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1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzi-
oğlu'nun, içinde bulunduğumuz olağanüstü 
şartlarda Meclis/in yasama ve denetleme gö
revlerinin işlerliğe kavuşturulması konusunda 
gündem dışı konuşması. 507:5C)9 

2. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal' 
in, son günlerde Ankara'da Milliyetçi Hare
kat PartiHi şahıslara ve binalara yapılan saldı
rılar hakkında gündem 'dışı konıuışımıası. - 509:510' 

B) Gensoru, Genel Görüşme ve Meclis 
Araştırması Önergeleri 510 

1. — Denizli Milletvekili Mustafa Gazal-
cı ve 25 arkadaşının, özel sektöre ya'bancı 
siıgara yaptırılması konusunun açıklığa ka
vuşturulması amacıyla bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/24) 510): 51! 

C) Tezkereler ve Önergeler 

1. — 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Banka
sı Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 5 nci 
Maddesiinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Tasarlısının geri verilmesine dair Başbakanlık 
tezkereci. (3/262, 3/898) 

Ç) Danışma Kurulu Teklifleri 

a) Siyasi Parti Grubu Önerileri 

Sayfa 
511 

511 

511 

511 

1. — M'ill'i Selâmet Partisi Grubunun; 
Gen'd Kurulun toplantı günlerinden salı ve 
perşembe günlerinin, kanun tasarı ve teklif
leriyle komisyonlardan gelen diğer işlerin 
göPüşülmes'in'e; çarşamba gününün denetüm 
konularına ayrılmasına; açık oylama ve se
çimlerin her gün yapılmasına ve gündemde 
bulunan 309, 262 ve 371 S. Sayılı kanun ta
sarısı ve tekliflerinin, gündemin «Kanun Ta
sarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen 
Diğer İşler» kısmının ilk sıralarında yer al
masına dair önerisi. 511:512 

2. — Adalet Partisi Grubunun; gündemin 
«Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyon
lardan Gelen DSiğer İşler» kısmının 90 ncı 
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Sayfa 
sırasında bulunan 375 S. Sayılı Kanun Tasa
rısının, bu kısmın ilk sırasında yer almasına 
daıir önerisi. 512:52i 

V. — SEÇİMLER 521 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üye
liklere seçim. 521:522 

VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Nakdi Tazminat Kanunu Tasarısı 
ile Ankara Milletvekili Semih Eryildız'ın 
Nakdi Tazminat Kanunu Teklifi ve Mili 
Eğ'tfm, Milli Savunma, içişleri ve Plan kıo-
m'sıyo'nları raporları. (1/27, 2/164) (S. Sayı
sı : 369) 

2. — Jandarma Genel Komutanlığının 
yeniden teşkilatlanması, modern silah, araç 
ve gereçlerle donatılması amacıyla içişleri 
Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığına 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme 
yetkisi verilmesi hakkındaki 1632 sayılı Ka
nunun 1, 2 ve 5 nci maddelerinin değiştiril-

522 

522 

Sayfa 
meşine ilişkin Kanun Tasarısı ve içişleri ve 
Plan komisyonları raporları. (1/168) (S. Sa
yısı : 262) 522:523 

3. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununa 1 ek geçici madde ek
lenmesine ilişkin Kanun Tasarısı ile Konya 
Milletvekili Şener Battal'ın, subay, astsulbay 
ve askeri memurlara bir üst derece verilebil
mesi için 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununa ek geçici maddeler ek
lenmesi hakkında Kanun Teklifi ve Sivas 
Milletvekili Azimet Köyllüoğlu'nun, 2182 sa
yılı Yasaya bir ek madde eklenmesine dair 
Yasa Önerisi ve Milli Savunma ve Plan ko
misyonları raporları. (1/292, 2/699, 2/784) (S. 
Sayısı : 371) 523 

4. — Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hiz
metlerine ilişik in Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapıilması ve Bunlara Yeni Hükümler Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve içişleri komisyonları raporları. (1/203) (S. , 
Sayısı : 375) 5231:524 

I. — ÖEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Milli Eğitim Bakanı Orhan Cemal Fersoy, 24 - 25 
Aralık -günlerinde yurt çapında sürdürülmek istenilen 
eğitim ve öğnetim Iboykotu ile ilgili. 

istanbul Milletvekili Necdet Uğur, azınlık hükü
meti modelinin (başarılı olmasının şartları üzerine ve, 

Çalışma Bakanı Hüseyin CaVit Erdemir de, Ulus
lararası Çalışma Teşkilatının 19 ncu maddesine göre, 
Uluslararası Çalışıma Konferansında ka'bul edilen ve 
Parlamısntoıya sunulması gereken çalışma sözleşme-
sli ve tavsiye kararları hakkında gündem dışı birer 
'konuşma yaptılar. 

Afyonkarahisar Milletvekili ismail Akra'm, has
tanelerdeki direniş ve Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nının tutumu hakkındaki gündem dışı konuşmasına 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ali Münif îslâm-
oğlu cevap verdi. 

Kaldırılmış bulunan istetmeler Bakanlığı ile Yerel 
YöneJJm Bakanlığı bünyesinde iken ilgili oldukları ba
kanlıklara devredilen kuruluşlar dışında kalan ve bu 
'bakanlıkların merkez teşkilatlarınca, çeşlitli kanun, tü
zük, kararname ve yönetmeliklere göre, yürütülen iş 
ve hizmetlerin, yapılacak protokollere göre, Başba

kanlık, içişleri, Maliye, Bayındırlık, Ticaret, Sanayi 
ve Teknoloji, Enerji ve Talbii Kaynaklar, imar ve is
kân bakanlıklarına devredilmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile, 

BitKis Milletvekili Abidin inan Gaydalı'nın Sayış
tay Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi 
Gensl Kurulun bilgisine sunuldu, 

Milli Selâmelt Parüisi Grubunun, içtüzüğün 1.9 ncu 
maddesine göre vermiş olduğu ve bazı kanun tasarı 
ve 'Cciklüflerön öncelikle görüşülmesfine dair önerisinin 
oylanması sırasında istem üzerine yapılan yoklama 
sonucunda Genel Kurulda çoğunluğun bulunmadığı 
anlaşıldığından ve birleşime ara verilse de çoğunluk 
olması muhtemel görülmediğinden : 

27 Aralık 1979 Perşembe günü saat 15.00*te top
lanılmak üzere 'birleşime saat 16.34'te son verildi. 

Başkan " Divan Üyesi 
IBaşikanvökili Rize 

Musîîh Görentaş Yılmaz Balta 
Divan Üyesi 
Çanakkale 

İrfan Binay 

506 
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No. : 12 

H. — GELEN KÂĞTLAR 

27 . 12 . 1979 Perşembe 

C. Senatosundan Dönen İş 
A) Tasarı Î 
1. — 6132 sayılı Yasanın 7 nci maddesinin değişti

rilmesine ilişkin Yasa Tasarısı. (1/169) (Adalet Ko
misyonuna) 

Rapor 
1. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 

40 ncı maddesinin (Ç) fıkrasının (I) sayılı Bendinin 
(5 ve 6) Sıra Sayısında belirtilen Yaş Sınırlarının 
Değiştirilmesine ve bir Ek Geçici Madde Eklenmesine 
ilişkin Kanun Tasarısı ve Milli Savunma ve Plan Ko
misyonları raporları. (1/243) (S. Sayısı : 377) (Dağıt
ma tarihi : 27.12.1979) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 

1. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
DtSK'in faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/328) 

Genel Görüşme Önergesi 

1. — Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 25 
arkadaşının; özel sektöre yabancı sigara yaptırılması 
konusunu açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 1Cİ0 ve 101 nci 
mddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/24) 

, — • * » > & -

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : BaşkanvekiK Müsün Görentaş 

DÎVAN ÜYELERİ : İrfan Binay (Çanakkale), Yılmaz Batta (Rize) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 23 ncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın arkadaşların, «Buradayım» demek 
suretiyle yoklamaya katılmalarını rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

I. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu'nun, 
içinde bulunduğumuz olağanüstü şartlarda Meclisin 
yasama ve denelteme görevlerinin işlerliğe kavuşturul
ması konusunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talepleri var. 

İçinde bulunduğumuz olağanüstü şartlarda, Mecli
sin yasama ve denetleme görevlerinin işlerliğe kavuş

turulması konusunda; Kayseri Milletvekili Sayın Tur
han Feyzioğlu, buyurun efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Türkiye'nin olağanüstü şartlar içinde bulunduğunu 
hiç kimse reddetmiyor. Yalnız şiddet olayları, sürüp 
giden menfur cinayetler açısından değil, iktisadi şart
lar açısından da milletçe çok ağır sorunları göğüsle-
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inek durumundayız. Bu sorunların demokratik par
lamenter sistem içinde çözülebilmesi ise, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin verimli çalışabilmesine bağlı. 

Sorunlar, ne sadece dünkü iktidarın, ne de sadece 
bugünkü iktidarın" sorunlarıdır. Herkes kabul ediyor 
ki, miletimizin kaderini, rejimin kaderini, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi de dahil bütün Anayasal ku
ruluşlarımızın kaderini tayin edecek ağırlıkta sorun
larla karşı karşıyayız. Bunların çözümü için bir de-

-mokraside en yüce merci Parlamentodur. 
14 Ekim seçimleriyle bir defa daha vakarla, sü

kunetle ve meşru yollardan iradesini beyan etmiş olan 
yüce milletimiz, gözlerini Türkiye Büyük Millet Mec
lisine dikmiş, ümitlerini Türkiye Büyük Millet Mec
lisine bağlamıştır. 

Bugün huzuaınuzda bir parti mensubu olarak de
ğil, sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi ol
manın yüklediği sorumlulukla ve sorunların demok
rasi içinde çözülmesinin zorunlu olduğuna dair sar
sılmaz inançla konuşuyorum. Bu Parlamentoda ke
sintisiz olarak en uzun zamandan beri görev yapmak
ta olan birkaç naçiz arkadaşınızdan biriyim. 1960 ön
cesinin pekâlâ önlenebilecek olan çekişmelerini yaşa
dım. 1960 öncesinde eski Türkiye Büyük Milet Mec
lisi binasının çatısı altında aynı partilerin saflarında 
görev yaptığımız çok değerli arkadaşlarla, acılar çek
miş tecrübeli arkadaşlarla bugün, yine Parlamento 
çatısı altında buluşmuş oluyoruz ve zaman zaman kar
deşçe, dostça dertleniyoruz ve bir konuda hepimiz 
kolayca ittifak ediyoruz. O günkü mücadele ve çe
kişme konuları bugünkü bölünmeler, bugünkü derin 
ve ağır sorunlar ve tehlikeler karşısında çok önemsiz 
ve çok yüzeyde idi; partilerarası yapıcı diyalogla he
men ve kolayca çözülebilecek cinsten sorunlardı. Ne 
yazık ki ülkenin ve rejimin başına gelebilecek dert
ler görülemedi ve karşılıklı hatalar işlendi, ülke ve 
rejim ağır sarsıntılar geçirdi, Rejimi yeniden rayına 
oturtabilmek için sarf edilen çabaları düşünüyorum. 
Hiçbir şey kendiliğinden olmamıştır. Demokrasiye 
dönüş hiç de kolay, acısız ve sarsıntısız olmamıştır 
ve geride tamiri imkânsız kayıplar kalmıştır. 

22 Şubat gecesi sabaha kadar, iktidarı ve bütün 
muhalefet partileriyle, Türkiye Büyük Millet Meclisin
de temsil edilen istisnasız bütün güçlerin, devleti ve 
rejimi kurtarmak için tam bir gönül birliği içinde 
sarf ettikleri çabaları, elbirliği ile yaptıkları ölüm - ka
lım mücadelesini dakika dakika içinde yaşadım. 21 
Mayısı yaşadım. O tarihlerde Parlamentoda temsil 
edilen bütün partilerin parti liderleri ve yakın arkar 
daşları seviyesinde bazen sabahlara kadar süren par

tilerarası toplantılarda devleti ve rejimi kurtarmak için 
nasıl baş başa verip hep birlikte' tedbirler düşündük
lerini hatırlıyorum ve çoğu zaman oybirliği ile sonuç
lanan partilerarası verimli müzakereler yapıldığını 
hatırlıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi birçok 
bunalımlı dönemde dostları hayret ve sevince; düş
manları hüsrana sevkeden, ülkede yeniden ümit rüz
gârları, huzur rüzgârları estiren milli ve ortak şah
lanışlar göstermeyi bilmiştir. Bugün de göstermeli
dir ve gösterebilecek durumdadır. 

Aziz arkadaşlarım, bugün anarşi diye özetlenen 
şiddet olayları, yıkıcı örgüt ve eylemler ülkeyi ve re
jimi çok ağır tehlikelerle karşı karşıya getirmiştir. 
«Sen şöyle ettin, ben böyle ettim» tartışmalarının 
artık kimseye yararı yoktur. Eminim ki her partide
ki sağduyu sahipleri siyasi rakibin uğrayacağı sıkın
tılardan, uğrayacağı yıpranmadan ve işlerin biraz da
ha sarpa sarmasından medet umacak noktada olma
dığımızı görmekte, sezmektedir. Anarşiye karşı, altın
da Başbakan olarak bizzat CHP liderinin ve CHP'li 
bakanların imzalarını taşıyan tasanlar hazırlanmış, 
Meclise sunulmuş. Bugün milletin ve Millet Meclisi
nin oylarıyla Anayasaya göre iktidar nöbetini devral
mış olan parti de bu tasarılara «Evet» diyor. Hatta 
büyük sayıları temsil eden iki parti dışında da Par
lamentoda temsil edilen ve CHP iktidarı tarafından 
hazırlanmış bu «Tedbirler Paketin» ne itiraz etmeyen 
«Evet» diyen başka partiler var. Buna rağmen bu 
tasarıları görüşemiyoruz bile. Meclis olarak anarşi
ye karşı millete ümit, devlete ve demokrasiye güç ve
recek hiçbir tedbir alamıyoruz. Böyle bir durumu mil
lete anlatmak mümkün mü? Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin taktiklerle kaybedeceği gün değil saat bile 
kalmadığı inancındayım. 

Denetim konusunda da durum yürekler acısıdır. 
Artık bütün delilleri müfettiş raporlarıyla ve müfet
tişlerin ele geçirdikleri yazılı belgelerle sabit olmuş 
büyük çapta bir yolsuzluğa ait rapor nedense ikiye 
bölünmüş; bir bölümü savcılığa sevk edilmiş, yolsuz
luk sabit görülerek ceza mahkemesinde dava açılmış 
bulunmaktadır; ama aynı konuya ait bir başka ra
por (Raporun 2 nci bölümü) Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına gönderilmiştir. Bu raporun hava
le edileceği ve hemen ele alınması gereken bir ko
misyon var. Bir fotoğraf ortasından kesilmiş, bu iki 
fotoğrafı yan yana getirmeden tabloyu görmek müm
kün değil. Yolsuzlukla mücadele eden insanlar hak
kında en ağır taleplerle 150 milyon lira tazminat ve 
şu kadar hapis talebiyle dava açılırken, raporun bir 
bölümü burada kasada duruyor ve bununla ilgili 
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komisyonu, bu Meclis, haftalar geçiyor, aylar geçi
yor kurmuyor. Denetim konusunda oylama taktikle
rine artık son vermek lazımdır. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, lütfen toparlayın. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Üye çek

me, üye verme konusundaki bu oyalama son bulma
lı, gerek yasama, gerek denetim konusunda Türkiye 
Büyük Millet Meclisi işler hale gelmelidir. 

Bu görüşümü arz etmeyi görev saydım, saygılar 
sunarım değerli arkadaşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Feyzioğlu. 

2. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, son 
günlerde Ankara'da Milliyetçi Hareket Partili şahısla
ra ve binalara yapılan saldırılar hakkında gündem dışı 
konuşması 

BAŞKAN — Son 4 gün içinde Ankara'da Milli
yetçi Hareket Partisi binalarına ve şahıslarına yapılan 
saldırılar hakkında gündem dışı söz talebinde bulunan 
Sayın Turan Kocal; buyurun, 

TURAN KOCAL (fstanlbul) — Sayın Başkan, sa
yın m'illeltivekilleri; hepinizi saygı ile 'selamlıyorum. 

24 . 12 . 1979 tarihinden bugüne kadar yalnız An
kara'da Milliyetçi Hareket Partili şahıslara ve binalara 
yapılan sal'dınilların bir kısmını sıralamak istiyorum : 

Milliyeti Harekat PartÜls'i G'enıel Sekreteri, Ankara 
Mille'tivekili Sayın Necati Gülltekin'in evine konan 
bomba, Ankara ti binası ve merkez ilçe binasının bom-
balanınnası, Hergün Gazetesi Ankara bürosunun bom
balanması, Adalet Partisi Milletvekillerinden Sayın 
Ali Naili Erdem ve Sayın M'üfilt Bayrak tar'ın evlerine 
konan bombalar. Milliyetçi Harekat Partisi Ankara 
Merkez İlçe Başkanı rahmetli Şakır Bingöl, Çankaya 
ilçe başkanımız ralhmetli Hamıza D'üzgören, üyelerimiz
den Yusuf Baş ve' 9 kişi öldürülüyor. Bugün de saat 
9.00*da Ercümenıt Yahnici şıahit ediliyor. 

Bunlardan ayrı, Cumhuriyet Halk Partisi Çankaya 
ilçe binası da bomlbalanıyor. 

Bütün bunların gerçeği karşısında Ankara Sıkıyö
netim Komutanlığı anarşik olaylara sansür koyuyor. 
Bugünlerde Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel 
Başkanı Alpaslan Türkeş bir basın toplantısı yapıyor. 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Ecevit 
de bir basın toplantısı yapıyor. Bu sansür basın top-
lanltılarınia tanınıyor, fakat sansür Cumhuriyet Halk 
Partisi Çankaya ilçesi binasının bombalanması ile 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Ece-
vüfİn basın toplantısı görüntüsü ile TRT'de yayınlan
masına Sıkıyönetim Komutanı müsaade ediyor, di

ğerlerine ise asla müsaade edilmiyor. Bunun sebebi 
nedir, Sayın Komutan ne yapmak istiyor acaba? 

Bütün bu had'iseleri çek evvelden ilan ederek ya
panların TÖB - DER, DİSK ve Der'ld dernekler Qe, 
bir siyasi partinin gençlik kolları teşkilâtı olduğunu 
bilmeyen tek bir Allahın kulu yoktur. Yaptıkları yal
nız katliam değil, alenen Tüıkiye'miade komünizmin 
ilanı teşebbüsü olduğunu anlamayan ve bilmeyen de 
kalmamıştır. Kartlı komünizm teşebbüsünde bulunan 
okulların başına, 8 yıla komünizm ve bölücülük suçlu
su olan, fakat m'alıum iki siyasi partinin affı salhanele
rine mazhar olan kişi getirilirse işte böyle olur. Bakı
nız İncirli Lisesine, Beyazıt Lisesine, Anıttepe Lisesi
ne, Tuzîuçayır Lisesine ve idarecilerine. Bunları çok 
evvelden defalarca izah e'jti'k, fakat bu tehlikeleri 
anayasal kurulaışların tamamına anlatmak mümkün ol
madı, bu hadiseleri yapan TÖB - DER olmasına rağ
men baıkınız Sıkı yönetim Komutanı ne yapıyor.. 

'MUSTAFA GAZALCI (Denizli) — Ne yapıyor, 
siz ne yapıyorsunuz? 

TURAN KOCAL (Devamla) — Suç isteyen, ihti
lâl teşebbüsünde bulunan TÖB - DER'i kapatırken en 
ufacık bir suç işlemi olmayan diğer öğretmen kuru
luşları da cezalandırılıyor. Çünkü, TÖB - DER teşki
lâtıma «Kusura bakma mecbur oldum ama, diğerleri
ni de kapatmakla size karşı affımı temin etmiş oluyo
rum» demek istiyor. 

İşte bu düşüncenin, anarşiye ve devletin başına be
la olan bu tehlikeyi önlemesi kesinlikle mümkün de
ğildir. 

Ankara ve Sikıyönöüm komutanlıklarının karar
gâhlarının bulunduğu mahalledeki durumun bilinme
linde çok büyük faydalar vardır. Bu iki askeri karar
gâhın bulunduğu mahallelerde kendinizi tanıtmayarak, 
siz milletvekilleri ve sıkıyönetim komutanları elinize 
bir Türk Bayrağı alarak dolaşma cesaretini gösteröbi-
liyorsanız, şayet tecrübeye bu hususta kalkab'lirsenız 
komünist militanların kurşunlarına karşı çelik yelek 
giymeniz ve vasiyetnamenizi peşinen hazırlamanız la
zımdır. İstanbul'un % 75 oranında, Ankara'nın en az 
% 50 oranında komühistleroe işgal edildiğini bilme
yen kalmamıştır. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Köpeklerİm-
7e sahip çiksaydınız. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
TURAN KOCAL, (Devamla) — Sayın M&Lsfcve-

ulierl, sizlere sesleniyorum; Sayın Hükümet size ses-
eniyorum, örfi idare komutanları sizlere sesleniyorum, 

anayasal kuruluşlar sizlere sesleniyorum: Bu kanlı te-
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röre, komünizm belasına karşı isek, gelin birlik ola
lım, parti çekişmelerini bir yana bırakalım. Yargı or
ganları, siz de tehlike karşusınıda sessüz kalmaktan vaz
geçin. Hükümet, siz de mevcut kanunları derhal ve ge
reken sekilide uygulayınız. İstediğiniz yenli kanunlar 
çıkmasında biz milletvekilleri Hükümete imkân ver
mek içlin pekiyi diyelim. Kimimiz irdeleyeceğiz, ki
mimiz de kıvıracağız detmiyeTim; isteklerinli verdim. 
Yine de Hükümat ve kuruluşlar bu kanlı komüniz
min hakkından gelemezlerse işte o zaman hep beraber 
Başbakana tekrar seslenelim. Sayın Başbakan, Sayın 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE 

1. — Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 25 
arkadaşının, özel sektöre yabancı sigara yaptırılması 
konusunun açıklığa kavuşturulması amacıyla bir Ge
nel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/24) 

BAŞKAN — Gündemimizin. «Sunuşlar» kısmında 
bir Genel Görüşme önergesi vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
•Bil'indiğSi gibi Demire! Hükümetinim Programının 

31 nci sayfasında «Sigara kaçakçılığımın ve döviz kay
bının önlienmıesi, memleket içi ihtÜyacın karşılanması 
ile birlikte ihracata dönük bandrol sigara imalatı için 
yerli ve yabancı özel teşebbüse imkân tanınması ko
nusu üzerimde önemle durulacaktır.» denilmektedir. 

Bu programa bağlı olarak Gümrük ve Tekel Ba
kanı Sayın Ahmıet Çakmak 29 Kasım 1979 günlü ga
zetelerde çıkan açıklamasında yabancı sigara yapımın
da çalışmalara başlandığını belirt'm'jşjtir. Yine Sayın Ba
kan, 4 . 12 . 1979 Salı günü Millet Meclisinde Ege 
Tültıün piyasasıyla ilgili Meclis Araşıtırma Komisyonu 
Raporu üzerine yaptığı konuşmada: «Bu yabancı siga
ra ile ilgili teşebbüs bu kadar kıyamet koparılacak bir 
şiey değil. Her yeni olan şeye de olduğundan fazla tep
ki gösteriliyor.» diyerek m'üyonlarca tütün üreticisin' 
ve sigara tüketicisini ilgilendiren, Hazineyi milyarlarca 
zarara sokan bu önemli konuyu hafife almıştır. Tepki 
gösterenleri de konuyu çarpıtarak adeta olumlu bir 
yeniliğe karşı çıkıyormuş gibi göstermiş, yabancı si
garanın yapımı için özel girişime ve yabancı sermaye
ye karşı olmadığını belli etmiştir, 

O günden sonra da gazetelerden Koç, Tekfen Gru
bu ile bir çok özel firmanın sigara fabrikası kurmak 
için Gümrük ve Tekel Bakanlığına başvurduğunu öğ
reniyoruz. Yazıldığına göre bu özel firmalar önce 
Marlibora Sigarası üretecekler, daha sonra öbür siga
raları yapacaklardır. 

hükümet üyeleri, sayın yetkili görevliler kendinize 
gelin, bu kan deryasında siz de kendinizi kurtaramaz
sınız. Işıfce Afganistan, işte îran ve diğerleri. 

