutulamaz. 

Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan 
haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye 
tabi tutulamaz. 

Mahkemelerce verilen ölüm cezalarının yerine ge
tirilmesi hali ile meşru müdafaa hali, yakalama ve 
tutuklama kararlarının yerine getirilmesi, bir tutuklu 
veya hükümlünün kaçmasının önılenmesıi, bir ayak
lanma veya isyanın bastırılması, sıkıyönetim veya ola
ğanüstü hallerde yetötild merciin verdiği emirlerin uy
gulanması sırasında silah kullanılmasına kanunun ce
vaz verdiği zorunlu durumlarda meydana gelen öldür
me fiilleri, birinci fıkra hükmü dışındadır. 

ÎLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Başkan, bunlar 
Anayasadan alınma şeyler; gerekçe diye takdim edi
yorlar. 

BAŞKAN — Efendim, neticesi itibariyle önerge 
veriyor arkadaşlarımız; o önergeleri okutuyoruz. Tabiî 
kendilerinin düşüncelerine bağlıdır bu mesele. 

İLHAN ASKIN (Bursa) — Yani, bu bir hakkın 
istismarıdır Sayın Başkanım*, buna müsaade etmeyi
niz. 

BAŞKAN — Efendim biz müdahale edemeyiz. 
Neticesi itibariyle önerge veriliyor. 

ÎLHAN AŞKIN1 (Bursa) — Anayasadan fotokopi 
çekiyorlar, gerekçe.diye ekliyorlar. (HP sıralarından 
ıgürültüler) 

BAŞKAN — Sizin söylediğiniz hususları biz de 
biliyoruz efendim. 

Türkiye Büyük (Millet Meclisi Başkanlığıma 
Görüşülmekte olan 343 S. Sayılı Kanun Tasarı

sının 4 üncü maddesiyle değiştirilen Polis Vazife ve 
Selabiyet Kanununun 13 üncü maddesinin (G) bendi
nin metinden çıkarılmasını, (H) bendinin ise aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

ıPertev Aşçıoğlu ' H. Fecri Alpaslan 
Zbnguldak Ağrı 

İbrahim özdemir Ünal Yaşar 
lîstaunlbul Gaziantep 

ismet Ergül B. Doğancan Akyürek 
Kırşehir istanbul 

Leyla Yeniay Köseoğlu 
İstanbul 

,«H) Suçüstü halinde veya gecikmesinde mahzur 
bulunan diğer hallerde suç işlendiğine veya suça te
şebbüs edildiğine dair haklarında kuvvetli iz ve delil 
bulunan sanıkları^ 

Gerekçe : Tasarıdaki (G) bendiyle (H) bendi suç
üstü halini veya suça teşebbüs halini birlikte düzen-
lödiklerinden (G) bendinin metinden çıkarılması ve 
suça teşebbüs halinin de (H) bendine ilave suretiyle bu 
teklif hazırlanmıştır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanunun 4 üncü maddesi ile 
değiştirilmesi düşünülen 13 üncü maddesinin (E) ben
dinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Gerekçe .: Bilindiği gibi, büyük Atatürk gençlere 
hitap ederek ne kadar değer verdiğini göstermiştir. 
Oysa son zamanlarda, özellikle Anavatan iktidarı dö
neminde reva görülen muameleler herkesin malumu
dur. Getirilmek istenilen bu fıkra ile gençlere baskı 
yapılması amaçlanmıştır. Bu ise ilişikte sunduğumuz 
Atatürk'ün gençlere hitabesi ile çelişen bir durum 
meydana getirilmiştir. 

Sefahattin Taflıoğlu Arif Toprak 
Yozgat Niğde: 

Mustafa Şükrü Yüzbaşıoğlu Rıza öner Çalkan 
Afyon Zonguldak 

Feridun Şak'ir öğünç 
İstanbul 

(HP sıralarından «Gerekçe okunsun» sesleri) 
BAŞKAN — Gerekçe aynıdır, daha evvel bir defa 

okuttuk efendim. O şekilde geçmiştir. 

Bir başka önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 343 S. Sayılı Kanun Tasarısı
nın 4 üncü maddesiyle değiştirilen Polis Vazife ve 
Selahiyet Kanununun 13 üncü maddenin (G) bendi
nin metinden çıkarılmasını, (H) bendinin ise aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
R. Ercüment Konukman Hazım Kuttay 

İstanbul Ankara 
Metin Balıbey Ahmet Şevket Gedik 

Afyon : Aidatta! 
Ahımet Akgün Aflbayrak 

Adana 

«(H) Suçüstü halinde veya gecikmesinde mahzur 
bulunan diğer hallerde suç işlendiğine veya suça te
şebbüs edildiğine dair haklarında kuvvetli iz ve delil 
bulunan sanıkları.» 

Gerekçe : Tasarıdaki (G) bendi ile (H) bendi suç
üstü halini ve suça teşebbüs halini birlikte düzenle
diklerinden <G bendinin metinden çıkarılmasını ve 
suça teşebbüs halinin de (H) bendine ilavesi suretiyle 
bu teklif hazırlanmıştır. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 4 üncü mad

desiyle değiştirilmesi istenilen 13 üncü maddesinin (H) 
bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

İsa Varda! Ruşan Işın 
Zonguldak Suvas 

Lezgin önal Salih Alcan 
Hakkâri Tekirdağ 

Sdlahattlin Taflıoğlu Selçuk Akıncı 
Yozgafl Tekirdağ 

Şükrü Babacan Rıza öner Çakan 
Kırklareli Zonguldak 

«Suçüstü halinde veya suç işlendiğine dair hakkın
da kuvvetli delil bulunan sanıkları» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 4.7.1974 tarih ve 2559 sayılı 

Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısının; 

Madde 4. — 2559 sayılı Kanunun 13 üncü mad
desinin (G) fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

M. Murat Sökmenoğlu Türkân Turgut Arıkan 
Hatay Edirne 

Cafer Tayyar Sadıklar İskender Cenap Ege 
Çanakkale Aydın 

Abdurrahman Demirtaş 
Hatay 

Gerekçe : Ceza hukukunda genel olarak ayrıca 
bir müstakil suç teşkil etmediği takdirde mücerret... 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Sayın Baş
kan, okuyorsa okusun; gevelemesin. 

BAŞKAN — Sayın Hocaoğlu, anlayamadım efen
dim. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Sayın Divan 
Üyesinin telaffuz buyurduğu ve Genel Kurula hitap 
ettiği metin, imzalarıyla şerefli, ihtivası konusuyla 
ciddî, önemli bir metindir; okuyorsa okusun, gevele
mesin. Türkçeye saygım itibariyle arz ediyorum. (HP 
sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hocaoğlu, şu hususu size" arz etmiş olayım. 

Biraz evvel de arz etmiştim, tabiî arkadaşımızın bir 
okuyuş üslubu var; önergeler el yazısıyla yazılıyor 
ve el yazısıyla yazılan önergeler tabiî olarak birbirine 
benzemiyor ve okunmazlığı da olabiliyor. O bakım
dan sizin söylediğiniz mahzur doğuyor. Yoksa arka-

— 330 — 



T . B . M . M . B:112 1 2 , 6 , 1 9 8 5 0 : 5 

daşımızın herhangi bir şekilde şöyle veya böyle hare
ketinden değil. Arkadaşımız tabiî dikkat edecektir, 
bundan sonra. 

Buyurun okuyun. 

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

ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ba
zı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının 
4 üncü maddesiyle değiştirilmesi düşünülen 13 üncü 
maddesinin (G) bendinin madde metninden çıkartıl
masını arz ve teklif ederiz. Gerekçe -eklidir. 

Saygılarımızla. 
Hüseyin Avni Sağesen Ömer Kuştan 

Ordu Kars 
H. Yılmaz önen Coşkun Bayram 

İzmiıf Adana 
Ahmet Sırrı Özbek 

Adıyaman 

Esasen, gerek İnsan Hakları Evrensel Beyanname
sinin, gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (ve 
- yürürlüğe girdikten sonra - Birleşmiş Milletlerce 
kabul edilen Milletlerarası İnsan Hakları Sözleşme
lerinin) değerini, pratik etkileri yönünden çok, taşı
dıkları anlam ve getirdikleri yenilik açısından ölçmek 
daha doğru olur. Bu belgeler, insan hakları konusu
nun, artık sadece bir iç hukuk ve iç düzen konusu 
olmaktan çıkıp, millî sınırları aşarak milletlerarası bir 
nitelik ve genişlik kazanmış olduğunu ilan etmeleri 
bakımından olağanüstü bir öneme sahiptirler. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Aynı kitaptan kopya 
edilmiş Sayın Başkan. 

İBRAHİM URAL (İstanbul) — Daha ilavesi 
var. 

KÂTİP ÜYE SAFFET SAKARYA (Çankırı) — 
Okuduk, hepsini okuduk. 

BAŞKAN — Buyurun devam edin. 

Sayın Başkanlığa 
Görükülmekte olan Polis Vazife ve Selahiyet Ka

nununda değişiklik yapan kanun tasarısının 4 üncü 
maddesinin (G) bendinin tasarı metninden çıkartıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe : Başkalarına saldırıya yeltenenleri (C) 
bendi kapsamı içine almış ve suçütsü halini, gecik
mesinde mahzur bulunan diğer halleri (H) bendi kap
samına almıştır. Zabıtanın suçüstü hallerinde yetkile
rini C. M. U. K.'nun 127 nci maddesi ve 3005 sayılı 

Kanun belirlemiştir. Bunlar dışında (G) bendindeki 
yetkiler anlaşmazlığa neden olacak, Anayasal özgür
lükleri kısıtlayıcı nitelikte görüldüğünden, tasarı met
ninden çıkartılması önerilmiştir. 

özer Gürbüz Günseli özkaya 
Sinop İstanbul 

Salim Erel Ahmet Sırrı özlbek 
Konya! Adıyaman 

Mustafa Çelebi îbraibim Taşdem'ir 
Hatay Ağrı 

Yılmaz İhsan Hastürk Ömer Kuştan 
İstanbul Kara 

îdris Gürpınar Mehmet Üner 
Muğla Kayiseri 

Gemal özıdemiir Onura! Şeref Bozkurt 
Toka* Çanakkale 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan tasarının 4 maddesinin 

(H) fıkrasından sonra başlayan «yakalar ve gerekli 
kanunî işlemi yapar» cümlesinin «yakalar ve gerekli 
kanunî işlemi yaparak derhal savcılığa ve mülkî ami
rine haber verir» şeklinde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

'îbrahliım Taşdiemir Ahmet Sırrı Özbek 
Ağrı Adıyaman 

Nuri Korkmaz Durmuş Fikri Sağlar 
Adana İçel , 

Paşa Sanoğlu Yılmaz İhsan Hastürk 
Ağrı Istaöbul 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan 343 sıra sayılı tasarının 

4 üncü maddesi (H) fıkrasından sonra yer alan 3 ün
cü paragrafın metinden çıkarılmasını saygıyla arz ve 
teklif ederiz. 

İbrahim Taşdem'ir Paşa Sanoğlu 
Ağn Ağn 

Yılmaz İhsan Hastürk Ahmet Sırrı Özbek 
İstanbul Adıyaman 

Durmuş Fikri Sağlar Tülay öney 
İçel İstanbul 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 343 sıra sayılı yasanın 

4 üncü maddesinin (H) fıkrasında 4 üncü paragraf-
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taki yakalama tarifi içinde geçen «Kişinin sağlığına 
zarar vermeyecek şekilde» dizesinin işkenceyi anım
sattığı nedeniyle tarif cümlesi içinden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Hilmi Nalbantoğlu Arif Toprak 
Erzurum Niğde 

İdris Gürpınar Salim Erel 
Muğla (Konya 

Suriıri Baykal Edip Özgenç 
Ankara İçel 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

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

sının 4 üncü maddesiyle değiştirilmesi düşünülen 13 
üncü maddesinin 3 üncü fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Gerekçemiz eklidir. 
Saygılarımızla. 

Kâzım İpek Selahattin Taflıoğlu 
Amasya Yozgat 

Onural Şeref Bozkurt Abdullah Çakırefe 
Çanakkale Man'iısa 

Bilâl Şişman Kâzım İpek 
İstanbul Amasya 

Fıkra 4. — Yakalama, kişinin denetim ve göze
tim altına alınmasıdır. Yakalanan kişilerin kaçması 
veya saldırıda bulunmasının önlenmesi bakımından 
kişinin sağlığına zarar vermeyecek ve insan haysiye
tini zedelemeyecek her türlü tedbir alınabilir. 

Gerekçe : Sosyal devlet ilkesi; her şeyden önce 
hümanizm, insanlık ve adalet duygusunun ürünüdür. 
Feılt haysiyetine saygının ne ferdi klutösal bk varlık 
olarak kabul etmenin mantığı, hatta kaçınılmaz sonu
cudur. Sosyal devlet, fertlere yalnız klasik hürriyet
leri sağlamakla yetinmeyip, aynı zamanda onların ya
şamaları için gerekli olan maddî ihtiyaçlarını karşı
lamalarını da kendisine ödev sayar. 

Niteliği bu ilkeyle geliştirilmiş bir devlette vatan
daşları suçsuz cezalandırılmış, millî gelir bölümünün 
dışında bırakılmış, aileleri ve de çocukları ile birlik
te açlığa terkedilmişlerse, feodal çağın uygulanması 
olarak görünen, siyasal literatürdeki tanımını cumhu
riyetimizin nitelikleri dışında bulan bu haksız işle
min bütün sonuçları ile ortadan kaldırılması gerekir. 

Milletvekili içtiği andla bağlıdır : 
Türk Milleti önünde demokratik hukuk devleti

ne sahip çıkacağına, hukukun üstünlüğüne bağlı ka

lacağına ve insan hakları ülküsünden ayrılmayacağına 
andiçen milletvekilleri bu andın kendilerini sadece 
gelecek için değil, geçmiş için de bağlı kaldığı inan
cım taşır. 

Bu türlü, birlik ve beraberlik içinde bir toplum 
oluşturulması, mağrudiyetlerin giderilmesi ve adale
tin tesisi amacından hareketle ve devletin niteliğine 
uygun düşen bir gerekçeyle, bu kanun teklifi huzur
larınıza getirilmiştir. 

Bu nedenler ve gerekçelerle, insanlık tarihî ve hu
kuk devletine karşı bu büyük sorumluluğa tüm mil
letvekilleri çağrılıdır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, kâtip 

okuyor mu, mırıldanıyor mu? 
BAŞKAN — Okuyor efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Polis Vazife ve Selahiyet Ka

nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Ta
sarısının ^ üncü maddesiyle değiştirilmesi düşünülen 
13 üncü maddesinin beşinci fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Gerekçemiz eklidir. 
Saygılarımızla. 

Ruşan Işın Arif Toprak 
Sivas Niğde 

Günseli Özkaya Feridun Şakir öğünç 
İstanbul İstanbul 

Onural Şeref Bozkurt " Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
Çanakkale Trabzon 

Aydın Güven Gürkan Vedihi Atalkh 
Antalyal Şanlıurfa 

Hüseyin Avni Sağesen Nuri Korkmaz 
Ördü Aldana 

HalÜ İbrahim Şahin Kad'ir Narin 
Denifcli Diyartoakıri 

İbrahim Taşıdemfir Münir Sevinç 
Ağrı Eskiçehk 

Tevfik Güneş Muhittin Yıldırım 
(Kırşehir Edirne 

Lezğin önal Sururi Baykal 
Hakkâri Ankara 

Fikret Brfcan A. Rıza Akaydın 
lzmi< Çorum 

Tevfik Bilal Metin Üstünel 
Hatay Adana 
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Süleyman Koyuncugil 
Gaziantep 

S. Hüsamettin (Konuksever 
Edirne 

Mehmet Kara 
Trabzon 

Hüseyin Avni Güler 
İstanbul 

iSalih Alcan 
Tekirdağ 

Fıkra 5 : Yakalananlardan uyuşturucu madde kul
lanmış olanlarla sarhoş olanların durumları, tüzük
te belirtilen esas ve usullere uygun olarak resmî dok
tor bulunmayan hallerde özel doktor raporu ile tes
pit edilir. 

Gerekçe : Sosyal devlet ilkesi; her şeyden önce 
hümanizm, insanlık ve adalet duygusunun ürünüdür. 

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

sının 4 üncü maddesi ile 2559 sayılı Kanunun 13 ün
cü maddesine eklenen (H) bendinin yedinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Saygılarımızla. 
Değişiklik : Kişi yakalandığında yakınlarına der

hal ve ivedilikle duyurulur. 
Yüksek Başkanlığa 

343 sıra sayılı raporun 4 üncü maddesinin son
dan 4 üncü fıkrasına aşağıdaki metnin eklenmesini 
talep ederiz. 

M. Turan Bayezit İbrahim Taşdemür 
Kahramanmaraş Agjrı 
Günseli özfkaya Ahmet Sırrı Özbek 

İstanbul . Adıyaman 
. Mustafa Çelebi 

Hatay 
Ek metin : Ancak yakalandığı tarih ve bulunduğu 

yer mutlaka duyurulur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Kanun Tasarı
sının 4 üncü maddesiyle değiştirilmesi düşünülen 13 
üncü maddesinin yedinci fıkrasının aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Gerekçemiz eklidir. 
Saygılarımızla. 

'M. BeSim Göçer Hüseyin Avni Sağesen 
Çoranl Ondu 

Rıza öner Çakan 'Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak' Zonguldak 

Hasan Altay Ruşan Işın 
Samsun Sivas 

Fıkra 7 : Soruşturma konusunun açığa çıkması 
bakımından kesin bir mahzur doğurmuyorsa, kişinin 
yakalandığı yakınlarına derhal duyurulur. Mazhur 
bulunan hallerde duyurma işlemi en geç 24 saat içinde 
yerine getirilir. 

Önsöz, İnsan hak ve özgürlüklerinin ana yapısını 
belirtmeye alışmış. Adalete ve dünya barışına temel 
alarak, insanlık onuruna ve eşit, aktarılmaz insan 
haklarının herkesçe tanınması gösteriliyor. Gene ön
sözde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun, İnsanlık 
topluluğunun bütün kişileriyle, bütün örgütleriyle bu 
bildiriyi daima gözönünde tutarak, öğretim ve eğitim 
yoluyla bu haklar ve özgürlüklere saygıyı geliştirme
ye, gittikçe artan ulusal ve uluslararası tedbirlerle ge
rek üye devletler halkı, gerekse bu devletlerin yöneti
mindeki ülkeler halkı arasında, bu hakların dünyaca, 
fiilen tanınmasını ve uygulanmasını sağlamaya çalış
maları için, bu İnsan Hakları Evrensel Bildirisini ilan 
ettiği belirtiliyor. 

Bildirinin birinciden ondördüncü maddeye kadar 
olan bölümü «kişi hakları»na ayrılmıştır. İnsanlara-
rası eşitlik, bildirinin ilk maddesinde yer almış, do
layısıyla, öteki maddelerde belirlenecek her türlü ayı
rım kökü, temeli olmuştur. 

Üçüncüden ondördüncüye kadar olan madde'er, 
kişi haklarım çok belirli bir biçimde açıklıyor. 

Kişi hakları üçüncü maddede özetlenmiştir. Hiç 
kimse köleliğe, ya da kulluğa zorlanamaz. 

Onikinci madde, hiç kimsenin özel hayatına, aile
sine, barınağına ve yazışmasına karışılamayacağım ve 
bir karışma olursa yasaların kendisini koruyacağı be
lirtmiştir. Onüçüncü ve ondördüncü maddeler, bil
dirinin açık bir liberalciliğe dayandığını gösterir. 
Devletin ülkesinde, serbestçe dolaşabilmek ve otur
mak hakkı vardır. İstediği anda, kendi ülkesi de da
hil, bir ülkeden ayrılıp yine oraya dönebilecektir. 

Bildiride ikinci bölüm haklar, kişinin toplum 
gruplarıyla ilgili haklarıdır. Burada yurttaşlık, yani 
uyruk olma, aile ve mülkiyet hakları söz konusudur. 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı tasarının 4 ün
cü madde (H) fıkrasından sonra yer alan ve yakala
nan kişilerin durumunu düzenleyen altıncı paragra
fın metinden çıkarılarak beşinci paragrafın sonuna, 
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«yakınları derhal haberdar 
meşini arz ve teklif ederiz. 

îbrahüım Taşdemk 
'Ağrı 

Yılmaz İhsan Hastürk 
istanbul 

Nuri Korkmaz 
Aidana 

Tevfik Bilal 
Hatay 

edilir» cümlesinin eklen-

Paşa Sarıoğlu 
Ağrı 

Ahlmiöt Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Durmuş Fikri Sağlar 
İçel 

Şükrü ©albacan 
Kırklareli 

Gerekçe : Tutuklanan kişinin durumundan yakın
larının haberdar edilmesi zorunluluğu çağdaş hukuk 
sistemlerinin tümünde yer alan bir kuraldır. Bu du
rum sanığın beden bütünlüğünün teminatı ve savun
ma hakkının vazgeçilmez bir gereğidir. 

Eğer insanlar bir gece ansızın evlerinden alınıp 
tutuklanıyor ve yakınları haberdar edilmiyor ise, de
mokratik hukuk devletinden bahsedilemez. 

Tutuklama esas itibarıyla Türk Ceza Hukuku sis
temine göre bir ceza olmayıp tedbir niteliğindedir. 

Tutuklama döneminde sanık masumdur. Yakala
nıp hüküm giymeden ve hakkındaki hüküm kesinleş
meden suçlu kabul edilemez ve suçluluğun sonuçla
rından etkilenmez. 

Oysa, tasarıya göre tutuklanan kişinin durumu 
yakınlarına bildirilmeyecebilecektir. Bu henüz suçlu
luğu saptanmayan ve fakat hakkında şüphe bulunan 
kişinin belirli hakları tehdit edilmektedir. Bu tehdit
ten de savunmasız kalma sonucunda yakınlarının ken
di durumundan haberdar edilememesidir. Eğer sa
vunmadan yoksun kalma pahasına, adalet gerçekleş
tirilmek isteniyorsa bu adalet eksik ve göstermelik 
bir adalettir. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı tasarının 4 ün

cü maddesine aşağıda belirtildiği şekilde (t) fıkrası
nın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

«Ruhsatsız olarak define arayanlar, tarihî eserleri 
ve değerleri araştırma gerekçesiyle tahrif edenler.» 

H. Barış Can İbrahim Taşdemir 
Sinop; Ağrı 

Şeyhmuıs Bahçeci Durmuş Fikri Sağlar 
Diyarbakır tçel 

t Cüneyt Canver Süleyman Koyuncugil 
Adana Gaziantep 

Tevfik Bilal Münir Sevinç 
Hatay Mişehi» 

Hasan Altay 
Samsun 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Arif Toprak 
Niğde 

Yusuf Demür 
Usalfc 

Ömer Necati Cengiz 
İstanbul 

Gerekçe : 
Ülkemizdeki sosyal ve ekonomik şartların bozul

ması, insanlarımızı devamlı olarak geçim sıkıntısı içi
ne düşürmekte ve bu ortam bazı vatandaşlarımızı ko
lay yoldan zengin olma hevesine kapılmaya ve ma
ceraperest tutum ve davranışlara itmektedir. 

Spor Toto, Millî Piyango, kumar, at yarışları ve 
define arama bunun en güzel belirgin örnekleridir. 

Şans oyunlarının yanı sıra son zamanlarda yay
gınlaşan ve özellikle bilgi ve görgü noksanı bulunan 
bazı vatandaşların psikolojik durumları icabı define 
aramaya heves göstermeleri hepimizin malumudur. 

Bu durum tarihî alanların tahribi, kaybolması ve 
başka yörelere nakledilmesi sonucunu değil aynı za
manda emek ve değer kaybına sebep, olmaktadır. 
Maddî yönden de öte psikolojik bozukluklar da getir
mesi toplum içinde toplum sağlığı açısından bu gibi 
eylemlerin de polis tarafından sıkı bir denetime tabi 
tutulması zorunludur. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Başkan, bunla
rın gerekçeyle ne alakası var? Millet Meclisinin çatı
sıyla bağdaşmıyor efendim. 

BAŞKAN — Efendim gerekçeyle alakası tabiî ya
zana aittir, bilmiyorum anlatabildim mi? Zabıtlara 
da, ses bantlarına da geçiyor, yazanlar düşünsün. 

Yüksek Başkanlığa 
343 sıra sayılı tasarının 4 üncü maddesinde suç 

sayılan fiillerden bir kısmı şahsî şikâyete, bir kısmı 
da resen takibe tabidir. Polis suç sayıp adliyeye tev
di ettiği kişilerin eylemleri şahsî şikâyete tabi ise ve 
bu tür vatandaşlar 48 saat gözaltında kalmışlarsa du
rum ne olacak veya olay suç olmadığı halde polis 
suçlu sanarak haksız olarak vatandaşı gözaltında tut-
muşsa polis suçlu duruma düşmeyecek mi? 

Bu kanunun uygulama alanı çok dar. Çoğu za
man uygulamaya polisin gücü yetmeyecek, kanun 
kâğıt üzerinde kalacak, bazen de hatalı uygulama ola
cak, polis suçlu duruma düşecektir. 

Bu kanun, devletle vatandaşın, hükümetle vatan
daşın, iktidarla muhalefetin, vatandaşla polisin ara
sına nifak sokacak kadar tehlikeli bir kanundur. 
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Yukarıdaki nedenlerle komisyona iade edilecek 
4 üncü maddenin Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nuna uygun hale getirilmesini dileriz. 

Mustafa Çelebi Hilmi Nallbantoğlu 
<Hatayt Erzurum 

Veoihti Ataklı Tevf ik Güneş 
Şanlıurfa Kırşehüı 

Orhan Otağ 
Kocaeli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
343 sıra sayılı yasa 4 üncü maddesinin (G) fıkra

sının tasarıdan çıkarılmasını ve (M) fıkrasının (G) 
olarak düzeltilerek, fıkra metnindeki «mahzur» keli
mesinin önüne «büyük» kelimesinin eklenmesini say
gılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Aydın Güven Gürkan Paşa Sanoğlu 
Antalya Ağrı 

Süleyman Koyuncusu Tül'ay öney 
Gaziantep İstanbul 

H. Barış Can Durmuş Fikrü Sağlar 
Sinop İçel 

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

ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ba
zı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının 
4 üncü maddesiyle değiştirilmesi düşünülen- 13 üncü 
maddesinin (C) bendinin madde metninden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Feridun Şaikir öğünç Selaıhattin Tâflıoğlu 
İstanbul Yozgat 

M. Şükrü Yüzbaşıoğlu Arif Toprak 
Afyon Niğde 

Rıza öner Çakan 
Zonguldak 

II. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması 
Madde 13, — Temel hak ve hürriyetler devletin 

ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî 
egemenliğin, cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu 
düzeninin, genel asayişin, kamu yararının, genel ah
lakın ve genel sağlığın korunması amacıyla ve ayrıca 
Anayasanın ilgili maddelerinde öngörülen özel se
beplerle Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak, 
kanunla sınırlanabilir. 

Bu maddede yer alan genel sınırlama sebepleri 
temel hak ve hürriyetlerin tümü için geçerlidir. 

III. Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanı
lamaması 

Madde 14. — Anayasada yer alan hak ve hürri
yetlerden hiçbiri, devletin ülkesi ve milletiyle bölün
mez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cum
huriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve 
hürriyetleri yok etmek, devletin bir kişi veya zümre 
tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer 
sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak veya 
dil, ırk, din ve mezhep ayrımı yaratmak veya sair her
hangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan 
bir devlet düzenini kurmak amacıyla kullanılamaz. 

Madde 15. — Savaş, seferberlik, sıkıyönetim ve 
olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan 
yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla, durumun 
gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kulla
nılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya 
bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı 
tedbirler alınabilir. 

Madde 17. — Herkes yaşama, maddî ve manevî 
varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. 

Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan 
haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muamele
ye tabi tutulamaz. Sıkıyönetim veya olağanüstü hal
lerde yetkili merciin verdiği emirlerin uygulanması 
sırasında silah kullanılmasına kanunun cevaz verdiği 
zorunlu durumlarda meydana gelen öldürme fiilleri, 
birinci fıkra hükmü dışındadır. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan yasa tasarısının 4 üncü mad

desine aşağıdaki (t) fıkrasının eklenmesini arz ede
riz. 

«t) Faizciliğe, tefeciliğe teşebbüs edenler ya da 
hazırlık içinde olanlar ya da intibaı verenler.» 

Erol Ağagiil Durmuş Fikri Sağlar 
Kırklareli , İçel 

Halil Nüzhet Goral Yılmaz Demir 
Aydın 'Bilecik 

.(Halil îbraJhim Karal Mehmet Kemal Gökçora 
Ankara Bursa 

Davut Abacıgil Mehmet Azizoğlu 
Balıkesir Bursa 

Gerekçe : Toplumumuzda faizcilik ve tefecilik ah
lakî ve hukukî suçtur. Bu suçu polisin çok önceden 
yok etmesi toplumumuzun selameti açısından iyi ola
caktır. 

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

li ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ba-
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zı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının 
4 üncü maddesiyle değiştirilmesi düşünülen 13 üncü 
maddesinin (C) bendinin madde metninden çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz. 

H. Dans Can H. Yılmaz Önen 
Sinop İzim'ir. 

Ömer* (Kuşhan Hüseyin Avni Sağesen 
Kara Ondu 

Ahmet Sırrı Özbek Coşkun Bayram 
Adıyaman Adana 

Arif Toprak 
Niğde 

T. Osmanlı İmparatorluğunda 1 inci Tanzimat 
öncesi, A) insan hakları ve hürriyet kavramlarının 
islam felsefesindeki yeri. 

Bu alandaki araştırmamızın daha ilk adımın
da görüyoruz ki, tslamda hürriyet ve insan hakları 
kavramlarının anlamı, Batıdaki anlamlarından ta
mamen farklıdır. Gerek Kuran'in metninde, gerek 
fıkıh ve tefsir kitaplarında «hürriyet» kelimesinin 
başlıca iki anlamda kullanıldığı görülür. Bunlardan 
birincisi «köleliğin zıddını ifade için kullanılan hu
kukî teknik anlamdır : Hür insan deyince, köle ol
mayan insan anlaşılır, ikinci ise, felsefi alanda deter
minizm karşıtı olarak irade hürriyetini ifade eder. 

Bütün bunların ortaya koyduğu gerçek şudur ki, 
günümüzde sosyal hakların tanınması, uyanık bir top
lum bilincinin gereğinden başka bir şey değildir. 

Klasik hürriyetlerin başlı başına yetersizliğinin ar
tık evrensel bir gerçek haline gelmiş olduğunu belirt
tik. Acaba sosyal ve ekonomik haklar insanı tam 
hürriyete kavuşturmak için başlı başına yeterli bir 
neden sayılabilir mi? 

Meselenin birinci kısmında, yani sosyal hakların 
tanınması gereği üzerinde hiçbir anlaşmazlık olmadığı 
halde, iş «eski» klasik hürriyetlerle «yeni» sosyal hak
ların karşılıklı önem ve ağırlığının (dozlarının) belir
lenmesine gelince endişeler başgöstermekte, tartışma
lar ve doktrin çatışmaları ortaya çıkmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 4 üncü maddesinin 

(B) fıkrasının sonuna aşağıdaki sözcüklerin eklenme
sini arz ederiz. 

«Veya sarhoş olabileceği izlenimini veren veya 
sarhoşluğa hazırlık hareketleri içinde bulunanlar» 

Durcan Emiribayar Durmuş Fikri Bağlar 
İzmir İçe! 

Erol Ağagil H. Yılmaz Önen 
Kırklareli tzmfo 

Seyihmulsi Bahçeci 
Diyaribakır 

Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak 

îsımet Turangil 
'Manisa 

Ruşan Işın 
Sivas 

tsa Vardal 
Zonguldak 

Gerekçe : Söz konusu maddenin uygulanmasına 
açıklık getirilmesi zorunludur. Toplumda huzur ve 
güvenin sağlanması ve korunmasında alkolizme karşı 
mücadele esastır. 

Aşırı sarhoş olup olay çıkaranların önlenmesi için, 
önlemin sarhoş olunmadan alınması gerekir. Aksi-tak
dirde madde eksik ve anlaşılması yanlış yorumlara 
neden olabilecek şekilde çıkmış olur. 

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

nın 4 üncü maddesinin (H) bendinden sonra gelen se
kizinci paragrafının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

«Doktor raporuyla haklarında ıslah veya tedavi 
tedbiri alınması gerekenler, doktor raporunda belirti
len ilgili kuruma gönderilir.» 

Ahmet Sırrı Özbek Nuri! Korkmaz 
Adıyatman Adana' 

Turgut! Sözer H. İbrah'im Şalhlin 
Sakarya; Öen'izli 

Yusuf Ziya Kazaneıoğlu Muhittin Yıldırım 
Trabzon Edime 

Tevfiık Güneş Sururi Baykal 
Kırşehir Ankara 

Hüseyin Atyni Sağesen Coşkun Bayram 
Ordu Adana! 

Fikret Ertan Mehmet Üner 
İztair Kayserü 

Ali Rıdvan YıÜdmm 
Tunceli 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi : 
İnsanlık ailesinin bütün üyelerinde bulunan hay

siyetin ve bunların eşit ve devir kabul etmez hakları
nın tanınması hususunun hürriyetin, adaletin ve dün
ya barışının temel olmasına, 

İnsanın istibdat ve baskıya karşı son çare olarak 
ayaklanmaya mecbur kalmaması için insan hakları
nın bir hukuk rejimiyle korunması esaslı bir zaruret 
olmasına, 

Bu haklar ve hürriyetlerin herkesçe aynı şekilde 
anlaşılmasının yukarıdaki taahhüdün yerine getiril
mesi için son derecede önemli bulunmasına göre; 

— 336 — 



T. B. M. M. B: 112 12 . 6 4 1985 O ; 5 

Madde 1. — Bütün insanlar hür, haysiyet ve hak
lar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahip
tirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hare
ket etmelidirler. 

Madde 2. — Herkes, ırk, renk, cins, dil, din, siyasî 
veya diğer herhangi bir akide, millî veya içtimaî men
şe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark göze
tilmeksizin işbu beyannamede ilan olunan tekmil hak
lardan ve bütün hürriyetlerden istifade edebilir. 

Madde 3. — Yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti 
her ferdin hakkıdır. 

Madde 4. — Hiç kimse kölelik veya kulluk altında 
bulundurulamaz. 

Madde 5. — Hiç kimseye işkence yapılamaz. 
Madde 6. — Herkes her nerede olursa olsun hu

kuk kişiliğinin tanınması hakkını haizdir. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Başkan, bu ge
rekçeler acaba elle mi yazılmıştır? Sayın önerge sa
hipleri iyi okuyup öğrenmişler midir? 

BAŞKAN — Elle yazılan da var, fotokopi de var 
efendim. 

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

nın 4 üncü maddesiyle değiştirilmesi düşünülen 13 ün
cü maddesinin (H) bendinin madde metninden çıka
rılmasını arz ve teklif ederiz, 

Rıza Ömer Çakan 
Zonguldak. 

Hüseyin Avnii Sağesen 
Ondu 

Hasan Alıtay 
Sfatmsun 

Arif Toprak 
Niğde 

Ruşan İşi 
Sivas 

Muhteşef Vasıf Yücel 
Zonguldak 

, TEVFİK BÎLAL (Hatay) — Sayın Başkan, bir 
önceki önergenin gerekçesi okunmadı. 

BAŞKAN — Aynı gerekçeyi okumuyoruzki. 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Sayın Başkan, bir 
önceki önergenin gerekçesi okunmadı. 

BAŞKAN — Gerekçeyi okumadılar mı diyorsu
nuz? 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Okunmadı efendim. 
NİHAT AKPAK (Sakarya) — Okundu efendim, 

okundu; dinlemiyorlar Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, aynı gerekçeler bir defa 
okunacak. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Gerekçe hakkında so
ru bile sordum. 

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

sının 4 üncü maddesiyle değiştirilmesi düşünülen 13 
üncü maddesinin (H) bendinin (yedinci fıkrasının) 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Not : Gerekçemiz eklidir. 

Ruşan Işın. 
Sivas 

Ahmet Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Selçuk Akıncı 
Tekirdağ 

Erol Ağagİl 
KıridarelK 

Şükrü Babacan 
Kırklareli 

Fikra 7. — Soruşturma konusunun açığa çıkması 
bakımından kesin bir mahzur doğurmuyorsa kişinin 
yakalandığı yakınlarına derhal duyurulur. Mahzur 
bulunan hallerde duyurma işlemi en geç 24 saat için
de yerine getirilir. 

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

nın 4 üncü maddesiyle değiştirilmesi düşünülen 13 
üncü maddesinin altıncı fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Rıza öner Çalkan 
Zonguldak 

Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ördü 

Arif Toprak 
Niğde 

Hatay Altay 
Samsun 

Fıkra 6. — Yakalanan kişiye yakalama sebebi 
yazılı mümkün olmayan hallerde ise sözlü olarak ya
kalama anında bildirilir. Sözlü bildirim sonradan ya
zılı olarak teyit edilir. 

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

ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının 
4 üncü maddesiyle değiştirilmesi düşünülen 13 üncü 
maddesinin (D) bendinin madde metninden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

H. Barış Can H. Yılmaz önen 
Sİıiop İzmir 

Hüseyin Avni Sağesen Ömer Kuşhan 
Ordu Kars 

Coşkun Bayram 
Adana 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Polis Vazife ve Selahiyet Ka

nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Ta
sarısının 4 üncü maddesiyle değiştirilmesi düşünülen 
13 üncü maddesinin (H) bendinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Rıza öner Çakan 
Zonguldak 

Hasan Aİtay 
Samsun 

Ruşan Işın 
Sivas 

Hüseyin Avrii Sağesen 
Ördü 

Arif Toprak 
Niğde 

(Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak 

Bent - H) Suçüstü halinde veya suç işlendiğine 
dair haklarında kuvvetli delil bulunan sanıkları. 

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

nın 4 üncü maddesiyle değiştirilmesi düşünülen 13 
üncü maddesinin (H) bendinin madde metninden çı
karılmasını arz ve teklif ederiz. 

ömıer Kuşhan Hüseyin Avni Sağesen 
Kars Ordu 

Coşkun Bayram H. Barış Can 
Adana ISimop 

Ahmet Sırrı Özbek 
Adıyaman 

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

ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının 
4 üncü maddesiyle değiştirilmesi düşünülen 13 üncü 
maddesinin (G) bendinin madde metninden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Rıza öner Çakan 
Zonguldak 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ordu 

Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak 

Ariiıf Toprak 
Niğde 

Ruşan Işın 
Ssvas 

Hasan Aİtay 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Polis Vazife ve Selahiyet Ka

nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Ta
sarısının 4 üncü maddesiyle değiştirilmesi düşünülen 

13 üncü maddesinin (H) bendinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Arif Toprak Fikret Etftan 
Niğde İzimin 

Ruşan Işın Hüseyin Aydemir 
Sivas İzmir 

Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak 

Bent - H) Suçüstü halinde veya suç işlendiğine 
dair haklarında kuvvetli delil bulunan sanıkları, 

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

nın 4 üncü maddesiyle değiştirilmesi düşünülen 13 
üncü maddesinin 6 ncı fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
H. Barış Can Yılmaz önen 

Sinop İzmir 
Ömer Kuşhan Coşkun Bayram 

Kam Adana 
Hüseyin Avni Sağesen 

Ordu 
Fıkra 6. — Yakalanan kişiye yakalama sebebi ya

zılı,- mümkün olmayan hallerde ise sözlü olarak yaka
lama anında bildirilir. Sözlü bildirim sonradan yazılı 
olarak teyit edilir. 

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

nın 4 üncü maddesiyle değiştirilmesi düşünülen 13 ün
cü maddesinin 4 üincü fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Selahaıttin Tafhoğlu Ruşan Işın 
Yozgat Sivas 

Arif Toprak ' Rıza öner Çakan 
. Niğde Zonguldak 

Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak 

Fıkra 4. — Yakalama, kişinin denetim ve gözetim 
altına alınmasıdır. Yakalanan kişilerin kaçması veya 
saldırıda bulunmasının önlenmesi bakımından kişi
nin sağlığına zarar vermeyecek ve insan haysiyetini 
zedelemeyecek her türlü tedbir alınabilir. 

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

ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında, Kanun Tasarısının 
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4 üncü maddesiyle değiştirilmesi düşünülen 13 üncü 
maddesinin (B) bendinin madde metninden çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Rıza öner Çakan 
Zonguldak1 

Feridun Şakir öğünç 

Selafaattin Taflıoğlu 
Yozgalt! 

Arif Toprak 
, Niğde 

M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 
Afyon 

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

ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahıyet Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ba
zı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının 
4 üncü maddesiyle değiştirilmesi düşünülen 13 üncü 

.maddesinin (B) bendinin madde metninden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Arif Toprak Rıza öner Çakan 
Niğde Zonguldak 

Ruşan Işın Mufateşem Vasıf Yücel 
Sivas Zonguldak1 

M. Besim Göçer 
Çorum 

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

ve Selahıyet Kanun Tasarısının 4 üncü maddesinin 
(H) fıkrasının dördüncü bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Yakalama, kişinin denetim ve gözetim altına alın
masıdır. Yakalanan kişilerin kaçması veya saldırıda 
bulunmasının önlenmesi bakımından kişinin sağlığına 
zarar vermeyecek şekilde her türlü tedbir alınacak
tır.» 

Durcan Emirbayer 
İzmir 

Kadir Narin 
Diyarbakır 
Musa Ateş 

Tunceli 

İsmet Turhangil 
Manisa 

Ali Rıza Akaydın 
Çorum 

Süleyman Koyuncugil 
Gaziantep 

Ali Rıdvan Yıldırım 
Tunceli 

Gerekçe : 
§ 2'de genel olarak «Hukuka aykırılık» kavramı

nın, bütün şuurlu insan fiilleri bakımından, gerek hu
kukî muamele teorisi ve gerek haksız fiil teorisi 
alamda anlamını tespit etmeye çalıştık. 

Kanun kurallarını gözden geçirdiğimizde, hukukî 
muameleyi yapacak olan kimsenin irade özgürlüğü
nü sınırlamayan ve bertaraf edilebilen, hukukî mua,-
melede açık bırakılmış noktaları tamamlayan veya 
müphem irade açıklamalarını yorumlayan kanun ku
ralları yanında hukukî muamele yapanlara yönelmiş 
bir buyruk veya yasak taşıyan, onların irade özgürlü
ğünü kısıtlayan ve hukukî muamele ile^ bertaraf edile
meyen «emredici» kurallar da vardır. 

«Emredici» kurallar hangileridir? 
Kanun kuralının lafzından, «emredici» bir nitelik 

taşıdığı anlaşılabilir. 
Yahut, kanun kuralının lafzından emredici oldu

ğu açıkça anlaşümasa bile, yorumu sonucunda bu ku
ralın «Kamu düzeni», «ahlak» ve «kişilik haklarına» 
ilişkin bir kural olarak ihlal edilmesinin, «Kamu dü
zenine» veya «ahlaka» aykırı sonuç doğuracağı veya 
«Kişilik haklarının» korunması amacına aykırı düşe
ceği anlaşılıyorsa, yine bu kuralın «emredici» bir ku
ral olduğu anlaşılır. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 4 üncü madde 
üzerinde sayın milletvekillerince verilmiş bulunan öner
gelerin geliş sırasına göre okumaları bitmiştir. Şimdi 
bunların, birbirlerine müşabih olanlarını birlikte iş
leme koymak üzere, tümünü işleme koyacağız. Aykı
rılık sırasına göre teker teker okutacağım, tabiî en 
aykırı olanını en evvel, en az aykırı olanını da en 
sonra olmak üzere; diğerlerini de, bu ikisi arasında 
sıra almak üzere işleme koyup okutacağım. Ona gö
re müzakerelerimizi yürüteceğiz. 

Buyurun Sayın Bozkurt. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Efendim, biraz evvel yüce Başkanlığa takdim ettiğimiz 
bir dilekçemiz vardı, o dilekçemizin öncelikle işleme 
alınmasını talep ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Yalnız, bu dilekçeden şunu mu kas
tediyorsunuz efendim? 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) .— 
Evet. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, bunu alırsak o 
zaman buradaki müzakereyi inkıtaa uğratmak lazım. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Hayır efendim, fazla değil, birbuçuk iki sayfa efen
dim. O bakımdan bunun işleme konulmasını, öner
gelere takaddümen işleme konulmasını istirham edi
yoruz efendim. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — önerge
lere Öncelik tanınır efendim. Sayın Başkan, usul yö
nünden önergelere öncelik tanınması gerekir. 
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ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — ı 
Usule mültealilkltir, o bakımldaın önergelere takad
düm eder efendim. 

BAŞKAN — Neye müteallik efendim? 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Bundan evvelki celsede zatı âlinizin beyan buyurduk
ları bir husus vardı. Bizim bir maruzatımıza binaen 
beyan buyurmuştunuz. Maruzatımız, hükümetin, ka
nun tasarısını Meclise sevk etmesine dair bir noksan 
imza ihtiva eden kararından bahisle konunun komis
yonlarda dahi görüşülmemiş addedilmesi gerektiğini, 
yani keenlemyekûn olduğunu arz etmiş ve siz de, 

^müracaatımız halinde Başkanlık Divanının bunu na
zarı itibare alarak gereğini ifa buyuracağınızı beyan 
etmiştiniz. Şimdi, o konudaki zabıtlar ve grubumu
zun bu konudaki müracaatını takdim etmiş bulunu
yoruz. Usule taalluk etmesi bakımından diğer öner- I 
gelere nazaran önceliği vardır. Konuyu lütfen tezek
kür buyurup Genel Kurulun bilgisine arz ve gereğini 
ifa buyurmanızı rica ederiz, talebimiz bundan ibaret
tir. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Di
lekçelerin normal yollardan gelmesi lazım. 

BAŞKAN — Efendini, müsaade buyurun. (ANAP 
sıralarından «Bu adam Meclis Başkanı mı?» sesleri) 

Sayın Bozkurt, buyurun oturun efendim, ben de 
o şekilde söylemiş olayım, buyurunuz yerinize rica 
ediyorum. 

Şimdi bütün önergeleri okutmuş ve bitirmiş vazi
yetteyim. Bunları aykırılık sırasına göre, şimdiye ka
darki tatbikat gereğince işleme koyacağım diyorum. 
Tam o sırada sizin bu şekildeki şu benim gördüğüm, 
yani şu kalınlıktaki dilekçeniz gelmiş bulunuyor. Binâ
enaleyh, eğer önergelerin görüşülmesini kesip de bu
nu işleme koyacak olursak, tabiî evvela Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığına gidip de orada, Di
vanda bu hususun görüşülmesi ve bunun hakkında ka
rar ittihazı lazım gelir. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Yani ben şahsen gecenin bu saatin
de, şimdiye kadarki tatbikatı ortada keserek, bunu 
nerede ve ne zaman tetkik edeykn, nerede bunun hak
kında bir yargıya varayım ve nerede bunun hakkın
da bir tatbikata girişeyim? Bunun bu saatte yapılma
sına, bunun şimdi yapılmasına maddî imkân yoktur. 
Bunu verdiniz; aldım, kabul ettim. Yarın Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı, zamanında buraya L 
teşrif edecekler. Kendisine götürüp takdim edeceğim. 
Kendisi Başkanlık Divanını toplayacak, görüşecek ve 
bunun hakkında bir hükme varacak. Ondan sonra da J 

' — m 

bunun tatbikatına geçmek için bize de emir verecek
ler. Ona göre hareket ederiz efendim. Durum bun
dan ibaret. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı şu anda zatı 
âlinizin şahsında toplanmaktadır. Arz ettiğimiz konu 
zatı âlinizin Başkanlığında yapılmakta olan Genel 
Kurul toplantısının müzakere mevzuu ettiği kanun ta
sarısı ile ilgilidir. Bu itibarla, bu konuda karar ver
mek yetkisinin zatı âlinize terettüp ettiği kanaatinde
yim. 

BAŞKAN — Efendim, teşekkür ederim. 

Buyurun, lütfen oturun, siz oturduğunuza göre 
ben de rahat konuşayım. 

Buyurduğunuz hususa arzı cevap ediyorum; o da 
şudur : Büyük Meclisimiz, yüce Meclisimiz açıldığın
dan bu yana ikinci yasama yılını doldurmak üzere-^ 
dir. Herhalde şimdiye kadarki tatbikat üzerinde de 
sizin bu müşahedeleriniz olmuştur. Yani Birinci Ya
sama Yılı geçmiştir, hatta İkinci Yasama Yılı da bit
mek üzeredir. O zaman bütün bunları müşahede ve 
tespit etmiş olduğunuza göre şu şekildeki dilekçenizi 
verseydiniz, herhalde o da normal olarak Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığına verilirdi ve orada, Başkanlık 
Divanında tezekkür edilirdi, fakat ben burada şimdi 
Sayın Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başkanlık Di
vanı varken, tetkik etmeden Genel Kurulun ıttılaına 
arz etmek, burada bir karar almak ve ona göre de 
onu tatbik etmekle kendimi salahiyetli görmüyorum 
efendkn. (ANAP sıralarından alkışlar, HP ve MDP sı
ralarından sıra kapaklarına vurmalar) 

Müsaade buyurun efendkn. Bizler milletvekilleri 
olarak bu kutsal çatının altında birbirimizle diyalog
da bulunmazsak o zaman çok daha fena neticeler 
tevellüt eder. 