Sayın Mllietivekil'leri, tekrarlıyorum; particiliğin, kü
çük hesapların zamanı değildir. Devletin ve milletin 
kurtuluşunda hizmet etme yarışıdır. Gelin bu hizmeti 
hep beraber yapalım. Saygılar sunarım. (MHIP ve AP 
sıralarından alkışlar) 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocal. 
Günldemıe geçiyoruz. 

MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

Özel firmalar sigara fabrikası kurma izni alırlarsa 
Haziine en az 20 milyar TL. lık bir gelirden yoksun 
kalacaktır. 

Uluslararası sigara tekellerinin dünyada yasal ola
rak giremedikleri tek ülke Türkiye'dir. 45 m'iliyonu aş
kın nüfusuyla Türkiye bu tekellerin vaızgeçem'eyeceği 
büyük bir pazardır. 

Sigara bir alışkanlıktır. însanlar hangi tip sigaraya 
alışırlarsa onu isterler. S-jgara tekelleri ve Amerika şark 
tipi tütünden yapılan sigara alışkanlığını yok ederek 
yerine Virgıinla ve Burley tütünlerimden yapılan siga
raların dünyada satılmasını istiyorlar. Bu arada Ana
dolu halkının alışkanlığı çeşitli bahanelerle değijştiri-
llp tütün üreticisi ve devlet Haızinösü zarara sokula
caktır. 

Aralarında ülkemizin de bulunduğu şark tipi tütün 
üreten memleketlere bilinçli bir amlbargo uygulanmak
tadır. Türkiye'nin en büyük tütün alıcısı ABD ve AET 
ülkelerinde 1975 yılından bu yana sigara tüketimi art
tığı halde, büzden aldıkları tütünde önemli bir azal
ma olmuştur. Bundan amaç yukarıda da söylediğimiz 
gibi şark tipi sigara alışkanlığına son vermektir. 

Tdkel büyük güçlükler altında çalışmaktadır. Bir 
kaç yemi sigara fabrikasının dışında fabrika yapılıma-
muşıtır. Yedi fabrika inşaatı sürmektedir. Bu sigara fab
rikaları için bu güne kadar devlet 19 mlilyar TL. pa
ra harcamıştır. Bunları bir an önce bitirerek üretimini 
artırmak yerine özel girişime sigara yapma hakkı ta
nımak büyük bir yanılgıdır. Daha önce kibritte ve bi
rada oynanan oyun, şimdi sigarada oynanmak isten
mektedir. Ama bu girişim sonuçları açısından tütün 
ekicisini, sigara tüketicisinü ve devlet hazinesini çok 
güç durumda bırakacaktır. Anayasamızın 52 nci mad
desinde yeralan «Çiftçinin korunması ve tarımsal üre
timin toplumun yararına uygun olarak artırılması» il
kelerine de ters düşen Gümrük ve Tekel Bakanlığının: 
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özel sermayeye yabancı sigara yapitırıllması konusunun 
Yüce Mecl'isıte ve kamuoyu önünde açıklığa kavuşma
sı için, Anayasanın 88 nci ve İçtüzüğün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca Genel Görüşme açıîma'sımı sayguy-
la dileriz. 

Denizli 
Mustafa Gazalcı 

Ankara 
Erol Saraçoğlu 

Konya 
Yücel Akıncı 

Muğla 
Sami Gökmen 

İsparta 
Hüseyin Özlsült 
Afyonlkarah'isar 

îsımail Akın 

Aydın 
Muharrem Sökeli 

İzmir 
Süleyman Genç 

izmir 
Feılhat Arslanltaş 

Muş 
Burhan Garip Şavlı 

Çanalkkale 
Al'tan Tuna 

Adana 
t. HaMa Özlüorun 

Zonguldak 
Kemal Anadol 

Yozgat 
Veli Zeren 

Manisa 
Erkin Top'kaya 

Ordu 
Temel Ateş 

Ordu 
Eröuğrul Günay 

îzmir 
Neccar Türkcan 

Kocaeli 
İbralh'im Akdoğan 

Diyarbakır 
ts'kân Azizoğlu 

Bilecik 
Orhan Yağcı 

İzmir 
Kaya Bengisu 

Bolu 
Halûk Karalbörlklü 

Edirne 
Süleyman Sabri Öznal 

Kütahya 
Nizamat'tin Çoban 

Elazığ 
Faik Öziflürk 

BAŞKAN — Gündemdeki yerinii alacak ve sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — 6219 Sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk 
Anonim Ortaklığı Kanununun 5 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ilişkin Kanun Tasarısının geri verilme
sine dair Başbakanlık tezkeresi. (1/262, 3/898) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, İçtüzüğün 76 nci 
maddesine göre verilrnıiş biir tezkeresi vardır, okutuyo
rum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
25.12.1979 

19 .2 .1979 tarihli ve 101-398/01150 sayılı yazı
mız. 

İlgide kayıtlı yazımız ekinde Başkanlığınıza gön
derilen «6219 Sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk 
Anonim Ortaklığı Kanununun 5 nci MaiddöJİniln De
ğiş -Dirilmesine İlişkin Kanun Tasarlısının MİİM Msc&i 
İçtüzüğünün 76 nci maddesi uyarınca gsri gönderil
mesini müsaadelerine arz ederim. 

BAŞKAN 
verilmiştir. 

Süleyman D emir el 
Başbakan 

— Komisyonda bulunan tasarı geri 

Ç) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

a) Siyasi Parti Grubu Önerileri 

L — Milli Selâmet Partisi Grubunun; Genel Ku
rulun toplantı günlerinden salı ve Perşembe günlerinin, 
kanun tasarı ve teklifleriyle komisyonlardan gelen di
ğer işlerin görüşülmesine; çarşamba gününün denetim 
konularına ayrılmasına; açık oylama ve seçimlerin her 
gün yapılmasına ve gündemde bulunan 309, 262 ve 
371 S. Sayılı kanun tasarısı ve tekliflerinin, gündemin 
«Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Ge
len Diğer İşler» kısmının ilk sıralarında yer almasına 
dair önerisi. 

BAŞKAN — Mil i Selâmet Partisi Grubu Başkan
lığının İçtüzüğün 19 ncu maddesine göre verilmiş öne
rilerinin oylanmasında kaimi'ştılk. Şimdi 1 nci öneriyi 
tekrar okutup onayınıza sunacağım. 

«MSP Grubunun önerileri: 
a) Genel Kurulun toplanltı günlferinden salı ve 

perşsmbe günlerinin kanun tasıarı ve teklifleriyle, ko
misyonlardan gelen diğer işlerin görüşmelerine ayrıl
ması, Çarşamlba günün denetimi konularına ayrılması, 
açık oylama ve seçimlerin her gün yapılması öneril
miştir.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«b) Gündemde bulunan; aşağıdaki kanun tasarı 
ve tekliflerinin kanun tasarı ve teklifleriyle, komisyon
lardan gelen diğer ,işler kısmının ilk sıralarında yer 
alması önerilmiştir. 

1. Gündemin 82 noi sırasında bulunan 369 Sıra 
Sayılı Nakdi Tazminat Kanunu Tasarısıyla, Ankara 
Milletvekili Semih Eryıldız'rn Nalkdi Tazminat Ka-
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nunu teklifi ve MİİM Eğitim, Milli Savunma, İçişleri 
ve Plan komıisyoinlan raporları. (1/27-2/164) 

2. Gündemin 50 nci sırasında bulunan 262 Sıra 
Sayılı Jandarma Genel Komutanlığının Yeniden Teş
kilatlanması, Modern Sül'aih Araç ve Gereçlerle Do
natılması Amacıyla içişleri Bakanlığı Jandarma Genel 
Komutanlığına Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere 
Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkındaki 1632 sayılı 
Kanunun 1, 2 ve 5 nci maddelerinin değiştirilm-coine 
ilişkin Kanun Tasarısı ve içişleri ve Plan komisyonları 
raporları. (1/168) 

3. Gündemin 85 nci sırasında bulunan 371 Sıra 
Sayılı 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununa 1 Eik Geç'ci Madlde Eklenmesine iiişlkin Ka
nun Tasarısıyla Konya Milletvekili Şener Battal'ın 
subay, astsubay ve askeri memurlara bir üst derece 
Verilebilmesi için 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Kanununa Ek Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Sivas Milletvekilli Azimet Köylüoğ-
lu'nun 2182 sayılı Yasaya Bİr Eik Madde Eklenme
sine ait Yasa Önerisi, Milli Savunma, Plan Komis
yonu raporları. (1/292, 2/699 2/784)» 

BAŞKAN — Okunan 2 nci öneriyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. —• Adalet Partisi Grubunun; gündemin «Kanun 
Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler-» kısmının 90 nci sırasında bulunan 375 S. Sayılı 
Kanun Tasarısının, bu kısmının ilk sırasında yer al
masına dair önerisi. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu Başkanlığının 
İçtüzüğün 19 ncu maddesine göre verilmiş bir öneri',,. 
vardır, okutup onayınıza sunacağım: 

27 . 12 . 1979 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 21 . 12 . 1979 ve 24 . 12 . 1979 

tarihli tolanltısında bir Danışma Kurulu önerisi ha
zırlamak için oy birliği sağlanmadığından grubumu
zun aş ağıldaki önerisiniin İçtüzüğün 19 ncu maddesine 
göre işleme konmasını rica ederiz. 

Saygılarımızla, 
AP Grup BaşkanvökiMeri 

Ankara Erzurum 
Dr. Oğuz Aygün Gıyasetüin Karaca 

öneri : 
Gündemin, Kanun Tasarı ve tsklifleri'yle ko

misyonlardan gelen diğer işler kısmının 90 nci sı
rasında bulunan, 375 sıra sayılı, Kamu Güvenli

ğine ve Kolluk hizmetlerine iiişlkin bazı kanunlarda 
I değişiklik yapılması ve bun'lara yeni hükümler eklen

mesi hakkında Kanun Tasarısının, bu kısmın ilk sıra
sında yeralması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Okunan öneriyi oylarınıza sunu
yorum. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Lehte mi, aleyhte mi? 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Aleyh
te. 

BAŞKAN — Aleynıte, buyurun efendim. (AP sıra
larından «Oylamaya geçtiniz» sesleri) 

Efendim söz isitem'işitir, aleyhte söz vereceğim. 
Süreniz 10 dakikadır. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — Sayın 
Başkan, değerili arkadaşlarım; 

Türkiye'nin en önemli sorunu anarşi ve terördür. 
Ulusumuz, tüm kuruluşların, bütün siyasi partilerin 
ıbu konuda her türlü politik çıikara dayalı yaklaşım
ları bir yana bırakarak, içtenlikle üstlerine düşeni yap
masını istemektedir. Bugün işbaşında bulunan Hükü-
mıet sorumluluk üsltlene'li 50 güne yaklaşmaktadır. 50 
günden bu yana Türik Ulusunun önüne anarşi ile mü
cadele diye kayabildiği telle şey Cumhuriyet Halk Par
tisi Hükümetlerinin sevk öttlği yasa önerilerini ka
nunlaştırma isteğinden ibarettir. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi 
ağırlıklı Hükümetin önerilerini içtenlikle benimsiyor
sanız 2 unsura saygılı olmaya mecbursunuz. Bu ön
lemler bir bütün ifade etmektedir. Bu önlemlerin ken-
dii içinde bir demokratik dengesi vardır. Bu önlemle 
r'n içinden bir kısmını alıp, istediklerinizi alıp «Bun
lar Cumhuriyet Halk Partisinin önlemleridir» demısye 
hiç kimsenin hakkı yoktur. Nitekim, bu önlemlerle 
ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi ağırlıklı Hükü
metin şl'ddet ve terörle ilgili önlemleriyle 'ilgili olarak 
2 önemli yasa önerisi, demet diye ortaya koyduğunuz 
önerilerin içine bilinerek sokutoamaktadır. Halbuki 
Cumhuriyet Halk Partisinin anlayışına göre Türki
ye'de anarşi ile içtenlikle mücadele edebilmek için 
adaletteki dariboğazın çözülebilmesi, bunun için ada
let mekanizmasının hızla çalışmasKnan sağlanması, 
adalete gerekli güvencelerin, olanakların verilmesi ge
rekir. 

Yanlış anlamayı önlemek içlin belirtmek istiyorum 
ki, bu konuda Türk adaletinin bir noksanı, bir yan
lışı yoktur; ama Türkiye'de kurulagelen düzen ve 
mevzuat mekanizması içinde, adaletin de eli kolu 
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kendisiine rağmen birçok yerde bağlanmaktadır. Bu- ı 
nun için sevk etniğimiz 1412 sayılı Oeza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun bazı maddelerinîn değiştirilmesine 
dair öneri, Adalet Komisyonunda reddedilmiş; ama 
Yüce Mecliste kabul edilmiş, teikrar İçtüzüğe göre 
komisyona gönderilmiş, komisyondaki müzakere sü
resi dolmuştur. 

Adalet Partisi ve Hükümet, Cumhuriyet Halk 
Partlidnin önerilarine sahip çıkıyorum diyor, bu ya
sadan, bu öneriden bahsetmiyor. Ayrıca, Sayın Baş- I 
bakan son zamanlarda, «Anarşide sivri sinekle müca
dele yetmez, ba'fcaklığı kurutmak gereklidir» diye ka
muoyunun önünde bazı laflar etmektedir; ama asıl 
bataklığı kurutacak, örgütleri ele verme olanağını sağ
layacak, ceza yasaisında yapılmış bulunan bir değişik 
örter isi, aynı şekilde, Cumhuriyet Halk Parlı'isiniın anar
şiyle mücadele önerileri içinde bulunduğu hailde, Hü
kümet tarafından bu önlemin içine sokulmamıştır. 
Çünkü değerli arkadaşlarım, bugün Türkiye'de her
kesin bildiği gerçek: odur ki, anarşinin içinde bir si
yasi parti vardır ve o siya'sd parti bu yasallara karşı çık-
•ma'ktadır. (Gürültüler) 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Yuh... 
MEHMET IRMAK (Çorum) — Cumhuriyet Halik 

Partisi var. I 
TURAN KOCAL (îsîtanlbul) — Siz kim oluyor

sunuz? I 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — Bir 
yandan, o siyasi partinin desteğini alacaksınız, hükü
met olacaksinız, halkın önüne çıkıp havain; pozlarıyla. 
«Birleşelim, anarşiyi önleyelim» diyecsksiniz; soru
yoruz milletin huzurunda;' hani nerede bu önlem pa 
katinin içinde bu yasa? 

Değerli arkadaşlarım, içtenlMi olmaya mecbursu
nuz. Cumhuriyet Halk Part'islinin önerilerinle sahip 
çakıyorsanız, Cumihuriyelt Hal'k Partisinin önerilerini l 
değiştirmeyeceğinizi taahhüt etmeye mecbursunuz. (AP 
sıralarından gülüşmeler, gürültüler) Cumhuriyet Hal'k 
Paritüisiniin, adımı kullandırarak kimseye oyun oynat
mayız biz. Cumhuriyet Halk PariiisMn aklından geç
meyen birtakım değişikliklerle, Cumhuriyet Halk Par
tisinin adını kullanarak yasa çıkaramazsınız. 

Değerli arkadaşlarım, sorun son derecede açıktır. 
Bu önlemlerin tamamını, madem ki Cumihuriyet Halk 
Partisinin önerilerinin adını kullanmak istiyorsunuz. 
gelin ele alalım, tümünü, bütününü tartışalım. Bunun 
tümünün, bütününün tartışılması için varız; ama bu 
konuda sizleri içtenlikli olmaya, bu konuda sizleri. her | 
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türlü politik düşünceyi bir yana bırakmaya davet edi
yoruz. 

Değerli arkadaşlanm, biraz evvel bir öneri kabul 
edildi. Anarşi ile ilgili Milli Selamet Partisi Grubunun 
önerisi öncelikle konuşulacak, önümıüzde zaman var
dır, bu zaman içinde madem Cumhuriyet Halk Par
tisinin önerilerinden medet umuyorsunuz, bunlara bel 
bağlıyorsunuz, bunların bütününü ele alıp, hep bera
ber bunların bütünü içinde tartışmalarımızı yapalım. 

Bu sözlerim Cumhuriyet Halk Pariöisinün içerikle il
gili herhangi bir taahhüdünü ifade ötmemek'tedıir. Nite
kim, Adalet Partisi Grubunun da, bu konularda bir 
kararı olduğunu sanmıyorum. Demokrasi anlayışları-
mızdaki farklılık, Türkiye'de siyasi sorunların altın
daki temel nedenlerden binişidir. Türkiye'de kuruluş-
larm Anayasal haklarıma saygılı olmaya mecburuz. 
Yasallar gruplardan geçtikten sonra belli bağlayıcılık 
niteliğine kavuşabilir. Bu itibarla hükümette bulunan 
arkadaşlarıma milletin huzurunda sesleniyorum: 

Cumhuriyet Halk Paris'inin önlemleri bir bütün
dür, bunların içimden bir kısmını seçerek, «Bunlar 
Cumhuriyet Haîk Paresinin önerisidir» demek hakkı
nı size tanımayız. Bunların içeriğini değiştirerek kendi 
kafanızdan geçenleri Cumihuriyet Halk Partisine ya
mama olanağını sizlere tanımayız, içtenlik isteriz. 
Hodri meydan, taşanların tamamını, bütününü ele ala
lım, bunlar üzerinde birlikte konuşalım. Bu müza
kereye, bu tartışmaya sonuna kadar varız. 

ADEM ALI SARIOĞLU (Kocaeli) — Kafada 
başka bir şey yok ki. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, Türk Ulusunun gerçek özlemi 
olan anarşi ve terörle mücadelede, sözlerimin başın
da, hepimiz içtenlMi olmaya mecburuz dedim. 

YAHYA USLU (Manisa) — Genel Başkanından 
gelen yazıyı oku. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — îşte 
önümüzde Cumhuriyet Halk Partisi ağırlıklı Hükü
metin sevk ettiği yasa önerisi; bunu da gelin tartışa
lım, bunu da paketin içine koyarak konuşalım; ama 
eğer diyorsanız ki, «Bizim kanadımıza güç bazı kanlı 
yerlerden geliyor, biz onları konuşamayız» diyorsanız, 
bunu da yüce ulustan g'izleyemezsiniz. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Konya) — 22 ay ne
redeydiniz? 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — Bu
nu da her yerde size söylemeye devam ederiz, hesabı
nı da sormaya devam ederiz. 
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Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de anarşi ile müoa- ı 
delede anarşinin kökenline inilmesi, kaynaklarına inlil- I 
meijii, odaklarına inilmıesi, bataklığın kurultülması Sayın I 
Başbakanın da 'sözleridir. Bunda samllmi iseniz, örgütleri, I 
asıl şiddet eylemcilerinin arkasındaki beynıi, karargâhı, 
planı, yuvayı kurutacak olan yasa önerisi burada, I 
haydi gelin bunu konuşalım, bunu yasalaştıra'bm. 
Anarşi ile mücadele böyle olur değerli arkadaşlarım. 

Bu itibarla Cumhuriyet Halk Partisi Grubu, bizim 
anarşi önlemlerimizin bütünlüğünü bozduğunuz, bun
ların içinden bir kısmını konuşma politikasında İsrar I 
ettiğiniz sürece bu anarşiye karşı oy kullanacaktır; 
arma yüce milletin huzurumda belli bir anlayış nokta
sına gelip Cumhuriyet alk Paırtisinin önerilerinden ger- I 
çekten medet umuyorsanız, bunların gerçekten faydalı I 
olduğuna inanıyorsanız, tamamım müzakere ötmeye 
hazırsanız, bunları tartışmaya hazır olduğumuzu yüce 
mllletiln huzurunda açık yürekle ilan ediyoruz, Yüce 
Meclise saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kaıragözoğlu. 
Löhinde Sayın Korkut Özal, buyurunuz efendim. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Löhinde söz istiyo

rum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — 'Lehinde söz işitiyorsunuz, bir daki

ka efendim. Korkut Özel sözden önce söz almış efen
dim. I 

Buyurun Sayın Özal. I 

KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Muhterem Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Türkiye'yi kasıp kavuran 'bir meseleye çare arıyo
ruz; fakat biraz evvel burada yapılan konuşma üslubu 
içlinde bu çareriin bulunacağına inanıyorum. Burada 
birlbirllmize yardımcı olacak her şeyi ortaya koyma
mız lazım; çünkü, çözülecek mesele hepimizin müş- I 
terek meselesidir. I 

Önümüzde Millet Meclisinin gündemi var. Bu 
gündemde İçişleri Komıteyonundan çıkmış tasarılar j 
arasında bugün konuşabilecek hale gelmiş tek tasa
rı, Adalet Partisi Grubunun teklif ölltiği tasanlar de
metidir. Bu demek değildir ki, diğerleri gelecek, gel-
melecek şeklinde bir hüküm getiriyoruz. Adalet Par- | 
tisinin buradaki davranışını ben şöyle tefsir ediyorum: j 
Bu işlemlerden geçmiş şu anda aşağıya kadar gelmiş 
ve temelinde bundan evvelki iktidarın ana'kaeadının j 
tasvibini taşıyan bir kanunu benimsiyor ve bir an ev
vel çıkarmaya gidiyor. Bundan daha tabii bir şeyi ben 
düşünemiyorum. 

O halde yapılacak şey, burada yardımcı olmaktır. 
Bunu tamamlayacak başka kanunlar varsa, onları da |J 
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önergelerle buraya getirelim. Eğer başka çareler dü
şünüyorsak, onları da öncelikle öne alalım. 

Türkiye'de öldürülen her genç şu veya bu değildir, 
hepsi bizim vatandaşımız, kardeşjmizdir. Eğer onların 
bu anarşi önünde ezilmelerine mani olmak istiyorsak, 
daha başka çareler düşünülmüşse onları da getirin; 
fakat bundan evvelki iktidar bunlardan başka bir 
çare getirmiş değildir ve şimdiki iktidar da buna sa
hip çıkıyor. Bunu ben fevkalade tabii karşılıyorum. 

Şiimdi burada bir husus daha var. Üzülerek söy
leyelim, burada bir konuşma oluyor, siyasi partiler 
suçlanıyor, anarşinin içinde olup olmamakla. Bu 
suçlamayı yapan kim? 22 ay anaikbidar parltılsli olmuş 
bir partinin sözcüsü. 22 ay iktidar elinizdeydli beyler, 
eğer hakikaten böyle bir suçlama bir mesnede oturu-
yorsa, bunu getirin. Fakat bunu yapmazsanız, siyasi 
partiler birbirini kanunsuz hareket etmekle, böyle 
uluorta suçlarsa, biz birbirimizi tahrip ederiz. (AP ve 
MSP sıralarından «Bravo» sesleri, (alkışlar) 

Bu bakımdan, dayandığınız bir şey varsa, Türkiye' 
•nün yargı mekanizması çalışıyor, oraya götürün, bu
gün bile götürebilirsiniz. Ama bunu götürmeden, bu
rada bu şekilde suçlarisanız, bu, anarşiye benzin dök
mektir; bu, belli siyasi partililerin sorumi'ularıırun öldü-
rülmesine ışık tutmaktır; bu, bir nevi hedef göster
mektir ve burada manevi sorumluluklar vardır. 

Muhterem Meclislin değerli üyeleri, bu bakımdan, 
bu meselede birbirilmizi dariboğazlara iümeyelim. Biz 
istiyorduk ki, salı günü bu, gündeme bu şekilde gel
sin; fakat maalesef orada bir anlaşmazlık neticesli 2 
gün kaybettik. Bugün böyle geldiğinden memnunuz 
ve bu meselelerin süratle bu Meclisten çıkmasına yar
dımcı olacağız, Milli Selâmet Partisi Grubu olarak. 

Tök amacımız nedir? Bunları yapma iddiasıyla 
ortaya çıkan bir iktidara verdiğimiz söze uyarak eli
mizden gelen bütün yardımı yapmaktır ve b,z bunları 
yaptığımız zaman, kendilerinin başarılı olmasını, Tür
kiye'nin başarısı olarak istiyoruz. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Sen, Ada
let Partisi Grubu adına mı konuşuyorsun? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Selâmet Partisi 
Grubu adına konuşuyorum. Selâmet Partisi Grubu
nun verdiği bir söz vardır burada; Selâmet Partisi 
Grubu, bu kanunların çıkarılmasını destekleyeceği 
sözünü vermiştir. (AP sıralarından alkışlar) Bu ba
kımdan, biz sözümüzün eriyiz, tutarız; herkes de sö
zünün eri olsun. 
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Yüce Meclise şunu arz ederek buradan ayrılaca
ğım: Anarşi meselesi, değjşen bir iktidarın dalgalan
ması arasında tırmanmalkltadır. Türkiye'de her anarş 
tırmanması iktidar değişikliğimde biraz daha tuzlanı 
yar. Dunu, gelen İktidarın bir kusuru olarak görmek 
için daha vakit erkendir. Bugün Türkiye'de zaten 
hassas alanı nazik oilan dengeler iktidar değişikliğiyle 
bozulduğu zaman, anarşi kendine tırmanacak bir or
tam buluyor. 

Şimdi bize düşen, bütün devlet kuruluşlarınla dü
şen ve en başta Parlamentoya düşen, bu zor bölümü 
sağlıkla geçirecek: şekilde birbirimize yardım etmek
tir. Eğer bu anarşi tırmanışını partiJerarası kavga ale
ti yapıp, bunları devinip biz yine gelelim diye düşünü
yorsanız, geleceğiniz her yangın yeridir. Bırakın, gele
ceğimiz yeri sağlıklı bir yer yapmaya hep beraber ça 
İrsalim. iktidarlar her zaman değişir; ama bir iktida
rın yıkılmasını kendi gelişimiz için yol arıyorsak, bu 
fevkalade hatalı bir yoldur ve bunun çalışmadığı, ça 
hşamayacağı oltadadır. Burada tek yapacğımız, Tür
kiye'ne 'bu çıkmazdan kurtuluşuna herkes elinden ne 
geliyorsa yardım etmektir ve bunu bir siyasi patf'fciler-
arası tatlı diyalogla kurmaya mecburuz. Burada, lüt
fen birbirimizi siyasi partiler olarak de t̂ekl'eyellim. 
Çünkü, eğer bu mesele halledimı'ezse, siyasii partilerin 
tabanını teşkil eden müessesenin yıkılması da kaçınıl
maz ahır. 

Bu bakımdan, biz bu önergeye katılıyoruz; lehin
de oy kullanacağız ve bu gibi kanunların rejimi kur
tarmaya, memleketi anarşiden kurtarmaya yardım ede
ceğine inandığımız her kanunu da destekleyeceğiz. 

Yüce Meclise grubum ve kendim adına saygılar 
sunarım. {AP, MSP ve MHP sıralarından alkışlar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özal. 
Lehinde Sayın Aygün. 
Sayın Abidin İnan, şimdi iki lehte, iki aleyhte 

görüşülecek. Aleyhte bir klişi konuşmuştur, eğer aleyh
te konuşmak istiyorsanız size söz veririm, başka şekil
de üzerinde olm'az. 

ABİDÎN İNAN GAYDALI (Bitlis) — Peki efen
dim. 

BAŞKAN — Ancak, Sayın Aygün'den sonra. 
Buyurun Sayın Aygün. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Muhterem Başkan, 
muhterem milletvekili arkadaşlarım; 

Muhtelif siyasi partilere mensup olmakla beraber, 
Türk Parlamentosunu teşkil eden ve sfiyasi kanaatle
rini burada memleketimizin milli bünyesi istikametin

de 'kullanmaya kararlı ve yemin etmiş alan Yüce 
Heyete arz ettiğimin farkında ve onun ciddiyeti için
deyim. 

Muhterem arkadaşlarım, burada bir mesele tartı
şılıyor; mesele bugün tartışılıyor burada; 4 haftadır, 
Danışma Kurulunda, siyasi parti gruplarını temsil 
eden arkadaşlarımızın arasında tartışıldı. Kamuoyu
nun her kesiminde, her bölümünde bu mesele günler
dir konuşulmakta ve bütün Türk Milletinin gözü Yü
ce Türle Parlamentosuna çevrilmiş, heyecanla, ümlitle 
beklenmekte. 

Bu talbl'o içerisinde, burada 2 değerli siyasi parti 
grulbunun temsilcisi Yüce Heyetinize hütap etti. Bir 
aıkadaşımız, Cumhuriyet Halk Partisinin Grup Blaş-
kanveklilii Sayın Coşkun Karagözoğlu, benim ölçüle
rim içerisinde ve meselenin bütün teferruatım takip 
3tmiş olan her aklı başında ıkişinlin kafasında, talihsiz 
bir konuşma yaptı. Bu bize iki şeyi ispat etti: Bir ta
nesi, günlerdir Danışma Kurullarında sarf etmiş ol
duğumuz gayrete rağmen, kamuoyuna duyurmaya 
çalıştığımız fikriyatımıza rağmen; çok değerli arkada
şıma anlatmak istediğimizii anlatamamışız. 

İkincisi, değerli arkadaşımın bir ifades<ini kendisi
ne yine hatırlatarak söylüyorum; parti çıkarlarından 
değerli arkadaşımı kurtaramamış, kurtulamamış görü
yorum. Kaldı ki, bana sorarsanız, burada bir parti çı
karı da yok. Bana sorarsanız, parti çıkarı, arkadaşı
mın ifadelerinde değil, bizim göstermiş olduğumuz is
tikamette tüm partiiler için var; tabii muhterem Cum
huriyet Halk Partisi için de var. 

Muhterem arkadaşlarım, 22 ay hükümet etmiş olan 
bir değerli zevatın 'başkanı Sayın Bülent Ecevifin, ken
di ifadesiyle arz ediyorum, bir tarihlerde 'bu balhse 
konu olan kanunlar - burada sayarak zamanınızı al
mak istemiyorum - cümlenizin malumu olan demeti 
Yüce Türk Parlamentosuna verirken aynen şöyle 'ifa
de etmişler idi: «Anarşiyi önleme paketi.» İfade tar-
v, muhterem Bülent Ecevit Beyefendiye aittik. 

Şmdi, 'bu, Sayın Ecevit'in anarşiyi önleme pake
tidir diye, Adalet Partisi Grubu buna cephe almaya
cak kadar, 'bunu yarın Cumhuriyet Halk Partisinin 
kanunlarına, getirdiği tasarılara sahüp çıkmaya kalk
tı Adalet Partisi diye, bir nakise addedilmekten kork
mayacak kadar vatanperver ve milliyetçi bir duyguy- -
la hareket ettik. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Bunu, Danışma Kurulunda açık ve seçik söyle-' 
dik; biz böyle bir kompleksin içline girmiyoruz dedik 
ve hemen arkadan, siz de bu kompleksin içerisine, 

| bunun aksi komplekslin' içerisine girmeyiniz dedik; 
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ama, buna rağmen değerli arkadaşım Coşkun Kara-
gözoğlu, burada, âdeta Türk Parlamentosunu bu nok
tada, bu mevzuda, bu meselede bir bütün gfrbi görme
yerek, kalktı, yüce huzurlarınızda, benim ifademle 
yine talihsiz 'bir konuşma yaparak, bunu, bizim ka
nunlarımıza sahip çıkıyorsunuz diye damgalamak 
istedi. 

^Muhterem arkadaşım ve Yüce 'Meclisin değerli 
üyeleri, faiz derde şifa olacak hür ilacın içindeki mües
sir maddeye bakanız* 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzım'ir) — Değiş-
tkıiyorsun beyanımı. 

OĞUZ AYGÜN (Cavamla) — «O ımıüeissir m|ad-
deriin ambalajımı kim yapmıştır, nasıl ambalajdır, bam-
•gi ©Herle fcıu imal edilmûşitûr,» Bu dikkatimizi çekmez, 
Çünkü, faizlim dçiiın mühim olan, o müessir madde, o 
dert içtin şifa talini yapacak mıdır, yapmayacak mıdır? 

Yüce huzurlarımıza fau ımoseleyl getirirken, Sayın 
Bülent Boevit Beyefendimin getirmiş olduğu bu tasa
rılarım fauıgünikü ısltırafaımızın bir kısmına çare olacağı 
inancını taşımış taulonımıaiklfcayız ve korkusuzca, cesa-
retıla yüce kamuoyu önünde size bumu arzı ifade -edi
yoruz. 

Şjmdli rnıühterıeırn arkadaşlarımı, «IBıiz'im klanunlan-
mızıa sahip cılktınız.» Bu, fevkalade dar bir düşünıce-
dir, fevkalade küçük fair düşüncedir ve Yüce Parla-
•menliosumıun faerihamigi 'bir üyesı'mıin dahi 'burada ifade 
etmesine tahammül edermediğim ve Türk Padaırnenito-
sumu bütün Türkiye'de, hatta bütün dünya önünde bir 
bütün olarak mlMli fair meselede görmek istediğimiz 
espriye yakışitıraımadığıım bıir ifade tarzıdır. 

Değerli arkadaşlarımı, şimdi Türkiye'nin karşılaş
tığı ıbüyük biir probleım -Var mı?.. Var. ıNadiır bu prob
lem,.. Her şeye talkaddümen Ibıu problem anarşidir, 
sizin tafairıimlizle, sorundur; .bu, Sayım Korkut Özal'ın 
veciz ifadesiyle de, fau bıir çıkmazdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bumun karşısında biz 
ittifak edebiliyor ımıuyuz? Mühim olan bu. «Efen
dim, bu fair demettik. Demıeti eksik getirdiniz, deme
tlin tamamı fau değildir.» 

Aziz arkadaşlarım, demlin ifade dfctim; bu ifade, 
Sayın Eceviıt'im (ifadesiyle demetlin tamıaımıdır; 'ama 
•Danışma Kurulunda ifade ett'iğjmjiz gibi, siz bunu 
beğenmıiyorısunuz, noksan buluyorsunuz, daha fazla
sını istiyorsunuz; başka birtakım kanunları ilave et
mek istiyorsunuz. Size açık bono verdik, «Ne istiyor
sanız, anarşide, kavgada neyi düşümüyorsaruz, geti
riniz; ıberaıbeniz» dedik. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU •(fcsmür) — Niye yaz
madınız buraya? 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, tekrar söylüyorum; taunu Ikamjuoyunıa bizim 
ıbeyanallarımızla da ifade ettik; Danışmıa Kurulunda 
•ifade eiıtûk, bir kere daha ifade ediyoruz: Som derece 
saygı duyduğum ve Danışmıa Kurulunda bütün cera-
yan eden hadiseleri yakındam takip ©tırnak durumun
da olan muhterem Meclis Başkanı buradalar; hafıza
ları tazedir, sağlamdır, sihfaaıt'lidıir;; diğer sılyasi parti 
grubunun değerli üyeleri meydandadır; hepsimi şahit 
ıgösijsranefk söylüyorum ki, âçık bomıoıyu verdik Cum-
huriyat Halk. Partisine. 'Bir kere daha, millet huzu
runda size fau açık bonoyu veriyoruz: Anarşinin 
Türkiye'den kalkması içlin ne düşünüyorsanız, neler 
varsa M êclise verdiğiniz, vermeyi düîiündüğünüz ne
ler vansıa, hepisin! geitlirinıiz. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (îzmı'r) — Beraber. 
OĞUZ AYGÜN (Davamla) — Kaldı ki, Sayın 

K.aragözoğlu arkadaşım, muhterem larkadaşlarıimızım 
huzurunda söylüyorum, gayet kolay; ben işiımıdıi bu
radan iner yerime otururum; Siz hemen faiir önerge 
verimliniz, o önergenize de Adalet Partisi Gruibu oy 
vermeye hazırdır; bunun arkasından hangi kamumun 
görüşülmıesıihi işitiyorsanız, oma da faiz Adalet 'Partisi 
Gruibu olarak müspet oy verliriz. (AP sıralarımdan 
alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, şliımdıi bir hususu daha 
belirtmek istiyorum; yine arkadaşımın kendi tabirle
riyle, «yanılgısimi» ortaya fcoymıak ilcim, yanlışımı, ha-1 

tasımı ortaya koymak için bir hususu daha 'ifade ©di
yorum. Bu damıeitıin sayısı, yamii bizim bahse konu 
dütıiğûmıiz dametim sıra sayısı 375'tir. Beraber gpldiğinii 
liddia ettiklerimin .sıra sayısının hepsi değı'şı'ktir. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Kornosu 
aynı, konusu. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Mesela, bir tanesi 
275'tir M, arada 1 CjD tane sıra sayışımda kanun vardır. 
Bu da gösterir ki, bu fair detmıet değildir; ama bumu 
fair polemik yapacaksınız, kamuoyu önünde kemidl'mıizi, 
•sözlüm ona, mazur göstermeye çalışırsınız. Bunlara lü
zum yok. 

Türkiye, fair felaketle karşı karsıya. Bu felaketli 
izale etmek içim bir araya geiımıeye mecburuz. Bu bir 
araya gelişiımliz mıMılii fair görevdir. Geliniz aziz ve de
ğerli Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım, bu milli 
'görevde fair ve beraber olalım; müştereken karşısına çı
kalım; çünkü, tehlike, muhtelif .siyasi parti grupları
mın karşılaştığı tehlike değildir. 
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Sizin ifade ettiğiniz bir beyanı da burada söylemek 
listjyoruımı: Bir siyasıi parti grubunu suçladınız; değerli 
Koıtkıuıt Özal arakadaşım buınıa cevap verdi; yalnız, 
»ben de kısaca değinıeyim. Bu suçlamanız yanlışitır. 
Çünlkü, Türk Parlamentosunun hl'çtbir üyesini, hatta 
ıslzin iç'inıizde, sizin dalhi şilküyetçi olabileoeğ miz kadar 
sezin yönıtı:.ımı'mliıze 'ters düşen birtakım siyasi ıMoioji 
ırnıilhıiaıklarınıı ifcaifasında taşıyanlar var ise, onları da 
ikastederek söylüyorum; Türk Par'laımenitosumu bütün 
olarak gjörmıeya ve milli bir hadise karşısında 'bir ol
maya m'ecbur olduğumuzu size ısrarla, ikıaüyetle, altı
nı çizerek haltırilatmak ve anılıaıtımıaik dsitıiyorum. 

NECATİ CEBE (©alııkıssir) — Ne zamandan berii? 

(BAŞKAN — Süreniz doluyor Sayın Aygün, lütfen 
toparlayın., 

OĞUZ AYGÜN {Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, söylemek istedi ejim açılkça ortadadır. Bugün 
anarşinin karşısında çafle olarak düşünülen şu tedbir
leri biz, burada, sizin tabirimizle, sahip çıkarak veya 
biz de 'kaltılaıriaik huzurlarımıza gatiirdl'lk vs değerli ar-
toadaşl'ârjm, hemen. belirteyim, Sayın Bülent Ecevit 
bunları demet halinde getirirken, Say;n, Adafeıt Par-
tjLsıi o günlkü Genel Başkanına, 'bugünkü Başbakanı 
Süîayrniaın Dem;;ır,el Beyefendiye de sormuışlardiır ve 
desıtek vaadini toendüerimden almışlardır. Biz, o gün
kü ndklbadayız. Bu kanunlarım mensisinde iklim olursa 
ofeıım, Türkiye'de anıarşrye ça-rie de bir etaptır, .bir ba-
saımakıtıır, bir mesafedir, bir seviyedir. 

'Burnum arkasından,, o seviyeyi sonuna 'kadar gö-
tündbiılmıek 'için kimin .akılıma ne geliyorsa, siizin, di
ğer siyasıi parti gruplarının, bizim arkadaşlarımızın 
vteya bMm dışımızda kamuoyunun değerli birtakım 
mensuplarınım alklına ne geliyorsa omları da getirirler, 
amaırşli demem beladan memleketimizin bir an evvel 
kurtulabilmesi için Devletin haysiyet ve vakarının bu 
meselede d'ımd'lk ayakta durabilmesi için ne kzrm. 'ge
liyorsa, Adallıet Partisi Millet 'Meclisli Gmlbu oiaraik, 
Ibuna 'haznrız ve bumun için de yapılacak. her türlü 
müaadetain içerisinde göğsü açık, başı dük, kararlı 
'insanlar oiarak bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarımı, 'bu önergemize ınüspst oy 
verilmesini, memleketimizin içinde bulunduğu ağır 
itaJblodan bir am 'evvel ku.ritulabıilm'dk içün müh'm brr 
mesafe addet£:ğimiizli arz ve ifade ederek, dinlemıeik 
JüISfumuzdam dolayı cümlenizi 'sevgi ve saygılarla se-
larmlıayarıalk ayrılıyorum efendim. (AP sıralar undan 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Aygün. 
Sayım inan, siz aleyhte konıuşacaık mısınız efen-

i d'm? 
I ABİDİN İNAN GAYDALI (BütiOs) — Evet. 
I COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sayın 

Başkan, Grup adıma 'kanuşmak istiyorum. 
j IBAŞKAN — Grup adınıa söz istenemez efendim;; 

usul tartışmasıdır; sadece 2 lehte, 2 alehte söz verebi-
üyorum. 

! COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sayın 
'Başkianuırn, sanıyorum iki, ulusumuzun büyük bir öz
lemle beklediği. 

iî. ETEM EZGÜ (Samsun.) Sayın Başkan, konuş
ma hakkı yoktur. 

IBAŞKAN — Müsaade edin efendim, bir dinleye-
lliım ba'kalım nıe söylüyor; müsaade edin. 

Evet... 
J COŞKUN KARAGÖZOĞLU ('İzmir) — ..Oiddli 
| bir konuda, Yüce Parlamentonun ısağl:ikiı bir nıoikıtaya 
i geleceği ibazı sözlerim/iz ve düşüncelerimiz yanlış an-
I latılmıaik 'istenımekıtedir ve arikadaş'iarımızın bazı söz-
I ler.imdsn bazı sonuçlar çıkımi'ştır. 

Müsaade ederseniz, bu 'kadar önemli bir konuda 
i ve 'bu olumlu adımda düşüncelerimizin yanlış 'anılıaşıl-

dığı, yanlış 'taikd'm edild'ği gıerçeği karsısında bize 
söz lütfederseniz, kendilerine ve Yüce Ulusa bazı ger-

j çekleri ve ibazı olumlu sonuç meydana getıireeeik yak-
l'aşiımıınrıızı ortaya ıkoyma'k 'istiyoruz.. 

IBAŞKAN — Sayın Kara^özoğlu, buralar kanunla
rım müzakeresii sırasında da ıkonuşulab'iMr; falkalt fî'zn-
di İçitüzüğümiüze göne ancak 2 'lehte, 2 aleyhte söz 
'verebiliyoruz, başka söz imkânı yoktur Bir sataşma 
da mevzuu balhis değiidi't iki, sıize İçtüzüğüm 70ı nioi 
mi'adde-iine göıre söz balclkı tanıyayım!. 

10 bakıandan.. 
Iİ. ETEM EZGÜ . Samsun) — Olamaz sfendıim. 
(BAŞKAN — Müsaade edin, müsaade ed'n, aky-

hinıa ıkıonuşan haıtıip konuşsun; düşünürüm om:u. 
Buyurum Sayın İnan, aleyhte konuşacak'smız. 

. ABİDİN İNAN 'GAYDALI (Bitlis) — Sayın Baş
kan, rnıulhterıem .arilcadaşlanan; 

Türkiye'min içinde bulunduğu bu çaıpraşnk dönem
de 'bu tedbir Ikıan'unıunun geç 'kalmiasından dolayı aley-
'hindeyim; 'bir an evvel çılkımıaisı gereklidir. 

Hlürmetler. (Af sıralarından .«tBravo» sesleri, al
kışlar) 

(BAŞKAN — Teşökikür ederim, 
Şimdi, Sayın Karagözoğlu, siz, sözlerimizin yan

lış anlaşıldığını ve bunu Itavzih için tekrar söz istiyor-
sumuz. 
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Sadece, tanıgli noifctalıara 'temas letmıek istıiyoırsunuız? 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sayın 

Başkanım, sözlerimiz yanlış anlaşılmıştır, yanlış naikr 
ledıiılmıişitk. Bu bakımdan gnuıp adına ısiöz 'istiyorum:. 

t. ETBM EZGÜ (Saımısun) — Olamaz efendim. 
BAŞKAN — Müsaade edin efendim. Efendim, 

orada oturduğunuz yerde slinirienmeniim (mıanıa&ı yok. 
Burayı ya »siz buyurun idare ©din veyahut bırakın Ri
yaset ikendıi linlis'iyatifii dahiiîıinde ihanelket etsin. 

Evet edendim?.. 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (tamir) — Efen

dim, şu yönlerC :<çin.. (Gürültüleri). 
IBAŞKAN — Efendim, anlayamıyo'nımı, lüıtıfeth. su

sun. B'ir dakika efendim, lütfen.. 
Efendim, buyurunu 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmâr) — Sayın 

'Başikanıım, Dan'şmia Kurulundaiki düşüncdl'er.imiiz, ibıuı-
nada faizim ifcendi düşüneeleıiimıiz, kendileri taraflın
dan yanlış 'olaralk (kamuoyuna ve Yüce Meclise akıses-
tlirilmıişjtiir. 

Ayrıca faizim, laıntaınşii (kanju'nlaranıın ikıonuşıulmiaımasıı 
diye bir yalkfaşımıımıız ıkeskılilkle yoikjtur; arnla büz bu 
meselenin içtenlikle, faütlünllüğüıyle ©İte alımmasını ve 
Yöoe Parlamentonun İter olumlu nıoktaya gelmesini 
ıMiyaruız. 

BAŞKAN — Evet. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Bu ama
cımızı açıklamak istiyorum. 

'BAŞKAN — Efendim, simidi bu konuşmalarınız 
zaten tamamen zapta geçti. 

Bu bakımdan, şümıdii bu bir usul haline gelecek 
Sayın Karaıgözoğlu ve Meclis müzakerelerinin artık 
normal olarak yürütülmesi imkansızlaşacak. Müsaa
de ederseniz kanunların müzalkeresii sırasında bu fi
kirlerinizi o zaman beyan edersiniz. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sayın 
Başkan, bir konuda yardımınızı feıtiiıyorum. 

BAŞKAN — Evet. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Adalet 
Partisi Grup Başkanveikili arkadaşımız bize bir tek
lifte bulundu. Bu teklifin olumlu sonuca bağlanabil
mesi için bizim düşüncetolimliz istikametinde tekli
fin ıkendi düşüncellerini değiştinmeden ^elkilleneibil-
mösi içrn biz de kendilerini bir müşterek noktaya 
davat ederek Yüce Parlamentodan olumlu fair nokta
da çükma hizmetini yapmak istiyoruz. Müsaade eder
sen *z... 