O itibarla Sayın Onural Şeref Bozkurt arkadaşı
mızın söylediği hususları da dinlediniz, benim söyle
diklerimi de dinlemiş oldunuz; tabiî sizde de tama
men berrak bir fikrin tahassül etmiş olması gerekir ve 
o şekildedir. Onu, o şekilde kabul ediyorum. Binaen
aleyh, ben kendisine böyle bir arzı cevapta bulun
dum. Şimdi tekrar kendileri söz istediler, bakalım bu 
arzı cevabıma karşı ne söyleyecekler? 

Buyurun efendim. (HP ve MDP sıralarından al
kışlar) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Efendkn, eğer bizim yüce Başkanlığa takdim etmiş ol
duğumuz dilekçe, sadece görüşülmekte olan kanun ta
sarısının herhangi bir noksanlığına taallûk etmeyip de 

/ 
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Meclisin genel çalışmasına mütedair bir konuda ol
saydı, beyan buyurduğunuz husus haklı görünürdü. 
Ancak, bizim arz etmiş olduğumuz dilekçede işaret 
ettiğimiz noksanlık, halli hazırda Genel Kurulda gö
rüşülmekte olan kanun tasarısına ilişkindir. Onun 
usulü bir noksanlığının arzı mahiyetindedir. Bu iti
barla, yüce Başkanlık, zatı âlinizin şahsında topla
nan yüce Başkanlık, halen görüşülmekte olan kanun 
tasarısını enterese etmesi, Meclisin genel çalışması dı
şında bulunup sadece bu konuya mütedair bulunması 
nedenliyle zatı âlinizce incelenip karara bağlanması ge
reken bir meseledir. Eğer biz, Mecliste komisyonla
rın genel çalışma sistemi üzerinde bir beyanda yahut 
bir maruzatta bulunsaydık, o zaman zatı âlinizin be
yan buyurdukları kanaat doğru olurdu, oysa sadece 
hali hazırda görüşülen tasarıya ilişkin olması nede
niyle ve halen bu tasarı görüşülmekte bulunmasına 
binaen zatı âlinlizce karara bağlanması gerekir. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Şim
di siz cevap verin Sayın Başkan, sonra o cevap ver
sin, daha sonra cevaba cevap. Bakın müsamahanız 
ne hale geliyor. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Şimdi 

siz cevap verin, tekrar o size cevap versin. Siz ona 
cevap verin, bir de o cevap versfin. (Gürültüler, HP 
sıralarından' sıra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN — Buyurun oturun efendim, siz de otu
runuz efendim. 

HALÎL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Sayın 
Başkanım, sizi göreve davet ediyorum. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim beni göreve davet etmek 
muhterem arkadaşlarımın görevleri içine girmez. Ben, 
görevimin ne olduğuna müdrikim ve buradaki ko
nuşmalardan sizlin de bir fikre sahip olmanız lazım
dır. Netice itibariyle zatı âlinizin de bir fikre sahip 
olması lazımdır. Yani bütün arkadaşlarımın ve zatı 
âlinizin de. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Mü
zakereye devam, o takdirde. 

BAŞKAN — Evet müzakere devam; fakat ben 
kendilerine en son söyleyeceğimi söylüyorum şimdi; 
kendimi gecenin bu saatinde şimdi müzakere et
mekte olduğumuz ve 4 üncü maddesine kadar gelmiş 
olduğumuz bu kanuna mütedair olarak söylediğiniz 
konuda görevli kabul edemiyorum ve bunu Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanına arz etmeden, Baş
kanlık Divanından karar almadan onun tatbikine ge
çemiyorum. 

Durum, bundan ibarettir, teşekkür ederim efen
dim. (ANAP sıralarından «Bravo sesleri, alkışlar) 

önergeleri aykırılık sırasına göre okutuyorum efen
dim : 

«4 üncü maddenin tasarı metninden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz.» 

Siinop Milletvekili özer Gürbüz ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Özer Gürbüz ve arkadaşlarının 
önergesini tekrar okutmuş bulundum. 

Sayın komisyon ve sayın hükümet bu önergeye 
katılıyorlar mı efendim? 

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

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN —. Sayın özer Gürbüz ve arkadaşları
nın okutmuş olduğum önergelerine sayın komisyon 
katılıyor, sayın hükümet katılmıyor. 

Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir 
efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
«4 üncü maddenin Ceza Muhakemeleri Usulü 

Kanununa uygun hale getirilmesini dileriz, 
Saygdarımızla.» 
Hatay Milletvekili Mustafa Çelebi ve arkadaşları 
BAŞKAN — Sayın Mustafa Çelebi ve arkadaş

larının önergesini okutmuş bulunuyorum, önergeye 
sayın komisyon katılıyorlar mı? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Komisyon katılıyor Şayıtı Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 

— Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Mustafa Çelebi ve arkadaşla

rının önergesine sayın komisyon katılıyor, sayın hü
kümet katılmıyor. 

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

Diğer önergeleri okutuyorum : 
«(A) bendinin madde metninden çıkarılmasını arz 

ve teklif ederiz.» 
Zonguldak Milletvekili Rıza öner Çakan ve ar

kadaşları 
«(A) bendinin madde metninden çıkarılmasını arz 

ve teklif ederiz.» 
Sinop Milletvekili H. Barış Can ve arkadaşları 
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BAŞKAN — Efendim, Sayın Barış Can ve Sayın 
Rıza öner Çakan'ın önergeleri aynı mahiyettedir. İki
sini de okutmuş bulunuyorum. 

Sayın komisyon, bu önergelere katılıyor musunuz 
efendim? 

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

BAŞKAN — Sayın hükümet, katılıyor musunuz? 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 

— Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın hükümet katılmıyor. 
Efendim, önergeler aynı mahiyette olduğu için iki

sini birlikte işleme koyuyor ve birilikte işleme koy
duğum önergeleri oylarınıza sunuyorum ; Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... önergeler kabul edilmemiştir 
efendim. 

Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve ar
kadaşlarının önergesini okutuyorum : 

4 üncü madde ile 13 üncü maddesinin (A) ben-
dinün aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

«Madde 4. — 2559 sayılı Kanunun 13 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

A) Halklarında yetkili mercilerce verilen yakala
ma ve tutuklama kararı bulunanları veya kanunda is
tenilen bir mükellefiyeti yerline getirmediklerinden yet
kili mercilerce yakalanması için emir verilenleri» 

BAŞKAN — Sayın Aydın Güven Gürkan'ın öner
gesini okutmuş bulunuyorum. 

Sayın komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATILLA 

SIN (Muş) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeye katılıyorsunuz. 
Sayın hükümet, önergeye katılıyor musunuz? 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın hükümet katılmıyor efendim. 
Sayın Aydın Güven Gürkan'ın önergesine sayın 

komisyon katılıyor, sayın hükümet katılmıyor, öner
geyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edepler... Kabul 
etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum efendim. 
4 üncü maddenin (A) bendindeki «Veya kanunda 

istenilen bir mükellefiyeti yerine getirmedikleri için 
yakalanması gerekenleri» ibaresinin metinden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek ve ar
kadaşları 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Sırrı Özbek ve arka
daşlarının önergesiini okutmuş bulunuyorum.' 
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Sayın komisyon, bu önergeye katılıyor musunuz 
efendim? 

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

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın hükümet, katılıyor musunuz efendim? 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın hükümet, katılmıyor. 
Sayın Ahmet Sırrı Özbek'in önergesine sayın ko

misyon katılıyor, sayın hükümet katılmıyor. Bu öner
geyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
13 üncü maddenin (B) bendinin madde metnin

den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Niğde Milletvekili Arif Toprak ve arkadaşlarının 

önergesi 

BAŞKAN — Sayın Selahattin Taflıoğlu ve arka
daşlarının önergesini okutuyorum : 

13 üncü maddenin (B) bendinin madde metnin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu ve arka
daşları 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Selahattin Taflıoğ
lu ile Sayın Arif Toprak ve arkadaşlarının önergeleri 
aynı mahiyettedir. Binaenaleyh, birlikte işleme koyu
yoruz. 

Bu önergeleri sayın komisyon kabul ediyor mu 
efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATILLA 
SIN (Muş) — Sayın Başkan önergeye komisyon ka
tılıyor. 

BAŞKAN — Sayın hükümet?.. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Bu 2 önergeye sayın komisyon katı
lıyor, sayın hükümet katılmıyor. 

önergeler aynı mahiyettedir, ikisini birlikte oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... önergeler kabul edilmemiştir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Tasarının 4 üncü maddesinin (B) bendinin aşağı
daki biçimde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«B) Halkın rahatını bozacak veya rezalet çıkar
tacak derecede sarhoş olanları veya sarhoşluk halinde 
başkalarına saldıranları» 

Sinop Milletvekili özer Gürbüz ve arkadaşları 
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BAŞKAN — Sayın Özer Gürbüz ve arkadaşları
nın önergesini okutmuş bulunuyorum. 

Sayın komisyon?.. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

SIN (Muş) — Komisyon katılıyor Sayın Başkanım. 
BAŞKAN T- Sayın hükümet?.. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 

— Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın özer Gürbüz ve ar

kadaşlarının önergesine sayın -komisyon katılıyor, sa
yın hükümet katılmıyor. 

Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir 
efendim. 

izmir Milletvekili Durcan Emirbayer ve arkadaş
larının önergesi : 

4 üncü maddenin (B) fıkrasının sonuna aşağıdaki 
sözcüklerin eklenmesini arz ederiz. 

«Veya sarhoş olabileceği izlenimini veren veya 
sarhoşluğa hazırlık hareketleri içinde bulunanları» 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Alay mı 
ediyorlar Genel Kurulla? 

BAŞKAN — Efendim, konuşmayalım. Arkadaş
lar önerge vermişlerdir, evvela teker teker okuttuk 
veriliş sırasına göre, şimdi aykırılık sırasına göre işle
me koyuyoruz ve bunun için burada Başkanlık Di
vanı çaba sarf ediyor. Çok rica ederim konuşmaya
lım. 

Sayın Durcan Emirbayer ve arkadaşlarının öner
gelerini okutmuş bulunuyorum. 

Bu önergeye sayın komisyon katılıyor mu efen
dim? 

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

BAŞKAN — Sayın hükümet?.. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Durcan Emirbayer ve arka
daşlarının önergelerine- sayın komisyon katılıyor, sa
yın hükümet katılmıyor. 

Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir 
efendim. 

İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğunç ve arka
daşlarının önergesi : 

13 üncü maddenin (C) bendinin madde metnin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Barış Can ve arkadaşlarının 
önergesini okutuyorum : 

Sinop Milletvekili Barış Can ve arkadaşlarının 
önergesi : 

13 üncü maddenin (C) bendinin madde metnin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Feridun Şakir öğünç ve ar
kadaşları ile Sayın Barış Can ve arkadaşlarının öner
geleri aynı mahiyettedir. Bu önergeleri okutmuş bu
lunuyorum. 

önergelere sayın komisyon ve sayın hükümet ka
tılıyorlar mı? 

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

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim bu 2 önergeye sayın ko
misyon katılıyor, sayın hükümet katılmıyor. 

Bu 2 önerge aynı mahiyettedir, birlikte işleme ko
yuyorum. Önergeleri kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Önergeler kabul edilmemiştir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
«4 üncü maddenin (C) bendinin son cümlesindeki 

«Ve kavga edenleri» sözcüğünün tasarı metninden 
çıkarılması arz ve teklif olunur.» 

Sinop Milletvekili özer Gürbüz ve arkadaşları 
BAŞKAN — Sayın özer Gürbüz ve arkadaşları

nın önergesini okutmuş bulunuyorum. 
Bu önergeye sayın komisyon katılıyor mu efen

dim? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

SIN (Muş) — Katılıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeye sayın komisyon katılı

yor, sayın hükümet katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
«4 üncü maddesiyle değiştirilmesi istenen 13 üncü 

maddesinin (C) bendinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Bent C) Halkın huzur ve sükûnunu bozanlardan, 
yapılan uyarılara rağmen bu hareketlerine devam 
edenlerle, başkalarına saldırmaya teşebbüs edenleri, 

Zonguldak Milletvekili Isa Vardal ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Isa Vardal ve arkadaşlarının 
önergesini okutmuş bulunuyorum. 

Bu önergeye sayın komisyon kakılıyor mu efen
dim? 
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«13 üncü maddenin (E) bendinin madde metnin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.» 

Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yücel ve 
arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Muhteşem Vasıf Yücel ve 
arkadaşlarının, Sayın Selahattin Taflıoğlu ve arka
daşlarının ve yine Selahattin Taflıoğlu ve arkadaşla
rının aynı mahiyette 3 önergesi var. Bu aynı mahiyet
teki 3 önergeye komisyon katılıyor mu efendim? 

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

BAŞKAN — Sayın hükümet katılıyor mu efen
dim? 

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

BAŞKAN — önergeye sayın komisyon katılıyor, 
sayın hükümet katılmıyor. 

Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Aynı mahiyetteki 3 önergeyi okutuyorum efen
dim : 

«(D) bendinin madde metninden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz.» 

Çorum Milletvekili M. Besim Göçer ve arkadaşları 
«(D) bendinin madde metninden çıkarılmasını arz 

ve teklif ederiz.» 
Sinop Milletvekili H. Barış Can ve arkadaşları 
«(D) fıkrasının, sübjektif değerlendirme olabilece

ği nedeniyle madde metninden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz.» 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu ve arka
daşları •>- • 

BAŞKAN — Sayın Besim Göçer, Sayın Barış 
Can ve Sayın Hilmi Nalbantoğlu ile arkadaşlarının 
önergelerini okutmuş bulunuyorum. Aynı mahiyette
ki bu 3 önergeyi birlikte işleme koyuyorum. 

Bu önergelere sayın komisyon katılıyor mu efen
dim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATILLA 
SIN (Muş) — Katılıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın hükümet?.. 

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

BAŞKAN — Sayın Hilmi Nalbantoğlu ve arka
daşları, Sayın Barış Can ve arkadaşları, Sayın Besim 
Göçer ve arkadaşlarının önergeleri aynı mahiyettedir. 
Sayın komisyon bu önergelere katılıyor, sayın hükü
met katılmıyor. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... önergeler kabul edilmemiştir efendim. 

Diğer önergeleri okutuyorum : 
«(E) bendinin madde metninden çıkarılmasını arz 

ve teklif ederiz.» 
Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu ve arka

daşları 
«13 üncü maddenin (E) bendinin madde metnin

den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.» 
Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu ve arka

daşları 

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

BAŞKAN — Sayın hükümet katılıyor mu efen
dim? 

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

BAŞKAN — Aynı mahiyetteki bu 3 önergeye sa
yın komisyon katılıyor, sayın hükümet katılmıyor. 

Aynı mahiyetteki bu 3 önergeyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 3 öner
ge de kabul edilmemiştir efendim. 

Diğer önergeleri okutuyorum : 
«13 üncü maddenin (F) bendinin madde metnin

den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.» 
İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç ve ar

kadaşları 
«(F) bendinin madde metninden çıkarılmasını arz 

ve teklif ederiz.» 
Sivas Milletvekili Ruşan Işın ve arkadaşları 
BAŞKAN — Sayın Ruşan Işın ve arkadaşları ile 

Sayın Feridun Şakir öğünç ve arkadaşlarının önerge
leri aynı mahiyettedir. Bu önergelere sayın komisyon 
katılıyor mu efendim? 

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

BAŞKAN — Sayın hükümet katılıyor mu efen
dim? 

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

BAŞKAN — Sayın Ruşan.Işın ve Sayın Feridun 
Şakir öğünç'ün aynı mahiyette olan önergelerine sa
yın komisyon katılıyor, sayın hükümet katılmıyor. 

önergeleri birlikte işleme koyarak oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
geler kabul1 edilmemiştir efendim. 

Düğer önergeleri okutuyorum : 
Zonguldak Milletvekili Isa Vardal ve arkadaşları

nın önergesi : 
«(G) bendinin madde metninden çıkarılmasını arz 

ve teklif ederiz. 
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Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu ve arka
daşlarının önergesi : 

(G) fıkrasının madde metninden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir ve arkadaş
larının önergesi : 

(G) bendinin madde metninden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek ve ar
kadaşlarının önergesi : 

(G) bendinin madde metninden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Sinop Milletvekilli özer Gürbüz ve arkadaşlarının 
önergesi : 

(G) bendinin tasarı metninden çıkartılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve ar
kadaşlarının önergesi : 

(G) fıkrasının çıkartılmasını ve (H) fıkrasının (G) 
olarak düzeltilerek, fıkra metnindeki «mahsur» keli
mesinin önüne «büyük» kelimesinin eklenmesini saygı
larımla arz ve teklif ederim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Aynı 
değil o önerge Sayın Başkan; önerge aynı değil. 

BAŞKAN — Onu zaten ayırdım efendim. 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat. Sökmenoğlu ve 

arkadaşlarının önergesi : 
(G) fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve teklif 

ederiz. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — önergeler nok

san okunmakta efendim; hangi maddenin (G) fıkrası? 
Zabıtlara geçmesi lazım bunların. Sadece «(G) fık
rası» deniyor; hangi maddenin (G) fıkrası?.. 

BAŞKAN — Evet efendim; doğrudur. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Murat Sökmenoğlu ve 

arkadaşlarının, Sayın Sırrı Özbek ve arkadaşlarının, 
Sayın İbrahim Taşdemir ve arkadaşlarının, Sayın Özer 
Gürbüz ve arkadaşlarının, Sayın Hilmi Nalbantoğlu 
ve arkadaşlarının, Sayın İsa Vardal ve arkadaşlarının; 
yani böylece 6 tane önerge aynı mahiyettedir efen
dim; bu önergeleri okutmuş bulunuyorum. 

Sayın komisyon, bu önergelere katılıyor mu efen? 
dim? 

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

BAŞKAN — Sayın hükümet katılıyor mu efen
dim? 

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

BAŞKAN — Sayın hükümet önergelere katılmı
yor. 

Okutmuş olduğum aynı mahiyette olan bu öner
gelere sayın komisyon katılıyor, sayın hükümet katıl
mıyor. 

Bu önergeler aynı mahiyette olduğu için birlikte 
işleme koyuyorum. 

önergeleri kabul edenler... Etmeyenler... önergeler 
kabul edilmemiştir efendim. 

İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir ve arkadaş
larının önergesi : 

Tasarının 4 üncü maddesi ile 2559 sayılı Kanunun 
13 üncü maddesini değiştiren hükümlerden (G) fıkra
sındaki hükmün madde metninden tamamen çıkartı
larak; (H) fıkrası ile onu takip eden madde bentleri
nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Madde 13. — (G) (fıkrası tamamen madde met
ninden çıkarılmıştır.) 

H) Bir suçu işlemekte olduğu görülen veya suçüs
tü halinde veya gecikmesinde mahzur bulunan haller
de suç işlediğine dair haklarında kuvvetli delil bulu
nan sanıkları yakalar ve gerekli kanunî işlemi yapar. 

Yakalamak; kişinin denetim ve gözetim altına alın
masıdır. Yakalanan kişilerin kaçması veya saldırıda bu
lunmasının önlenmesi bakımından, kişinin sağlığına za
rar vermeyecek ve insan haysiyetiyle bağdaşmasına 
ters düşmeyecek şekilde, gerekli tedbirler alınabilir. 

Yakalananlardan uyuşturucu madde kullanmış 
olanlarla saf hoş olanların durumları, tüzükle belirti
len esas ve usullere uygun olarak hekim raporu, he
kimin bulunmadığı hallerde yardımcı sağlık hizmetleri 
personelinden birinin müşahede raporu ile tespit edilir. 

Yakalanan kişiye yakalama sebebi yazılı, müm
kün olmayan hallerde ise sözlü olarak derhal bildirilir. 
Sözlü bildiri sonradan yazılı olarak tespit edilir. 

Soruşturma konusunun açığa çıkması bakımından 
kesin bir mahzur doğurmuyorsa kişinin yakalandığı 
yakınlarına derhal duyurulur. Ancak, kişinin yakalan
dığı tarih ve bulunduğu yer yakınlarına mutlaka duyu
rulur. 

Yakalanan kişilerden; sanık durumunda olanlar 
adlî mercilere sevk edilir. 

(D) fıkrası gereğince haklarında ıslah veya teda
vi tedbirli alınması gerekenler ilgili kuruma gönderi
lir. Yakalama sebebi ortadan kalkanlar derhal ser
best bırakılır. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Aydemir ve arkadaş
larının önergesini tekrar okutmuş bulunuyorum. 
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Sayın Hüseyin Aydemir ve arkadaşlarının öner

gesine sayın komisyon katılıyor mu efendim? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATILLA 

SIN (Muş) — Katılıyor Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın komisyon katılıyor. 

Sayın hükümet.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın hükümet katılmıyor. 
Sayın Hüseyin Aydemir'in önergesine sayın ko

misyon katılıyor, sayın hükümet katılmıyor. 
Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir 
efendim. 

Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu ve arka
daşlarının önergesi : 

Kanunun 13 üncü maddesinin (G) bendinin me
tinden çıkarılmasını, (H) bendinin ise aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«H) Suçüstü halinde veya gecikmesinde mahzur 
bulunan diğer hallerde suç işlendiğine veya suça te
şebbüs edildiğine dair haklarında kuvvetli iz ve delil 
bulunan sanıkları,* 

İstanbul Milletvekili Recep Ercümen Konukman 
ve arkadaşlarının önergesi : 

Kanunun 13 üncü maddeslinin (G) bendinin me
tinden çıkarılmasını, (H) bendinin ise aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«H) Suçüstü halinde veya gecikmesinde mahzur 
bulunan diğer hallerde suç işlendiğine veya suça te
şebbüs edildiğine dair haklarında kuvvetli iz ve delil 
bulunan sanıkları,» 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Ha
ni «iz» yoktu, çıkarılmıştı? 

BAŞKAN — Efendim, gürültüyü keselim lütfen. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — «iz» yoktu, çıkarıl

mıştı. 
M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Bakan, «iz»i çıkarıyoruz diye cevap vermiştiniz. 
BAŞKAN — Evet efendim, tamam. 
Sayın Ercüment Konukman ve arkadaşlarının öner

gesi ile Sayın Pertev Aşçıoğlu ve arkadaşlarının öner
gesi aynı mahiyettedir ve okutmuş bulunuyorum. 

Bu önergelere sayın komisyon katılıyor mu efen
dim? 

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

BAŞKAN — Sayın hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Aynı n;ahiyette oldukları için bu 
önergeleri birlikte işleme koyuyorum ve oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge
ler kabul edilmiştir efendim. 

Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek ve ar
kadaşlarının önergesi. 

Kanunun 4 üncü maddesinin (G) bendinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

G) Bir suçu işlemekte olduğu görülen veya suç 
işlemeye teşebbüs eden kişileri, 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Özbek ve arkadaşlarının 
önergesini okutmuş bulunuyorum. 

önergeye sayın komüsyon katılıyor mu efendim? 

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

BAŞKAN — Sayın hükümet katılıyor mu efen
dim? 

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

BAŞKAN — Sayın Sırrı Özbek ve arkadaşlarının 
önergesine sayın komisyon katılıyor, sayın hükümet 
katılmıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir efendim. 

Zonguldak Milletvekili Rıza öner Çakan ve arka
daşlarının önergesi : 

4 üncü maddesiyle değiştirilmesi düşünülen 13 ün
cü maddenin (G) bendinin madde metninden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen ve arka
daşlarının önergesi : 

4 üncü maddesiyle değiştirilmesi düşünülen 13 ün
cü maddenin (G) bendinin madde metninden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Rıza, 
Öner Çakan ve Sayın Hüseyin Avni Sağesen ve arka
daşlarının önergeleri aynı mahiyettedir. Fakat biraz ev
vel Sayın Pertev Aşçıoğlu ve arkadaşlarının önergele
riyle bu (G) bendi metinden çıkarılmış bulunduğu 
için bu önergeleri işleme koymuyoruz efendim. 

Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve ar
kadaşlarının önergesi : 

343 sıra sayılı Yasa (4 üncü madde) tasarısından 
(G) fıkrasının çıkartılmasını ve (H) fıkrasının (G) ola
rak düzeltilerek, fıkra metninden «mahsur» kelimesi
nin önüne «büyük» kelimesinin eklenmesini saygıla
rımızla arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Aydın Güven Gürkan'ın öner
gesini okutmuş bulunuyorum. 

— 346 — 



T. B. M. M. B : 112 12 « 6 , 1985 O : 5 

Sayın Aydın Güven Gürkan'ın önergesine, sayın 
komisyon katılıyor mu efendim? 

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

BAŞKAN — Katılıyor. 
Sayın hükümet?,. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Aydın Güven Gürkan'ın önergesine sayın 

komisyon katılıyor, sayın hükümet katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza, sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir efen
dim. 

Zonguldak Milletvekili Rıza Öner Çakan ve arka
daşlarının önergesi : 

13 üncü maddenin (H) bendinin madde metnin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Kars Milletvekili Ömer Kuşhan ve arkadaşlarının 
önergesi : 

13 üncü maddenin (H) bendinin madde metnin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Rıza Öner Çakan ve Sayın 
Ömer Kuşnan'ın önergelerini okutmuş bulunuyorum. 

Bu her iki önerge de aynı mahiyette olduğu için 
birlikte işleme koyuyorum. 

Bu önergelere sayın komisyon katılıyor mu efen
dim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATILLA 
SIN (Muş) — Katılıyor efendim. 

BAŞKAN — Kakılıyorsunuz. 
Sayın hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er- ' 

zincan) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Rıza öner Çakan ve Sayın Ömer Kuşhan' 

m önergelerine sayın komisyon katılıyor, sayın hükü
met katılmıyor. 

önergeleri birlikte işleme koyuyor ve oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
önergeler kabul edilmemiştir efendim. 

Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum ve arkadaşla
rının önergesi : 

13 üncü maddesinin (H) bendinde yer alan «iz ve» 
sözcüklerinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Bayezit ve 
arkadaşlarının önergesi : 

(H) fıkrasındaki «iz» kelimesinin metinden çıkarıl
masını talep ederiz. j 

BAŞKAN — Sayın Cahit Tutum ve Sayın M. Tu
ran Bayezit'hî önergeleri aynı mahiyette olduğu için 
birlikte işleme koyuyorum. 

önergelere sayın komisyon katılıyor mu efendim? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATILLA 

SIN (Muş) — Katılıyor efendim. 
BAŞKAN — Katılıyor. 

Sayın hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Cahit Tutum ve Sayın Turan Bayezit'in 

birlikte işleme koyduğum önergelerine sayın komis
yon katılıyor, sayın hükümet katılmıyor. 

Bu önergeleri oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... önergeler kabul edilmemiş
tir efendim. 

Zonguldak Milletvekilli Rıza öner Çakan ve arka
daşlarının önergesi : 

13 üncü maddesinin (H) bendinin aşağıdaki şekil
de değiştiirlmesini arz ve teklif ederiz. 

Bent - H) Suçüstü halinde veya suç işlendiğine 
dair haklarında kuvvetli delil bulunan sanıkları, 

Niğde Milletvekili Arif Toprak ve arkadaşlarının 
önergesi : 

13 üncü maddesinin (H) bendinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bent - H) Suçüstü halinde veya suç işlendiğine 
dair haklarında kuvvetli delil bulunan sanıkları, 

Zonguldak Milletvekili Isa Vardal ve arkadaşları
nın önergesi : 

13 üncü maddesinin (H) bendinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bent - H) Suçüstü halinde veya suç işlendiğine 
dair hakkında kuvvetli delil bulunan sanıkları, 

BAŞKAN — Sayın Rızâ öner Çakan ve arkadaş
larının, Sayın Isa Vardal ve arkadaşlarının ve Sayın 
Arif Toprak ve arkadaşlarının önergeleri aynı mahiyet
tedir. Onun için bu 3 önergeyi birlikte işleme koyuyo
rum. 

Birlikte işleme koyduğum bu önergelere sayın ko
misyon katılıyor mu efendim? 

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

BAŞKAN — Sayın hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Rıza öner Çakan, Sayın Isa 

Vardal ve Sayın Arif Toprak ve arkadaşlarının aynı 
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mahiyette oldukları için birlikte işleme koyduğum 
önergelerine sayın komisyon katılıyor, sayın hükümet 
katılmıyorlar. 

Bu önergeleri oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... önergeler kabul edilmemiş
tir efendim. 

Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir ye arkadaş
larının önergesi : 

Görüşülmekte bulunan tasarının 4 üncü maddesi
nin (H) fıkrasından sonra başlayan «Yakalar ve ge
rekli kanunî işlemi yapar» cümlesinin, «Yakalar ve 
gerekli kanunî işlemi yaparak derhal savcılığa ve 
mülkî lidare amirine haber verir» şeklinde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Taşdemir ve arkadaş
larının önergesini okutmuş bulunuyorum. 

Bu önergeye sayın komisyon katılıyor mu efen
dim? 

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

BAŞKAN — Sayın hükümet katılıyor mu efen
dim? 

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

BAŞKAN — önergeye sayın komisyon katılıyor, 
sayın hükümet katılmıyor. 

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

Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir ve arkadaş
larının önergesi : 

Tasarının 4 üncü maddesi (H) fıkrasından sonra 
yer alan üçüncü paragrafın metinden çıkarılmasını 
saygı ile arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN -»- Sayın İbrahim Taşdemir'in önerge
sini okutmuş bulunuyorum. 

Sayın İbrahim Taşdemir'in önergesine sayın ko
misyon katılıyor mu efendim? 

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

BAŞKAN — Sayın hükümet katılıyor mu efen-
Üim? 

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

BAŞKAN — Sayın İbrahim Taşdemir'in önerge
sine sayın komisyon katılıyor, sayın hükümet katıl
mıyor. 

Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir 
efendim. 

Sinop Milletvekili özer Gürbüz ve arkadaşlarının 
önergesi : 

Tasarının 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasının 
aşağıdaki biçimde değiştirilmesi arz ve teklif olu
nur. 

«Yakalama, kişinin denetim ve gözetim altına alın
masıdır.» 

BAŞKAN — Sayın özer Gürbüz ve arkadaşları
nın önergesini okutmuş bulunuyorum. 

Bu önergeye sayın komisyon katılıyor mu efen
dim? 

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

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın hükümet katılmıyor. 
Sayın Özer Gürbüz ve arkadaşlarının önergesine 

sayın komisyon katılıyor, sayın hükümet katılmıyor. 
Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir 
efendim. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu ve arka
daşlarının önergesi : 

4 üncü maddesinin (H) fıkrasında, 4 üncü parag
raftaki yakalama tarifi içinde geçen «kişinin sağlığı
na zarar vermeyecek şekilde» dizesinin işkenceyi 
anımsattığı nedeniyle tarif cümlesi içinden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Nalbantoğlu ve arka
daşlarının önergesini okutmuş bulunuyorum. 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun önergesine sayın 
komisyon katılıyor mu efendim? 

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

BAŞKAN — Sayın hükümet katılıyor mu efen
dim? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun öner
gesine sayın komisyon katılıyor, sayın hükümet ka
tılmıyor. 

Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir 
efendim. 

Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç ve arkadaş
larının önergesi : 
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Kânunun 13 üncü maddesine eklenen (H) bendi 
4 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Saygılarımızla, 
Değişiklik : 
Yakalama, kişinin denetim ve gözetim altına alın

masıdır. . Yakalanan kişilerin kaçmasının veya saldı
rıda bulunmasının önlenmesi bakımından kişinin sağ
lığına, onur ve haysiyetine zarar vermeyecek şekilde 
tedbir alınabilir. 

Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Bozkurt ve 
arkadaşlarının önergesi : 

13 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fıkra 4. — Yakalama, kişinin denetim ve göze
tim altına alınmasıdır. Yakalanan kişilerin kaçması 
veya saldırıda bulunmasının önlenmesi bakımından 
kistinin sağlığına zarar vermeyecek ve insan haysiye
tini zedelemeyecek her türlü tedbir alınabilir. 

İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer ve arkadaş
larının önergesi : 

Tasarının 4 üncü maddesinin (H) fıkrasının 4 ün
cü bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Yakalama, kişinin denetim ve gözetim altına 
alınmasıdır. Yakalanan kişilerin kaçması veya saldı
rıda bulunmasının önlenmesi bakımından kişinin sağ
lığına zarar vermeyecek şekilde her türlü tedbir alı
nacaktır.» 

Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu ve ar
kadaşlarının önergesi : 

Tasarının 4 üncü maddesiyle değiştirilmesi düşü
nülen 13 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Fıkra 4. — Yakalama, kişinin denetim ve gözetim 
altına alınmasıdır. Yakalanan kişilerin kaçması veya 
saldırıda bulunmasının önlenmesi bakımından kişi
nin sağlığına zarar vermeyecek ve insan haysiyetini 
zedelemeyecek her türlü tedbir alınabilir. 

BAŞKAN — Sayın Onural Şeref Bozkurt ve ar
kadaşlarının, Sayın Durcan Emirbayer ve arkadaş
larının, Sayın Selahattin Taflıoğlu ve arkadaşlarının, 
Sayın Münir Sevinç ve arkadaşlarının aynı mahiyet
teki önergelerini okutmuş bulunuyorum. Bunlar aynı 
mahiyette ve aynı kapsamlıdır. Bu önergeleri birlik
te işleme koyuyorum. 

Sayın komisyon, bu önergelere katılıyor mu efen
dim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyor Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Bu önergelere sayın hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan)— Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın komisyon katılıyor, sayın hü
kümet katılmıyor. 

Aynı mahiyette bulunan 4 önergeye sayın komis
yon katılıyor, sayın hükümet katılmıyor. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sa
yın Başkanım, bu tekrarlar sizi yoruyor; devamlı 
söylüyorsunuz? 

BAŞKAN — Bu önergeleri oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... 

LEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (İstanbul) — 
Başkan yoruluyor. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Başkan eski asker, yorulmaz; siz kendinize bakın. 

Kabul etmeyenler..^ önergeler kabul edilmemiştir 
efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek ve ar

kadaşlarının önergesi : 
Tasarının 4 üncü maddesinin (H) bendinden son

ra gelen 4 üncü paragrafındaki «yakalanan kişilerin 
kaçması veya saldırıda bulunmasının önlenmesi ba
kımından kişinin sağlığına zarar vermeyecek şekilde 
her türlü tedbir alınabilir» cümlesinin tasarıdan çı
karılmasını arz ve teklif ederiz. 

HÜSEYİN ŞEN (Artvin) — Sayın Başkanım, ben 
önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Şen, önergenizi geri 
mi ajacaksınız efendim? 

HÜSEYİN ŞEN (Artvin) — Evet efendim. 
BAŞKAN — önerge geri verilmiştir. 
Sayın Sırrı Özbek ve arkadaşlarının önergesini 

oktumuş bulunuyorum. 
Bu önergeye sayın komisyon katılıyor mu efen

dim? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATILLA 

SIN (Muş) — Katılıyor Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın hükümet katılıyor mu efen

dim? 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan,) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Sırrı Özbek ve arkadaşları

nın önergelerine sayın komisyon katılıyor, sayın hü
kümet katılmıyor. 

Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir 
efendim. 



T. B. M. M. B: 112 12 . fi , 1985 O : 5 

Sivas Milletvekili Ruşan Işın ve arkadaşlarının 
önergesi : 

Tasarının 4 üncü maddesiyle değiştirilmesi düşünü
len 13 üncü maddesinin 5 inci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Fıkra 5. — Yakalananlardan uyuşturucu madde 

kullanmış olanlarla sarhoş olanların durumları, tü
zükte belirtilen esas ve usullere uygun olarak resmî 
doktor bulunmayan hallerde özel doktor raporuyla 
tespit edilir. 

Zonguldak Milletvekili Rıza öner Çakan ve ar
kadaşlarının önergesi : 

Tasarının 4 üncü maddesiyle değiştirilmesi düşü
nülen 13 üncü maddesinin 5 inci fıkrasının aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Fıkra 5. — Yakalananlardan uyuşturucu madde 

kullanmış olanlarla sarhoş olanların durumları, tü
zükte belirtilen esas ve usullere uygun olarak resmî 
doktor bulunmayan hallerde özel doktor raporuyla 
tespit edilir. 

BAŞKAN — Sayın Ruşan Işın ve arkadaşları
nın, Sayın Rıza Öner Çakan ve arkadaşlarının öner
gelerini okutmuş bulunuyorum. Okunmuş bulunan 
her iki önerge de aynı mahiyette olduğundan, birlik
te işleme koyuyorum. 

önergelere sayın komisyon katılıyor mu efen
dim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın hükümet katılıyor mu efen
dim? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ruşan Işın ve Sayın Rıza 
öner Çakan'm önergeleri aynı mahiyette olduğundan 
müşterek olarak işleme konulmaktadır Bu önergelere 
sayın komisyon katılıyor, sayın hükümet katılmıyor. 

Önergeleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önergeler kabul edilmemiştir 
efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Zonguldak Milletvekili Rıza öner Çakan ve ar

kadaşlarının önergesi : 
13 üncü maddenin 6 ncı fıkrasının aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Fıkra 6. — Yakalanan kişiye yakalama sebebi ya

zılı, mümkün olmayan hallerde ise sözlü olarak ya-

f kalama anında bildirilir. Sözlü bildirim sonradan ya
zılı olarak teyit edilir. 

Sinop Milletvekili H. Barış Can ve arkadaşlarının 
önergesi : 

Tasarının 4 üncü maddesiyle değiştirilmesi düşü
nülen 13 üncü maddenin 6 ncı fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Fıkra- 6. — Yakalanan kişiye yakalama sebebi ya-

I zıh, mümkün olmayan hallerde ise sözlü olarak ya
kalama anında bildirilir.. Sözlü bildirim sonradan ya
zılı olarak teyit edilir. 

BAŞKAN — Sayın Rıza Öner Çakan ve arkadaş-
I larının ve Sayın Barış Can ve arkadaşlarının önerge

lerini okutmuş bulunuyorum. Her iki önerge de aynı 
mahiyette olduğundan birlikte işleme koyuyorum. 

Bu önergelere sayın komisyon katılıyor mu efen
dim? 

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

BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu efen
dim? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Rıza öner Çakan ve Sayın 
Barış Çan'ın müşterek olarak işleme koymuş öldu-

I ğum önergelerine sayın komisyon. katılıyor, sayın hü
kümet katılmıyor. 

Önergeleri oylarınıza sunuyorum Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önergeler kabul edilmemiş
tir efendim. 

Trabzon Milletvekili Yusuf Kazancıoğlu ve arka
daşlarının önergesi : 

Tasarının 4 üncü maddesiyle 2559 sayılı Kanu
nun 13 üncü maddesine eklenen (H) bendinin 7 noi 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

| Değişiklik : 
«Kişi yakalandığında yakınlarına derhal ve ive

dilikle duyurulur.» 

BAŞKAN — Sayın Yusuf Kazancıoğlu ve arka
daşlarının önergelerini okutmuş bulunuyorum. 

; Önergeye sayın komisyon katılıyor mu efendim? 

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

! BAŞKAN — Sayın hükümet katılıyor mu efen
dim? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
[ (Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Sayın Yusuf Kazancıoğlu ve arka
daşlarının önergelerine sayın komisyon katılıyor, sa
yın hükümet katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir efen
dim. 

Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Bayezit 
ve arkadaşlarının önergesi : 

4 üncü maddenin sondan 4 üncü fıkrasına aşağı
daki metnin eklenmesini talep ederiz. 

Ek metin : Ancak yakalandığı tarih ve bulundu
ğu yer mutlaka duyurulur. 

BAŞKAN — Sayın Turan Bayezit ve arkadaşları
nın önergesini okutmuş bulunuyorum. 

Bu önergeye sayın komisyon katılıyor mu efen
dim? 

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

BAŞKAN — Sayın hükümet'katılıyor mu efen
dim? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Turan Bayezit ve arkadaşları
nın önergelerine sayın komisyon katılıyor, sayın hü
kümet katılmıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir efen
dim. 

Sivas Milletvekili Ruşan Işın ve arkadaşlarının 
önergesi : 

13 üncü maddenin (H) bendinin 7 nci fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Fıkra 7. — Soruşturma konusunun açığa çıkma
sı bakımından kesin bir mahzur doğmuyorsa kişi
nin yakalandığı yakınlarına derhal duyurulur. Mah
zur bulunan hallerde duyurma işlemi en geç 24 saat 
içinde yerine getirilir. 

Çorum Milletvekili Besim Göçer ve arkadaşları
nın önergesi : 

13 üncü maddenin 7 nci fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Fıkra 7. — Soruşturma konusunun açığa çıkma

sı bakımından kesin bir mahzur doğurmuyorsa kişi
nin yakalandığı yakınlarına derhal duyurulur. Mahzur 
bulunan hallerde duyurma işlemi en geç 24 saat için
de yerine getirilir. 

BAŞKAN — Sayın Ruşan Işın ve arkadaşları
nın, Sayın Besim Göçer ve arkadaşlarının önergele

rini okutmuş bulunuyorum. Bu önergeler aynı mahi
yettedir. O itibarla birlikte işleme koyuyorum. 

Bu önergelere sayın komisyon katılıyor mu? 
(İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

SIN (Muş) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın hükümet katılıyor mu? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — 'Sayın Besim Göçer ve Sayın Ruşan 
Işın'ın önergeleri aynı mahiyette olduğu için birlikte 
işleme koyuyorum. Bu önergelere sayın komisyon 
katılıyor, sayın hükümet katılmıyor. 

Önergeleri oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kalbul etmeyenler... 'önergeler kabul edilmemiş
tir efendim. 

Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir ve arkadaş
larının önergesi : 

Tasarının 4 üncü madde (H) fıkrasından sonra 
yer alan ve yakalanan kişilerin durumunu düzenle
yen 6 nci paragrafın metinden çıkartılarak 5 inci 
paragrafın sonuna «yakınları derhal haberdar edilir» 
cümlesinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Taşdemir ve arka
daşlarının önergelerini okutmuş bulunuyorum. 

Bu önergeye sayın komisyon katılıyor mu efen
dim? 

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

BAŞKAN — Sayın hükümet katılıyor mu efen
dim? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın ibrahim Taşdemir ve arka
daşlarının önergelerine sayın komisyon katılıyor, sa
yın hükümet katılmıyor. 

Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden-
-er... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir 
e'fendim. 

Sinop Milletvekili Özer Gürbüz ve arkadaşlarının 
önergesi : 

Tasarının 4 üncü maddesinin 8 inci fıkrasının 
tasarı metninden çıkartılması arz ve teklif olunur. 

BAŞKAN — Sayın Özer Gürhüz ve arkadaşları
nın önergesini ökubmuşN'bulunuyorum. 

Bu önergeye sayın komisyon katılıyor mu efen
dim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN (Muş) — Katılıyor Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Bu önergeye sayın hükümet katılı
yor mu efendim? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Saym Özer Gürbüz ve arkadaşları
nın önergelerine sayın komisyon katılıyor, sayın hü
kümet katılmıyor. 

Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... 'Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir 
efendim. 

Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek ve ar
kadaşlarının önergesi : 

Tasarının 4 üncü madesinin <H) bendinden sonra 
gelen S inci paragrafının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

^Doktor raporuyla haklarında ıslah veya tedavi 
tedbiri alınması gerekenler, doktor raporunda belir
lenen ilgili kuruma gönderilir.» 

BAŞKAN — 'Sayın Sırrı Özbek ve arkadaşlarının 
önergesini okutmuş 'bulunuyorum. 

lönergeye komisyon katılıyor mu efendim? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

SIN (Muş) — Katılıyor Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeye sayın hükümet katılıyor 

mu efendim? 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Sın Özbek ve arkadaşlarının 

önergesine saym komisyon katılıyor, sayın hükümet 
katılmıyor. 

Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil ve arkadaşla
rının önergesi. 

Tasarının 4 üncü maddesine aşağıdaki I) fıkrası
nın eklenmesini arz ederiz. 

«I) Faizciliğe, tefeciliğe teşebbüs edenler ya da 
hazırlık içinde olanlar ya da intibaı verenler» 

BAŞKAN — Sayın Erol Ağgail ve arkadaşları
nın önergesini okutmuş bulunuyorum. 

önergeye sayın komisyon katılıyor mu efendim? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 

SIN (Muş) — Katılıyor Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeye sayın hükümet katılıyor 

mu efendim? 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Erol Ağagil ve arkadaşları

nın önergesine sayın komisyon katılıyor, saym hü
kümet katılmıyor. 

I Bu önergeyi yolarınıza sunuyorum : Kabul eden-
I 1er... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
I Sinop Milletvekili H. Barış Can ve arkadaşlarının 
I önergesi : 
1 Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı tasarının 4 ün-
I cü maddesine aşağıda belirtildiği şekilde (I) fıkrası-
I nm eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
I ı«Rühsatsız olarak define arayanlar, tarihî eser-
I leri ve değerli araştırma gerekçesiyle tahrip edenler» 

I BAŞKAN — Sayın Barış Can ve arkadaşlarının 
I önergesini okutmuş bulunuyorum. 
I Bu önergeye sayın komisyon katılıyor mu efen-
I dim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATILLA 
I 'SIN (Muş) — Katılıyor Sayın Başkan. 
I BAŞKAN — Bu önergeye sayın hükümet katı-
I lıyor mu efendim? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
I (Erzincan) — Katılmıyoruz efendim. 

İBRAHÜM TAŞDEMİR (Ağrı) — Sayın Başka-
I nım, usul yönünden söz istiyorum. 
I BAŞKAN — önergeyi soruyoruz, işleme koyu-
I yoruz ve oylayacağız. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Sayın Baş-
I kan, usul yönünden açıklamam olacak. (ANAP sı-
I raflarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, bu safhada herhangi bir 
I şekilde başka bir işlem yapılmaz. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Sayın Başkan, 
I 'bir usul gereğini hatırlatacağım, müsaade buyurun. 

(ANAP sıralarından 'gürültüler) 
I Sayın Başkan, İçtüzüğün 46 ncı maddesinin ikin

ci fıkrasına göre, komisyon metnine aykırı bir öner-
I geye komisyonun katılabilmesi için, komisyon sıra

larında, toplantı yetersayısını temin edecek sayıda 
I ddomisyon üyesliyle temsil ddihnesi lazımdır. Şu anda 
I yetersayıda üye yoktur. (ANAP sıralarından gürül-
I tüler) (Müsaade buyurun usul hakkında söz istiyo- , 
I ram. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen yerinize oturunuz. 
(ANAP sıralarından gürültüler) Oturun efendim, bu 

I safhada herhangi bir işlem yapılmaz. Buyurun efen-
I dim, yerinize buyurun. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Komisyonun 
yeterli üye sayısı yoktur. Zabıtlara geçsin efendim; 
46/2 açıktır. (Gürültüler) 

1 BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum oturun efen-
I dim. Bu safhada herhangi bir işlem yapılmaz. Bunu 
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çok dana evvel söylemeniz gerekirdi; şimdi söyle
necek iş değil bu. 

Sayın Barış Can ve arkadaşlarının önergesine sa
yın komisyon katılıyor, sayın hükümet katılmıyor. 

Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler.,; Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir efen
dim. 

'İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSIPER (Balıkesir) — Sayın Başkan, redaksi
yon 'hususunda oylamadan evvel bir 'talebimiz var. 

Üstten 5 inci paragraf (H) bendinin sonundaki 
«mahsur» kelimesi «mahzur» olacak. 

Altan 4 üncü paragrafta yine aynı şekilde «mah
sur» kelimesi var; o da «mahzur» olacak. 

'Diğer taraftan <G) bendini kaldırdık; mevcut <H) 
bendi l(G) bendi olarak düzeltilecek efendim. 

Bu şekilde lütfen oylamanızı arz ve talep ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Evet, bunların hepsinin gereği ya
pılmıştır efendim. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SIN ı(Muş) — Sayın Başkan, komisyonun yeterli sa
yısı olduğu lütfen zapta geçsin efendim. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Şu 
anda var. Karar verdiğinizde, beyan ettiğinizde ek
seriyet yoktu. <0P sıralarından; «O da zapta geçsin» 
sesleri) 

BAŞKAN —• Evet efendim; (H) bendi, (G) ben
di olarak düzeltildi; (G) bendi çıktığı için. 