BAŞKAN — Elbatteıki Riyaset de daima müza
kerelerin o şeikilde, olumlu şekilde cereyan etmesiiınti 

i arzu etmektedir. Fakat ellimizde bir İçtüzük vardır. 
Bu İçtüzüğe göre buma imkân bulamıyoruz. Bu ba
kımdan müsaade edin müzakereler devam etsin. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — İçtüzük 
içinde Sayın Başıkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendini. 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın Baş

kan... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, Sayın Ecev'it 
bir şey söylüyor, buyurun efendim. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Adalet Par
tisi Grup Başkanvekili Sayın Aygün benlim adımdan 
'bahsederek bazı açıklamalarda bulundu. O nedenle, 

I İçtüzüğün 70 raci maddesi uyarınca açıklamada bu-
hm'malk için söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, size söz verijyo-
I rum, çürikü isminizden bahsedilmiştir, buyurun. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Türkiye bir süreden beri çok çetin sorunlarla kar
şı karşıyadır. Türkiye'de şiddet eylemleri bütün mil
leti derinden yaralayacak noktaya yıllardan beri var-

I mıştır. Ve son zamanlarda şiddet eylemledindle yeni 
I va hızlı bir tırmanış sürecine girilmiştir. Şiddet ey

lemleri, ekonomik sorunlar, toplumsal sorunlar iç
ice bütün Türkiye'yi ve dört elle sarıldığımız demok
ratik rejimi sarsmalktadır. TürMye'nfn bu ortamında 
demokrasiye bağlı bütün partilersin demokrasinin. ya
şamını isteyen bütün partilerim, bütün kuruluşların 
ve bütün yurttaşların başka konulardaki düşünce ay
rılıklarını, görüş ayriiıkllarını bir yana bırakarak bir
likte elele çözüm aramalarıyla muhtemelen bir çılkış 
yoluna ulaştırılabilir. Biz temenni ederiz ki, aynı de
mokrasi anlayışı üzerinde birleşen partiler demokra
siye ve onumla birlilkıte devlete ve can güvenliğine yö
nelen tehlikeler karşısında, demdkrasiyi zedelemeye-
rrvyecek biçimde. demokrasiyi zedelemeye
cek kurallarla ve demokrasiyi zedelemeyecek ölçü
ler 'içinde teröre karşı alınacalk önlemlerde brrleşslin-
ler. Eğer biz allacağımız önlemlerde şu veya bu yön-
db ölçüyü kaçırırsak veya dengeyi bozarsak ve bu 
yüzdiesn demok~a&i bir sarsıntıya, bir tehlikeye, yeni 
fair tehlikeye girecek olursa kendilerine karşı demok
rasiyi saıvunmsık foted:ğiıriiz kimselerin, çevrelerin 
oyununa düşmüş oluruz. 

Biz Hükümette iken bazı yasa tasarı lan hazırla
dık şiddet eylemleriyle ilgi olarak. Bunların hazırlık-

I larını yaparken ben Sayın Demird'e - Adalet Parti-
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si Genel Başikanı Sayın Demirel'e - bu tararılarîa il
gili dlüşünceleriimıizii bir tüm olarak sundum. Burala
rın en önemlileri olarak da ceza yasasında ve Ceza 
Muhalkemıeleri Usul Yasasında öngördüğümüz, dü
şündüğümüz, gerekli saydığımız değiş'kılikleri belirt
tim. Sayın Oğuz Aygün biraz evvel burada Adalet 
Partisi Gruıbu adına 'konuşurken Sayın Demire!'in o 
yasalara destek vadinde bulunduğunu buradan ifa
da ettiler. Fakat benim anafilkir olaraık Adalet Partisi 
Genel Balkanına o sırada sunmuş olduğum bu tasarı
lardan bizce en önemli olanlarına, Sayın Aygün'ün 
buradaki! ifadesiyle destek vadedildiği halde o yasa 
tasarıları destdklenmemliştir. 

SEYFÎ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Getirilmedi. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Getirildi efen
dim, getirildi, komisyonda görüşüldü ve Halk Parti
si üyelerine karşın komlisyonda reddedildi, sonra o 
ret kararı Millet Meelüsi Genel Kuruluna geldi, Cum
huriyet Halk Partisi Grubunun ve bazı bağımsız ar
kadaşlarımızın oylarıyla Komisyonun ret kararı red
dedildi ve o tasarı komi'syona geri gönderildi; komis
yondaki bekleme süresi de sona erdi, şimdi o tasarı
lar da Meclis Genel Kurulunda görüşülecelk durum
dadır. 

Bu tasarılara niç'in büyük önem veriyoruz, bunu 
da kısaca açıklamak isterim sayın milletvekilleri. 

Biraz önce Sayın Karagözoğlu arkadaşımın da be
lirttiği gilbi, Türkiye'de şiddet eylemleriyle mücadele 
de en önemli darboğazlardan biri adalettir. Bunda 
yine Sayın Karagözoğlu arkadaşımın belirttiği gibi, 
yargı organlarının kusuru yoktur. Yargı organları bü
yük iş baskısı, iş yükü altındadırlar ve binlerce, on-
binierce dava dosyası arasında ş'iddet eylemilerdyle il
gili dava dosyaları kaynayıp gitmektedir. Neden Sı-
kııyönıeıtıim ilan edildikten sonra adaletin caydırıcı et-
(kfisi duyulmaya başladı? Çünkü sıkıyönetim mahke
melerinin gündemlinde, münhasıran sıkıyönetimin 
'ilanına neden olan konularla ilgili dadalar vardır. 
Bütün vaikMerlini, zamanlarını onlar üzerine yoğun-
laştırabifaektedkier ve sadece o davalara baktıkları 
(için de, olayları bir bütün alarak görebilmektedirler 
zaman zaman. Böylelikle adaletin, olayların kökeni
ne inebilmesi kolaylaşmaktadır; ama bu da yeterli 
değildir. Suç işleyenlerden, dinıayet işleyenlerden ço
ğuna bakınız : Ne kadar genç yaşta insanlardır, ço
cuk yaşta insanlardır. Bazıları henüz cezai ehliyet 
yaşına varmamış insanlardır. Elbette suç işlemiişlerse, 
yasaların gerektirdiği cezaları onlara vermek gere

kir; ama bununla yetinirselk, hem kendi kendimizi 
aldatmış, hem de o suçlu çocuklara da bir ölçüde 
haksızlık etmiş oluruz. Çünkü onları suça itenler 
vardır, şu çevredir, bu çavredir, bu parti vardır yok
tur, onun üzerinde durmuyorum; ama biz 16 -17 - 18 
yaşında adam öldürmeye alıştırılmış, hapishaneden 
kaçırtılıp, yeniden adam öldürmede suç aleti gibi kul
lanılan çocukları ateşe sürenlere yönelmedikçe, Sa
yın Karagözoğlu arkadaşımın da belirttiği gibi, ba
taklığı kurutamayız, sadece - Sayın Demirel'in tabi
ri ile - sivrisineklerle uğraşmış oluruz. (CHP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi değerli arlkadaşlarım, hükümetteyken ge
tirdiğimiz ve Sayın Aygün'ün buradaki ifadesiyle 
Sayın Demıirel'in d'esıtdk vaat ettiği yasalardan en 
önemlilerinden birisi de, bu soruna çözüm getirecek 
bir yasa idi; ama Adalet Partililer komisyonda onu 
da reddettiler ve Genel Kurula konu geldiğinde bi-
zlkn ret kararımıza katılmadılar. Neydi o yasa: Şid
det eylemlerinde cinayet işleyen, suç işleyen kimseler, 
kendilerini o suçlara iten, kışkırtan kamsıaleri el
bette kanıtlarıyla, belgeleriyle açıklayacak olurlarsa, 
bu onların cezalarını hafifletici bir neden sayılsın. 
Ama biliyorsunuz kıi buna o sırada bir parti açıktan 
ıka ş̂ı çıktı. «İhbar müessesesini mü, sistemimi mi ge
tiriyorsunuz?» diye karşı çıktı. Bizim getirmeyi ön
gördüğümüz şey ihbar müessesesi değildi. Çünkü, el
bette kanıta dayanmayan, belgeye dayanmayan ih
barlar itibar görmeyecekti; ama gerçekten bir suçlu, 
bir cinayeti alet edilerek işlemfiş bir kimse, kendilisini 
o cinayete sevk eden örgütlerin, öıgütün, ya da kişi
lerin adım belgeleriyle, kanıtlarıyla verecek olursa, 
o topluma bir katkıda bulunmuş olacaktı. O sayede 
toplum şiddet eylemferinlin kökenlerine, kaynakları
na inme olanağını bulmuş olacaktı. Onun Devlete, 
topluma sağladığı bu olanağın, bu kolaylığın karşı
lığında da cezası affedülmoyecek, bir ölçüde hafifleti
lecekti. 

Buna o tarihte bir parti şiddetle karşı çıktı. Onun 
üzerine Adalet Partisi de karşı çıktı. Şimdi o parti
nin desteği ile Adalet Partisi bir hükümet kurdu. 
Onun için de Adalet Partisi Hükümeti ve Grubu bi
zim o yasa tasarılarımızı da görüşülmesi gereken ya
salar arasına almıyor. 

Değerli arkadaşlarını, değerli arkadaşımız Sayın 
Oğuz Aygün bir hekim olarak 'kemdi mestekleri doğ
rultusunda burada bir benzetme yaptılar; «Biz ila
cın iyiliğine bakarız, ambalajına, kim tarafından 
yapıldığına bakmayız» diye. Ben de, biraz çizmeden 
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yukarı çıkmak olacaik, ama yine aynı mesleğin kap
samına giren bir benzetene yapmak isterim. Sayın 
Aygün'ün her halde kabul buyuracakları gibi bir 
hekim olarak; bazı hastalıklarda verilmesi gereken 
ilaçların muhtemel zararını dengelemek için başka 
bir ilaç da verlilir yanı sıra. Örneğin; antibiyotik ve-
rilinken yanılmıyorsam yanısıra vitamin de verilir, 
bünyeyi kuvvetlendirmek içün. 

Şimdi, biz muhtelif yasa tasarıları hazırlamışız, 
bu yasa tasarıları şiddet eylemleriyle mücadelede 
devletin gücünü artıracalk, ama bu arada rejime bir 
zarar gelmesin diıye de adaletin etkinliğiınli ve gücü
nü artıracak başıka 2 yasa tasarısı daha sunmuşuz. 
Şimdi, yenli Hükümet adaletle ilgili olanları bir yana 
bırakıyor, sadece hükümetin icranın gücünü artıra
cak olanları buraya getiriyor. Oysa, icra ite kazayı 
bir denge içinde, yürütme lile yasamayı, yaigı erkini 
bir denge içinde ele almiamız gerekir. Onun için bir 
kere, bir Cumhuriyet Halk Partisi demetinden bah
sederken onun kendi içimdeM sağlıklı dengeyi göz 
önünde tutmak gerekir bir. 

İkincisi; Cumhuriyet Halk Partililerin hiç unut-
maıdılkları bir anıları vardır, uzun yılar önces'ine iliş
kin. Bir tarihte bir Cumhuriyet Halik Parîüli millet
vekili parlamenter ayhıkîarının indirilmesi yönünde 
bir kamun ttlklifinıi Meclise vermiştir. O zamanın 
iktidarı olan parti, o teklifi gündeme aldırmıştır ve 
değiştirerek parlamenter maaşlarını artıracak hale 
getirmiştir, sonra da biz Halk Partili milletvekilinin 
kanun teklifimi kabul ederek partamtenıter maaşlarını 
artırdık demiştir. 

Şimdi ortadaki durum nedir? 

SELÂHATTİN GÜRDRAMA (Sakarya) — Ne 
alakası var? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, lütfen dinleıyiln. 

BÜLENT ECEVlT (Devamla) — Ne alakası ol
duğunu bir dalkika lütfederseniz söyleyeceğim. 

Şu gündeme alınmasını Adalet Partilisi Grubunun 
ve Hükümetin, istediği, Cummuriyeit Halk Partisi Hü-
küme'Ji tarafından hazırlanmış olan tasarılardan bir 
bölümü, bunları olduğu gibi geçireceğiz de demiyor 
Adalet Partisinin sayın yetkilileri, bazı değişiklikler 
düşünüyoruz diyor. Nedlir o değişlikler dendiği va
kit... (Bakanlar Kurulu sıralarından «O Meclisin 
fonksiyonu» sesi) • 

Efendim bilirim Meclisin fonksiyonunu falan, 
fakat burada birtakım siyasal gerçekleri konuşuyo
ruz. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz hatibe. 
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ı BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — Şimdi siz 
«Meclisin fonksıiyonudur o» deyip bizi meçhulata 
götüremezsiniz, gözü kapalı bir şeye angaje edemez
siniz. Ne olacak? Şimdiden ilan ediyorsunuz, biz 
Halk Pantisl Hükümetinlin hazırladığı tasarılar gö
rüşülsün istiyoruz diyorsunuz, o zaman bizim de or
taya bir kayıt koymak hakkımızdır sanırım. Peki, bu 
tasarılarda değişiklikler de düşündüğünüzü söylüyor
sunuz, o değişiklikler nedir? Şimdi bir sayın bakan 
buradan o Meclisin bileceği iştir diyor, "dün sayın 
grup başkanvekiİlerinden biri yine Meclis bilir bu
nu dedi. Meclisin bildiği doğrudur, ama biraz önce 
Sayın Feyztioğlu'nun burada anımsattığı diyalog sü
reci, dayanışma süreci içinde çıkarılan yasalar bu 
buyurduğunuz usulle çıkarılmamıştır. Onların içeri
ği üzerinde bir ön mutabakata varılmıştır. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Biz de hazırız 
I efendim. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Gruplarda 
bunların üzerinde görüşülmüş, hangi partinin grubu 
neyi kabul edebilir, neyi kabul edemez; bu anlaşılmış
tır; ondan sonra da işte o yıllardan beri asgari müş
terekler denen, ama bir türlü erişiilemeyen şeye eri-
şlilmiş, bazı asgari müşterekler üzerinde anlaşılmıştır. 

Şimdi, biziim saklımız yok değerli arkadaşlarım, 
Daha Cumhuriyet Halk Partisi hükümette iken, Cum
huriyet Halk Partisi Hükümetinin hazırlayıp Mecli
se sunduğu eylemlerle ilgili, iç güvenlikle ilgili (Sa
yın Aygün'ü işgal etmezseniz, beni dinlemesinde ya
rar görüyorum) Cumhuriyet Halk Partisinin hükü
metteyken Hükümet olarak hazırlayıp Yüce Mecli
se getirdiği iç güvenlilkie ilgili tasarılardan bazıların
da Cumhuriyet Halik Partisıi Grubunun, daha kendi 
partisi hükümetteyken bazı tereddütleri olduğu bili
nen bir gerçektir. Onun üzerine herkesin gözleri 

i önünde... 
AHMET SAYIN (Burdur) — Haa... 

' BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Biir dakika 
I efendim, gerçekleri söylüyorum. K'imsedien hiçbir 

şey salklamıyorum, «Meclis biir» demiyorum. Sizi 
gözü kapalı bir yere sürüklemeye çalışmıyorum, ken-

I di partimi de gözü kapalı bir yere sürükletmeik iste-
ı milyorum. Eğer kötü anlamda politika yapmak iste

miyorsak, gerçekten Feyziıoğlu'nun biraz önce dedi
ği gibi şiddet eylemlerine elbirliği ile çare arıyor isde, 

j lütfen bî biirimilzi anlamaya çalışalım. (CHP sırala
rından «iBravo» sesleri,, alkışlar) Birbirimıize karşı 
puan toplamaya çalışmayalım değerli arkadaşlarım. 

Açık herkesin bildiği bir şey, yeni söylemiyorum; 
I daha yaz başından bilinen bir gerçek... 
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BAŞKAN — Sayın Ecevit, lütfen toparlayın. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Toparlamaya 

çalışıyorum Saym Başkan. 
Daıha Cumhuriyet Halk Partisi hükümetteyken 

Grubumuz getirdiğimiz tasarılardan bazıları üzerinde 
demokrasi açısından tereddütlere sahipti. Bunun üze-
rinıa incelemeye aılldık, araya Haıtillı ve seçümller girdi, kal
dı. Yine bu tasarılardan baıziarı üzerimde de Adalet 
Partisinin belki kendince haklı tereddütleri olduğunu 
biliyoruz. Nitekim bazıları üzerinde tereddütleri o 
noktaya varmıştır ki, onları reddetmişlerdir komis
yonda ve gündemde de, bu palkete de getirmemıişler-
dir. Ayrıca bu paketin, demetin içinde aldikları tasa
rıları da olduğu gibi içlerine sindiremediklerini itiraf 
etmektedirler açık sözlülükle, Mecliste görüşülürken 
değişiklikler getireceklerini söylemektedirler; ama 
onların ne o8|duğunu söyliamâmektediiırlter. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, gerçekçi, yapıcı bir 
diyalog istemiyorsa bunun bir çözümü vardır. Otu
rurlar partililerin yetkilileri (Danışma Kurulunda 
usul müzakeresi değil, esası belli olmayan şeyin ne 
usufiünü görüşüyoruz bu kaidar haıyalti bir konuda?,) şu 
Mecliste bulunan gruplar, partiler memlekette hepi
mizin karşı karşıya bulunduğu, hepimizin evimi bar
kını tehdit eden şiddet eylemleri karşısında, hangi 
konularda ne ölçüde anlaşabiliyorlar; somut olarak: 
bu tartışılır, Burada usul oylamalarıyla bu halledile
mez. Bizim getirdiğimıiz önlemlerden bir kısmını ala
caksınız, en hayatilerimi bırakacaksınız, aldığımız bir 
kısmı üzerinde de ne değişiklikler öngördüğünüzü 
bize söylemeyeceksiniz, sonra biz gözü kapalı nere
ye götürüleceğini bilmediğimiz, ama Halk Parti 
damgası bu Meclis kürsüsünden üzerine vurulmuş 
tasarıların peşimde sürüikllemeceğiz. Bu insafa sığmaz. 

Ben Adalet Partisinin değerli Grup Başlkanvekil-
terindem rica ediyorum. Aynı sorunlarla aynı dertler
le karşı (fcarşıyayız. Henüz bu sorunlar üzerimde ilki 
partimin yaklaşımı, baıkış açılan birbirine yaklaştırı
lır mı diye bir ciddi dememe bu toplantı yılı sırasın
da ve bu Hükümet döneminde yapılmamıştır. Ben bu 

Hükümetin kuruluşumdan önce, şimdi önerdiğimden. 
çok daha ötede bir yaklaşımı ömerdlim, kabul edil
medi. Bu yüzden alınganlık göstermiyorum, yeniden 
yapıcı bir diyalog öneriyorum. Eğer Adalet Partisi 
Grubu buma varsa, otururuz meseleleri ciddi olarak 
derinliğine konuşuruz. TaJkdir Yüce Heyetindir. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarımdan «Braıvo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Tesekfkıür ederim Saiyın Ecevit. 
Müzakereler tamamlanmıştır. Araya müzakere

ler girdiği için önergeyi tekrar okutuyorum. (CHP sı
ralarımdan «Yoklama, yoklama», sesleri) 

27.12.1979 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 21.12.1979 ve 24.12.1979 ta

rihli toplantısında bir Danışma Kurulu Önerisi hazır
lamak için oybirliği sağlanmadığımdan grubumuzun 
aşağıdaki önerisinin içtüzüğün 19 ncu maddesine 
göre işleme konmasını rica ederiz. 

Saygılarımızla. 
Adalet Partisi Başkanvekıilleri : 

Ankara Erzurum 
Oğuz Aygün Gıyasettin Karaca 

ÖNERÎ : 
Gündemin «Kamum tasarı ve teklifleriyle, komdis-

yomlardan gelen diğer işler» kısmınım 90 ncı sırasında 
bulunan 375 Sıra Sayılı, Kamu Güvenliğime ve Kol
luk Hizmetlerime İlişkim Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması ve Bunlara Yenli Hükümler Eklenmesi 
Hakkında Kamum Tasarısımım bu kısmın ilk sırasında 
yer alması Ömertilrniştıir. 

BAŞKAN — Şimdi, önergeyi oylarımıza sunar
ken sadece şu noktayı belirtmek (isterim; «İlk sırasın
da» demiyor önergenin son kısmımda. Biraz evvel 'ka
bul edilen 3 önergemin kaibul edilmesi dolayısıyla 4 ncü 
sırayı almak üzere önergeyii o şekliyle oylarınıza su
nuyorum : Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... 
(CHP sıralarıdan, bazı milletvekillerinin. ayağa kalk
ması «Yoklama» sesleri) Kaibul edilmiştir. 

V. — SEÇİMLER 

/. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim. 

BAŞKAN — İçişleri Komıisyomumdaki açık üye
liklere, Curnihuriyet Halk Partisli Grubunca Malatya 
Milletvekilleri. Sayın Turam Fırat ve Sayım Ali Kır
ca aday gösterilmişlerdir. 
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Onayınıza sunuyorum : Kaibul edemler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Adalet KomisyonumdaJki açılk üyeliklere Adalet 
Partisli Gru/bumca Adama Milletvekili Sayım Halt 
Dağlı, Adıyaman MiAlletvekili Sayın Halil Ağar, An
talya milletvekilleri Sayım Sadık Erdem, Sayın Galip 
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Kaya ve Giresun Milletvekili Sayın Ali Köymen 
aday gösterilmişlerdir. 

Onayınıza sunuyorum : Kaibul edenler... Kaibul 
etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonun
daki aıçıtk üyeliğe Adalet Partisi Grubunca Zongul
dak Milletvekili Sayın Ömer Barutçu aday gösteril-
mliştir. 

Ortayınıza sunuyorum : Kaibul edenler... Kaibul 
etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Dilekçe Karma KomisyonundaJki açık üyeliklere 
Adalet Partisi Grulbunca Ankara Milletvekili Sayın 
Oğuz Aygün, Erzurum Milletvekili Sayın Gıyasetitin 
Karaca ve Manisa Milletvekili Sayın Halil Yuntse-
ven aıday gösterilmişlerdir. 

Onayınıza sunuyorum : Kaibul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Sayıştay Komisyonundalki açık üyeliğe Adalet 
Partisi Grubunca Ağrı Milletvekili Sayın Kerem Şa
hin alday gösterilmiştir. 

Onayınıza sönüyorum : Kaibul edenler... Kaibul 
etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

10/4 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komis
yonundaki açık üyeliklere Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubunca Konya Milletvekili Sayın Ahmet Çoban-
oğlu ve Tolkaıt Milletvekili Sayın Ömer Dedeoğlu 
aday gösterilmişlerdir. 

Onayınıza sunuyorum : Kaibul edenler... Kaibul 
etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

10/9 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komis
yonundaki açık üyeliğe Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubunca Amasya Milletvekili Sayın Vehbi Meş
hur aday gösterilmiştir. 

Onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10/10 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komis
yonundaki açık üyeliğe Cumhuriyet Halk Partisi 

Grubunca Afyonkaralhisar Milletvekili Sayın ismail 
Akın aday gösterilmiştir. 

Onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

10/6 - 10/13 Esas Numaralı Meclis Araştırması 
Komisyonundaki açiik üyeliğe Cumhuriyet Halik Par
tisi Grubunca Muş Milletvekili Sayın Burhan Garip 
Şavlı aday gösterilmiştir. 

Onayınıza sunuyorum : Kaibul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

10/14 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komis
yonundaki açık üyeliklere Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubunca Edirne Milletvekili Sayın Süleyman Saib-
ni Öznal ve Sivas Milletvekili Sayın Mustafa Yılaın-
ktran aday gösterilmişlerdir. 

Onayınıza sunuyorum : Kaibul edenler... Kaibul 
etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

10/15 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komis
yonundaki açık üyeliğe Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubunca Hakkâri Milletvekilli Sayın Ahmet Zeydan 
aday gösterilmiştir. 

Onayınıza sunuyorum : Kaibul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

10/16 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komis
yon undaki açık üyeliğe Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bunca Tokat Milletvekili Sayın Ali Kurt aday gös
terilmiştir. 

Onayınıza sunuyorum : Kaibul edenler... Kaibul 
etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Bütçe Karma Komisyonu ve Dilekçe Karma Ko
ni isyonunıdalki birer bağımsız üyelik için aday olmaık 
isteyen Sayın bağımsız üye var mı?.. Yoktur. 

Aday olmak isteyen sayın bağımsız üyelerin ya
zılı olarak Başkanlığa müracaat etmıelerini rica ede
rim. 

VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — Nakdi Tazminat Kanunu Tasarısı ile An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın Nakdi Tazminat 
Kanunu Teklifi ve Milli Eğitim, Milli Savunma, İç
işleri ve Plan komisyonları raporları. (1/27, 2/164) 
(S. Sayısı : 369) 

BAŞKAN — Alınan kanar gereğince Kanun ta
san ve tekliflerimin görüşmelerine geçiyoruz. 

Gündemimizin «Kanun (tasarı ve teklifleriyle, ko
misyonlardan gelen diğer işler» 'kısmının 82 nci sı

rasında yer alan 369 S. Sayılı Nalkdi Tazminat Ka
nunu tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Plan Komisyonu?.. Yök. 
Komisyon olmadığı için ertelenmiş'tir. 
2. — Jandarma Genel Komutanlığının yeniden 

teşkilatlanması modern silah, araç ve gereçlerle do
natılması amacıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma Ge
nel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 1632 sayılı 
Kanunun 1, 2 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesine 
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ilişkin Kanun tasarısı ve İçişleri ve Plan komisyon
ları raporları. (1/168.) (S. Sayısı : 262) 

BAŞKAN — Günderrtin 50 indi sırasındaki, Jan
darma Genel Komutanlığının yeniden teşkilatlanması 
modern silah, araç ve gereçlerle donatılması amacıy
la İbişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığına 
gJeeek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi 
verilmesi hakkımdaki 1632 sayılı Kanunun 1, 2 ve 
5 ncli maddelerinin değiş'tliriilm'eslinie ilıişkin Kanun ta
sarısı ve İçişleri ve Plan komisyonları raporlarının 
görüşmelerine geçiyoruz. 

Sayın Komisyon ve Hükümet?.. 
Komisyon bulunmadığı için ertelenmiştir. 

3. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununa 1 ek geçici madde eklenmesine ilişkin 
Kanun tasarısı ile Konya Milletvekili Şener Battal' 
in, subay, astsubay ve askeri memurlara bir üst de
rece verilebilmesi için 926 sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Kanununa ek geçici maddeler eklenmesi hak
kında Kanun teklifi ve Sivas Milletvekili Azimet 
Köylüoğlu'nun, 2182 sayılı Yasaya bir ek madde ek
lenmesine ait Yasa önerisi ve Milli Savunma ve Plan 
komisyonları raporları. (1/292, 2/699, 2/784, (S. Sa
yısı : 371) 

BAŞKAN — Gündemlin 85 nci sırasında, 926 sa
yılı Türk 'Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa 1 ek 
geçici madde eklenmesine ilişkin Kanun tasarısı ile 
Konya Milletvekili Şener Ba'ttal'ın, subay, astsubay 
ve askeri memurlara bir üst derece verilebilmesi için 
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Kanununa ek geçici 
maddeler eklenmesi hakkında Kanun teklifi ve Sivas 
Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 2182 sayılı Ya
saya bir ek rrtadde eklenmesine aît Yasa önerisi ve 
Milli Savunma ve Plan komisyonları raporlarının 
görüşülmösine geçiyoruz. 

Sayın Plato Komüsyonu?.. Yök. 
Komisyon olmadığı için ertelenmiştir. 

4. — Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetleri
ne ilişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmadı ve 
Bunlara Yeni Hükümler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları ra
porları. (1/203) (S. Sayısı : 375) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 90 nci sırasında, Kamu 
Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine ilişkin bazı ka
nunlarda değişiklik yapılması ve ıbulnlara yeni hü
kümler eklenmesi hakkımda Kanun tasarısı ve Ada-

(1) 375 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

let ve İçişleri komisyonları raporlarının görüşülme
sine geçiyoruz. 

Sayın İçişleri Komisyonu?.. 'Burada. 
Sayın Hükümet?.. Burada. 
Komisyon ve Hükümet hazırdır, müzakerelere baş

lıyoruz. Komisyon ve Hükümet yerini almıştır. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum : Raporun okunmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edıilimemiişltir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçİlmeslM oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul edM-
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine İliş
kin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bun
lara Yeni Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı. 

MADDE 1. — 4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı Po
lis Vazife ve Selahiyet Kanununun 9, 17 ve 20 nci 
rrfaddelerine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

Madde 9. — (Ek Fıkralar) PoMs, kamu düzeninli 
ve Anayasal hak ve özgürlükleri korumaya yönelik 
olarak, gecikmede sakınca bulunması halinde ve ge
rektiğinde il sınırları içinde valimin ilçe sınırları için
de kaymakamın emriyle: 

A) 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü 
Hürriyeti Hakkında Kanun kapsamına giren toplan
tı ve gösteri yürüyüşlerinin düzenini ve güvenliğimi 
bozacak faaliyet ve davranışları önlemek üzere, top
lantı veya yürüyüşlerin yapıldığı yerde ve yakın çev
resinde; 

B) Özel hukuk tüzelkişileriyle kamu kurumu ni
teliğindeki meslek kuruluşlarının ya da sendikaların 
genel kurul toplantılarının güvenliğimi sağlamak üze
re, toplantının yapıldığı yerde ve yakın çevresinde; 

C) Can ve mal güvenliğinin ve seyahat özgür
lüğünün sağlanması için, tren, otobüs, vapur, uçak, 
metro ve benzeri yerüstü ve yeraltı toplu taşıma 
araçları ile hava limanı, iskele, liman, gar, Üsıtasyon, 
otogîar, otobüs terminalleri gibi halkın topluca bu
lunduğu veya spor gösteri veya yarışmaları gibi bü
yük halk topluluklarının birikebileceği yerlerde; 

D) Öğretim ve eğitim özgürlüğünün sağlanması 
içfn her derecede öğretim ve eğitim kurumlarımın ve 
kanunun 20/2 maddesindeki koşula uygun olarak gi
rilecek üniversite, bağımsız fakülte veya bağlı ku j 

ramlarının, içinde, bunlarım yakın çevrelerinde ve gi
riş çıkış yerlerinde; 

- 523 — 



M. Meclisi B : 23 27 . 12 . 1979 O : 1 

E) Cana, ırza, maîa veya tasarruf emniyetine 
tecavüz, ısa'botaj, adam kaçırmak veya rehin alftıak, 
silahlı gasp ve soyguln, ateşli «.ilahlar Ve bıçaklarla, 
bomba ve diğer patlayıcı, parlayıcı veya yakıcı mad
delerle saldırıda bulunmak, uçak, tren, otobüs, vapur 
ve benzerleri diğer yerüstü ve yeraltı toplu taşıma 
araçlarını kaçırmak, zaptetmek veya yolcularını re
hin tultmak giibi kamu düzenlini ya da miilli güvenliği 
genı'.ş çapta bozacak veya toplumda korku, dehşet 
ve tedirglLnlük meydana getirecek şiddet eylemlerinin 
yapılacağına ilişkin kesin belirtilerin elde edilmesi 
hallerimde, umuMİ veya umuma açık yerlerde Veya 

öğreinci yurtlarında veya eklentilerinde veya şehrin 
giriş çıkış yerlerimfde veya ana caddelerinde seyreden 
(taşıt araçlarında; 

Yukardaki fıkranın A* B, C ve D bendlerinde 
sayılan alet ve eşyalarım bulundurulup bulundurul -
miadığını saptamak veya hu fıkramın (E) bendinde 
zOkrediIen olaylarla ilgili kişileri ele geçirmek amacıy
la, kişilerim üstlerini, araçlarını ve eşyalarını arar, 
suç unsuru gördüklerine el koyar, evrakıyla birlikte 
adalette teslim eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz .isteyen?.. Yok. 
Maddeyi... 

III. YOKLAMA 

AZtMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Yoklama 
i'sıtiyoruz. (CHP sıralarından 10 milletvekili ayağa 
kalktı.) 

BAŞKAN — İsiiimlerini kaydedelim. 
Sayın Metin Tüzün?.. Burada. 
Sayın Azimet Köylüoğîu?.. Burada. 
Sayın Nurettin Karsu?.. Burada. 
Sayın Şükrü Bütün?.. Burada. 
Sayın Ertüğrul Günay?.. Burada. 
Sayın Orhan Yağcı?:. Burada. 
Sayım Çeliün Bozkuri?.. Burada.' 
Sayım Selami Gürgüç?.. Burada. 
Sayın Cemal Aktaş?.. Burada. 
Sayın Hasam Akkuş?.. Burada. 

BAŞKAN — 10 kişi vardır, yoklama yapılacak
tır. 

(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Sonradan gelenler lütfen islimlerini 

yazdırsınlar... 
Çoğunluğumuz yoktur. Önjümüzldeki hafta toplantı 

günleritolden salı gününün yılbaşı resimli taitİline rast
laması nedeniyle, gündemin özel gündem kısmında 
yer alan 10/20 esas numaralı Meclis Araştırma Ko
misyonunun 376 Sıra Sayılı Raporunu ve Gündem
deki diğer denetim konularını sırasıyla görüşmek içOn, 
2 Ocak 1980 Çarşiaımta günü saat 15.00te toplanılmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanıma Saati : 17.32 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

23 NCÜ BİRLEŞİM 

27 . 12 . 1979 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Genel Görüşme Önergesi. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci ve 10> ar

kadaşının; Bazı Bakanların Yakınlarının Gümrükler
deki Yolsuzluk Olaylarına Karıştığı İddialarını Sapta
mak Amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü Maddeleri Uyarınca Bir 
Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi ve 
Meclis Araştırması Komisyonu Raporu. (10/20) (S. 
Sayısı : 376) (Dağıtma tarihi : 21 . 12 . 1979) 

3 
SEÇİM 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim. 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

1. — Mıilli Selâmet Par'tfisi Millet Meclisi Grubu 
Başkanı Necmettin Er bakan ve 12 milletvekilinin 
hububat fiyatları ve destekleme alımları konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

2. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu ve 
11 arkadaşının, Edirne Eğitim Enstitüsü yangını ne
denleri ve diğer eğitim enstitülerinin eğitim, öğretim 
ve yönetim durumlarını saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/41) 

3. — Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı ve 9 
arkadaşının, Antalya Belediye Başkanının tutum ve 
davranışları hakkında Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 

bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi^ 
(10/42) 

4. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 15 
arkadaşının, Tariş ve iştiraklerinde yasa dışı uygu
lamalar yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/43) 

5. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu ve 
9 arkadaşının, özel sektöre ait bir kömür işletmesine 
Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Sosyal Güvenlik Bakan
larınca yasa dışı olanaklar sağlandığı iddiasını sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/44) 

6. — Balıkesir Milletvekıilli İlhan Aytekin ve 9 
arkadaşının, Milli Eğitim Bakanının Balıkesir Necati 
Eğitim Enstitüsü ile ilgili tutum ve davramşları hak
kında Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/45) 

7. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve 9 ar
kadaşının, Edirne Gümrüğünde meydana geldiği iddia 
edilen bir kaçakçılık olayını ve sorumlularını sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önegesi. (10/46) 

8. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şe
ref oğlu ve 9 arkadaşının, Uşak Eğitim Enstitüsünde 
bazı öğrencilere baskı yapılarak öğrenimden alıko
nulduğu iddiasını saptamak amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/47) 

9. — Afyonkarahıisar Milletvekili Ali İhsan Ulu-
bahşi ve 10 arkadaşının, haşhaş ekimi ve taban fiya
tı politikası konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/49) 



10. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, bazı valilere baskı yapıldığı konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/12) 

11. — Samsun Milletvekili î. Etem Ezgü ve 10 
arkadaşının; İçişleri Bakanının, kolluk kuvvetlerinin 
güvenliği konusundaki tutumu hakkında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/13) 

12. — Muğla Milletvekili Ahmeit Buldanlı ve 9 
arkadaşının; kamulaştırılan Bafa Gölünün halkın ya
rarına tahsis edilmediği iddiasını saptamak amacıy
la, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10^50) 

13. — Manisa Milleîfv'elkili Sümer Ora! ve 9 ar
kadaşının; Tekel Genel Müdürlüğünce Manisa - Kır
kağaç ilçesine yapılan tuz tahsislerinde ayrıcalık ya
pıldığı yolundaki iddiaları saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/51) 

14. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal ve 9 ar
kadaşının; 4 . 1 . 1979 ve 9 . 1 . 1979 tarihlerinde mey
dana gelen tren kazalarının gerçek nedenleri ile bu 
konuda alınacak önlemleri saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/52) 

15. — Adanla Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar
kadaşının, TÖB - DER'in yasa dışı faaliyetleri konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
100 ve lOil nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüş
me açılmasına ilişkin önergesi. (8/14) 

16. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının; Gümrük ve Tekel Bakanının, Ana
dolu Ajansı eski Genel Müdürü hakkındaki bir ih
barın değerlendirilmesiyle ilgili tutumu konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Gend Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/15) 

17. — Muğla MıilletvekıMi Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının; tren kazalarının nedenlerini saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(İO/53) 
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18. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz ve 9 ar
kadaşının; tarım ürünleriyle bazı madenlerimizin re
hin edilmesinin ekonomimize verdiği zararları sap
tamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/54) 

19. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının; silah kaçakçılığının önlenmesi konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/16) 

20. — Adana Milletvekilli Hasan Gürsoy ve 10 
arkadaşının; TRT Kurumunun yayınlan konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mecls Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/55) 

21. — Ankara Milletvekili ismail Hakkı Köylü-
oğlu ve 9 arkadaşının; Ankara Umum Otomobilci
ler ve Şoförler Derneğinin Genel Kurul Toplantısı 
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/17) 

22. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının; TRT Genel Müdürlüğüne bağlı İz
mir Televizyon Müdürülüğünce yapılan satın almalar
da yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/56) 

23. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının; Muğla ili turistik sahalarında yönetmelik
lere aykırı inşaat yapıldığı iddiasını saptamak ama
cıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/57) 

24. — İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre 
ve 10 arkadaşının; Diyanet İşleri Başkanlığına özerk
lik verilmesi konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/58) 

25. —• Ankara Milletvekilli Mustafa Başoğiu ve 9 
arkadaşının; partizanca bir tutumla işçi sendikaları
nı bölmeye çalıştığı, işçi toplumunu anarşiye ittiği, 
işsizliği önleyemediği ve işçi - memur ayırımı konu
sunda Hükümetin tuıumu hakkında Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi. (8/18) 



26. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay-
kurt ve 14 arkadaşının; Diyanet işleri Başkanlık ma
kamında meydana gelen olayla ilgili Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/19) 

27. — Muğla M illet vekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının; Polis Enstitüsü ile diğer polis eğitim ku
rumlarında yapılan eğitim ve öğretimin öğrencileri 
anarşiye yönelttiği iddiasını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10|/59) 

88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/63) 

35. — Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ ve 15 
arkadaşının; 17 Kasım 1979 günlü Hürriyet Gazete
sinde yayımlanan, Tarım ve El Sanatları Üretimi Sa
nayi ve Ticaret AŞ'nin yağ dağıtımında aracılık ya
parak haksız kazanç sağladığına ilişkin haber ve id
diaların doğruluk derecesini saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/64) 

36. — Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı ve 9 
arkadaşının; 17 Kasım 1979 günlü Hürriyet Gazete
sinde yayımlanan, Tarım ve El Sanatları Üretimi Sa
nayi ve Ticaret AŞ'nin yağ dağıtımında aracılık ya
parak haksız kazanç sağladığına ilişkin haber ve id
diaların doğruluk derecesini saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

37. — İstanbul Milletvekili Turam Kocal ve 9 ar
kadaşının; Umut Gazetesine ödenen reklam ve ilan 
ücretlerini saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/66) 

38. — Erzurum Milletvekili Korkut Özal ve 9 ar
kadaşının; bazı kız öğrencilere okul yönetimlerince 
giyimleriyle ilgili olarak baskı yapıldığı yolundaki 
iddiaları saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/67) 

39. — Trabzon Milletvekili Ertoz Vahit Sudçmez 
ve 65 arkadaşının; Köy İşleri ve Kooperatifler Baka
nının işçi hareketini bölmeye yönelik tutumundian 
ötürü meydana gelen durumun saptanması ve konu
nun aydınlanması için, Anayasanın 88 noi, Millet 
Meclisi çtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasıma ilişkin öner
gesi. (10/68) 

40. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 9 ar
kadaşının; Hema Anonim Şirketi hakkındaki iddia
ları aydınlığa kavuşturma amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/69) 

28. — Muğla Milletvekilli Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının; Türk Dilinin bugünkü durumu ile Hükü
metin bu konudaki tutumu hakkında Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 10 ve 101 nci mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi. (8/20) 

29. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz ve 12 arka
daşının; mukaddes emanetlerin yurt dışında sergilen
mesi konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeelri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/60) 

30.— Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurtt 
ve 9 arkadaşının; TRT'nin yayınları konusunda Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 
101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açıl
masına ilişkin önergesi. (8/21) 

31. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu ve 
9 arkadaşının; DSİ Genel Müdürünün partizan tutu
mu ile akaryakıt dağıtımı konusunda Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/22) 

32. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz ve 11 arka
daşının; emniyet mensuplarınca vatandaşlara işkence 
yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/61) 

33. — Hatay Milletvekili AM Yılmaz ve 14 arka
daşının; akaryakıt darlığı ve alınması gerekli önlem
ler konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/62) 

34. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve 9 ar
kadaşının; Orman Bakanının, orman köylülerinin 
sorunları konusundaki tutumu hakkında Anayasanın 



41. — İzmir Milletvekilli Erol H. Yeşilpınar ve 9 
arkadaşının; İzmir Körfezimin temMenebilmesi dçin 
gereken önlemleri saptamak amacıyla Anayasanın 
88 noi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/70) 

42. — Burdur Milletvekili Cemal A'ktaş ve 33 ar
kadaşının; linyit kömürü sıkıntısının gerçek neden
lerini ve bu konuda alınabilecek tedbirleri saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

43. — Manisa Milletvekili Erkin Topkaya ve 64 ar
kadaşının; silah ve uyuşturucu madde kaçakçılığı ko
nusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/72) 

44. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 19 
arkadaşının; Ülkemizin içinde bulunduğu bunalımın 
temel nedenleri ile etkili çözüm yollarını saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/23) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, basın 
toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/25) 

2. — Kahramanmaraş Milletvekilli Mehmet Şeref-
oğlu'nun, Kahramanmaraş Adalet Partisi il ve ilçe bi
nasına yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/30) 

3. — Kay seri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, gö
revden alınan genel müdürlere ilişkin Ticaret Balka
nından sözlü soru önergesi. (6/31) 

4. — Elazığ Milletvekilli Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 
anarşik olayların önlenmesinde polis yerine askeri 
birliklerin kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

5. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
yüksek dereceli bazı emniyet mensuplarının görevden 
alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som öner
gesi. (6/33) 

6. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
ilköğretim müfettişlerinin durumuna ilişkin Milli Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/34) 

7. — Erzurum Milletvekilli Nevzat Kösoğlu'nun, 
bazı öğrenci yurtlarının aranmasına, ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

8. — Çorum Milletvekili Mustafa Kemal Biber-
oğlu'nun, kanuni faiz oranlarının yükseltilmesine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/38) 

9. — Trabzon Milletvekili Kemal Cevher'in, 
Fiskobirlik eski Genel Müdürü hakkındaki Danıştay 
kararına ilişkin Ticaret Bakanından sözlü som öner
gesi. (6/41) 

10. — Mardin Milletvekili Abdüllkadir Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi. 
(6/42) 

M. — Martdim Milletvekili AbdiülÜoad'ir Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/43) 

12. — Çorum. Miüefcveikili Mehmet Irmak'un, ya
bancı uyruklu kadınlarla evli Dışişleri Bakanlığı men
supları bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Baka> 
nından sözlü sora önergesi. (6/45) 

13. — Çorum Mlillet vekili Mehmet Inmak'ın, 2022 
sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/44) 

14. — Sivas Milletvekili Ali Gürfoüz'ün, «Kurta
rılmış Bölge» deyimine ilişkin Başbakandan sözlü 
som önergesi. (6/60) 

15. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Hükü
metin dış politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

16. — İstanbul Milletvekili İhsan To'ksan'nın, 
Ağrı Eğitim Enstitüsü Müdürüne ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/129) (*) 

17. — Muğla Miitotjvekilii Ahmet Buldanlı'nın, 
DİSK'in yapacağı 1 Mayıs gösterilerine ilişkin Baş
bakandan sözlü som önergesi. (6/62) 

18s — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in Ak
deniz Gübre Fabrikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/130) (*) 

19. — Diyanbalkır Milletvekilli M. Yaşar Göçmen' 
in, Dünya Banikası Başkanı Mc. Namara'nın ziyare
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/63) 

rüya çevrilmiştir. 
(*) içtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü so-



20. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi
ne ilişkin İşletmeler Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/64) 

21. — Gümüşhane Milletvekili Mehmet Çatalbaş' 
in, Gümüşhane Adalet Partisi Merkez İlçe Başkanı
nın gözaltına alınış nedenlerine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/66) 

22. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
Ankara Valisine ilişkin tçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/67) 

23. — Muğla Milletvekilli Ahmet Buldanh'nın, 
Türkiye - Nato ilişkileri ile SSC Birliği Genelkur
may Başkanının Türkiye'yi ziyaretine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/68) 

24. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan! ı'nın, 
Hükümet üyelerinin dış seyahatlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/70) 

25. — Malatya Milletvekili Mehmet Reoai Kuttan' 
in, Mersin 4 ncü Gübre Kompleksinin ihalesine iliş
kin Sanayi ve Teknoloji Balkanından sözlü soru öner
gesi. (6/71) 

26. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Genel Sağlıik Sigortasıyla ilgili beyanına ilişkin Sağ-
lslc ve Sosyal Yardım Balkanımdan sözlü soru öner
gesi. (6/72) 

27. — Anıkıara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
işçi sağlığı ve iş emniyetine ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/73) 

.28. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 
1 Mayısta DİSK tarafımdan düzenlenen gösterilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/74) 

29. — Gaziantep Miileüveküii Cengiz Gökçek'in, 
1 Mayıs gösterileri nedeniyle yaptığı açıklamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/75) 

30. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 
Kıbrıs Türk Federe Devletinin Danışmanına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/131) (*) 

31. — İzmir MilleCvekii Erol H. Yeşirpınar'ın, 
1 Mayıs gösterilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/78) 

32. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Ba
yındırlık Bakanının demecine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/79) 

33. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bademler Köyü Benzin İstasyonunun hizmete açılı
şına ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru* önergesi. 
(6/80) 

34. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
toplu sözleşmelerle ilgili beyanına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/81) 

35. — Hatay Milletvekilli Ali Yümaz'ın, orta de
receli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/82) 

36. — Çorum; Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bir 
kısım emniyet mensuplarımn özel koruyucu olarak 
görevlendirildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/83) 

37. — Adanıa Milletvekili Hasan Gürsoy'un, orta 
dereceli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı 
iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/84) 

38. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayının, 
anarşik olayların soruşturmalarını yapan görevlilerin 
başka illere tayin edildiği iddiasına ilişkin Başbakan-. 
dan sözlü soru önergesi. (6/85) 

39. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nıum, 
YSE Genel Müdürlüğünde bir 'kısım işçilerin siyasi 
nedenlerle işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/86) 

40. — İsitamlbul Milletvekili Turan Koçai'ın,, orta 
dereceli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/87) 

41. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüzdün, orta de
receli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/88) 

42. — Mardin Milletvekili Abdüılikiadir Timmurağa-
oğlu'nun, bazı müzelerin cami haline getirilmesine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/90) 

43. — İstanbul Milletvekili Turan Koçai'ın, öğ
renci yurtlarıyla ilgili beyanlarına ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

44. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanı'nın, 
Kültür Bakanlığının «Seçme Kuruluna» seçilen kişi
lere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/92) 

45. — İstanbul Milletvekili Turan Koçai'ın, Gazi 
Eğitim Enstitüsü öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/93) 

46. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Be
den Terbiyesinde görevli bir kişiye ilişkin Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/94) 



- 6 — 

47. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmıak'ın, ba
zı kurumlarda din ve ibadet hürriyetlerinin kısıtlandı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/95) 

48. — Ankara Milletvekili Mustafa Baışoğlu'nun, 
polis derneklerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

49. — GazianJtep Milletvekili Ekrem Çetkı'in, 
mayınlı sınır topraklarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/132) (*) 

50. — Mardin Milletvekili AibdıiMkadiir Timorağa-
oğlu'nun, Mardin iline bağlı ilçelerin sağlık hizmet
lerine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Balkanından 
sözlü soru önergesi. (6/99) 

51. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Anadolu Ajansında çalışanların sosyal haklarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/100) 

52. — Kahramanmaraş Milletvekilli M. Yusuf Öz-
baş'ın, işkence iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/101) 

53. — Kasıtamıooju Milletvekili t. Hilmi Duna'nın, 
Kastamonu CMe Lisesinde bazı öğretmenlerin ka
nunsuz işi bırakma eylemine katıldıkları iddiasına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/134) (*) 

54. — 'Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu' 
nun, abone olunan bazı dergi ve gazetelere ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/135) (*) 

55. — Bolu Milletvekili Avnl Akyoi'un, TÖB -
DER'in Bolu'daki icraatlarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/136) (*) 

56. — Niğde Milletvekili Sadi Somunouoğlu'nun, 
Bayındırlık Bakanlığında çalışan bir memura işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/103) 

57. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri ile ilgili 
beyanına ilişkin Bayındırlık Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/104) 

58. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'in, ba
zı memurlara rapor verilmemesi için sağlık kurulla
rına ve doktorlara baskı yapıldığı iddiasına ilişkin 
Sapık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/106) 

59. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmıak'ın, Em-
niyet Teşkilatındaki tayin ve nakillere ilişkin içişle
ri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/107) 

ı60. — Bolu Milletvekilli Müfit Bayraktar'ın, Rize 
Pazar Kız Meslek Lisesi mezuniyet gününde ahlâk 
dışı olaylar olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/137) (*) 

61. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, 
19 Mayıs Bayramı ile ilgili beyanına ilişkin Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/138) (*) 

62. — Elazığ Milletvekili Rasim Küçükel'in, Ela
zığ'da meydana gelen olaylara ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/108) 

63. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, ya
bancı iki aşiretin çarpıştığı iddiasına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/109) 

64. — Mardin Milletvekili Abdükadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin Ovasının sulanması ile ilgili çalış
malara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/110) 

65. — Konya Milletvekili Agâh Oktay Güner'in, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/111) 

66. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğiu'nun, 
22 Haziran günü televizyonda kullanılan bir cümle
ye ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/112) 

67. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğiu'nun, 
eski sıkıyönetim komutan ve görevlilerinin can gü
venliklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/113) 

68. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bele
diyelere yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/114) 

69. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, toplum
sal kalkınmada «Gençlik projesine» ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/115) 

70. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Ah
lat Orduevinde meydana gelen bir olaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/116) 

71. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Sivas 
Divriği ilçesi Ulu Cami soygun olayına ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/117) 

72. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğiu'nun, 
1.1.1978 ile 1.7.1978 tarihleri arasında yapılan ta
yin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/150) (*) 

(*) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so* 
rüya çevrilmiştir. 



73. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un Hac ile 
ilgili olarak alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/151) (*) 

74. — izmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, Mont
rö'de yapüan görüşmeler sırasında, otel salonunda 
bulunan antik bir heykelin Başbakana refakat eden
ler tarafından kırıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/152) (*) 

75. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bazı 
tarihi eserlerin Kariye Müzesinden çalınmasına ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/118) 

76. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Kü
ba'da yapılan Dünya Komünist Gençliği Toplantısı
na CHP'den bir parlamenterin katıldığı iddiasına iliş
kin, Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/119) 

77. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gözal
tına alınan kişilere ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/120) 

78. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Balı
kesir Cezaevinde meydana gelen olaylara ve sorumlu
larına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/121) 

79. — Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'nun, 
Çankırı YSE Müdürüne ilişkin Köy işleri ve Koope
ratifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/183) (*) 

80. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu' 
nun, TÖB - DER üyesi öğretmenler ile TÖB - DER 
Genel Kurul toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/122) 

81. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/153) (*) 

82. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
italya ile yapılacak milli futbol karşılaşmasına iliş
kin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/123) 

83. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in, 
1.1.1978 tarihinden itibaren yapılan tayin ve nakille
re ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/158) (*) 

84. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, içiş
leri Bakanının, MHP İstanbul il Başkanının öldürül
mesinden sonra verdiği beyanata ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/161) (*) 

85. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, haşhaş 
ekiminin kısıtlanması kararına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/124) 

86. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, anar
şi konusundaki tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/163) (*) % 

87. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Umut 
Gazetesine verilen resmi ilanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/164) (*) 

88. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şe-
refoğlu'nun, Bakanların yurt dışı seyahatlerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/165) (*) 

89. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, 
31.10.1978 günü meydana gelen anarşik olayların fail
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/166) (*) 

90. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, Ba
yan Rahşan Ecevit'in Doğu Anadolu gezisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/169) (*) 

91. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlfnın, 
Sağmalcılar Cezaevinden 13 tutuklunun kaçmasına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/126) 

92. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 
Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılan CHP'li 
üyelerin harcırahlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/171) (*) 

93. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Amerika seyahatinize katılan heyete ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/173) (*) 

94. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, Ba
kanlıkta görevli bir memureye ilişkin Köy işleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/127) 

95. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, Dış
işleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal toplantısı
na katılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/185) (*) 

96. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, Hükümetin işbaşına gelmesinden sonra yapılan 
tayin ve nakillere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/186) (*) 

97. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gö
revden alınan bir emniyet mensubuna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197) (*) 

98. — izmir Milletvekili Erol H. Yeşilpmar'ın, 
bakanların yurt dışına yaptıkları resmi gezilere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/187) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 



99. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay-
^kurt'un, Dışişleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal 
toplantısına katılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/139) 

100. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuz'un, 
indirimli gazete kâğıdına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/199) (*) 

101. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TV'de gösterilen bir filme ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/141) 

102. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, özel oto
ların kısıtlı kullanılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/142) 

103. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Bolu ilin
de ilk ve orta dereceli okulların izinsiz olarak tatil 
edildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/200) (*) 

104. — Trabzon Milletvekili İbrahim Vecdi Alk-
sakal'ın, eğitim enstitülerinin durumlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/201) (*) 

105. — Urfa Milletvekilli Salih Özcan'ın, Cidde 
Büyükelçiliği birinci kâtibine ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

106. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Keskin Lisesindeki Atatürk'ü anma törenine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/143) 

107. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
kömür üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) 

108. — Antalya Milletvekli Galip Kaya'nın, Ame-
rika'daki bir Türk doktoru ile ilgili gazete haberine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/145) 

109. — İsparta Milletvekili Yakup Üstün'ün, 
TRT'niio anarşiik olaylarla ilgili yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/212) (*) 

110. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, is
tanbul'da ortaya çıkarılan silah deposuna ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/146) 

111. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
gençlik projesi uygulamasına ilıişkün Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) <*) 

112. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'in, ba
kanların yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/232) (*) 

113. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
toplu sözleşmelerle sağlanan artış farklarının öden
memesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/147) 

114. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, ceza
evinde çekimi yapılan bir TV filmine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) 

115. — İstanbul Milletvekilli Turan Koçal'ın, fakül
te ve yüksekokuUardakıi öğrencilerin can güvenliğine 
ilişiklin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/149) 

116. — Aydın Milletvekilli Behiç Tozkoparan'ın, 
Aydın Milli Bankası Genel Müdürü ve alman perso
nele ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/235) <*) 

117. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, İs
tanbul Milletvekili Turan Koçal'ın ikametgâhına ya
pıldığı iddia edilen saldırıya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/159) 

118. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
Umut Gazetesinde yayınlanan ilan ve reklamlara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

119. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, hava 
kirliliğinin Önlenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi. (6/160) 

120. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Sağmalcılar Cezaevinden kaçan 5 tutukluya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/167) 

121. — Hatay Milletvekili Al Yılmaz'ın, yaptığı 
tayin ve nakillere ilişkin Mili Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6"/234) (*) 

122. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu' 
nun, Sıkıyönetim Mahkemelerine yapılan atamalara 
ilişkin Başbakan ve Milli Savunma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/168) 

123. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, yabancı 
ülkelere yapılan resmi gezilere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/174) 

124. — İstanbul Milletvekilli Turan Koçal'ın, İs
tanbul - Bakırköy Halkevine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/175) 

125. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, TRT'nin 
yabancı din adamlarıyla ilgili yayınına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi. (6/176) 

126. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Milli 
Eğitim Yayınevine ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/226) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 



127. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
İskandinav ülkelerindeki resmi geziye katılan heyete 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/227) (*) 

128. — Giresun Milletvekilli Şükrü Abbasoğlu'-
nun anarşik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/228) •(*) 

129. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüzün, Türk Si
lahlı Kuvvetlerine uygulanan Tam Gün Yasasına iliş
kin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/177) 

130. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, Ye
nişehir Sağlık Koleji öğrencilerine ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/178) 

131. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, hü
küm giymiş bir kişimin tayin edildiği yolundaki iddia
lara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/179) 

132. — İstartbul Miüeltivekiili Turan Koçal'm, Halk
evleri Genel Kurul toplantısına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/180) 

133. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal'in, Af-
yontkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılan ta
yine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/181) 

134. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, An
talya sahillerindeki turistik tesislere ilişkin Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/182) 

135. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'm, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanının Paris gezisi ile ilgili ba
sında çıkan haberlere ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/188) 

136. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
B. Alman eski Bakanı Horst 'Ehmke'nin ziyaretine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/189) 

137. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, si
yasi faaliyet gösteren derneklere ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/191) 

138. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Libya'da çalışan işçilerimize ilişkin Başbakan ve Ça
lışma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/192) 

139. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Ankara Sıkıyönetim Mahkemesine ilişkin Başbakan 
ve İçişleri -Bakanından sözlü soru önergesi. (6/193) 

140. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu'-
nun, cevapsız kalan yazılı sorularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/236) (*) 

141. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, gö
revden alınan konservatuvar öğretmenlerine ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/194) 

142. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Ethem Boz' 
un, Ürgüp - Taşkınpaşa Köyü muhtarının öldü
rülmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/195) 

143. — Antalya Milletvekilli Galip Kaya'nın, An
talya Lisesinde düzenlendiği iddia edilen toplantıya 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/237) (*) 

144. — Gümüşhane MiMetvekıili Turgut Yücel'in, 
Gümüşhane Eğitim Enstitüsündeki sınavların engel
lendiği iddiasına ilişkim Mülli Eğitini Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/238) (*) 

145. — Manisa Milletvekili Yahya Uslu'nun, Brük
sel'deki Türk öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Mil
li Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/239) 
(*) 

146. — Maimisa Milletvekili Yahya Uslu'nun, Brük
sel Başkonsolosluğunda çalışan bir memura ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/240) (*) 

147. — Tokat Milletvekili Faruk DemirHola'ının, 
Tokat - Zile ilçesinde görevli öğretmenlerin tayin v* 
nakillerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/241) (*) 

148. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, yurda 
sokulan kaçak silahlara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/242) (*) 

149. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Etıhem 
Boz'un, Ürgüp ilçesindeki haşhaş ekimine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/196) 

150. — Kahramanmaraş MıilfetveMli Mehmet Yu
suf Özbaş'ın Kahramanmaraş olaylarından sonra ya
kalanan sanıklara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/203) 

151. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'm eği
tim enstitülerinde yapılan öğrenci kayıtlarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/204) 

152. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
MTA kampında olay çıkaran işçilere ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/205) 

153. — Çorum Milfetvekili Mehmet Irmak'ın, 
anarşik olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/206) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir* 
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154. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmaksın, sı
kıyönetimce alınan önlemlerin bütün illerde uygulan
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/207) 

155. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Ankara, Korunmaya Muhtaç Çocuklar Birliğinin faali
yetlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/243) (*) 

156. — Kars M'i'lletveikıi'li Hidayet Çelebi'nin, res
mi gezilere katılan basın mensuplarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/244) (*) 

157. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'ın, 
7 . 10 . 1978 günü Erzincan'da meydana gelen olayın 
sonucuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/246) •(*) 

158. — Çorum Milletvekilli Mehmet Irmak'ın, 
Anadolu Ajansı eski Genel Müdürü ile ilgili yapılan 
ihbara ilişiklin Ticaret Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/215) 

159. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Anadolu Ajansı eski Genel Müdürünün evinde ya
pılan aramaya ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/216) 

160. — Erzincan Milldtvekliüi Timuçin Turan'ın, 
Bakanlık maıkam odasının yeniden düzenlenmesine 
ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/217) 

161. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'ın, 
D - Pelet tesislerine ait lojmanın tahsisine ilişkin Sa
nayi ve Teknoloji Balkanından sözlü soru önergesi. 
(6/218) 

162. — İstanbul Milletvekilli Turan Koçal'ın, ce
zaevlerinde bulunan •tutuklulara ilişkin Adalet Baka
nından sözlü sıoru önergesi. (6/219) 

163. — Kayseri Milletvekili Kemal Doğan'm, ar
pa naklndeki ihaleye ilişkin Gıda - Tarım ve Hay-_ 
vanalık Bakanından sözlü soru önergesi (6/220) 

164. — İstanbul Milletvekilli Turan Koçal'ın, Ke
çiören Lisesinden uzaklaştırılan öğrencilere ilişkin 
Milli Eğittim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/221) 

165. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
ormanlarımızın tahribine il'işikin Orman Bakanından 
sözlü som önergesi. (6/222) 

166. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
sigara kaçakçılığına ilişkin Gümrük ve Tekel Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/223) 

167. — Tokaıt Milletvekili Faruk Demirtola'nın, 
Devlet Planlama Teşkilâtında görevli üç elemana 
ilişkim Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/254) (*-) 

168. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, dış temsilciliklerimaz'de görevli personele ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/255) (*) 

169. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
İstanbul Kültür Sarayının bazı özel tiyatrolara tah
sisine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/224) 

170. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Hükümetin dış yardımlar konusundaki çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/229) 

171. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Wels Faiflgo Of Bank ile yapılan anlaşmaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/231) 

172. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
bazı eğitim enstitülerinde okuyan kız öğrencilere 
baskı yapıldığı iddialarına İlişkin Milli Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/258) (*) 

173. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğ-
lu'nun, bir eğitim enstitüsünde yapılan öğretime 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/259) <*) 

174. — Muğl'a Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Fethiye ilçesi Emniyet Amirine ilişkin İçişleri Ba
kanından «özlü soru önergesi. (6/260) (*) 

175. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay-
kurt'un, Denizli Emniyet Teşkilatı görevlilerine iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/284) (*) 

176. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, Giresun Eğitim Enstitüsünde olay çıkaran öğ
rencilere ilişkin Milli Eğitim ve İçişleri bakanlann-
dan sözlü soru önergesi. (6/262) (*) 

177. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, ga
zete kâğıdı tahsisine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/264) (*) 

179. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf Özlbaş'ın, Gazi Eğitim Bnstitüstündeki bazı öğ
rencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/248) 

178. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaş-
maz'ın, Gazi Eğitim Enstitüsündeka bazı öğretmen
lere ilişkin Milli Eğitim Baklanından sözlü soru öner
gesi. (6/247) 

180. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Rize 
Eğitim Enstitüsü idarecilerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/249) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 



181. — Giresun Milletvekilli Şükrü Abbasoğlu' 
nun, akaryakıt sorununa ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/250) 

182. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, yapılan zamlardan sonraki memur aylıklarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/251) 

183. — Çorum Milletvekilli Mehmet Irmak'ın, 
Kastamonu Bozkurt İlçesi Kaymakamına ilişkin İçiş
leri Bakanımdan sözlü soru önergesi. (6/252) 

184. — Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş'ın, 
Tercüman Gazetecilik ve Matbaacılık Anonim .Şir
ketinin ödediği Gelir Vergisine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/268) (*) 

185. — Mardin Milletvekili Abdütkadir Timurağa-
oğlu'nun, İsparta Eğitim Enstitüsünde yapılan kom
pozisyon sınavına ilişkin Miti Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/253) 

186. — Kastamonu Milletvekili Ali Nihat Ka-
rol'un, TV'de yayınlanan ekonomik konulardaki be
yanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/270) (*) 

187. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, yurt
lardan çıkarılan öğrencilere ilişkün Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/261) 

188. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'a ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/278) (*) 

189. — Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman'ın, 
Diyanet İşleri Başkanlık Makamında meydana ge
len olaya Miskin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/271) {*) 

190|. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay-
kurt'un, yurt dışında görev yapan memurlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/273) (*) 

191. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu' 
nun, Cumhuriyet ve Tercüman gazetelerinin ödediği 
vergilere ilşkin Maliye Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/274) (*) 

192. — Manisa Milletvekili Yahya Uslu'nun, ci-
vata sanayicilerinin sorumlarına ilişkin Sanayi ve Tek
noloji Balkanından sözlü soru önergesi. (6/276) (*) 

193. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Konya 
Milletvekili Mustafa Üstiündağ'ım yakınlarına bazı 
imkânlar sağladığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/277) (*) 

194. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, viski 
ithaline ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/281) (*) 

195. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erkmen' 
in, Giresun Eğitim Enstitüsünde öğretimi engellenen 
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öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/282) (*) 

196. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, bö
lücülük faaliyetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. '(6/286) (*) 

197. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, ko
miserlik imtihaınıyla ilgili basımda çıkan habere iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/287) (*) 

198. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
DİSK Genel Sekreterinin beyanlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/289) (*) 

199. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, DİSK Genel Sekreterinin beyanlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/290) (*) 

200. *— Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca' 
nın, kayıp olduğu iddia edilen bir işçiye ilişklin Baş
bakandan sözlü soru Önergesi. (6/291) (*) 

201. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Adana Emniyet Müdürüne ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/292) (*) 

202. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe' nin, 
DİSK'in 1 Mayıs Hazırlıklarıma İlişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/293) (*) 

203. — Sakarya Milletvekili Güngör Hun'un, 
madeni eşya imalat tesisi inşasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/294) <(*) 

204. — Sakarya Milletvekili Güngör Hun'un, 
A. Hikmet Müezzinoğiu'nun vergi mükeHefiıyeıtiıne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/295) (*) 

205. — Bolu Milletvekili Avni AkyoTun, Bolu-
Düzce'de gösterilen «Babayiğit» adli filime ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/296) (*) 

206. — İçel Milletvekili Ali Ak'ın, yabancı bir 
gazetedeki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/297) (*) 

207. — İçel Milletvekili Nazım Baş'm, bölücü' 
lük ve anarşi konusundaki demeçlerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/298) (*) 

208. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, görev
lerinden alınan ve yerleri değiştirilen işçi ve memur
lara ilişkin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/299) (*) 

209. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erkmen' 
in, Giresun Hamle Gazetesi Matbaasına yapılan 
saldırıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi., 
(6/300) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so* 
rüya çevrilmiştir. 
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210. —- İstanbul Milletvekili Turan Koçai'ın, 
Anlkara Gülveren Liisesind'eki felsefe sınavı soruları
na iliişikin Milli Eğitim Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/301) (*) 

211. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, İs
tanbul Sıkıyönetim Komutanlığının 22 numaralı bil
dirisine Uişi'kn Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/302) (*) 

212. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, İzmir' 
de yapılan 1 Mayıs toplantısına ilişkin Başbakandan 
sözlü sıoru önergesi. (6/303) (*) 

213. — Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, Çan
kırı Ağır Sanayi Teçhizat Fabrikası hakkındaki ceva
ba ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/307) (*) 

214. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, 
TÖB - DER'in 1 Mayıs'ta yaptığı yürüyüşe ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/309) 
(*) 

215. — Antalya Milletvekilli Galip Kaya'nın, Kıb
rıs Televizyonu hakkında bir gazetede yayımlanan ha
bere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/310) (*) 

216. — Hatay Milletvekilli Ali Yılmaz'ın, TÜSÎAD 
bildirisiyle ilgili demecine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/311) (*) 

217. — Rize Milletvekili İzzet Akçall'ın, «Gemi 
sahiplerinin mesuliyetlerinin sınırlandırılması» hakkın
daki sözleşmeye ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/312) (*) 

218. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, Giresun ilinde 19 Mayıs töreninde çıkan olay
lara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/313) (*) 

219. — Hatay Milletvekilli Ali Yılmaz'ın, Talim 
Terbiye Kurulunun din dersinin kaldırılması hakkın
daki kararına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/314) (*) 

220. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf Özbaş'ın, Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Sö-
ğütlü'nün bir gazeteye yaptığı açıklamaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/315) (*) 

221. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, CHP 24 ncü 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir, 

i Kurultayındaki beyanına iliş/kin Çalışma Bakanından 
I sözlü soru önergesi. (6/316) (*) 

222. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
4 Ocak 1978'dem, ıbu yana işe alınan memur ve iş
çilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.. 
(6/317) (*) 

I 223. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
TRT - DER Genel Başkanına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/318) (*) 

224. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT yayınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/319) (*) 

I 225. — İstanbul Milletvekili Turan Koçai'ın, 
I Halk Eğitim Merkez müdür ve yardımcılarına ek 
I ders ücreti ödenmeyiş nedenlerine ilişkin Milli Eğitim 

Bakanından sözlü soru önergesi. (6/320) (*) 

226. — Trabzon Milletvekili İbrahim Vecdi Ak-
I sakal'ın, nebati yağ sıkıntısına ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi. (6/283) 

227. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
bazı maddelerin temininde karşılaşılan güçlüklere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/304) 

228. — Diyarbakır Milletvekili Yaşar GÖçmen'in, 
Dünya Sağlık Teşkilatınca yapılan ilâç yardımına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/305) 

229. — Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş'ın, 
26 Kasım 1979 günlü Cumhuriyet Gazetesinde ya-
yımılanain bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/321) 

230. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
katil zanlısı Mehmet Ali Ağoa'nın Askeri Cezaevin
den kaçışına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si. (6/322) 

231. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Ferhat ile Şirin adlı bale oyununun yasaklanmasına 
ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/323) 

232. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığındaki atamalara iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/324) 

233. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, sıkı
yönetim mahkemelerinde görevli hâkim ve savcılara 
baskı yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner-

I gesi. (6/325) 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

1. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ile 
Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 5.1.1961 ta
rihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
5 nci maddesine bir fııkra eklenmesi hakkında Ka
nun Teklifi ve Dışişleri ve Milli Eğitim komisyonları 
raporları. (2/394) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1978) 

2. — İstanbul Milletvekili Nilüfer Gürsoy'un, 
2527 sayılı Basmayazı ve Resimleri Derleme Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Mili Eğitim Komisyonu Raporu. 
(2/672) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 30.4.1979) 

X 3. — Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan Komis
yonu Raporu. (1/126) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma ta
rihi : 3 1 . 5 . 1978) 

4. — İsparta ili Yayla Mahallesi, Hane 131, Git 
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma 
21 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulu-
bay)'ın ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(3/86) (S. Sayısı: 12) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1978) 

5. — Yalvaç ilçesi, Debbağlar Mahallesi, Hane 
21'de nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emine'den doğma 
1 . 2 . 1956 doğumlu Hüseyin Çaylı'nm, ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/85) (S. Sayısı: 13) (Da
ğıtma tarihi: 14.2.1978) 

6. — Malatya, Merkez İlçesi, Ismetiye Mahallesi, 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82'de kayıtlı Hacıbekir 
oğlu, Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer Öner' 
in, TCK'nun 450/4 - 5 maddesi uyarınca ölüm ceza
sının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/87) (S. Sayısı: 14) 
(Dağıtma tarihi : 14 .2 . 1978) 

7. — Hendek ilçesi, Aşağıçalıca Köyü, Hane 13, 
Cilt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu, Ayşe 
Şerife'den olma 25 . 10 . 1945 doğumlu Sabri Altoay 
hakkında TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/88) (S. Sa
yısı: 15) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1978) 

(X) Açık oylamaya tabi işler. 
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I 8. — Dursunbey İlçesi, Naipler Köyü, Hane 15*te • 
kayıtlı Yusuf oğlu, Şakibetten olma 25.1.1947 doğum-