Sayın milletvekilleri, 4 üncü madde üzerinde ve
rilmiş olan önergeler sonuçlanmış bulunmaktadır. 
Biraz sonra 4 üncü maddeyi, bu önergelerden kabul 
edilmiş olanlarla birlikte ve değişik şekliyle oyları
nıza sunacağım. 

Yalnız, ondan evvel, verilmiş bulunan bir önerge 
vardır, okutuyorum efendim : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Tasarının 4 üncü maddesinin her fıkrasının İçtü
züğün 84 üncü maddesinin gereği olarak ayrı ayrı 
oylanmasını arz ve teklif ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 
Salim Erel 

Konya 
Ömer Kuşhan 

Kars 
özer Gürbüz 

Sinop 

'M. Seyfi Oktay 
Ankara , 

Şevki Taştan 
Sivas 

ibrahim Taşdemir 
Ağrı 

Kâzım İpek 
Amasya 

tdris Gürpınar 
'Muğla 

Lezgin önal 
Hakkari 

Ali Rıdvan Yıldırım 
Tunceli 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Edip özgenç 
İçel 

Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak 

Durcan Emirbayer 
İzmir 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 'Sayın Onural 
Şeref Bozkurt ve arkadaşlarının vermiş olduğu öner
geyi okutmuş bulundum. 

'önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın milletvekilleri, bu önergeyi böylece oyla
dıktan sonra, önergeyi kabul etmemiş bulunuyorsu
nuz. 

4 üncü maddeyi, kabul edilmiş önergelerle birlik
te ve değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 4 üncü madde, kabul edil
miş önergelerle birlikte ve değişik şekliyle kabul edil
miştir efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MEHMET ABDÜRREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Sayın Başkan, dakikalar geçiyor. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika. 
MEHMET ABDÜRREZAK CEYLAN (Siirt) — 

Sayın Başkan, dakikalar boşa geçiyor. 
BAŞKAN — Evet efendim, biraz müsaade bu

yurun. Dîvan olarak arkadaşlarımla bir hususu isti
şare ediyorum. 

MEHMET ABDÜRREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Aşağıdakilerle mi istişare ediyorsunuz? 

BAŞKAN — Hayır efendim. 
4 üncü madde, verilen 'önergelerden kabul edilen

lerle değişik şekliyle kabul edilmişti. 5 inci maddeyi 
okutuyorum. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Önergemiz var Sayın 
Başkan. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 
Başkan, önergemiz var. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum : 

Meclis Başkanlığına 
[Görüşülmekte olan 343 sıra sayılı Kanunun 6 ncı 

maddesinin, 'Meclis İçtüzüğünün '84 üncü maddesine 
göre, görüşme sırası gelen 5 inci madde yerine ön
celikle görüşülmesinin Genel Kurulun onayına su
nulmasını arz ve teklif ederiz. 

Eyüp Aşık 
Trabzon 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 
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Hakkı Artukarslan 
Bingöl 

Fahir Sâbuniş 
Bursa 

Burhan Kara 
Giresun 

Fahrettin Kurt 
Tra'bzon 

Mehmet Zeki Uzun 
Tokat 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

Mustafa Balcılar 
Eskişehir 

Osman Işık 
Ankara 

Erol Bülent Yalçınkaya 
Kastamonu 

Ahmet Yılmaz 
Giresun 

Metin Gürdere 
Tokat 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

İlhan Aküzüm 
Kars 

Mahmut Karabulut 
Sivas 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, lütfen gü
rültüyü keselim, işleme geçiyoruz efendim. 

Biraz evvel Sayın Eyüp Aşık ve arkadaşlarının 
vermiş oldukları bir önerge var; bu önergede, 5 inci 
maddenin yerine, öncelikle 6 ncı maddenin görüşül
mesi arz ve teklif ediliyor. 

Bu hususu Genel Kurulun oylarına sunuyorum... 

ONUR AL ŞEREF BOZKURT '(Çanakkale) — 
Yoklama istiyoruz efendim. '(HP sıralarından «Yok
lama talep ediyoruz» sesleri) 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Yoklama sırası geçti 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, «Oylarına sunuyorum» 
dedikten sonra söylediniz, o itibarla oylarınıza... (HP 
sıralarından gürültüler, ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Kabul edenler... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Yoklama talep ediyoruz 'Sayın Başkan. 

'M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, her oylamadan önce yoklama talep hak
kımız vardır efendim. 

BAŞKAN — Vardır efendim, fakat ben oylama
ya geçtikten sonra söylendiği için cevap veriyorum; 
arzı cevabım onun içindedir. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Zatı âliniz tamamlamadan söyledik. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Oy
lamaya geçmeden evvel talep ettik Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir efendim. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

6 ncı maddeyi okutuyorum': 
»MADDE 6. — 2559 sayılı Kanunun 17 nci mad

desinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 
ve maddeye iki fıkra eklenmiştir. 

.«Karakola götürülüp haklarında tanzim olunacak 
evrakla beraber Adliyeye verilirler. 

Kimliğini 'bir belge ile veya polisçe tanınmış ki
şilerin tanıklığı ile ispat edemeyenler ve. gösterdik
leri belgelerin doğruluğundan şüphe edilen kişiler, 
aranan kişilerden olup olmadıkları anlaşılmcaya veya 
gerçek 'kimliği ortaya çıkıncaya 'kadar yirmidört 
saati geçmemek üzere polisçe gözaltına alınabilirler. 
Bu kişilere kimliğini ispatlamaları hususunda gerek
li kolaylık gösterilir. 

Kimliği tespit edilemeyen veya nüfusa kayıtlı ol
madığı anlaşılan ve nüfus idarelerine gönderilmesi 
gerekenlerin parmak izi veya fotoğrafları alındıktan 
sonra, kimliklerinin tespiti veya nüfusa kayıtlarının 
temini için tüzükte gösterilen esas ve usullere göre 
işlem yapılır.» 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, maruzatta bulunacağım. 

BAŞKAN — Sayın Onural Şeref Bozkurt, evn* 
la ben size söyleyim efendim, sonra sizi dinleyece
ğim. 

«Sayın Eyüp Aşık ve arkadaşlarından bir önerge* 
geldi, 16 ncı maddenin 5 inci maddeden evvel görü
şülmesini arz ve teklif ediyorlan» dedim ve ondan 
sonra «Önergeyi kabul edenler» dedim; daha sonra 
siz «Yoklama istiyoruz» dediniz. Binaenaleyh bura
dan geride kalmış Oldunuz. Eğer daha evvel, oy
lamaya geçmeden evvel istemiş olsaydınız ki nitekim 
dün akşam arka arkaya üç defa isteminizi yerine 
getirdim, yani 'bunu yapmayan bir insan değilim. 
Şekil budur. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

İkincisi de, İçtüzük, Anayasa, kanunlar, başımı
zın tacıdır hepsi. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Evet efendim, bizim de. 

BAŞKAN — Hepinizin de başınızın tacıdır, hiç 
şüphesiz; buna kaniim. Belki de ben 395 inciyim bu 
mevzuda. Herkes belki de benden İleridedir, bunu da 
kabul ediyorum; fakat şöyle bir etrafa baktığınız 
zaman, şu manzarayı gördüğünüz zaman, yani yok
lama istemek hakket insaf; doğru mudur, değil mi
dir? Onu arz ediyorum efendim. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Benim bu mevzuda söy
leyeceğim başka bir şey yok. (ANAP sıralarından gü
rültüler). 
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Kâfi efendim, kâfi... Hayır, kimseyi itham etme
yin, çok rica ediyorum. Kimseyi itham etmekle her
hangi bir noktaya varamayız. Varacağımız noktalar 
çoktur; her gün bunu bütün büyüklerimiz ifade et
mektedirler, söylemektedirler ve en yüksek merci de, 
en yüksek yuva da burasıdır. Bundan daha yüksek 
yu.va yoktur. Binaenaleyh, ona müstehak ve layık 
olmaya çalışalım vç daima, bunu muhafaza edelim 
efendim. (ANAP sıralarından '«Bravo» sesleri, alkış
lar) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Buyurun efendim. 
Şimdi arz edeceğim husus zannediyorum ki, za

bıtlarda da. (ANAP sıralarından «başlayalım, öner
ge hazırlıyorlar» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim susun, ben konuştum, 
fikrimi söyledim, oylama yapıldı; neticesi itibariyle 
6 ncı madde iradeye iktiran etmiştir ve 5 inci mad
deden evvel müzakere edilecektir. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

Efendim müsaade buyurun. Arkadaşımız, da bir 
şey söyleyecek, söylesinler efendim. 

'Buyurun efendim. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın Başkanım, biraz evvel zatı âliniz 4 üncü mad
de oylandıktan sonra, Divandaki diğer arkadaşları
nızla, sanıyorum oturumla ilgili bir müzakerede bu
lundunuz ve buradan «Niçin konuştunuz?» şeklinde 
bir sual de tevdi olundu, cevaben, «Divan üyeleri ar
kadaşlarımla kendi aramızda bir müzakere yapıyo
ruz» buyurdunuz. Müzakerenin hitam bulmasının he
men arkasından «5 inci maddeye geçiyorum, 5 inci 
madde okunsun» emrettiniz. Binaenaleyh... 

BAŞKAN — Hayır; önerge bu tarafta kalmış, 
yani 'benim önüme gelmemişti. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Ama zatı âliniz, o anda artık 5 inci maddenin mü
zakeresini açmış durumdasınız. 

BAŞKAN — Hayır, açmış durumda değilim efen
dim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT. (Çanakkale) — 
Zabıtları emrederseniz. 

BAŞKAN — Daha açmadım, yani 5 inci madde 
okunsun dedim ve sağ tarafımda bulunan Divan üye
si de daha bunu henüz okumuş değildi. Durum bu 
idi. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkanlıkça o anda ittihaz buyurulan karar, 
5 inci maddeye geçiknesi ve onunla ilgili müzake-

— 355 

1 2 . 6 , 1 9 8 5 0 : 5 

rehin başlaması merkezinde idi ki, zatı âliniz Divan 
üyesine talimat buyurdunuz. 

'BAŞKAN — Efendim, önergeyi görmemiş oldu
ğum için; arz ediyorum size, daha evvel de arz et
tim. 5 inci maddeyi okuyunuz diye. 

HALİL ORHAN EROÜİDER (İstanbul) — Sa
yın Başkanım, yine müdahale etmek zorundayım. Siz 
özel" olarak konuşuyorsunuz. 

BAŞKAN .— Hayır efendim, 'buyurunuz. 
IHALÎL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Ha

yır efendim. Zatı âliniz, özel söz veriyorsunuz, ka
nunî değil. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, anladım ben sizin söyle
diğinizi. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, önerge üzerinde aleyhte söz istedik. 
2 aleyhte, 2 lehte, söz isteyene söz vermeniz gerekir. 
Zatı âliniz oylamaya geçtiniz. (Gürültüler) 

«ALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sa
yın Başkan, bakın sizi oyalıyorlar. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Gel
diğinden beri vakit israf ediyorsun. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, önerge oylanmıştır, ira
deye iktiran etmiştir ve icra edilecektir. Lütfen otu
run, tamam, 'başka konuşacağımız bir şey yoktur. 
(ANAP sıralarından «Oyalıyorlar Sayın Başkan, öner
ge hazırlıyorlar» sesleri, gürültüler) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Kanunî olarak konuşuyorum. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen münakaşayı bıra
kalım. (Gürültüler) 

Sayın Onural Şeref Bozkurt, zatı âliniz de ko^ 
nuştunuz, ben de konuştum; fikirleriımizi ortaya koy
duk. Neticesi itibariyle 6 ncı maddeyi görüşmeye 
başlayacağız; çünkü oyladık ve kabul edildi. Bina
enaleyh, şimdi 6 ncı madde görüşülecektir, durum 
bundan ibarettir. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Efendim biz usulen haklıyız. Sayın Başkanım, çün
kü önergenin lehinde ve aleyhinde ikişer konuşma
cıya söz vermek durumundaydınız, bunu yapmadı
nız. 

BAŞKAN — Evet, sizin fikirlerinizi anlıyorum; 
fakat daha evvel 6 ncı maddenin müzakere edilmesi 
önergesi benim önüme gelmemişti; o bakımdan «5 
;nci maddeyi okumaya başlıyoruz» dedim. 

Aramızda istişare ettiğimiz husus da şu : Bütün 
'»rupiardaki arkadaşlar bana pusula gönderiyorlar, 
diyorlar ki (hatta bir tanesi çok acıklıdır) «Bu mü-
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zakerelere, bu gayrî insanî müzakerelere (Bîr hanım
efendi arkadaşımız, eski bir arkadaşım bendenizi 
muhatap alıyor) daha ne kadar devam edeceğiz?» 
diyor. Önümde bu şekildeki 'belgeler, aşağı yukarı 
birikmiştir. Bu hususu arkadaşlarımla görüşmüş ol
duk; durum bundan ibarettir efendim. ANAP sıra
larından «Yeter artık, izah etime Saym Başkan» ses
leri, gürültüler) 

«ALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sa
yın Başkan, ne anlatıyorsunuz? 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Hesap 
vermek 'mecburiyetinde misiniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde Halkçı Parti 
Grubu adına Sayın Özer Gürbüz buyurun. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan... 
(Bakanlar Kurulu ve ANAP sıralarından sıra kapak
larına vurmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Tutum, görüşmelere geçtik 
ve sayın grup sözcüsü konuşacaklar efendim. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Sa
yın Başkan, saym bakanlar sıra kapaklarına çarpar 
ise, buradaki milletvekillerinin ne yapacağını Sayın 
Başbakan ve bakanlar düşünsün. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sa
yın Başkan, bütün kavga sizin yüzünüzden çıktı, 
müsebbibi sizsiniz. (HP sıralarından «otur yerine» 
sesleri, sıra kapaklarına vurmalar) 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Sayın Başkan, ikti
darın görevi bu Meclisi alt üst etmek değildir. 

BAŞKAN — Lütfen oturun efendim, sükûneti 
muhafaza edelim. 

Halkçı Parti Grubu adına Sayın özer Gürbüz 
konuşuyor efendim, lütfen dinleyelim. 

HP GRUBU ADINA ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) 
— Sayın 'Başkan, değerli milletvekilleri. (Gürültüler) 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Konuş
sana kardeşim, konuş, ne bekliyorsun? 

BAŞKAN — Sayın Artuikarslan, lütfen müdaha
le etmeyin efendim. 

ÖZER GÜRBÜZ »(Devamla) — Sayın milletve
killi, sizden izin alacak değiliz konuşmaya. Gürültü 
dursun diye bekliyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gürbüz, siz konuşmanıza de
vam edin efendim; Sayın Artukarslan siz de müda
hale etmeyin efendim. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın 
Başkan, hep kendileri engelliyorlar, yerinden kalkıp 
müdahale ediyorlar. (HP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, arz ve izah ettim; kâfi. 
Ben konuştum, söyleyeceğimi söyledim; önerge oy
landı, icraya konuluyor, bitmiştir. 

Buyurun Sayın Gürbüz. 

ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — Sayın milletve
killeri', 6 ncı maddenin görüşülmesine geçtik; değerli 
önergelerinizle 5 inci maddeyi görüşmeden 6 ncı 
maddeye geçtik. 

Değişik takdirlerle beraberiz, bazan komisyon bi
zimle oluyor, bazan madde atlıyoruz; bu da bu ka
nunun kendine özgü özelliği. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Siz öğ
rettiniz siz, 60 tane önerge daha okunacak. 

ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — Sayın Artukars
lan ben konuşuyorum herhalde, demin konuşun di
yordunuz. 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, size ikinci defa 
«lütfen müdahale etmeyin» diye söylüyorum efen
dim. 

Buyurun. 

ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — Yeni hazırlanan 
tasarı, daha önce konan 24 saatlik bir süreyi de kal
dırmış her nedense. Olay şöyle : Tasarı incelendiğin
de görüleceği gibi «Karakola götürülüp haklarında 
tanzim olunacak evrakla beraber Adliyeye verilirler» 
deniyor. Daha önceki 17 nci maddede; Polis Vazife 
ve Selahiyet Kanununun değiştirilen 17 nci maddesin
de ise fıkra aynen şöyle : «Karakola götürülüp hak
larında tanzim olunacak evrakla beraber 24 saat için
de Adliyeye verilirler» diyor. Bundan anlaşılan, 1934 
yılında 24 saat olarak takdir edilen süre bu kez kal
dırılmış. Saat kaldırılınca, tasarı polise 48 saatlik göz
altında tutma yetkisi vermiş. Böylece 24 saatlik süre 
de 48 saate çıkartılmış. 

ikinci incelemede; metnin getirdiği yeni değişik
likler de şöyle : Metin bir anlamda bir ceza kanunu; 
yeni bir ceza getirmiş. Burada sayın Anavatanlı söz
cülerin belirttiği gibi, Sıkıyönetim kalkıyor, ne ya
palım; mevzuata uygun bir değişiklik getirecekse, bi
liyorsunuz, sıkıyönetim uygulamalarında kimlik taşı
mak zorunluluğu var. Sıkıyönetim komutanlarının 
kimlik taşınmasını zorunlu kıldıkları bölgelerinde 
kimlik taşınır. Bu kez, bu kimlik taşıma, kimlik ara
mayı bu tasarı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununa 
da getirmiş. Kanunda der ki; «Kimliği bir belge ile 
veya polisçe tanınan kişilerin tanıklığı ile ispat edile
meyenler gözaltında tutulabilecekler.» Ne kadar? 24 
saat. Bunda içişleri Komisyonu incelik yapmış; daha 
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önce hazırlık 48 saatmiş, komisyon bu süreyi 24 saa
te indirmiş. Ancak, bu nasıl olacak? Vatandaş hüvi
yetini gösterdi, polis hüviyeti yeterli görmedi, kuşku
lu gördü. Nereden tanık bulabilecek? Hemen kara
kola alabilecek. Ya da bununla bütün Türkiye'de, 
sıkıyönetim süresince olduğu gibi, hüviyetleri yanın
da taşımak* da zorunlu olacak, çoluk çocuk, kadın, 
kimlerse. Otobüse bindiniz arama, yolda gidiyorsu
nuz arama, sokakta gidiyorsunuz arama... Sanki sıkı
yönetim süresinde devam ediyormuşuz gibi, sürekli 
kontrol ve sürekli arama. 

Bir başka maddede de belirtmiştik; polis bir sınıf 
mümessili, bir gardiyan gibi sürekli toplumun göze
timinde olacak, sürekli toplumu araştıracak, sürekli 
toplumu gözetleyecek. Dolayısıyla polis, korkulan, 
ürkülen kişi olacak. Bizim istediğimiz, polis güveni
len kişi, devlet diye sığınılıp yanına gidilen kişi olma
lı. Sürekli korkulan kişi olursa, polisi toplumdan ko
partırız, toplumla kaynaştıranlayız ve polisi elden 
çıkartırız. Vatandaş polise ve karakola güvenmez ve 
inanmazsa, kendi hakkını kendi aramaya doğru gi
der. Buna «thkakı hak» deriz; toplumda başka sıkın
tılar, başka fırtınalar olabilir. Başından beri dediği
miz bu, demokratik özgürlüklerin kullanılmasının da 
bir koşulu bu. Demokrasi içerisinde hürriyetleri ko
ruyabilmek lazım. Esas güç olan budur, hükümetler 
için de değerli olan budur. Yoksa «Ben sokaktaki 
olayı önleyeceğim» diye sokağa çıkmayı yasaklarsa
nız, belki önlersiniz; ama benim hürriyetlerimi de 
elimden alabilirsiniz. Bu tip yönetimler kolay yöne
timlerdir. Bize daha gücü lazım; hükümetten daha 
güç koşullarla vatandaşın özgürlüğünü sağlamasını 
isteriz. 

önemli olan, Anayasanın da özünde gelen, bu tip 
yasaklarla toplumu yönetmek değil, özgürlüklerin 
özüne dokunmadan, özgürlükleri kötüye kullananla
rın, kötüye kullanmasını önleyerek; ama toplumu öz
gürce yaşatarak bu yola gidebilmek. Yoksa, telefo
nunu dinleyeceksiniz, mektuplarını okuyacaksınız, va
tandaş evinde bile rahat oturamayacak; «Acaba tele
fonum dinleniyor mu?» diyecek, «Gelen mektup oku
nuyor mu?» diyecek. Yolda giderken kimliğin nasıl 
denecek; saçın uzun mu, tipin nasıl, acaba polis seni 
beğenecek mi, beğenmeyecek mi denecek. 

Değerli milletvekilleri, bilirsiniz bizim yarı açık 
cezaevleri var, Ankara'da da var; yarı açık cezaevi 
hükümlülerinin de bu kadar özgürlüğü var; onların 
da telefonları dinlenir, onların da mektupları oku

nur, onlar da gezerken gardiyanlar «Doğru yürü» 
derler, onlar da çalışırlar; yevmiye alırlar, yemek yer
ler. önemli olan, özgürlükleri açabilmektir, özgür
lükleri açmak ve genişletmek için biz buradayız ve 
bugünkü Meclisimizin de önemli yanı özgürlükleri 
açarak; ama 12 Eylül öncesinden de alabildiğimizce 
ders alarak, toplumu kalıcı özgürlüklerle yürütebil
mektir. Yoksa sıkıyönetim içinde yürüteceksek, o za
man niye seviniyoruz sıkıyönetim kalkıyor diye? Ni
ye seviniyoruz, hükümeti niye alkışlıyoruz, beğeniyo
ruz, sıkıyönetim kalkıyor diye? Sürekli sıkıyönetim 
koşullarıyla yürüyeceksek niye kaldırıyoruz o zaman? 

Yer yer sivil idare bazan daha partizan olabilir; 
bazı valiler, bazı polis sıkıyönetimi de aratabilir, sıkı
yönetim dönemini bile aratabilir. Çünkü politik bas
kılar girer, olaya politik tercihler girer. Demin de be
lirttiğim gibi, önemli olan, sıkıyönetim veya olağan
üstü koşullarla yurdu sürekli olarak yönetmek değil. 
Şuralarda endişelerim var; sürekli sıkıda tutarsanız, 
yarın yönetim şekli bulamayız, önemli olan, adım 
adım özgürlüklere doğru açılarak toplumu özgürlük
ler içerisinde yaşatabilmenin yollarını bulmaktır. 
Zor olan, güç olan budur ve de bunu bulmamız ge
reklidir. Bu maddede de bunu sıkılayan, bunu zorla
yan hükümleri gördüğümüz için maddeye karşı çıkı
yoruz ve yasaya da başından beri karşı çıkmamız, 
hukuku bulamak istememizdendir. 

Sayın İçişleri Bakanı «Kanuna göre yapıyoruz» 
diyor; kanunu buluyoruz; ama kanunun içinde hu
kuku bulamıyoruz, üstün hukuku bulamıyoruz. Ba
şından beri çabamız budur; bu yasayı engellemeye ça
lışmamızdan ya da biraz daha düşünerek «Anayasa 
Komisyonuna gitsin, Anayasa Komisyonu görüş ver
sin, çok acele etmeyelim, gece yarılarına getirmeye
lim, yasa varsın biraz daha geç çıksın; ama sağlıklı 
çıksın» dememizdeki gaye budur; kavgamız budur; 
çünkü çok önemli bir yasadır. 

Bu duygularla hepinize saygılar sunuyorum. HP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özer Gür
büz. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 
şahsım adına konuşma hakkım var mı acaba? 

BAŞKAN — Şahısları adına 2 kişi var efendim. 
Siz soru sormak istiyorsunuz; geldi o. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Soru da sormak 
istiyorum efendim; imkân varsa şahsım adına da ko
nuşmak istiyorum. 
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BAŞKAN — tmkân yok; şahısları adına konuş
mak isteyen 2 kişi var şimdi. Eğer hükümet veya ko
misyon araya girerse size sıöz hakkı doğar efendim; 
ama soru hakkınız baki. 

Şahsı adına Sayın İsmail Saruhan, süreniz 5 daki
ka; buyurun efendim. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; gecenin bu saatinde, herhalde 
sabahın bu saatinde demek daha doğru olur; önce şu 
müzakeresini ettiğimiz kanunun ve değerli milletve
killerinin 64 önerge ile 7 saat bir madde üzerinde 
müzakere yapılması, yüce Meclisin çatısı altında bu
lunan değerli milletvekillerine verilen ıstırabın karşı
lığı değildir. Ne Türk Devletine, ne de Türk Milleti
ne yarar getirir. Kaldı ki, aziz milletvekilleri, sizden 
önce atalarınız da aynı yollara başvurmuşlardı, hiç
bir şeye ulaşamamışlardı; siz de ulaşamayacaksınız, 
bu kanun çıkacaktır. 

Saygılar sunuyorum. (HP sıralarından sıra kapak
larına vurmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saruhan. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, konuş
macı «Sizin atalarınız» derken kimleri kastediyor; 
onu açıklasın lütfen. 

BAŞKAN — Şahsı adına Sayın Hakkı Artukars-
lan, süreniz 5 dakika; buyurun efendim. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) - Sayın 
Başkan, muhterem milletvekili arkadaşlarım; hepini
zi saygıyla selamlıyorum. 

KADİR NARIN (Diyarbakır) — Başka zaman 
selamlarsın. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Şimdi 
de selamlayayım, başka zaman da. Allah, hep selam
lamakla ve bizi biribirimize sevdirmekle götürsün. 
Bunu dua ve niyaz ediyoruz. (Alkışlar) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Amin, amin. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Kanu
nun 6 ncı maddesine geçişte, sizin 64'lük tatbikatı
nıza karşı, yasaların açıklığından, getirilen imkânlar
dan faydalanmanıza karşılık, ANAP'taki arkadaşla
rınız bizler de bir teklif getirdik; yasalarla çalıştı
ğımıza göre tabi karşılamak lazım gelir; siz de buna 
karşı tepki gösterdiniz. Bizim aradığımız şey şudur : 
Elbette ki burada yasaların getirdiği her şeyden istifa
de edilecektir. Mühim olan şu; ben de bazan yerimden 
sizi kırabilecek kadar heyecanlanıp yanlış söz söy
lüyorum. inanınız ki üzülüyorum sonradan; inanı
nız üzülüyorum. Biribirimizden ipleri koparacak ka

dar olamayız; biz bir ağacın dallarıyız ve bu dallar 
meyve verecektir. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Ağacın dalları mı kaldı? 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Şim
di, 6 ncı maddeden kısaca bahsedip sözlerime son 
vereceğim. Tatlıya bağlamak istiyoruz, yeni bir gün 
başlıyor; yeni güne başlıyoruz. 

«Karakola götürülüp haklarında tanzim oluna
cak evrakla beraber adliyeye verilirler» diyor. Tabiî 
öyle değil mi? Götüreceksin karakola, tanzim ede
ceksin evrakını, vereceksin adliyeye. 

«Kimliğini bir belge ile veya polisçe tanınmış ki
şilerin tanıklığı ile ispat edemeyenler ve gösterdik
leri belgenin doğruluğundan şüphe edilen kişiler, ara
nan kişilerden olup olmadıkları anlaşılıncaya veya 
gerçek kimliği ortaya çıkıncaya kadar 24 saati geç
memek üzere polisçe gözaltına alınabilirler» diyor. 
Mesele bu kadar basit. 

6 ncı madde üzerinde benim istirhamım; ne mü
nakaşa, ne önerge olmadan şunu oylayalım ve bit
sin. . 

Hepinize saygılar sunar, hürmetler arz ederim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hakkı Ar-
tukarslan. 

Efendim, 6 ncı madde üzerinde Halkçı Parti 
Grubu adına Sayın Özer Gürbüz görüşmüş oldular. 
Şahısları adına Sayın ismail Saruhan ve Sayın Hak
kı Artukarslan görüşmüş oldu. Böylece, gerek grup 
adına görüşen tek arkadaşımız Sayın özer Gürbüz' 
le, gerek şahısları adına konuşan 2 arkadaşımızla bu 
görüşmeler burada bitmiş oluyor. 

Yalnız, Sayın Cüneyt Canver'in bir soru istemi 
var. (HP sıralarından «Sorumuz var» sesleri) 

Bir dakika efendim kaydedelim. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sorum var efen

dim. 
SALIM EREL (Konya) — Benim de sorum var 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, Sayın Salim 

Erel. 
ARİF TOPRAK (Niğde) — Sorum var efen

dim. 
BAŞKAN — Sayın Arif Toprak, Sayın özer Gür

büz. 
NURİ KORKMAZ (Adana) — Benim de sorum 

var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Nuri Korkmaz. 
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Efendim, herhangi bir yanlışlığa mahal vermemek I 
için soru sormak isteyen arkadaşlarımızı tespit etmiş I 
bulunuyoruz; fakat tekrar okuyorum. I 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan... I 
, BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim; okuya- I 
yım ondan sonra. I 

Sayın Cüneyt Canver, Sayın İbrahim Taşdemir, I 
Sayın Reşit Ülker, Sayın Salim Erel, Sayın Cahit Tu- I 
tum, Sayın Arif Toprak. Sayın Nuri Korkmaz, Sa- I 
yın Özer Gürbüz, Sayın Hilmi Nalbantoğlu. I 

RUŞAN IŞIN (Sivas) — Sayın Başkan, benim de I 
sorum vardı; Ruşan Işın. I 

BAŞKAN — Sayın Ruşan Işın. I 
Efendim, Sayın Özer Gürbüz'den sonra Sayın I 

Ruşan Işın ve Sayın Hilmi Nalbantoğlu var. Bu şe- I 
kilde soru kaydı bitmiştir. I 

Şimdi Sayın Cüneyt Canver, buyurun efendim. I 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın Başkan, bir saniye söz istiyo- I 
rum efendim. I 

BAŞKAN — Buyurun efendim. I 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın Başkan, şimdi şu hususu Yüce I 
Başkanlığınızın bir karara bağlamasını istiyorum. I 
Sorulan sualler hep beraber sorulsun, not alacağım, I 
hepsine birlikte cevap vereceğim efendim. (HP sıra- I 
larından «Olmaz» sesleri) Bu, tüzüğe uygundur efen- I 
dim. Bu talebim hakkında Yüce Başkanlığınız bir I 
karar versin. I 

M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Efendim, o za
man soru ve cevap şeklinden çıkar, Sayın Bakanın I 
cevaplan genel görüşme mahiyetini alır. Herkesin kar- I 
şılıklı olarak soru sorması ve cevap alması artık tea- I 
müldür. Geçen defa aynı talep oldu - bir gün ev- I 
vel - bu talep reddedildi, bu talep yeniden tekrarla- I 
nıyor. Kabulü mümkün değildir efendim. Yani, bu I 
teamüldür efendim. I 

BAŞKAN — Efendim, teamül bu şekilde. I 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT I 

(Erzincan) — Tüzüğümüzde mani bir hüküm yoktur I 
efendim. (HP sıralarından gürültüler) Lütfen, Baş- I 
kanlığınız karar versin efendim. Bu, tüzüğe uygun 1 
bir taleptir, mani bir hüküm yoktur, bu bizim hak- I 
kımızdır. I 

BAŞKAN — Tabiî efendim, şüphesiz. t 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT I 

(Devamla) — Evet efendim, soruların hepsine cevap I 
vereceğim. Sorular; hiç fark etmiyor, belki bir ce- [ 
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vabım diğer soruların da cevabını kapsayacaktır. 
(HP sıralarından «Ayrı ayrı cevap versin» sesleri) 
Bu, Meclisin çalışmasına kolaylık getirecek bir yön
temdir. (HP sıralarından gürültüler) 

Evet efendim; esasında sorunun illa cevaplandırı
lacağı şeklinde tüzükte bir hüküm de yoktur. Biz 
sorulan yazılı olarak da cevaplayabiliriz. 

M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Soru ve cevap 
mahiyetini kaybeder tümüyle. Sayın Başkan, buna 
yanaşmayalım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, zatıâliniz bu soru ve 
cevap müessesesi hakkında bazı beyanlarda bulundu
nuz; fakat bir taraftan da size soru tevcih etmek du
rumunda olan ve kaydetmiş olduğumuz sayın üye
lerin temayülleri belli oldu. Binaenaleyh, şimdi ben 
kendilerinden rica edeceğim; gene soru ve cevaplar 
bu şekilde olsun. Yani, şahıslar soru sorsunlar, siz 
onları cevaplayın. (ANAP sıralarından «Hayır» ses
leri, gürültüler) Yani, ne şekilde cevaplarsanız o şe
kilde cevaplayın, mutlaka istenen şekilde değil. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın Başkanım, benim talebimin İç
tüzüğümüze aykırı bir tarafı yoktur. 

M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Uygulamanın 
da aykırı bir tarafı yok Sayın Başkan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Efendim lütfen. Kararı verecek makam 
sizsiniz; aşağıdan gelecek olan- itirazlar doğrultusun
da hareket etmek içtüzüğümüze uygun değildir. Bi
zim talebimiz içtüzüğe uygun ise, bu talep doğrul
tusunda karar verilmek gerekir. Arkadaşlarımızın 
arzuları istikametinde hareketimiz doğru değildir. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Bugüne kadar 
yaptığınız uygulama İçtüzüğe aykırı mı Sayın Baş
kanım? 

BAŞKAN — Şimdi, benim de size bir cevap ver
mek hakkım doğuyor Sayın Bakanım. 

Aşağıdan herhangi bir şekilde herhangi bir di
rektif, herhangi bir emir almam efendim; her şey
den evvel. (HP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) Fakat neticesi itibariyle mani bir hal olmama
sına rağmen ki, onu biliyorum ben de, zatıâliniz de 
bundan evvelki beyanınızda zaten onu dile getirmiş
tiniz, gene arkadaşların temayülleri öteki istikamette 
idi. Arkadaşların temayüllerine de... 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Bakın işte, «Arkadaşların temayülü» 
diyorsunuz, bizim sözümüzü kabul etmiyorsunuz. 
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MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Aşa
ğıdan emir alıyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim susun. Çok konuşmaya 
lüzum yok; çünkü konuştukça iş daha ziyade girift-
leşiyor efendim. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Siz 
çok konuşuyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, sorular kısa, açık ve net 
olacak; çok rica ederim. «Soru» deyince, neticesi 
itibariyle birkaç tane soruyu böyle sıralamak doğru 
değil; yani soru müessesesi bu efendim. 

Buyurun Sayın Canver. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başka

nım, Sayın Bakan bir açıklama yaptı; acaba bana 
söz hakkı «son söz hakkı milletvekilinindir» diye doğ
maz mı? 

BAŞKAN — Sayın Cüneyt Canver, efendim şim
di size... 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Ö zaman soru 
hakkımdan vazgeçerim. 

BAŞKAN — Efendim, madde üzerindeki görüş
meyi bitirdik. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Ama efendim, 
Sayın Bakan açıklama yaptılar; o zaman «Siz ko
nuşmayın, son söz milletvekilinin» diye... 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan oturdukları 
yerden konuştular, hatta ben kendilerine dedim ki 
buradan açıklama yapabilirsiniz; o zaman size konuş
ma hakkı doğardı. Oturdukları yerden konuştular. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Efendim, usu
le göre, zaten Sayın Bakanın oradan değil, buradan 
cevap vermesi gerekir. 

BAŞKAN — Hayır efendim, o şekilde. 
Şimdi size soru sormak hakkını veriyorum, bu

yurun efendim. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başka
nım, «Kimliğini bir belge ile veyahut polisçe, tanın
mış kişilerin tanıklığı ile ispat edemeyenler ve gös-. 
terdikleri belgelerin doğruluğundan şüphe edilen ki
şiler..;» diye bir ibare var yasa maddesinde. 

«Saat 01.30 civarında 3s bekçi yanıma gelerek, ne
reden gelip nereye gittiğimi sordular. Kendilerine Zon
guldak'tan geldiğimi, biraz sonra Zonguldak'a döne
ceğimi ve Devrek'ten evli olduğumu ifade ettim. Bu
nun üzerine bekçilerden biri, Sen bizi görünce termi
nalden dışarı çıktın, ver lan kimliğini dedi. Ben de 
emekli cüzdanımı cebimden çıkararak kendisine uzat
tım. Kimlik belgesini isteyen bekçi...» (ANAP sıra
larından «Böyle soru olmaz» sesleri) (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. Soru
sunu şimdi soracak; zeminini söylüyor (HP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Soruların şartlarını açıklamıştınız. 

BAŞKAN — Efendim, mütemadiyen konuşacak 
olursak, sorular bitmeyecek bu sefer. (ANAP sırala
rından gürültüler) 

LEYLA YENİAY KÖSEOÖLU (istanbul) — Siz 
«Açık ve kısa» diye, söylediniz. Siz sözünüzü tek
rarlıyorsunuz. 

BAŞKAN — Kimden bu selahiyeti alıyorsunuz. 
(HP sıralarından alkışlar) Siz mi kumanda edecek
siniz? Böyle bir şey yok. (HP sıralarından «At dı-
şar» sesleri) 

NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Sayın Başkanım, 
bir kitap okuyup, en sonunda soruyorlar. Burada 3 
gün bekleyelim mi? Böyle soru mu sorulur? (Gürül
tüler) 

BAŞKAN — Hayır efendim. (Gürültüler) 
Sayın Cüneyt Canver, sorunuzu sorun lütfen. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — «Emekli cüzda

nımı cebimden çıkararak kendisine uzattım. Kimlik 
belgesini isteyen bekçi, bu defa da nüfus cüzdanımı 
talep etti» (ANAP sıralarından gürültüler) 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Siz sorunun şartlarını açıkladınız; aykırı ha
reket ediyorlar, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Kısaltmaları için lazım gelen şeyi 
söylüyorum. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Kesmeniz lazım Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Şimdi soruyu sormak İçin, zemin 
malumatı vermiş oluyor. Mesele bundan ibaret ve kı
saltmasını da rica ediyorum. 

Buyurun. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — «Bendeniz, ina

nın tam 43 sene karakol kapısı görmedim, ama ilk 
defa bu yaşımda girdim ve dayak ziyafetiyle karşı
landım. Ancak, onların içinde iyileri varmış ki, beni 
yok olmaktan kurtardılar.» 

Mutazarrır : Falan. 
Olay : Darp. 
Yeri : Zonguldak ilinin Devrek ilçesi. (ANAP sı

ralarından gürültüler) Soruyorum... 
HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Olayı ad

liyeye götürün. 
BAŞKAN — Sayın Artukarslan, size 3 üncü de

fadır böyle müdahale etmemeniz için söylüyorum. 

— 360 — 
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CÜNEYT CANVER (Adana) — Delil olarak 1 
doktor raporu var. I 

«Netice : 11.10.1984 tarih ve 1984/5 sayılı Dev- I 
rek İlçe (...) kararıyla sanık Ibekçi Fevzi Onur ile I 
sanılk bekçi Mehmet öztok mahkemeye sevk edildi- I 
ler.» I 

'Sayın Balkanım, görüldüğü gibi kimlik ibrazın- I 
da bir açıklık olmadığı cihetle emekli cüzdanını I 
bir bekçi kimlik olarak kabul etmeyeibillir, Vatanda- I 
şın da başı böyle derde girebilir. Bu konuya bir açık- I 
lık getirmek gerekmez mi? (HP sıralarından «Bravo» I 
sesleri) I 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın Başkan, saygı değer milletve
killeri; bizim görüşmüş olduğumuz, Fois Vazife I 
ve Selahiyet Kanununun 17 nci maddesine ek bir 
fıkradır. 17 nci madde diğer hükümleriyle birlikte 
yürürlüktedir. 17 nci maddenin bu suale ilişkin fık
rası aynen şöyledir : I 

«Polis suç işlenmesini önlemek veya işlenmiş suç- I 
larm faillerini ele geçirmek için kişilerden kimliğini 
sorabilir. Bu istem karşısında herkes nüfus hüviyet I 
cüzdanı, pasaport veya resmî bir belgeyi göstererek 
kimliğini belirtmek zorundadır.» I 

Bu, yürürlükteki maddedir ve devam etmektedir. 
Bizim, daha kolaylık olsun ve daha pratik olsun dü- I 
şüncesiyle getirdiğimiz şu maddede, esasında meseleyi I 
daha rahatlatacaktır. Eğer bunlar da yoksa, belki I 
polisçe tanınmış bir kişi olduğu ispat edilebilirse, I 
yine bu vatandaşımız serbest kalaibilecekltlir. I 

Saygıyla arz ederim. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Balkan. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSİPER (Balıkesir) — Sayın Başkan, komisyon 
olarak bir açıklama yapmaya ihtiyaç hissediyorum, I 
müsaade eder misiniz? I 

BAŞKAN — Efendim, sorular başlanmıştır; bit» I 
sin. I 

İÇIŞLERI KOMISYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSİPER (Balıkesir) — Hayır, soru bakımından I 
değil de, arkadaşların sorularının şekli değişebilir. O I 
(balkımdan bir açMama yapmak. istedim. Bir maddî I 
'Hata var burada; arz edeyim. I 

BAŞKAN —Evet. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 

TUNÇSİPER (Balıkesir) — Efendim 6 nci madde I 
şöyle olacak: «2559 sayılı Kanunun 17 nci madde- I 
sinin birinci fıkrasının son paragrafı aşağıdaki şe- I 
kide değiştirilmiş ve maddeye ilki fıkra eklenmiştir.» I 
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!Bir maddî hata var, bu şekilde düzelmesini teklif 
ediyoruz. Zira, bir çerçeve kanundur bu efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon 
Başkanı. 

Sayın Reşit -Ülker, buyurun efendim. 
REŞİT Ü1KER (İstanbul) — Sayın Başkanım, 

benim elimdeki halen yürürlükte olan yasaya göre,, 
polis, suç işlenmesini önlemek veya işlenmiş suçla
rın faillerini ele geçirmek için kişilerden, kendinin 
polis olduğunu belirleyen belgeyi gösterdikten sonra 
Ifciml'igini sorabilir. Bu istem karşısında herkes nüfus 
hüviyet cüzdanı, pasaport veya resmî bir belgeyi 
•göstererek kimliğini ibelirtmek zorundadır. Hüküm 
Ibu. 

Şimdi, burada görüldüğü gibi, polisin nasıl hü
viyet soracağı açıklanmış. Ya suç işlenmesini önle
mek için veya işlenmiş suçların faillerini ele geçir
mek için. Hangi şartta? cKendüsinin polis olduğunu 
(belirleyen belgeyi gösterdikten sonra» diyor. Şimdi, 
bu, burada okuduğumuz metinden çıkmış gözüküyor. 
Bunun çıkarılmasının anlamı demokraside vahimdir. 
Çılkmış mıdır? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
'(Erzincan) — Hayır efendim, hayır. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Çikmışsa, niye 
çıkmıştır? Bunu öğrenmek »istliyoruta, bir. 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — Çıkmadığını sayın 
bakan ifade etti. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Karmakarışık bir 
madde, bizim de önümüzde var. 

BAŞKAN — Efendim, bitirsin sayın Reşit Ülker 
sorusunu, 

REŞİT ÜLKER* (Devamla) — İkincisîi; kişi hür
riyeti ve güvenliğinden balhseden Anayasanın 19 un
cu maddesinde, hangi hallerde tutuklama yapılacağı 
ve gözaltına alınacağı gösterilmiştir. O birindi fık
ra şöyle bitiyor:... «tutuklanması; halleri dışında 
kimse hürriyetinden yoksun (bırakılamaz.» 

Hüviyet göstermediği için karakolla götürme, bu 
maddenin neresindedir? Lütfetsinler, onu da söyle
sinler; Anayasanın neresine dayanıyor? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Polis Vazife ve Seîahiyet Kanununun 
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soruya mesnet olan fıkrası hâlâ yürürlüktedir, bu 
tasarıyla çıkarılmış değildir. 

İkindi sorunun cevabı, maddenin kendi içeriğin
de mündemiçtir. 

REŞİT Ü1KER (İstanbul) — Cevap vermiyor
lar yani. Anayasaya aykırı. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Salim Erel, buyurun efendim. 
Lütfen sorular kısa olsun; daha evvel de müker-

reren söylemiştim. Uzun olursa, tabiî cevap vermek 
imkânı zorlaşıyor. O bakımdan söylüyorum. 

SALIM EREL (Konya) — Sayın Başkan, görü
şülmekte olan 343 sıra sayılı yasa tasarısının 6 ncı 
maddesinde şu ifadeler vardır ve bununla soracağım 
soru da 2 tanedir. 

1. «Polisçe tanınmış kişilerin tanıklığı»... deni 
lİyor. Polisçe tanınmış kişiler iklimler olacaktır? Böy
le bir tanıklık yapacak insanların listesi karakollar
da asılı bulunacak mıdır? 

KÜLTÜR VE RURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Çok entere
san bir sual. 

SALİM EREL (Konya) — Öyle mi efendim? 
Ben soruyu size sormadım beyefendi. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Yatarak 
değil, konuşurken ayağa kalkacaksın. (HP sıraların 
dan gürültüler) 

SAUtM EREL (Konya) — Laubaliliğinizin ceza
sını millet çekiyor Mükerrem Bey. (Gürültüler) 

©ÂŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Neyse, 

bakanlığın kaldı gene üzerinde. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Ama sen bu 
kafayla bir daha mebus dahi olamayacaksın, son çır
pınışlarınız. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan lütfen siz 
bu şekilde konuşmuş olmayın ve bu şekildeki konuş
malara vesile vermiş olmayın efendim. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Kendisi ve
sile oluyor... 

BAŞKAN — Konuşuyorsunuz hâlâ efendim. 
Ben rica ediyorum sizden, Böyle karşılıklı konuşma 
yok efendim. 

SALİM EREL (Konya) — Sorumu tekrar edi
yorum. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSİPER (Balıkesir) — Anladık anladık.. Soru
yu anladık efendim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, soru soranlara lütfen mü
dahale etmeyelim. 

MEHMET DELICEOĞLU (Adıyaman) — Sayın 
Başkan, soru değil, yorum yapıyor. Lütfen kısa soru
larla sorsunlar. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Söyledik kısa sormalarını kaç defa. 
Efendim, herkesin bir konuşma üslubu var, arkada
şımızın üslubu bu. Siz ne karışıyorsunuz o üsluba? 

SALİM EREL (Konya) — Devam edeyim mi 
Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
SALİM EREL (Konya) — «Bu kişilere kimliği

ni ispatlamaları hususunda gerekli kolaylık gösterilir» 
diyor. Gerekli kolaylık nelerdir? Bunları öğrenmek 
istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Bakan, lütfen efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Kanunda yazılı belgelerle kimliğini i(s-
pat edemeyen veyahut yanında kimliği bulunmayan 
kişiler, kendilerini bulundukları muhitte tanıyanlarla 
polise ispatlama imkânına kavuşacaklardır. Yani 

• adamcağız diyecek ki, hangi karakofldaysa, «İşte şu
radaki bakkal efendi veyahut şurada falanca numa
ralı evde oturan şahıs beni tanır, size tanıtır, çağıra
lım soralım, ikna olursanız beni bırakın.» 

'Bu bir kolaylıktır, zorluk değil. Bu adamların is
mi listelerde yoktur. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Bakan, yalnız... 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
Erzincan) — Efendim, tamam. Ben size cevap veririm. 

M. TURAN BAYEZİT (Erzurum) — Niye ba
ğırıyorsunuz Sayın Bakan? 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Bakan, yalnız... 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Efendim, lütfen sözümü kesmeyin. 
SALİM EREL (Konya) — Müsaade buyurunuz 

efendim. Tatmin olmadım. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Cevap veriyorum, tatmin olup olma
mak sizin... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim... 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Ben cevap veriyorum efendim, ister 
tatmin olursunuz, ister olmazsınız. 
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M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ni
ye bağırıyorsunuz efendim? 

SALİM EREL (Konya) — Niye bağırıyorsunuz? 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Tamam efendim, sözümü kesmeyin. 
Ben sözü kesmeden dinledim, siz de benim sözümü 
kesmeyin efendim. 

SALİM EREL (Konya) — Polis gibi bağırmayın 
lütfen. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Bakan... 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Efendim, senin ben sözünü kesmedim; 
tekrar ediyorum. 

SALİM EREL (Konya) — Niye bağırmaya baş
lıyorsunuz? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sen de dinlemesini öğren. (HP sırala
rından gürültüler) 

SALİM EREL (Konya) — Niye bağırıyorsunuz? 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — öğren; evet. (HP sıralarından gürül
tüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Mil
letvekilini azarlıyor. (HP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, rica ediyo
rum. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Sa
yın Başkan, «sen» diye kime hitap ediyor? (HP sıra
larından «Sen» diye kime hitap ediyorsunuz?» ses
leri) 

BAŞKAN — Efendim, sürçi lisan olmuş olabi
lir, konuşma üslubu olabilir, her şey olabilir. Bir 
parça hoşgörüyle karşılayalım meseleleri. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Asa
bı bozuldu ise, tatil edin Sayın Başkan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Hayır hayır, asabımız bozuk değil. Bi
zim asabımız bozuk değil de, sizi sakinleştirmeye ça
lışıyoruz. (HP sıralarından «Asabmız'bozuk» sesleri) 

Değil değil. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen cevap verin 

efendim. 
NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Hem soruyorsu

nuz, hem cevap verirken de dinlemiyorsunuz. Lütfen 
dinleyelim de aksamasın çalışmalar. 