I lu Adem Özkan'ın, ölüm cezasının yerine getirilme-
I sine dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo--

nu Raporu. (3/89) (S. Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1978) 

9. — Korkuteli İlçesi, Yazar Köyü, Hane 92, Cilt 
5703, Sayfa 34'te kayıtlı ismail oğlu, Düriyetten' ol
ma, Ağustos 1951 doğumlu Osman Demiroğlu'nun 

J ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlı'k 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/205) (S. 
Sayısı: 17) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1978) 

10. — Devlet Memurlarının disiplin cezalarının 
affına dair kanun teklifinin reddi hakkında C. Sena-

I tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisli Adalet Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/360; C. Senatosu : 

2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 48; C Senatosu S. Sa
yısı : 481) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

11. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibra-
himoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ge
çici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına 
ve geçici l/A fıkrasının (a) bendimin taidiline ilişkin 
kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'm, 1136 
sayılı Kanunun geçici 17 ncd maddesine bir fıkra ek-

I lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Yasa
sının geçici 17 nci maddesinin 1238 sayılı Yasa ile 
değişik son fıkrasının kaldırılmasına dair yasa öne
risi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/315, 2/289, 
2/334) (S. Sayısı: 49) (Dağıtma tarihi: 28 . 2 . 1978) 

12. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi: 2/359; C. Senatosu: 2/81) (M. Meclisi 
S. Sayısı: 50; C. Senatosu S. Sayısı: 482) (Dağıt
ma tarihi: 28 . 2 . 1978) 

13. — C. Senatosu Balıkesir eski Üyesi Mehmet 
Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve Sanayi Odaları, 
«Ticaret Odaları», «.Sanayi Odaları», «Ticaret Bor
saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren kanun teklifinin red-

I dine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Mec
lisi Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 2/390; C. Senatosu : 2/282) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 1374 

I ve 1374'e ek) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 
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14. — 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
si hakkındaiki kanun teklifinin reddine dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/363; C. Senatosu : 
2/1.18) (M. Meclisi S. Sayısı : 52; C Senatosu S Sa
yısı : 699 ve 699'a birinci ek) (Dağıtma tarihi : 
28 . 2.1978) 

15. — C. Senaaosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 nçü maddesi
nin 2 ve 4 ncü bentlerinde değişiklik yapılmasına iliş
kim kanun teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(2/313) (S. Sayısı: 53) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

16. •+- C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 450 ncıi maddesi
nin 2 nci fıkrasında değişiklik yapılmasına ilişkin 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/312) 
(S. Sayısı: 54) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

17. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
11,36 sayılı Avukatlık Kanununun geçlici 2 nci mad
desine bir bent eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (2/321) (S. Sayısı : 60) 
(Dağıtma tarihi: 7 . 3 . 1978) 

18. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
445 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/338) (S. Sa
yısı : 61) (Dağıtma tarihi : 7 . 3 . 1978) 

19. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifli ile 455 
nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(2/322, 2/328) (S. Sayısı: 62) (Dağıtma tarihli : 
7 . 3 . 1978) 

20. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
4367 sayılı Ordu mensuplarıyla, Emniyet Umum Mü
dürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıfın
da çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkındaki 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifli ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (2/262) (S. Sayısı : 67) 
(Dağıtma tarihi: 30 . 3 . 1978) 

21. — Çalışma eski Bakanı Ali Rıza Uzuner'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10 . 1 . 1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki Emine Şinik'e ait 2510 sayılı Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge

reğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
Dilekçe Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 
5/6; C. Senatosu : 4/168) (M. Meclisi S. Sayısı : 69; 
C. Senatosu S. Sayısı: 378, 378'e 1 ve 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 7 , 4 . 1978) 

22. — Maliye eski Bakanı Mesut Erez'in Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 
tarih ve 8 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 883 sa
yılı Hicriye İlker'e ait Kararın tatbik edilemeyeceği
ne dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 5/8; C. Senatosu : 
4/191) (M. Meclisi S. Sayısı : 75; C. Senatosu S. Sa
yısı : 389, 389'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
24 . 4 . 1978) 

23. — Milli Savunma eski Bakanı İlhami San-
car'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
21 . 6 . 1973 tarih ve 159 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e ait Kararın tat
bik edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu mad
desi gereğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair Dilekçe Karma Komisyonu Raporu. (M. Mecli
si : 5/9; C. Senatosu 4/166) (M. Meclisi S. Sayısı : 
76; C. Senatosu S. Sayısı : 379, 379'a 1 ve 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 24 . 4 . 1978) 

24. — Konya Milletvekili Şener Battal ile İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, 1 Mart 1926 
tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 426, 
427 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine dair Ka
nun Teklifi ve Konya Milletvekili Şener Battal'ın ay
nı Kanunun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştiril
mesine ilişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (2/293, 2/291) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma ta
rihi : 25 . 4 . 1978) 

25. — Nuri Sayın'ın, Özel Affına Dair Kanun 
Teklifinin Millet Meclisince reddedilen metni hak
kında C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senato
sunca kabul edilen metne dair M. Meclisi Adalet 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/348; C. Senatosu : 
2/127) (M. Meclisi S. Sayısı : 7'ye 1 nci ek; C. Se
natosu S. Sayısı : 765) (Dağıtma tarihi : 26 . 4 . 1978) 

26. — Rize Milletvekili Yılmaz Balta'nın, 657 nu
maralı Kanunun 1897 numaralı Kanunla değişik 
36 nci maddesinin ortak hükümler (A) bendinin (2) 
numaralı altbendinin değiştirilmesine dair Kanun 
Teklifi ve Plan Komisyonu Raporu. (2/554) (S. Sa
yısı : 97) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1978) 
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27. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyesi Hüsamettin Çelebi ve 7 arkadaşının, 359 sayılı 
TRT Kanununun 29 . 2 . 1972 tarih ve 1568 sayılı 
Kanunla değiştirilen 47 nci maddesinin değiştirilme
sine ve bu Kanuna bir geçici madde eklenmesine dair 
Kanun Teklifi ve Plan Komisyonu Raporu. (2/130) 
(S. Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1978) 

28. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'm, 
Fahrettin Dönertaş'ın özel affına dair Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/532) (S. Sayısı : 
109) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1978) 

29. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin 1 . 3 . 1926 tarih ve 765 
sayılı Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine ilişkin Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu. (2/287) (S. Sayısı : 112) (Dağıt
ma tarihi : 7 . 6 . 1978) 

30. — Tokat - Merkez İlçesi Sofyon Mahallesi 
Hane : 103, Cilt : 2-A, Sayfa : 119'da kayıtlı Meh
met oğlu Meliha'dan olma ve 25 . 9 . 1957 »doğumlu 
Ednan Kavaklı'nın, Türk Ceza Kanununun 450/9 ncu 
maddesi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (3/316) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tarihi : 
7 . 6 . 1978) 

31. — Ali Ulusoy'un, özel affına dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/138) (S. Sa
yısı : 119) (Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1978) 

32. — Mehmet oğlu 1933 doğumlu Şerif Darak' 
in, özel affına dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu. (1/127) (S. Sayısı : 120) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 6 . 1978) 

33. — Veli oğlu 1955 doğumlu Baki Güneş'in, özel 
affına dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (1/129) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 
14 . 6 . 1978) 

34. — Mehmet oğlu 1946 doğumlu Akif Çalık'ın, 
özel affına dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyo
nu Raporu. (1/96) (S, Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 
14 . 6 . 1978) 

35. — İsmail Niyazi Aksoy'un, özel affına dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/139) 
(S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1978) 

36. — Demir oğlu 1956 doğumlu Mehmet Emin 
Tambahçeci'nin özel affına dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (1/128) (S. Sayısı : 124) 
(Dağıtma tarihi : 14 , 6 . 1978) 

37. — Kütahya Milletvekili Nizamettin Çoban ve 
34 arkadaşının, 20 - 21 Mayıs 1963 olayları dolayı
sıyla Harp Okulundaki öğrenimlerini tamamlaya -
mayarak ayrılan askeri öğrencilerin okulda g;eçen sü
relerinin borçlanmaksızın fiili hizmet sürelerine ila
vesi hakkında Kanun Teklifi ve Milli Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (2/533) (S. Sayısı : 126) 
(Dağıtma tarihi : 15 , 6 . 1978) 

38. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 
15 Mayıs 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve 
Ziraat Odaları Birliği' Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve Kanuna bazı hükümler eklenmesi 
hakkında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy 
İşleri Komisyonu Raporu. (2/399) (S. Sayısı : 128) 
(Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1978) 

39. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner 
ve Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile Ankara 
Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 1580 sayılı Belediye 
Kanununa bazı maddeler eklenmesine dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu. (2/227) (S. Sa
yısı : 130) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1978) 

40. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 1765 
sayılı Üniversite Personel Kanununun bazı madde
lerini değiştiren 1991 sayılı Kanunun 16 nci madde
sinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine ilişkin Kanun 
Teklifi ile Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, ay
nı Kanunun 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrası ve 16 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair Ka
nun Teklifi ve Milli Eğitim ve Plan komisyonları ra
porları. (2/142, 2/566) (S. Sayısı : 133) (Dağıtma ta
rihi : 22 . 6 . 1978) 

41. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Sümerbank'a bağlı Sivas Çimento Müessesesinin 
T. Çimento Sanayii TAŞ'ne devri hakkında Kanun 
Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan 
komisyonları raporları, (2/378)' (S. Sayısı : 135) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

42. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ile 
Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, basın yolu ile 
işlenmiş suçların affı hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (2/357) (S. Sayısı : 136) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

43. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
20 . 4 . 1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda değişiklik yapılması hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/330) (S. 
Sayısı : 137) (Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1978) 



44. — Urfa Milletvekili Necmettin Cevheri'nin, 
Yusuf Kemal Yaşar'ın özel affına dair Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/593) (S. Sayısı : 
138) (Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1978) 

45. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 6 
arkadaşının, Türk vatandaşlığı hakkındaki 403 sa
yılı Kanuna ek Kanun Teklifi ve Dışişleri ve İçişleri 
komisyonları raporları. (2/397) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi : 27 . 6 . 1978) 

46. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, imar 
affı Kanun Teklifi ve İçişleri ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm komisyonları raporları. (2/225) 
(S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

47. — 11 . 5 . 1976 tarihli ve 1995 sayılı İstanbul 
Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yar
dımcıları Kadro Kanununa Ek Kanun Tasarısı ve 
Milli Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/105) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

48. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Erdoğan Ada-
lı'nın, 657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 sayılı Ka
nunun 36 - A/12 maddesine (e) fıkrası ve aynı Ka
nunun ek geçici ikinci maddesinin (D) bendine (e) 
fıkrası ilavesi ve aynı Kanunun 8 nci maddesinin ta
diline mütedair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/192) (S. Sayısı : 249) (Dağıtma tarihi : 
20 . 9 . 1978) 

49. — İzmir -• Tire ilçesi, Derebaşı köyünde, Hane 
32, Cilt 44, Sayfa 33'te kayıtlı İsmail oğlu Düriye'den 
olma 2 . 6 . 1945 doğumlu Halil (Fevzi) Uyguntürk' 
ün, TCK'nun 450/8, 6136 sayılı Kanunun 13, TCK' 
nun 74, 75 nci maddeleri uyarınca idam cezasıyla 
mahkûmiyetine ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu Raporu. (3/457), (S. Sayısı : 260) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 12 . 1978) 

X 50. — Jandarma Genel Komutanlığının yeni
den teşkilatlanması modern silah, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma Ge
nel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 1632 sayılı Ka
nunun 1, 2 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan komisyonları 
raporları. (1/168) (S. Sayısı : 262) (Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1978) 

51. — Adam öldürme suçundan sanık, Balıkesir 
tli, Yakup Köyü, Hane 94, Cilt 25/1, Sayfa 118'de 
Kayıtlı Hüseyin Oğlu Hanife'den Doğma 3 . 3 . 1956 
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. Doğumlu Sahabettin Ovalı'nın TCK'nun 450/4-10 
I maddesi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 

ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (3/416) (S. Sayısı : 261) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1978) 

X 52. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
Orman Ürünleri Endüstrisi Kurumu (ÖREN) Kuru
luş Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri 
ve Plan komisyonları raporları. (2/402) (S. Sayısı : 
263) (Dağıtma tarihi : 27 . 12 . 1978) 

X 53. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı' 
nın, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Mü
dürlüğü (AGM) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka-

I nun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan 
komisyonları raporları. (2/401) (S. Sayısı : 264) (Da-

j ğıtma tarihi : 27.12.1978) -

54. — İmar ve İskân Bakanlığı Kuruluş ve Vazi
feleri Hakkında 7116 sayılı Kanunun 15 nci maddesi-

I nin değiştirilmesine dair Kanun Tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu, 
(1/159) (S, Sayısı : 266) (Dağıtma tarihi : 5.1.1979) 

55. — Ankara Milletvekili Kenan Durukan'ın, 
1475 sayılı İş Kanununun 1927 sayılı Kanunla Değiş
tirilmiş 14 ncü Maddesinin İki Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi. (2/514) (İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (S. Sayısı : 
269) (Dağıtma tarihi : 5.1.1979) 

56. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
1475 sayılı İş Kanununun Bazı Maddeleri ile 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 25 nci Maddesinin 7 nci 
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/519) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 
10.1.1979) 

57. — Karadeniz Teknik Üniversitesi Adıyla 
Trabzon'da Bir Üniversite Kurulmasına İlişkin 6594 
sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifinin Millet Meclisince kabul edilen metni 
ile C. Senatosunca reddedildiğine dair C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Millet Meclisi Milli Eğitim 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/141; C. Sena-

! tosu : 2/138) (M, Meclisi S. Sayısı : 55'e 1 nci ek; 
I C. Senatosu S. Sayısı : 812) (Dağıtma tarihi : 

5.2.1979) 
58. -— Türkiye'de Tüketilen Sivil Akaryakıt ve Do

ğal Gazların Boru Hatları ile Taşınması, Depolanma-

(X) Açık oylamaya tabi işler. 
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•sı ve Dağıtılmasına Ait Tesislerin ihale Esasına Dair 
Kanun Tasansı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
komisyonları raporları. (1/121) (S. Sayısı : 274) (Da
ğıtma tarihi-: 5.2.1979) 

X 59. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
16 arkadaşının, Gelir Vergisinde özel ve genel indi
rimin yeniden düzenlenmesiyle vergi adaletsizliğinin 
önlenmesine ilişkin Kanun Teklifi ile Konya Milletve
kili Şener Battal ve Sivas Milletvekili Azimet Köylü
oğlu'nun, Konya Milletvekili Şener Battal ve İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, Bursa 
Milletvekili Kasım Önadım ve 3 arkadaşımn, Kasta
monu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, İstanbul Millet
vekili Metin Tüzün ve Sivas Milletvekili Azimet 
Köylüoğlu'nun, C. Senatosu. Nevşehir Üyesi Ragıp 
Üner'in,* Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, İzmir Milletve
kili Neccar Türkcan ve 32 arkadaşının, Kayseri 

Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 5 arkadaşının, Ada
na Milletvekili Nedim Tarhan'ın, Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, Ankara Milletvekili Semih 
Eryıldız'ın, Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi Hü
samettin Çelebi'nin, İstanbul Milletvekili Çağlayan 
Ege ve Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, Konya 
Milletvekili İhsan Kabadayı ile Tokat Milletvekili 
Faruk Demirtola'nın, İzmir Milletvekili Neccar 
Türkcan'ın, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 
Yusuf Özbaş ve 4 arkadaşının, Rize Milletvekili 
İzzet Akçal ve 5 arkadaşının, Tekirdağ Millet
vekili Yılmaz Alpaslan'ın, Kastamonu Milletvekili 
Ali Nihat Karol'un, Aydın Milletvekili Behiç Toz
koparan ve 2 arkadaşının, çeşitli vergi kanunların
da değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun teklifleri ve 
Plan Komisyonu Raporu. (2/690, 2/1, 2/11, 2/13, 
2/17, 2/20, 2/32, 2/40, 2/41, 2/43, 2/51, 2/52, 2/58, 
2/59, 2/63, 2/66, 2/78, 2/82, 2/84, 2/96, 2/109, 
2/118, 2/124, 2/125, 2/503, 2/505, 2/525, 2/543, 2/585, 
2/663, 2/673) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 
7.2.1979) 

60. — Trabzon Milletvekili Adil Ali Cinel ile 
Zonguldak Milletvekili Gültekin Kızılışık'ın, 15.5.1974 
tarih ve 1803 sayılı Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nede
niyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanu
nun 15 nci Maddesinin (B) Bendinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Milli Savunma ve Ada
let komisyonları raporları, (2/594) (S. Sayısı : 280) 
<Dağıtma tarihi : 8.2.1979) 

61. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve İs
tanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu ile Abdullah 
Tomba'nın İstanbul'da Metro İnşasının ve İşletme
sinin Finansmanına İlişkin Kanun Teklifi. (2/216) 
(İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alın
mıştır.) (S. Sayısı : 281) (Dağıtma tarihi : 8.2.1979) 

62. — Bolu Milletvekili Halûk Karabörklü ve 2 
arkadaşının, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanu
nunun 32 nci Maddesine Bir Fıkra ile Geçici Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bolu Millet
vekili Müfit Bayraktar ile 8 arkadaşının; Trabzon 
Milletvekili Ahmet Şener'in; Sivas Milletvekili Azi
met Köylüoğlu'nun, C. Senatosu Erzurum Üyesi 
Hilmi Nalbantoğlu'nun; Giresun Milletvekili Şükrü 
Abbasoğlu'nun, aynı konudaki Kanun teklifleri ve 
Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan komisyonları 
raporları. (2/409, 2/412, 2/413, 2/423, 2/551, 2/580, 
2/647) (S. Sayısı : 326) (Dağıtma tarihi : 21.3.1979) 

63. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk Ceza Yasasının 141, 142 nci maddeleri ile 6187 
sayılı Yasanın kaldırılması ve Türk Ceza Yasasının 
163 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınmıştır.) (2/639) (S. Sayısı ; 332) (Dağıtma tarihi : 
29.3.1979) 

64. — Bursa Milletvekili Eski Milli Savunma Ba
kanı Hasan Esat Işık'ın, Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 12 . 7 . 1979: gün ve 49 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 31 . 3 . 1979 günlü ve 
5795 sayılı Profesör Doktor Yusuf Yazıcı'ya ait Ka
rarının tatbik edilmeyeceğine dair yazısı ile C. Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 
9 ncu maddesi gereğince Kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair Dibekçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 5/33; C. Senatosu : 4/440) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 334; C. Senatosu S. Sayısı : 777 
ve 777'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi ; 10.4.1979) 

X 65. — Anayasanın 93 ncü maddesi gereğince, 
Cumhurbaşkanınca, bir daha görüşülmek üzere geri 
gönderilen 1 . 7 . 1948 gün ve 5237 numaralı Bele
diye Gelirleri Kanununda değişiklik yapılmasına iliş
kin 2216 numaralı Kanun ile geri gönderme tezke
resi ve Plan Komisyonu Raporu. (1/271) (S. Sayı
sı : 341) (Dağıtma tarihi : 20 . 4 . 1979) 

66. — Yunak İlçesi, Hacıfakılı Köyü, Hane 234, 
cilt 5, sayfa 87'de nüfusa kayıtlı İsmail oğlu, Hanife* 
den olma 1 . 1 . 1950 doğumlu Kâzım Ergün'ün, 
TCK hükümleri uyarınca ölüm cezasıyla mahkûmiyet 



tine ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu Raporu. (3/558) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tari
hi : 27 . 4 . 1979) 

67. — C. Senatosu Zoguldak Üyesi Ahmet Demir 
Yüce'nin, Sosyal Güvenlik İşlemlerinin Birleştirilme
si Hakkında Kanun Teklifi. (2/473) (İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (S. Sayısı : 
343) (Dağıtma tarihi : 30 . 4 . 1979) 

68. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfü Brzurum-
kıoğlu'nun, 1512 Sayılı Noterlik Kanununun 112 nci 
Maddesinin son fıkrasının değiştirilmesine ve bu ka
nuna bir ek geçici madde eklenmesine ilişkin kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/758) (S. 
Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1979) 

69. — Giresun Milletvekili M. Kemal Çilesiızlih, 
Giresun Milletvekili Nizamettin Erkmen ile 15 arka
daşının, Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ile 3 arkada
şının, Fındık Tarımı Hakkında Kanun teklifleri ve 
Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Tarım, Orman 
ve Köy İşleri komisyonları raporları. (2/294, 2/208, 
2/217) (S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi : 18.5.1979) 

70. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar ile Yıl
maz Balta'nın, Divanbakırlı Gemisi Mürettebatının 
Özel Affına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (2/655) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 
24 . 5 . 1979) 

X 71. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Ara
sında Türkiye Cumhuriyeti ve Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliği Arasındaki Karadeniz'de Kıta Sa
hanlığı Sınırlandırması .Hakkında Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasa
rısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(1/184) (S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 4.6.1979) 

X * 72. — Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı 
Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ve Eki Proto
kol ile Sözleşmenin Yürütümü ile İlgili İdari Anlaş
manın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışiş
leri komisyonları raporları. (1/242) (S. Sayısı : 359) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1979) 

X 73. — Türkiye Cumhuriyeti ve Norveç Krallığı 
Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile Bu Sözleş
meye Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İş
ler ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/248) (S. 
Sayısı : 36Q) (Dağıtma tarihi : 4 s 6 . 1979) 

74. — 1587 sayılı Nüfus Kanununun 15 nci Mad
desinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Mad
de Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Ko- J 

misyonu Raporu. (1/282) (S. Sayısı : 362) (Dağıtmat 
tarihi : 4 . 6 . 1979) 

75. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun. 
Bazı Maddelerimin Değiştiritoesine ve Bu Kanuna Efc. 
ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısının Millet Meclisince kabul edilen metni hak
kımda C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senato
sunca yapılan değişikliklere ilişiklin Milat Meclisi Plan 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/153; C. Senato
su : 1/624) (M. Mecfci S. Sayısı : 143'e 1 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 908) (Dağıtma tarihi : 7.6.1979) 

76. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın,. 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Bmıekii Sandığı Ka
nununa 3 Geçici Madde ile 1 Ek Madde Eklenmesi 
Hakkındaki 2012 sayılı Kanunun Geçici Maddeleri
nin Ek Maddeler Olaralk ve Bu Maddelerde Değişük-
Iıik Yapılmasına Dair 2161 sayılı Kanuna Bir Ek Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan Komis
yonu raporu. (2/654) (IS. Sayısı : 363) (Dağıtma tari
hi : 7.6.1979) 

77. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti EmeMr 
Sandığı Kanununa 1 Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan Komisyonu Raporu* 
(1/275) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma tarihli : 7.6.1979) 

78. — Zonguldak Milletvekili Abdulmuttalip Gül 
ve 2 arkadaşının, İbrahimoğlu Cemal Alemdar'ın Af
fı için Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(2/743) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 12.6.1979) 

79. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa 
Geçici Üç Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve MM Savunma ve Plan komisyonları rapor
ları. (1/170ı) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 
12.6.1979) 

80. — Osman Kızılkuyu'nun Özel Affına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu^ 
(1/286) (S. Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 12.6.1979) 

X 81. — 21.6.1927 günlü ve 111 sayılı As
kerlik Kanununa kimi ek maddeler ve bir geçici 
madde eklennuesine ilişkin Yasa Tasarısı ve Milli 
Savunma ve Plan komisyonları raporları. (1/273) (S. 
Sayısı : 368) (Dağıtma tarihli : 13.6.1979) 

82. — Nakdi Tazminat Kanunu Tasarısı ile An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın Nakdi Tazminat 
Kanunu Teklifi ve Milli Eğitim, Milli Savunma, iç
işleri ve Plan (komisyonları raporliarı. (1/27, 2/164) 
(S. Sayısı : 369) (Dağıtma tacihi : 13.6.1979) 

(X) Açık oylamaya tabi işler* 
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83. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sanibra-
rıimoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Yasasının bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bazı maddeler ek
lenmesine dair Kanun Teklifi ile Nevşendr Milletve
kili İbrahim Bthem Boz'un, 1136 sayılı Avukatlık 
Kanununa 2 madde eklenmesine dair Kanun Teklifi 
ve İçişleri, Sapık ve Sosyal İşler ve Adalet komis
yonları raporları. (2/513, 2/653) ( S. Sayısı : 367) (Da
ğıtma tarihi: 15 . 6 .1979) 

84. — Sakarya Milletvekili Barbaros Turgut Boz-
tepe'niin, 6559 sayılı Türkiye Demir ve Çelik İşletme
leri Kanununun 1 neft maddesinin değiştirilmesi hak
kında Kanun Teklifi ve Sakarya Milletvekili Barbo-
IOS Turgut Boztepe ile Hataıy Milletvekili Öner Mıs-
kd'nıin aynı konuda Kanun Teklifi ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret ve Plan Ikomisyonları raporları, 
(2/601, 2/644) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tarihi : 
13 , 5 , 1979) 

85. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununa 1 ek geçidi madde eklenmesine ilişkin 
Kanun Tasarısı ile Konya Mületvekıilli Şener Battal' 
in, sulbay, astsubay ve askeri memurlara bir üst de
rece verilebilmesi için 926 sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Kanununa ek geçici maddeler eklenmesi hakn 
kında Kanun Teklifi ve Sivas Milletvekili Azimet 
Köylüoğlıu'nuin, 2182 saydı Yasaya bir ek madde ek
lenmesine ailt Yasa önerisi ve Milli Savunma ve Plan 
komisyonları raporları, (1/292, 2/699, 2/784) (S. Sa
yısı : 371) (Dağıtana tarihi: 15 . 6 . 1979) 

86. — Anayasanın 93 ncü maddesi gereğince, Cum-
huıibaşkanıınca bir daha görüşülmek üzere geri gön
derilen Dilaver Göçemen (Göçmen)in Özel Affı 
Hakkında 2232 numaralı Kanun ile Geri Gönderme 

Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/296) 
(S. Sayısı : 372) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1979) 

87. — Antalya Milletvekili İhsan Aıtaöv ve 10 ar-
kadaşiının, 2739 sayılı Ulusal Bayramlar ve Genel 
Tatiller hakkındaki Kanunun 2 neti maddesinin de
ğiştirilmesine ve 9 . 4 . 1963 tarih ve 221 sayılı Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Kanun Tek
lifi ve İçişleri Komisyonu raporu. (2/764) (S. Sayı
sı : 373) (Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1979) 

88. — Aydın Milletvekili Selami Gürgüç ve Gire
sun Milletvekili H. Vamık Tekin'in, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 43 ndi maddesinin 5 ne i 
fıkrasının değiştirilmesine dair Kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu. (2/632) (S. Sayısı : 374) '(Da
ğıtma tarihi: 27 . 6 . 1979) 

X 89. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yu
nanistan Krallık Hükümeti arasında «Trakya'da ve 
Meriç Nehrinin Denize Döküldüğü Bölgede Hudut! 
Olaylarının önlenmesi ve Halli hakkında Anlaşma» 
ile Trakya hududunda ve Meriç Nehrinin Denize 
Döküldüğü Bölgede Hudut İşaretlerinin Muhafaza
sı, Kontrolü, Bakımı, Onarımı ve İhyası hakkında 
Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna iliş
kin Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları. (1/185) (S. Sayısı : 357) (Dağıtma ta
rihi : 28 .6 . 1979) 

90. — Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetleri
ne ilişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve 
Bunlara Yeni Hükümler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları ra
porları. (1/203) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 
23 . 10 . 1979) 

(X) Açık oylamaya tabi işler. 