BAŞKAN — Sayın Yağcı, siz' de karışmayın efen
dim oradan. Sayın Bakan, tabiî kendisi lazım geleni 
söyler efendim. 

Buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan).— Tamam efendim, soruyu cevaplandır
dım efendim. 

SALİM EREL (Konya) — İkinci sorum?.. İkin
ci soruma cevap vermediler efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Bu madde içerisinde vardır sorunun ce
vabı efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sahura gideceğim, ben sorumu sorayım da 
gideyim. (Gülüşmeler) Müsaade ediyor musunuz Sa
yın Bakan? 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Nalbantoğlu en son
dadır. Arkadaşları müsaade ediyorlarsa, evet. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI NECAT 
TUNÇSİPER (Balıkesir) — Sahursuz' tut bu gece de 
Sayın Nalbantoğlu. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Nalbantoğlu, buyurun 
efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Karako
la götürülenlerin kimliği bir belgeyle tespit edilecek, 
deniyor. Acaba şoförlük ruhsatı, banka defteri, emek
lilik cüzdam belge sayılacak mıdır? (ANAP sıraların
dan «Yazıyor orada» sesleri) Aranan belgeler fotoğ
raflı olacak mı, olmayacak mı? 

İki : Kimliği tespit edilecek kişiler 24 saat müd
detle gözaltına alınacağına göre, bunların yiyecek, 
yatacak, yani iaşe ve ibateleri temin edilecek mi? 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN ~— Buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — İki sorunun cevabı da «Evet»tir efen
dim. 

BAŞKAN — Evet efendim, cevap bu. 
Sayın ibrahim Taşdemir, buyurun. 
İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Sayın Baş

kan, 6 ncı maddeye ek olarak getirilen birinci fıkra
da, karakola götürülüp haklarında tanzim olunacak 
evrakla beraber Adliyeye yerilirler» şeklinde bir iba
re vardır. Şimdi adliyeye verilmesine lüzum görülme
yenlerin akıbeti ne olacaktır? Bunlar derhal serbest 
bırakılacak mıdır? Eğer derhal serbest bırakılacak-
larsa fıkranın sonuna «Derhal serbest bırakılırlar» şek
linde bir cümlenin eklenmesinde mahzur var mıdır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — İlk sorunun cevabı «Evet»tir. 2 nci so-

— 363 — 



T. B. M. M. B ; 112 

runun cevabı önergeyle halledilecek bir konudur, 
benim cevaplandırmama gerek yoktur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Cahit Tutum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
6 ncı maddenin ikinci fıkrasında, «Polisçe tanınmış 
kişilerin tanıklığından» söz edilmektedir. Bu «polisçe 
tanınmış» ibaresinden neyi kastetmektedirler? Gerek
çede, «Tanınmış kişiler aracılığıyla» denmesine rağ
men, metinde «Polisçe tanınan» denmektedir, yani 
Zatı âliniz de dahil hepimiz ne kadar tanınmış olur
sak olalım, polisçe tanınmıyorsak, bu fıkranın kapsa
mına girmeyeceğiz demektir. Acaba Sayın Bakan 
böyle mi anlıyorlar? Neden gerekçedeki gibi «Tanın
mış kişiler aracılığıyla» demiyorsunuz da, «Polisçe 
tanınan» diyorsunuz ve bu aradaki «Polis» kimdir; 
karakoldaki polis var, emniyet amiri var, emniyet 
müdürü var, emniyet genel müdürü var, yani kim 
anlaşılıyor. Bu iltibasa mahal vermez mi Sayın Ba
kanım? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Bu sorunun cevabını biraz evvel ver
dim, iltibasa da mahal vermez. Polisçe tanınması 
da gereklidir efendim. Polisin tanımadığı bir kişi... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Tanınmış kişi ol
sa da olmaz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Evet olmaz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Arif Toprak buyurun efendim. 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Sayın Başkanım, gö
rüşülmekte olan Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
nun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında,, «Kimliğini 
bir belge ile veya polisçe tanınmış kişilerin tanıklığı 
ile ispat edemeyenler ve gösterdikleri belgelerin doğ
ruluğundan şüphe edilen kişiler...» şeklinde konulmuş 
cümleyi şöyle bir tatbikatta kullanır ise çözüm nasıl 
olur?.. Tatvan'ın bir köyünden at arabasına binmiş de-
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ğerli bir hemşehrimiz bacısı, kızkardeşi, eşi, anası, 
babası ile yola çıkıyor. Yolda eşinin ve kızkardeşinin 
nüfus kâğıtları at arabasından düşmüş oluyor, şehre 
geliyorlar, nüfus kâğıtlarını düşürdüklerinin farkında 
değiller, şehirden otobüse biniyorlar ve istanbul'a 
geliyorlar... 

ENGİN CANSIZOĞLU (Zonguldak) — Film ne
rede oynuyor, filmin adını söyle. 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Bu Türkiye'de çok 
olan olaydır, çünkü işsizlik yüzünden, açlık yüzünden 
mevsimlik göç vardır. 

Şimdi sayın bakandan soruyorum : Bu vatanda
şın yanında bulunan kızkardeşi ve eşinin kimlikleri 
olmadığı için polis arkadaşımız oraya gelen bu aileyi 
tanımıyor, orada bir tanıdığı da bulunmuyor; çünkü 
istanbul'a ilk defa gitmişler. Onlar içeride 24 saat 
kalacaklar. Bu takdirde nüfus kâğıtlarını (A) köyün
den nasıl tespit ettirecekler? (HP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Toprak. 
Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Bu soru ve benzeri sorular devamlı 
soruldu. Şimdiye kadar yürürlükte olan kanun mad
desi bunları içermiş olmasına rağmen, biraz evvel so
ru sahibinin söylediği acı tablolar henüz gerçekleş
miş değildir. 

ARİF TOPRAK (Niğde) -^ Gerçekleşti, çok ger
çekleşti Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Çünkü bu maddede suç işlenmesini ön
lemek, suç işleyenleri, failleri yakalamak tabirleri 
var. Böyle sizin anlattığınız gibi masum kimselerin 
yakalanması söz konusu değil. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Muhterem arkadaşlar, soru talebinde bulunmuş 

arkadaşlarımızdan 6 arkadaşımız sorularını sormuş 
oldu; geride 3 arkadaşımız daha var, fakat bazı ihti
yaçlar da doğmuş olabilir. O itibarla birleşime 03.30' 
da toplanmak üzere ara veriyorum efendim. 

Kapanma Saati : 02.36 
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ALTINCI OTURUM 

. Açılma Saati : 03,30 

BAŞKAN : Başkanvekili Turgut Halit Kunter 

KÂTİP ÜYELER : Yavuz Köymen (Giresun), Cemal özbilen (Kırklareli) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 112 nci Birleşiminin Altıncı Oturu
munu açıyorum. 

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

i. _ 4.7.1934 Tarihli ve 2559 Sayılı Polis Vazife 
ve Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri ko
misyonları raporları (1/692) (S. Sayısı ; 343) (Devam) 

BAŞKAN — Çalışmalara Beşinci Oturumda kal
dığımız noktadan devam edeceğiz. 

Hükümet ve komisyon yerinde. 
Beşinci Oturumda 6 nci madde üzerinde gruplar 

ve şahıslar adına konuşmalar olmuş, ondan sonra 
sorulara geçilmişti; 10 arkadaşımız soru talebinde bu
lunmuşlardı; bunlardan 7 tanesini icra ettik, şimdi ge
riye 3 arkadaşımız kaldı; Sayın Nuri Korkmaz, Sa
yın özer Gürbüz, Sayın Ruşan Işın. 

Sayın Nuri Korkmaz, buyurun efendim. 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Sayın Bakanım, 
biraz evvel arkadaşlarımızın sorduğu bir suale tekrar 
dokunmak istiyorum, bunu da bir suiistimal olarak 
kabul etmeyin lütfen. Sebebi de şu efendim : Polisçe 
tanınmış kişiler dendiği zaman, polisin tanıdığı kişi
ler genellikle görevi gereği suç işleyen kişilerdir, ör
neğin, o ilçede veya ilde gazino işletenler, pavyon 
işletenler, kaçakçılık yapanlar, vurgunculuk yapanlar, 
hırsızlık yapanları polis rahatlıkla tanır; ama sade 
bir vatandaşı, karakola düşmemiş bir vatandaşı ta
nıyamaz. Lütfen bu tanınmış kişilerin daha açık hale 
getirilmesini talep ediyorum. O bakımdan, bu suali
min esas cevabının yeterli boyutlarda verildiği kanı
sında değilim; bu tanınmış kişilerin ne şekilde değer
lendirildiğimi lütfen açıklayın. Birisi bu efendim. 

İkincisi : Doğuda ve Güneydoğuda yaşayan va
tandaşlarımızın coğrafî nedenlerle birçoklarının nü
fus ve hüviyet cüzdanları yoktur ve bunlar geçici 
olarak değişik bölgelerde geçici işçi olarak çalışırlar. 
örneğin, Güneydoğuda bulunan vatandaşlarımız ça
lışmak için geçici mevsimlik işçi olarak illere gelirler. 
Bunlar hüviyet cüzdanları olmadığı için şimdi bu ya

sa maddesi uyarınca birtakım nahoş hadiselerle kar
şı karşıya kalacaklardır. Bunlara lütfen bir açıklık 
getirin Sayın Bakanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nuri Kork
maz. 

Buyurun Sayın Bakanım. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
I (Erzincan) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil-
I leri; biz bu maddede «Polisçe tanınmış» derken şu

nu kastediyoruz : Samimî olarak ifade etmek lazım 
gelirse, biz sadece polisin suç işleyenleri veyahut da 
sanıkları veyahut da su>; işleyebilecek kişileri tanı
dığından hareket etmiyoruz, bulunduğu muhiti tanı-

I yan insanlar olarak kabul ediyoruz! Diyelim ki bir 
şehirde bir mıntıkada çalışan bir polis; hatta sade-

J ce bir mıntıkaya da mahsus değil, bu polis o şehrin 
I tümünde vazife gören polistir, eğer kendisi tanı-
I mıyorsa bir başka karakoldaki bir arkadaşına da so-
I rabilif. Orada mesela polis diyebilir ki : «Sen kimi 
I tanıyorsun?» «İşte Ahmet Efendiyi» dediğinde, polis 
I Ahmet Efendiyi tanımıyorsa, «Başka kimi tanıyor-
{ sun?» «Mehmet Efendiyi tanıyorum* diye ona yar

dımcı olabilir. 

I Ben tamamen sizin gibi düşünmüyorum ve sami-
I mî olarak da öyle düşünüyorum. İlle polisçe tanınan 

demekteki maksadımız bu; ama düşünün ki şimdi 
I ben bir başka şahsı gösteriyorum; ama onu ne polis 
I tanıyor, ne de polisin tanıdığı maruf bir kişi tanı-
I yor. Şimdi polis bununla hareket edemez ki. Bilmi-
I yorum bu konuda niye anlaşamadık, ben mi yanlış 
I düşünüyorum, siz mi bilemiyorum? 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Bir de ikinci so-
I rum vardı Sayın Bakanım. Güneydoğuda, nüfus kâ-
I gıdı olmayan vatandaşlarımızın durumları. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
I (Erzincan) ->- Elfendtirn, bu madde ile onu sağlayacağız 
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zaten. Güneydoğuda ve Doğuda nüfus kâğıdı olma
yan, nüfusa kaydedilmeyen vatandaşlarımızı da nü
fusa kaydetme imkânını sağlıyoruz ve gizli nüfus ola
yını önlemeye çalışıyoruz bu madde ile. 

SÜLEYMAN KOYUNCUGİL (Gaziantep) — 
Nezarete alarak değil Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Efendim' nezaret değil ki, niçin neza
ret olsun? Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun ilgili 
maddesi, şimdiye kadar tatbik edilmiş olan madde 
halen yürürlükte; ama Güneyde ve Doğuda nüfusa 
kaydedilmemiş olan vatandaşlarımızla polis karşılaş
tığında, onun nüfusa tescilini sağlayabilecek. Neza
retle ilgisi yok; nüfus dairesine gidecek yani. Belki 
de hepimizin şikâyet ettiği bir konu böylece rahat
lıkla giderilmiş olacaktır. Ben bir mahzur görmüyo
rum. 

Saygı ile arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
{Sayın özer Gürbüz, buyurun efendim. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Sayın Başkanını, 
ben de açıklık getirmek için, uygulamada kolaydık 
sağlamak için tutanaklara geçmesini istediğimi bazı 
açıklamaları sayın bakandan rica ediyorum. 

'Madde incelendiğinde, üçüncü fıkrasında «Kimli
ğini bir belge ile veya polisçe tanınmış kişilerin ta
nıklığı ile ispat edemeyenler» diyor. 

Bir altta, dördüncü fıkrada, «Kimliği tespit edle-
meyen veya nüfusa kayıtlı olmadığı anlaşılan» de
niyor. Daha çok bu dördüncü fıkra üzerinde dur
mak istiyorum. «Kimliği tespit edilmeyen veya nü
fusa kayıtlı olmadığı anlaşılanlar»... Bu durumu an
laşılanlarla ne yapılacaktır? «Nüfus idarelerine gönde
rilmesi gerekenlerin parmak izi veya fotoğrafları 
alındıktan sonra, kimliklerinin tespiti veya nüfusa 
kayıtlarının temini için tüzükte gösterilen esas ve 
usullere göre işlem yapılır» deniyor. Burada bir tü
zükten bahsedilıiyor. Hürriyeti kısıtlayan ya da hür
riyeti çerçeveleyen bir yasada tüzüğe atıf yapılınca, 
Hangi tüzüğe, ne ölçüde atıf yapıldığını bilmemiz 
•gerekir. Bizim kabul edeceğimiz bu madde ile bir 
tüzüğe atıf yapılıyor. 

Yukarıda üçüncü fıkrada, 24 saat tutma yetkisi 
var polisin. Aşağıya geçiyoruz dördüncü fıkraya, 
«Kimliği tespit edilemeyen veya nüfusa kayıtlı olma
dığı anlaşılan» deniyor. Şimdi 2 türlü anlaşılma olu
yor; 'birincisi üzerimde kimlik yok, ya da kimliğin 
kime ait olduğu anlaşılamıyor, tespit edilemiyor; 
ikincisi de nüfusa hiç kaydı yok. 
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Sayın bakanın demin bahsettiği nüfusa kaydı ol
mayanlar kesim dediğimiz, kütük dışı, kayıt dışı ka
lanlar mıdır, yoksa yabancılar mıdır? 

(Hüviyet aramasında bir yabancı ele geçti .hüvi-
yetsiz, polis bunun için ne uygulama yapacak? Ya 
da iskâna tabi olan son kabul ettiğimiz vatandaş
lardan geldi, buna ne yapılacaktır? 

Şimdi esas zabıtlara geçmesini istediğim için 
sorduğum soruyu arz ediyorum : Maddenin üçüncü 
fıkrasında polis 24 saat tutuyor ve kimliğini ispatta 
kolaylık gösteriyor. Peşindeki fıkrada ise, tüzüğe bı
rakıyor olayı. Bu tüzükle ne yapılacaktır? 24 saatfk 
nezaret acaba ortaya gelecek midir? 

Sayın Toprak'm da belirttiği gibi, diyelim ki kimli
ğini saptayamadı polis İstanbul'da; kimliği saptan-
mad»; bu tüzük hükmü olarak, adarnlı olarak mı 
nüfus idaresine gidip kaydının yapmasını istiyor, 
yoksa serbest mi bırakıyor? Uygulamada büyük güç
lükler çıkabilir. Uygulamada güçlük çıkınca tutanak
lara bakıyoruz, acaba neler görüşülüyordu diye; ge
rekçesi de açık değil. Tutanaklara geçmesi yönünden 
bu konuda sayın bakan bir açıklama yaparlarsa çok 
faydalı olacaktır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özer Gür

büz. 
Buyurun Sayın Balkan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Efendim, bu getirmek istediğimiz veya
hut görüşmesini yaptığımız madde metninde şöyle 
bir . ibare var: «Yirmidört saati geçmemek üzere 
polisçe gözaltına alınabilir» Şimdi bunun haricinde 
bir gözaltına alma süresi mevzubahis değildir efen
dim, yani bu müddetler içerisinde olacaktır, bunun 
başka bir şekli de düşünülemez. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Tüzük yok Sayın 
Balkanım, hangi tüzük? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Efendim, bakın şimdi, Medenî Kanuna 
göre çıkarılmış bulunan evlenme ve nüfus işleriyle 
ilgili tüzük. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Nüfus işleriyle ilgili 
tüzük. 

İÇtŞLERI BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Nüfus işleriyle ilgili tüzük; yani nü
fusa kayıtlı olmayan vatandaşımızı şu tüzük çerçe
vesinde nüfusa kaydedeceğiz. Burada bizim madde
den anladığımız ve kastettiğimiz mana budur, yani 
bir bakıma hizmet ediyoruz. 

Arz ederim efendim. 
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ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Tutanaklara geçmesi | 
açısından yararlı oldu, teşekkür ederini. I 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
©uyurun Sayın Işın. I 

RUŞAN IŞIN (Sivas) — Sayın Başkanım, şu an
da görüşülmekte olan maddenin üçüncü fıkrasında I 
yer alan ve benden önce konuşan arkadaşlarımın da I 
tereddütlerine mazhar olan olayla ilgiıli olarak, sa- I 
ym bakandan bazı hususların daha açığa kavuşması- I 
nı istirham edeceğim. I 

«Kimliğirii bir belge ile veya polisçe tanınmış kişi
lerin tanıklığı ile ispat edemeyenler ve gösterdikleri I 
Ibelgelerin doğruluğundan şüphe edilen kişiler» denil- I 
mektedir. Örneğin, burada gösterilen kimliğin doğ- I 
ruluğundan şüphe yetkilisi tamamen polis görevlileri
ne verirmiş bulunuyor. Gösterdiği kimliğin gerçek I 
olup olmadığı veya doğruluğundan şüphesi olup ol- I 
madiği yetkisi tamamen polisin insiyaıtiflinde. Herhan
gi bir kişiye karşı, arasında olan bir husumet nede- I 
niylte bir polis o kişinin hüviyetini isteyip, senin hü
viyetinden şüphe ediyorum diye karakola götürüp I 
24 saat gözaltında tuttuğu takdirde ne gibi olaylarla 
karşı karşıya kalabilecektir? örneğin, o vatandaşın I 
hüviyetinin doğru olduğu ortaya çıkar ise,* o taîkdir I 
yetkisini kötüye kullanan emniyet görevlisi arkadaşı
mıza herhangi (bir cezaî müeyyide uygulanması düşü- I 
nülüyor mu? Ben bu konuda sayın bakanıma Meclis I 
zabıtlarına intikal etmiş bir olayı da ifade ve bunun- I 
lada (bağdaştırarak konunun daha da açıklığa kavuş
masını isteyeceğim. I 

Sivas'ta bir telefon olayım sayın eski içişleri I 
Bakanımıza anlatmıştım. Sayın İçişleri Bakanımız bu I 
kürsüde, telefon edilen yerin bir karalkoi olduğu ve I 
rahatsız edilen bayanın şikâyeti üzerine de bir emni
yet görevlisinin görevinden alındığını, 2 kişi hakkın- I 
da da yasal işlemllerin devam ettiğini söylemiş idi. I 
Ancak bu işlemin gerçekleşmediğini öğrendiğimde, I 
aynı konuyu sayın Ibakanırnıza bütçe müzakerelerin
de de intikal ettlirdkn. Sayın bakanımın bu konu- I 
daki samimiyetlerinden hiç şüphem yoktur. Belki 
zamanı olmadı, belki talimatını verdi; ama bana I 
gelmedi. Orada da olayı takip edeceğine ve bu konu
larda bana malumat vereceğine dair açıklamaları I 
Meclis zabıtlarında vardır. (ANAP sıralarından I 
gürültüler, «Böyle soru olur mu?» sesleri) I 

BAŞKAN — Efendim lütfen; şimdi soruyu so- I 
ruyor. I 

Evet, efendim, sorunuzu sorun. I 
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RUŞAN IŞIN (Sivas) — Burada görevli polis 
memuru arkadaşlarımız, davasından vazgeçmesi için 
bu aileyi devamlı rahatsız eder, sokakta her gördü
ğünde hüviyet sorup karakola götürürse, bu görevlile
rin bu davranışları acaba bir cezaî müeyyideye tabi 
tutulabilecek midir? 

(Sayın balkanımızın bu hususta biıllgi vermesini 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Efendim, müsaade ederseniz,, şimdi 
göstermiş olduğu belgeden şüphe edilmesi halinde 
bu vatandaşımızın kendisini polisçe tanınmış kimse
lerce de ispat etmesi tanıtması imkânı vardır. 

HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — Polis 
hırsızı, arsızı tanır. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Niçin polis hırsızı, arsızı tanısın? 
Efendim, herhalde biz başka dünyalarda yaşıyoruz. 
Bizim bulunduğumuz yerlerde polis, aşağı yukarı 
muhitlindeki herkesi tanır. 

HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — Beni 
de tanır mı yani? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Bilmiyorum. 

Biraz evvel diğer cevapllammda da belirttim, bu 
madde yürürlükte olan maddeye daha bir ilave mad
dedir, daha kolaylık getiren bir maddedir. Burada 
şartlar daha katıdır, burada yumuşatılmıştır. 

Bu telefon olayı hakkında konuyu aynı hassasi
yetle takip edeceğim ve sonucu zatı âlinize bildire
ceğim efendim: 

Arz ederim. 
RUŞAN IŞIN (Sivas) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Muhtierem arkadaşlarım, değerli milletvekilleri, 

6 ncı madde üzerinde gruplar ve şahıslar adına ko
nuşmalar yapılmış ve bitmiş; sorulara geçilmiş, so
rular da sorulmuş ve sonuçlanmıştır. Son olarak, şim
di sıra verilmiş bulunan önergelere gelmiştir. 6 ncı 
madde üzerinde yaklaşık 60'a yakın önerge vardır. 
(HP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar, gülüşme
ler) 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Ku
sura bakmayın, yetiştiremed'ik; üzüleceksiniz. (ANAP 
sıralarından,» Hazır olanlar mı?» sesi) 

* BAŞKAN — Evet. 
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'13 Haziran 1985 günü; yani bugün tabiî yine 
aynı minval üzere, aynı tempo i$e çalışmak duru
mundayız. O itibarla, dün sabahteyfin saat 10,00 da 
başladığımız çalışmayanımız bugün yaklaşık saat 
04,00'e kadar devam etmiştir. Yani, bir insan taham
mülünün fizikî olarak çalışma bakımından haddî 
azamîsine erişmiş bulunuyoruz. 

VI. — SORULAR VE 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. \— \Erzincan i^îilletvekili Veysel Varofun, ilkokul 
•öğretmenlerinin )yaz tatillerine ilişkin sorusu ve jfcfi/ff, 
Eğitim Gençlik <ve $por {Bakanı İM. Vehbi Dinçerler'in 
yazdı \cevabt (7/543) ' 

• Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların, Sayın Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandıo-
masına delaletlerinizi saygı ile arz ederim. 

Veysel Varol 
Erzincan 

1. — 100 üncü yılda, okuma ve yazma kurslarına 
kaç öğretmen; katılmış ve bunlardan kaçına teşekkür 
(belgesi verilmiş, kaçına verilmemiştir? Okul müdür
lerine, teşekkür belgesi verilip de, bizatihi görev ya
pan, sınıf Öğretmenlerine teşekkür belgesi verilmıemiş 
olanlar var mıdır? (Örneğin, B. Esma Suhan ilkokulu
na Beşiktaş) 

2. — Gerek 222 sayılı Kanun, gerekse 657 sayılı 
kanunlar, ilkokul öğretmenlerinin, yaz tatilinde iki ay 
izin kuılianacaklarını sarih olarak belirtmelerine rağ
men, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının 1984 
iş takviminde bu izinlerin 50 gün olarak kullanılması
nı emretmiş bulunmaktadır. Bu kısıtlama neye müs
tenit olarak yapılmaktadır? 

O itibarla çalışmalarımızın daha salim ve sağ
lıklı olması için ve önergelerin İsteminden başla
mak üzere. 13 Haziran 1985 Perşembe günü, yani 
buıgün saat lO.OO'da toplanmak üzere birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma Saati : 03.55 

CEVAPLAR (Devam) 

Türkiye IBüyük Millet Meclisiı Başkanlığına 
İLGÎ : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 

Sekreterliğinin 14.5.1985 gün ve Kanunlar ve Karar
lar Dairesi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Mü
dürlüğünün 7/543 349İ6/1B8I18 sayılı yazısı. 

Ib) Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınım 
28.5.1985 gün ve İlköğretim Genel Müdürlüğünün 
050. Mev. Şb. Md./>107Ö5 sayılı yazısı. 

Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un okuma -
yazma kurslarında ödüllendirme (1) ve çalışma tak
vimi (2) ilgi (a) yazı eki soru önergesi incelenmiştir. 

Atatürk'ün doğumunun 100 üncü yılımda başlatılan 
okuma - yazma seferberliğine etkin ve aktif bir çalış
ma ile katılan kamu ve eğitim yöneticileri başarı ve 
üstün başarı belgeleri ile mükafatlandırılmaktadırlar. 

Onayla tespit edilen başarı ve üstün başarı belgesi 
verilmesi ile ilgili ekteki kıstaslar valiliklere bildiril
miştir. Buna göre valilikler bu kıstaslara uygun başarı 
ve üstün başarı belgesi verilmesi gerekenleri Bakanlığa 
toplu listelerle ayrı ayrı bildirmektedirler ve bu liste-

• • • - < « 

T. C. 
Millî Eğitim' Gençlik ve 

Spor (Bakanlığı 12.6.1985 
Çıraklık ve Yaygın Eğitim 

Genel Müdürlüğü 
Sayı :• 3,15, Oku. Yaz. Şb. Md. - 5386 
Konu : Soru önergesi 
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lerlde başarı ve üsttün başarı belgesi verilmesi uygun 
görülen kişilerin adı - soyadı, doğum yeri, doğum ta
rihi, baba adı ve görevi ile kaç nolu kıstasa göre ödül 
verileceği belirtilmektedir. Valiliklerden alınan bu lis
teler Bakanlık oluru ile kurulan bir komisyonca de
ğerlendirildikten sonra Valilik 'listesine uygun olarak 
başarı ve üstün başarı belgeleri düzenlenmekte ve 
belgeler valiliklere gönderilmektedir. 

Bu genel açıklamalardan sonra; 
il. 100 üncü yılda I. Dönemde 54.4816 okuma -

yazma kursu açılmış ve bu kurslarda kamu ve eği
tim yöneticilerinin yanısıra çeşitli meslek grupların
dan gönüllü kişiler öğretmen olarak görev almışlardır. 

Günümüze kadar, başarı ve üstün başarı belgesi 
verileceklerde aranan kıstaslara uygun vali, kayma
kam, okul müdürü, öğretmen, muhtar, imam vb. çe
şitli meslek gruplarında 22.843 kişiye başarı belgesi 
2.730 kişiye ise üstün başarı belgesi verilmiştir. 

önergede sözü edilen. İstanbul ili Beşiktaş ilçesi 
B. Esma Sultan ilkokulunun durumu kayıtlarımızdan 
incelenmiştir; 22.4.1982 gün ve 335718 sayılı üstün 
başarı belge teklifine bağlı olarak adı geçen okulda 
8 üstün başarı belgesi, 16,11,19811 gün ve 336992 sayılı 
başarı belgesi teklifine bağlı olarak da 11 Öğretmene 
başarı belgesi verilmiştir. 

Aldı geçeri' okulda okuma - yazma kurslarına ka
tılmış okul müdürü ve öğretmenlerde.! başarı ve 
ûstıün başarı belgesi verileceklerde aranacak kıstaslara 
uygun olanlara bu belgeler verilmiş, bu kıstaslara uy
gun olmayanlara ise başarı ve üstün başarı belgesi 
verilmemiştir. 

2. Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un ilkokul 
öğretmenlerinin yaz tatılindeki iki aylık izinlerinin 50 
gün olarak kullanıldığına ilişkin ilgi yazı ve eki in-' 
celenmişbir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 103 üncü 
maddesi gereğince, öğretmenler yaz tatili ie dinlenme 
taltillertinıde izinli sayılırlar. 

222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanuıaunun 43 ün
cü maddesinde ise «İlkokulların yaz tatili, sınavların 
bitimi tar|hinden yeni öğretim yılı başına kadar sürer. 

a) 'Öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız iki ay 
izinlidirler. 

Ancak, bu iki aylık izin sürelerine dokunulmadan 
kalan tatil zamanlarında yönetmeliğinde saptanacak 
meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlüdürler.» 

Denilmektedir. 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 

okulların 1984 - 1985 öğretim yılı çalışma takviminde; 
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1984 - 1985 öğretim yılı 17 Eylül 1984 tarihinde 
başlamıştır, 

Aynı öğretim yılında; 
a) iKlöy ilkokullarında görevli öğretmenlerin 

31.5;1985, 
b) Şehir ve kasaba ilkokullarında görevli öğret

menlerin ise 14 Haziran 1985, 
Tarihlerimde tatile girecekleri belirtilmektedir. 

c) Tatilin uzun olması sebebiyle, öğretmenlerin 
tatile girecekleri tarihten sonra istedikleri yerlerde 
yapmak üzere meslekle ilgili ihtiyaç duyulan konular
da ferdî görev verilmesi ve bu çalışmaların 9 Eylül 
1985 tarihinden itibaren değerlendirmesi 10.5.1985 ta
rih ve 9804 sayılı yazımızla valiliklere bMriilrniştir. 

Buna göre, öğretmenlerin 1984 - 1985 öğretim yı
lındaki yaz tatili 50 gün değil, ilgili kanunlarda be
lirtilen süre olan iki ayı da geçmektedir. 

(Bilgilerinize arz ederim. 
M. Vehbi Dinçerler 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı 

Üstün Başarı Belgesi Verilmesi ile ilgili Ölçütler 
II. Her dönemde okulunda en az 6 veya daha 

yukarı sayıda okuma - yazıma kursu açan okul idare
cilerine; 

2. Okulundaki kurslara idarecilik yaptığı gibi bir 
yü içinde kendisi de ayrıca ücretsiz olarak iki kurs 
açıp öğreticilik görevi yapan okul idarecilerine; 

3. Millî Eğitiim Bakanlığı Vakfına okuma - yazma 
seferberliğinde kullanılmak üzere en az 100.000 TL. 
ve dalha yukarı miktarda yardımda bulunanlara; 

4. illinde 1 2 - 4 4 yaş arası okuma - yazma bil
meyen nüfusun % 25 ve yukarısını okur - yazar 
duruma gelmesini sağlayan Mülkî Amirlere, Sıkıyö
netim Komutanlarına, Millî Eğitim Müdürlerine ve 
Halk Eğitim Başkanlarına; İlçelerinde 1 2 - 4 4 yaş 
arası okuma - yazma bilmeyen nüfusun % 25 ve 
yukarısını okur - yazar durulma gelmesini sağlayan 
Kaymakamlara, Jandarma Komutanlarına, İlçe Millî 
Eğitim Müdürlerine, ilköğretim Müdürlerine, Halk 
Eğitim Merkezi Müdürlerine ve Halk Eğitim Merkezi 
Müdür Yardımcılarına; Köylerinde 12 - 44 yaş arası 
okuma - yazma bilmeyen nüfusun % 25 ve yukarısı
nı okur - yazar duruma gelmesini sağlayan Muhtar
lara; 

5. Kendıi bölgesindeki mevcut okulların tamamın
da en az 1 kurs açılmasını sağlayan ilköğretim Mü
dürleri ve Halk Eğitim Müdürlerime; 
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6. Okuma - yazma seferberliğinde bulunduğu 
yöredeki çalışmaları, halikı motive etmeleri sonucu o 
ıböfligede veya o köyde % 100'e ulaşan bir başarı te
min eden köy muhtarları, imamlar ve ebelere; 

ıBaşarı Belgesi Verilmesi ile îllgili ölçütler 
1. Her dönemde köy okullarında en az 2, kasa

ba ve şehir okullarında en az 4 kurs açan okul idare
cilerine; 

2. Ücretsiz kurs açan öğretmen ve usta öğretici
lere; 

3. Kursa öğretmen götürme ve denetim için araç 
tahsis eden Daire Amirlerine; 

4. Okuma - yazma kursunun açılması için yer, 
ısıitma, aydınlatma ve diğer (giderleri karşılayanlara; 

5. Ücretli kurs açaraik 1 yılda en 100 kişiye oku
ma - yazma öğreten öğretmen ve usta öğreticilere; 

6. Ücretli olarak kurs açıp da % 75 ve daha 
yulkarı başarı sağlayan öğretmenlere; 

7. Okuma - yazma seferberliğinde kullanılmak 
üzere Millî Eğitim Bakanlığı Vakfına 50.000, - İOO.OOÖ 
(TL. arasında bağışta bulunanlara; 

'8. Resmî, özel kurum', kuruluş ile işyerlerinde 
50 kişiye kadar kendi imkânları ile okuma - yazma 
öğreten yetkililere; 

9. İlinde okuma - yazma bilmeyen nüfusun % 
10 - 25'ini bir öğretim yılında okuma - yazma kurs
larından geçiren Mülkî Amirlere, Sıkıyönetim Ko
mutanlarına, Millî Eğiltim Müdürlerine, ve Halk 
Eğitim Başkanlarına; İlçelerinde okuma - yazma bil
meyen nüfusun % 10 - 25 İni bir öğretim yılında 
»okuma - yazma kurslarından geçiren Kaymakamlara, 
Jandarma Komutanlarına, tlçe Millî Eğitim Müdür
lerine, ilköğretim Müdürlerine, Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürlerine ve Halk Eğitim Merkezi Müdür Yar-
dımciîarıına; köylerinde okuma - yazma bilmeyen nü
fusun % 10 - 25'inıi bir öğretim yılında okuma - yazma 
kurslarından geçiren Muhtarlara; 

10. Denetleme görevi yapanlara (Teftiş bölgesin
de açılan okuma - yazma kurslarını % 80'in üzerinde 
denetleyenlere;) ' 

fiil. Ceza ve tutukevlerinde zor şartlar altında hiz
met veren öğretmenlere; 

il 2. lîl ve ilçe merkezleri ite biriden fazla öğretme
ni bulunan köy okullarında kurs açtırıp fazla mesai 
ücretli almayan okul idareci ve hizmetlilerine; 

13. Okuma - yazmanın önemini benimsetip halkı 
vaaz ve hutbelerle motive eden müftü ve imamlara; 

14. IKendi görev yaptığı köyden başka bir köyde 
gönüllü olarak okuma - yazma kursu açmış ve başarı
lı olmuş öğretmenlere. 
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2. — Konya Milletvekili ıSaüm ErePin, Konya -
Haydarpaşa arasındaki tren seferlerine ilişkin sorusu 
ve Ulaştırma JBakanı Veysel Atasoy'un yazılı ıcevabı 
(7/562) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Balkanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 
Salim Erel 

IKoınya 

Konya - Haydarpaşa arasında sefere konulmuş 
olan Meram Ekspresi, beklenilen hizmeti yerine ge
tirememektedir. Eski ve bakımsız vagonlardan oluş
turulan, devamlı rötarlı giden ve adından başka 
ekspres dizi ile benzerliği olmayan bu trenden yol
cular hoşnut değildir. 

Ulaştırma Bakanlığımın, D.O. ulaşımı .bakımından 
ülkemizin diğer bölgelerinde, örneğin: Haydarpaşa -
Ankara, Ankara - îzmir, Ankara - Kayseri - Sivas ile 
daha pek çok ulaşım merkezleri arasında modern va
gonlardan oluşan Mavi Tren - hızlı tren seferleri ya
pılmaktadır. Bu nitelikte ve Haydarpaşa Garına sabah 
ericen saatlerde ulaşan ve ayrıca Konya'ya bağlı Çum
ra, Karaman ve Ereğli ilçelerinin de yararlanabileceği 
bir tren dizisinin Konya - Haydarpaşa arasında hizme
te sunulması için Bakanlığınızca bir çalışma yapılıyor 
mu? 

Konu ile ilgili bilgi verilmesi. 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 21.6.1985 

Araştırma, Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu Başkanlığı] 

APK : IV.Ol .011/397 - 20049 
Konu : Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ıtLGt: 27 Mayıs 1985 tarih ve K.K.D. Bşk, 7/562 -
3603/14233 sayılı yazınız. 

Konya Milletvekili Sayın Salim Erel'İn TBMM 
Başkanlığına verdiği ve tarafımdan yazılı olarak ce
vaplandırılmasını istediği soru önergesinde yer alan 
hususlar incelenerek ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim, 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Bakanı 

Soru : Konya Haydarpaşa arasında sefere ko
nulmuş olan Meram Ekspresi, beklenilen hizmeti yeri
ne getirememektedir. Eski ve bakımsız vagonlardan 
oluşturulan, devamlı rötarlı giden ve adından başka 
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ekspres dizi ili benzerliği olmayan bu trenden yolcu
lar hoşnut değildir. -

Ulaştırma Bakanlığının, DDY ulaşımı bakımından 
ülkemizin diğer bölgelerinde örneğin: Haydarpaşa -
Ankara, Ankara - İzmir, Ankara - Kayseri - Sivas 
ile daha pek çok ulaşım merkezleri arasımda modern 
vagonlardan oluşan Mavi Tren - hızlı tren seferleri 
yapılmaktadır. Bu nitelikte ve Haydarpaşa Garına 
Sabah erken saatlerde ulaşan ve ayrıca Konya'ya 
bağlı Çumra, Karaman ve Ereğli ilçelerinin de ya
rarlanabileceği bir tren dizisinin Konya - Haydarpaşa 
arasında' hizmete sunulması için Bakanlığınızca bir 
çalışma yapılıyor mu? 

Cevap : TCDD işletmemizin vagon parkında, imal 
ftanilhti eski olan yolcu vagonları mevcuttur. Ekspres 
'trenleri, özellikle imal tarihi yeni olan yolcu vagon
ları ile teşkil âdilmektedir. Ancak, İşletmemizin elin
de bulunan yolcu vagon'larının onarıma tabi tutul
ması, revizyona göndeıütaesi ve trafikte meydana ge
len aksamalar nedeni ile-dizilerin zamanında varış 
garlarına ulaşamaması gibi hallerde, mecburen imal 
tarihi eski vagonlar kullanılmaktadır. Bu tip vagonlar, 
ıtren dizilerine ilave edilmeden önce titizlikle ve özen
le temMeittirilmökte, arızaları giderilmekte, gerekli 
bakımları yaptırilmalktadır. Bu meyanda, Adapazarı 
Vagon Fabrikalarımızda imal edilen yeni yolcu va
gonları servise girdikçe, eski vagonlar peyderpey ser
visten alınacaktır. 

Meram Ekspresinin İstanbul'a daha erken varması 
ve İstanbul'dan da daha geç saatlerde hareket ettiril
mesi hususunda yapılan çalışmalar sürdürülmekte 
olup, Ağustos ayı içinde uygulamaya geçilecektir. 

Meram Ekspresinin Konya'dan ileriye uzatılması 
hususu ise, yukarıda belirtilen düzenlemenin gerçek
leşmesi halimde Konya'daki duruş müddetini azalta
cağından bu zaman içimde seferin tamamlanması müm
kün olamayacaik, dolayısıyla da bir ilave diziye ihtiyaç 
duyulacaktır. Ayrıca, birinci paragrafta belirtilen ne
denler, bugün için ayrı bir dizinin çalıştırılmasına 
imkân vermemektedir. Ancak,; Meram Ekspresinin 
varış - kalkış saatlerinin değiştsirilmesliyîe birlikte ve 
imkânlar nispetinde vagon ilavesi yapılarak, daha fazla 
yolcunun fayadlandırılrnasına çalışılacaktır. 

5.ı >—• HdfaVj Milletvekili Abdurrakman Demirtaf 
m, Suriye Devletinin \Hatay filimizi kendi fimrları için
de gösteren broşürler ftağıttığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sorusu {ve {Dışişleri îfiakanı Vakit Halefağ-
lu'nun yazdı cevabı {7/565)! 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Suriye Turizm Bakanlığınca yayınlanan ve çeşitli 

dillerde basılan broşürlerde Hatay bir defa daha bu 
ülkenin sınırlan içimde gösterilmektedir. Bu huhusta 
aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Turgut özal 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda 
delaletinizi saygıyla rica ederim. 

Abdurralhman Demirtaş 
Hatay 

1, Suriye Devleti anlaşmalara rağmen Hatay'la 
ilgili yemi broşürü dünyaya dağıtmıştır. Bu hususta 
Cumhuriyet Hükümıeibimliz Suriye Devletine ne gitti 
bk işlem yapmaktadır? 

2» Bu hususta ine gibi tedbir alınmıştır? -

T, C. 
Dışişleri Bakanlığı 

Sayı: ÎSOA - 1 - 213 - 215 
Konu : Yazılı soru önergesi hakkında. 

11.6.1985 

Türkiye Büyük MIMet Meclisi Başkanlığına 

Itlgi : 24 Mayıs 1985 tarihli ve 7/565 - 3624 sayılı 
yazıları. 

Sayın Başbakanımız, Hatay Mütefcvekili Abdurrah-
man Demirtaş tarafından yöneltilen ilgideki yazıla
rında bahse konu yazılı soru önergesiriin kendileri 
adına tarafımdan cevaplandırıılrnasını tensip etmiştir. 

Söz konusu önergenin cevabı ekte sunulmaktadır. 
Saygılarımla arz ederim, 

Vahit Halefioğlu 
Dışişleri (Bakanı 

Hatay MillöövekiM Abdurrahman Demirtaş'ın yazüı 
soru önergesine cevap 

Suriye makamlarınca hazırlanıp, dağıtıllaın bazı ha
ritalarda Hatay illimizin Suriye sınırları dahilinde gös-
terlitaek gayretine girildiği ötedeniberi müşahade edi
len bir husustur. Bu konuda şimdiye kadar zamanı 
ve yeri geldikçe Suriye makamları nezdinde ikaz ve 
girişimlerde bulunulmuştur. Bundan sonra da aynı 
şekilde davranılacağı tabiidir. 

Hatay ilimizin Türk vatanının asırlardır 
bölünmez bir parçası olması karşısında bu gibi 
davranışlarda ısrarın, bölgedeki diğer sınır- kom
şularımızla geliştirilen yakın dostluk ilişkilerimin Su
riye ile de tesisini engellemekten başka bir amaca 
hizmet edemeyeceği aşikârdır. Bu gerçeğin Suriye ma
kamlarınca idrak edileceğine olan inancımızı muhafaza 
etmek istemekteyiz. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

1112 MCt BİRLEŞİM 

12 . 6 . 1985 Çarşamba 

Saat: 10.00 

İH ' 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUMLARI 
. . 2 • 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — Erzurum Milletvekili Hilimi Nallbantoğlu" 

nun, Türkiye Kömür İşletmelerimn kömür üretim ve 
satışlarına ilişkin Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü «öru önergesi (6/358) (1) 

2. — İzmir Mllletivtelkili Işılay Saygın'ın, yeminli 
özel teknik büro kuran belediye meclisi üyelerine 
'Iis/kİn îçlişleıi Bakanımdan sözlü soru önergesi 
(6/392) (1)) 

3. — Çorum Milletvekili Ali Rıza Akaydın'ın, 
Kbnya Merkez İlçeye bağlı Sarıcalar Köyü mera
sında işfleftiHdiği iddia edilen maldene ilişkin Enerji 
ve Talbiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/393) (1)) 

4. —.Erzurum MİMdUvekîli Hilmi Nalbantoğlu, 

nun, Türkiye Kömür İşle'tmelerine İlişkin Enerji ve 
Talbiî Kaynaklar Bakanından . sözlü soru önergesi 
(6/359) (1) 

5. — :Sinop MllblJvekiJi Hillroi Biçer'in, Türkiye' 
de F - 16 uçaklarının yapılması projesine ortak olan 
Ibir firmaya iiliîşkin Başbakandan sözlü 'soru önergesi 
(6/328) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

6. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Bakanlıkta zorunlu nakil yapıldığı iddialarına ilişkin 
Milî Eğittim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi {6/391) 

7. — Adana MMetvefeili Cüneyt Canver'in ceza
evlerinde bulunan fikir 'suçlularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/342) 

8< — Adıyaman MileHvekilİ Ahmet Sırrı Özbek' 
in, Adıyaman tli Gölbaşı İlçesinde kurulacağı iddia 
etiilen termik san'trala ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından -sözlü soru önergesi (6/345) 

9. — Konya Milletvekili Salim Erel'İn, Konya İli 
Cihanbeyli İlçesi entegre >süt mamulleri ve soğuk ha
va deposuna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından «özlü soru önergesi (ö/îöl) 

10. — Konya Miİdtlvekili Salim Erel'jn, Konya 
İlindeki telefon santral sistemine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü tsoru önergesi (6/363) 

11. — Kontya. Milletvekili Salim Erel'in, Konya İli 
Beyşehir İlçesi linyit kömürü rezervlerine ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru Öner
gesi (6/3'64) 
. 12. — Konya MiMvekili Salim Erenin, Konya İli 
Beyşehir İlçesindeki spor tesislerine ilişkin Millî Eği
ttim Gençlik ve Spor Bakanından söziJü 'soru önergesi 
(6/3*65) 

13.— Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, işken
ce yaktıkları iddiası ile yargılanan resmî görevlilere 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü «öru önergesi (6/367)' 

14. — Uşak Milleltivek'Mİ Yusuf Demir'in, açığa alı
nan ve tayin edilmeyen öğretmenlere Miskin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/368) 

15. — Malatya MiılıMivekili Ayhan Fırat'ın, Tür
kiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Zon
guldak Jşletomeleri Personelinin ikramiyelerine ilişkin 
Enerji Ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3ı69) 

(Devamı arkada) 



16. — Balıkesir Milletvekili Daıvut Abacııgil'in, 
(Balıkesir ili Göfcçeyaızı Ovasının sulanmasına ilişkin 
(Enerji ve Talfoiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/370) 

17. — İçel Mıll'efövekili Edip özgenç'in, fındık ih
racatındaki «Fon» uygulamasına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/371) 

18. — izmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Türk 
Hava Yolları Genel Müdürlük Cinaisinin ihalesine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/372) 

19. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, TRT 
n'in «İnkılap kanunları»na aykırı hareket ettiği idddia-
sma ilişkin Başlbakandan sözlü soru önergesi (6/373) 

20. — tamdır Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, or-
iman köy ve köylüsüne yansıtılan «fon» gelirlerine 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
sorıt önergesi (6/374) 

21. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Amerika Birleşik Devletlerinin «yıldızlar savaşı» adlı 
stratejik salvunrna sistemine ilişkin Barbakandan söz
lü soru önergesi (6/375) 

22. — Edirne MilleljveMi Türkân Turgut Arıkan' 
m, Türkiye'de belediiyelerie yapılan taşıt teslim ve sa
tışlarına ilıişkin Devlet Bakanı ve Başhalkan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/377) 

'7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 

Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 indi 

Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ile Nevşehir Milletvekili Turan Özttfürk ve 31 arkada
şının aynı mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/102, 2/230) (S. Sayısı: 82, 82'ye 
1 inci ve 2 ndi ek) (Dağıtma tarihleri: 25.6.1984; 
9.10,11984; 7.6,1985) 

2. — 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununa Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(1/669) (S. Sayısı : 332) (Dağı'tma tarM : 31.5.1985) 

3. — 4.7.1934 Tarihli ve 2559 Sayılı Polis Vazife 
ve Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Talsarisı ve Adalet ve İçişleri komisyon
ları raporları (1/692) (S, Sayısı: 343) (Dağıtma ta
r M : 7.6.1985) 

4. — Özel Öğretini Kurumları Kanununun Bir 
'Maddesinin Deği'şitirilknesi Hakkında 'Kanun Tasarısı 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sa
yısı : 349) (Dağıtma tarihi : 7.6jl985> 

5. — Isitanibui Milieifcvekili Kemal Özer ve İki Ar
kadaşının, Madencilik İşkolunda Çalışanların Eğitil
meleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sos
yal İşler Komisyonu Raporu (2/136) (S. Sayısı: 339) 
(Dağıtma tarihi: 10.6:1985) 

6. — Ankara MillötSvlelkiii Sururi Baytkal ve 9 Ar
kadaşının, 1475 Sayiı İş Kanununun 13 ve 24 üncü 
Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
Adalet; Sağlık vte Sosyal İşler komisyonları raporları 
(2/181) (S. Sayısı: 341) (Dağıtma tarihi: 10.6.1985) 

<>&< 