(Millet Meclfci 23 ndi Birleşim) 





Dönem : s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 375 
Toplantı : 2 

Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine İlişkin Bazı Kanunlar
da Değişiklik Yapılması ve Bunlara Yeni Hükümler Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri Komisyonları Ra

porları (1 /203) 

TC 
Başbakanlık 16 . 11 1978 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 101-347109892 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclîsine sunulması Bakanlar Kurulunca 
8 . 11 . 1978 tarihinde kararlaştırılan «Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine İlişkin Bazı Kanunlara1 J 
Değişiklik yapılması ve bunlara yeni hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak 
gönderiilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını izinlerine saygıyla sunarım. 
Bülent Ecevit 

. Başbakan 

KAMU GÜVENLİĞİNE VE KOLLUK HİZMETLERİNE İLİŞKİN BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİK
LİK YAPILMASI VE BUNLARA YENİ HÜKÜMLER EKLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI 

GENEL GEREKÇE 

Yurdumuzda, son yıllarda güvenlik, ve esenliği bozarak vatandaşı tedirgin eden ve ideolojik özellik ta
şıyan alayların, genellikle toplu veya bireysel olarak silah, dinamit, ateşli ecza ve benzeri maddeler kulıla-
nılarak işlenen suçliaır 'biçiminde yaygınlaştığı görülmektedir*. 

Bu şMdet eylemlerinin özendiricisi, besleyicisi ve destekleyicisi! iç ve dış bazı odakların, bu eylemleri ile 
haıklta geniş çapta huzursuzluk ve hoşnutsuzluk uyandırarak rejime karşı güvenin sarsılması ve rejimin işle
mez hale getirilmesini amaçladıkları açıktır. 

Ddmjofcratilk rejimle yönetilen ülkelerde, bu tip şiddet eylemleriyle savaşım ve ahmaeak karşı önlemılierİT 
dozunu saptamada yiMirlIülktelki yasaların Anayasa ile 'belirlenen sınırları gözönüne alınması geröken 'hukuki 
bir ölçü almaktadır. 

Yurdumuzda da süre gelen şiddet eylemlerine karşı savaşım aynı ölçüler içinde yürütülegeknektedir. An
cak, yürüdükteki yasaların Ibazı ıboşlufc ve noksanlıkları veya bazı yatırımların yetersizliği şiddet eylemlerim 
önlemede istenilen sonucu almayı engellemektedir. 

Anayasa sınırları içinde, yönetime, özelikle ülkenin iç güven ve düzenini sağlaimakla yükümlü kuru-
luşıiaıra veaıifflmesi olanak1!! bazı yetkilerin yasa'larımuzda yer almamış ölmia'sı bu kuruluşları, özelikle kolluk 
kuruhıştorım bazı dorumlarda etkisiz hatta çaresiz bırakmaktadır. 

Tasarı, şiddet eylemlerinin önlenebilmesi için halen yürürlükte bulunan yasallardan, 2559 sayılı Polis Va
zife ve Salahiyet Kamunu, 5442 sayılı İl'İdaresi Kanunu gilbi yetkii yasalarında, 171 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürülyüşü (Hürriyeti Hakkındaki Kanun, 1630 sayılı Dernekler Kanunu gibi, bazı temel hak ve özgürlüklerin 



_ 2 — 

kulîaınılllmasını düızenleyen yasıalarda saptanabilen boşluk ve noksanlıkların doldurulup' giderilmesi ve yeni 
yaptırımlar getirilerek yasıal1 yetküslizliklten doğan suçlularla cesaret verici ortamın 'belli bir oramda ortadan 
kaldırtması ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun günümüz 'koşularında nitelik ve nicelik yönünden yeni 
boyutlar kazanan güvenlik hizmdtlerini yürütmekle yükümlü Emniyet Örgütünün görevinde başarılı olmasını 
enıgel'leyicli, geciktirici niteUliktöki ve özellikle mesleğin temelinü oluşturan disiplini güçsüzlüğe uğratıcı faktör
leri ortadan kaldınıp vatandaşın can, ırz ve malını koruma ve tüm olarak iç̂  gevenliği sağlama gibi çok önemli 
ve tam Ibir tarafsıızlılk ve adaletli 'bir uygulama isteyen emniyet hizmetlerinin etkin ve istenilen 'bir biçimde yü-
rütükneslirui sağlamak üzere disipline ilişkin hükümlerinin değişitiırtillmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Tasarının 1 nci maddesiyle 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 9, 15 ve 20 nci 
maddelerine 'bıirer fıkra eklenmektedir. 

A) Söz konusu Kanunum 9 ncu maddesine eklenmekte olan fıkra Anayasamızın 1488 sayılı Kanunla de-
ğişttiriilen Î5 nci maddesine uygun ıbtir düzenleme yapmak atmacıyla getirilmıisjtiır. 

Anayasanın sözü edilen 15 nci maddesıinin 2 nci fılkrası hükmüne göre, hâkim kararıyla yapılacak ara
malar dışında, Mili Güvenlik veya kamu düzenli bakımından gecikmede sakınca bulunan durumlarda ka
munla yetkili kılınan yerin cimriyle de kişilerdin üstü, özel kâğıtları ve eşyası aranabilecek ve bunlara el könu-
lalbİeoektıir. 

Bu hükme uygun olarak, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 9 ncu maddesine 26.6.1973 
tarihli ve 1775 sayılı Kanunla «Adli görevleri sırasında ilgili kanunlara göre yapacağı aramalar dışında, milli 
güvenlik veya kamu düzeni bakımından gecikmede sakınca bulunan durumlarda, o yerin en büyük mülki
ye amirinin emriyle polis, kuşku duyulan kişilerin üstünü, özel kâğıtlarını ve eşyasını arar ve yukarıdaki 
bentlerde sayılan alet ve eşyalara el koyar» şeklinde bir fıkra eklenmişti. Ancak, bu fıkra, Anayasa Mah
kemesinin 25.4.1974 gün ve E : 1974/13 sayılı kararıyla iptal edilmiştir. 

İptal kararında, özetle «fıkradaki kavramların geniş bir yorumla ve keyfi bir uygulamaya yol açabileceği, 
bu nedenle gecikmesinde sakınca olan hallerin kesin çizgilerle belli edilmesi gerektiği» görüşü belirtilmiştir. 

Önleyici kolluk hizmetlerinde, eylem alanının her eylem için önceden sınırlanması ve koşullara bağ
lanmasının, görevin etkinliğini azaltacak hatta tamamen ortadan kaldırılmasına yol açabilecek sonuçlarına 
rağmen, 2559 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine eklenmekte olan fıkra ile Anayasanın anılan hükmüne uy
gun bir düzenlemeye gidilmesine çaba gösterilmiştir. 

Bu ölçüler içinde, polisin, suç işlenmesini önlemek için, 9 ncu maddede gösterilen silah, alet ve eşya
ları bulundurduğundan kuşku duyduğu kişileri, o yerin en büyük mülkiye amirinin emri ile arayabileceği hük
mü getirilerek şüpheli hangi silah, alet ve eşya ile ilgili olabileceği açıklıkla saptanmaktadır. Bu silah ve 
aletlerin niteliği gözönüne alınırsa aramanın hemen yapılmaması milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından 
sakınca doğuracağından, Anayasamn 15 nci maddesinin ikinci fıikrasında aranan koşul da gerçekleşmiş ol
maktadır, 

Diğer yandan, arama emrini verecek olan o yerin en büyük mülkiye amirinin 5442 sayılı il İdaresi Ka
nununa göre, kamu düzen ve güvenliğinin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi için gereken önlemleri 
almakla görevli ve sorumlu olduğu dikkate alınarak, Anayasanın 15 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki 
«kanunla yetkili kılınan amir» olarak kabulü uygun görülmüştür. 

B) 2559 Sayılı Kanunun 15 nci maddesine eklenen fıkra, önleyici zabıta hizmetlerinin görülmesi sıra
sında, polise kuşkulandığı kişilerden kimliğini bildirmeye davet etme yetkisi açıklanmakta, buna karşı ki
şilerin kimliklerini gerçek biçimde ve her türlü belge ile ispatlama zorunluluğu getirilmektedir. Bu işlem sıra
sında kimliğini gösteremeyenler veya kimliklerinin doğruluğu üzerinde ciddi kuşku duyulan kişiler hakkında 
2559 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin uygulanarak parmak izi ve fotoğrafının polisçe alınması kuşkulu du
rumun ileride saptanmasına olanak sağlamaktadır. Bu önlem, kişileri polisin kimlik saptaması sırasında gös
termek üzere üstlerinde her zaman kimlik taşıma zorunluluğunu getirmesi bakımından yararlı görülmüştür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 375) 
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C) 2559 sayılı Kanunun 20 nci maddesine eklenen öteki fıkra milli güvenlik veya kamu düzeni bakımın
dan gecikmede sakınca bulunan durumlarda o yerin en büyük mülkiye amirinin emriyle polisin, konutlara, 
işyerlerine ve bunların eklentilerine girebileceği, arama yapabileceği ve buralardaki eşyaya el (konulabileceği 
hükmünü getirmek yoluyla, Anayasanın 16 ncı maddesinin 2 nci fıkrasına uygun biçimde güvenlik kuv
vetlerine önleyici kolluk hizmetlerini yürüttüğü sırada yeni bir yetki vermektedir. 

Bu fıkranın yollama yaptığı 2559 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin sayılan bentleri, polisin yazılı emir 
istemeksizin yalnızca yetkili amirin sözlü emri ile yapmak zorunda bulunduğu ve gecikmesinde sakınca 
doğması kuşkusuz olan bazı görevleri göstermektedir. Bu suretle, kamu düzeninin sağlanmasıyla doğrudan 
ilgili olan bu görevlerde aranan koşulların, konutlara girilmesindeki nedenler için de aynen söz konusu olacağı 
şüphesizdir, 

Madde 2. — Tasarının bu maddesiyle 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 82, 85 ve 86 ncı madde
leri değiştirilmekte ve bu kanuna 7 ek madde ile 2 geçici madde eklenmektedir. 

A) 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu örgüt personeline uygulanacak disiplin cezalarını sap
tayan 82 nci maddesi, 657 sayılı Kanunun genel hükümleri göz önüne alınarak ve emniyet hizmetinin 
özelliğine göre yeniden düzenlenmiş ve böylece her iki kanun arasında uygunluk sağlanmıştır. 

B) Emniyet örgütü personelinin derece ve rütbe yükselmesi ve kademe ilerlemesi gibi özlük haklarına 
ilişkin yasal hükümlerin uygulanmasında temel bir belge niteliğinde olan sicil raporlarını doldurmaya yetkili 
amirler, 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 85 nci maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan bir tü
zükte gösterilmiştir. 

Ancak, sonradan yürürlüğe giren ti İdaresi Kanununun il ve ilçede görevli memurlara ve bu arada em
niyet örgütü personeline sicil verecek amirleri saptayan genel hükümleri karşısında sözü edilen tüzüğün 
uygulanmasına olanak bulunamamıştır. 

İl İdaresi Kanununa göre yürütülen uygulamada, sicil amirleri, hizmetin gereği olarak ilin çeşitli yerle
rine birimler biçiminde dağılan ve sayısı son yıllarda büyük artış gösteren emniyet örgütü personelini fiilen 
tanıma olanağı bulmaksızın sicil raporu düzenleme zorunda kalmış, buna karşın memura en yakın amirleri 
bu yetkiden yoksun bırakılmıştır. 

Disiplinin sağlanmasında ve korunmasında büyük aksaklık doğurduğu saptanan bu durumun düzeltilebil
mesi ve mesleğin özelliğine uygun bir sicil sistemi getirilmesi için 3201 sayılı Kanunun 85 nci maddesinin 
değiştirilmesi gerekli görülmüştür. 

C) Emniyet örgütü personelinin ödüllendirilmesine ilişkin 86 ncı maddesi, görevlilerin çalışma özenini 
artıracak, göreve bağlılıklarını güçlendirecek biçimde yeniden düzenlenmiştir. 

Ç) 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa eklen sn ek madde 1, emniyet örgütünün disiplin kurullarının 
yeniden düzenlenmesini öngörmektedir. 

Bilindiği gibi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin kurullarıyla ilgili 134 ncü maddesinin 
yürürlüğe girmesiyle Emniyet Teşkilat Kanununa göre kurulmuş olan disiplin kurulları ortadan kalkmış bu
lunmaktadır. 

657 sayılı Kanunun sözü geçen 134 ncü maddesi uyarınca yürürlüğe konulan «Devlet Memurları Disiplin 
Kurulları Yönetmeliği» disiplin kurullarının oluşumunu, çalışma yöntem ve koşullarını düzenlemiştir. 

Bu genel hükümler gereğince, öteki Devlet memurlarıyla birlikte, emniyet örgütü personeli hakkında da 
disiplin cezası vermeye yetkili olan disiplin kurullarının, illerde, tümüyle polis mesleğinin özelliklerini bil
melerine olanak bulunmayan örgüt dışından gelen memurlardan, merkezde de, işlerinin çokluğu nedeniyle 
sürekli ve düzenli olarak toplanamayan Bakanlık yö neticelerinden oluşması, meslek disiplininin korunması 
koşullarından olan hizmete uygun, etkin ve ivedi bir yoldan karar alınmasını engellemektedir. 

Görevin disiplin kuralları içinde yürütülmesinin zorunlu olduğu polis mesleğinde, işlenen disiplin suçları 
hakkında gereken cezaların zamanında verilememesi, cezanın suçu önleyici ve kişiyi düzeltici niteliklerini 
ortadan kaldırmakta ve bu durum meslek disiplininin, ast üst ilişkilerinin bozulmasına ve görev etkinliğinin 
kaybolmasına neden olmaktadır. 

Açıklanan bu sakıncaların giderilmesi için daha hızlı sonuç alabilecek ve mesleğin özelliğine uygun yeni 
bir disiplin kurulları sistemi bu madde ile getirilmiş bulunmaktadır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 375) 
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D) 3201 sayılı Kanuna eklenmekte olan Ek Madde 2, Emniyet örgütünde kurulacak disiplin kurulları
nın ceza verebilecekleri personel ve uygulayacakları cezalar bakımından yetki sınırlarını belirlemektedir. 

Maddeye egemen olan görüşe göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki, disiplin kurullarını ce
za vermek için sadece görüş bildiren bir yer kabul eden ve ceza verme yetkisini merikezdeki atamaya yetkili 
amire bırakan sistem bırakılmakta ve disiplin kurulları, gösterilen yetki sınırları çerçevesinde disiplin cezası 
vermede birer karar yeri durumuna getirilmektedir. Böylece 657 sayılı Kanuna göre bugüne kadar uygula
mada karşılaşılan, işlerin merkezde toplanması yüzünden disiplin cezalarının geç verilmesinden doğan sakınca 
giderilecek ve disiplin işleri büyük bir hız kazanmış olacaktır^ 

Disiplin kurullarının toplanma, görüşme ve karar verme temel ve yöntemleri ve disiplin işlerinin yürü
tülmesine ilişkin diğer kuralların bir yönetmelikle düzenlenmesi öngörülerek sistemin ayrıntılı hükümlerinin 
tek bir metinde toplanması sağlanmış olacaktır. 

E) Emniyet örgütünde, eylemli polis hizmetlerini yürüten emniyet hizmetleri sınıfı dışında kalan öteki 
sınıflarda bulunan personelin, disiplin suçu oluşturan eylem ve davranışları nedeniyle disiplin cezası ver
meye yetkili disiplin kurullari ek madde 3'de açıklıkla gösterilmektedir. 

Bu personel için mesleki derece söz (konusu olmadığından, haklarında karar vermeye yetkili olan di
siplin kurulları kadro dereceleri gözönüne alınarak saptanmış bulunmaktadır. 

F) Disiplin kurulları kararlarının, uygulayacakları cezaların türüne göre hangi amir veya yerin onayı 
ile kesinleşeceği ek madde 4'de belirlenmiştir. 

ti polis disiplin kurullarının kararlarından meslekten çıkarma cezası dışında kalanlara valinin onayı ile, 
meslekten çılkarma cezaları ise Merkezde Genel Müdürlük Yüksek Disiplin Kurulunca ikinci bir incele
meden sonra Bakamn onayı ile kesinleşecektir. 

İl polis disiplin kurulunun, Genel Müdürlük Yüksek Disiplin Kurulunca uygun görüş bildirilmeyen mes
lekten çıkarma cezası kararları ile öteki kurulların kararlarını onaylayacak yerin değişik görüşe sahip olma
ları durumunda Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunun hakem kurul olaralk kontuyu kesin karara bağlaması 
uygun görülmüştür. 

G) Ek madde 5 hükmü, disiplin kurullarının işleyişinde etkinliği sağlayıcı yeni bir önlemi düzenlemek
tedir. 

Bilindiği gibi Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırma önleminin uygulanma koşulları ve izle
necek yöntem 657 sayılı Kanunun 137 - 145 nci madddelerinde gösterilmiştir. 

Genel olarak, hakkında yapılacak bir soruşturma nedeniyle görevi başında kalması uygun görülmeyen 
memur, kanunda belirtilen yetkili amirlerce görevinden uzaklaştırılmaktadır. 

Soruşturma başlamadan veya soruşturma sırasında alınması olanaklı bulunan bu önlemin, soruşturmanın 
sonuçlandırılmasıyla birlikte kaldırılması da asıldır. 

Ancak, 657 sayılı Kanunun genel hükümlerine göre yapılan bu uygulama, disiplin temeline dayanan 
polis mesleğinde bazen yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, hakkında soruşturma yapılan bir emniyet per
sonelinin, daha önce görevden uzaklaştırılmış olsun veya olmasın, işlediği suç nedeniyle yetkili disiplin 
kurulunca meslekten çıkarma cezası kararı verilmişse, bu durum da yeni bir görevden uzaklaktırma nedeni 
olabilecektir. Yetkili amirler (tl'de vali, Merkezde Bakan) bu memurun, kararın kesinleşmesine kadar gö
revi başında kalmasında sakınca gördüklerinde görevden uzaklaştırma önlemini uygulayabileceklerdir. 

Görevden uzaklaştırma herhangi bir süre kaydına bağlı olmaksızın kararın onaylanmasına kadar devam 
edebilecektir. Haklarında verilen meslekten çıkarma cezası, alt derece cezaya indirilerek, bu cezaları ke
sinleşen personel için 657 sayılı Kanunun değişik 141 nci maddesi uygulanarak görevden uzaklaştırma süresi 
içindeki özlük ve mali hakları geri verilecektir. 

H) Ek madde 6 ile emniyet örgütü mensuplarına doğrudan doğruya disiplin cezası vermeye yetkili amir
leri gösteren hükmün, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve 
3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu kanunla değiştirilen 82 nci maddesine uygun biçime getirilebil
mesi için, yeniden düzenlenmesi gerekli görülmüştür. 

1) «Polis» ve «Emniyet» gibi polis mesleğini simgeleyen sözcükleri ad alarak yayımlanan bir kısım dergi 
ve gazeteler, polisin mesleki, sosyal ve kültürel sorunlarını konu edinerek, örgüt mensupları arasında olum
suz bir ortam yaratılmasına ve örgüt bütünlüğünün bozulmasına yol açacak nitelikte yayınlar yapmaktadır. 
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Emniyet örgütü içinde olmayan bazı kişiler tarafından yayımlanmasına karşın, adlarına göre vatandaşta 
resmi bir yayın izlenimi uyandıran bu dergi ve gazetelerin, polis mesleğine zarar getirici yayınlarının etki
sinden korunulması için, adlarındaki emniyet örgütüne ilişkinliği ve yakınlığı belirleyen sözcükleri ve poli
sin resmi bir simgesi olan «Polis Yıldızı» m simge olarak kullanmalarının önlenmesi gerekli görülmüş ve 
Ek Madde 7 ile konu yeni bir düzene kavuşturulmuştur. 

J) Tasarının getirdiği hükümlerle yapılan yeni düzenlemeye geçişi sağlamak üzere 3201 sayılı Emniyet 
Teşkilât Kanununa iki geçici maddenin eklenmesi zorunlu görülmüştür^ 

Geçici Madde 1. — 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa bu Kanunla eklenen ve Emniyet örgütünde 
disiplin işlerinin düzenlenmesine ilişkin hükümler gereğince, çalışmaya başlayacak olan disiplin kurullarına, 
mevcut dosyaların aktarma biçimi düzenlenmektedir. 

Geçici Madde 2. — 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa bu Kanunla eklenen Ek Madde 7'nin uygu
lanmasında, dergi ve gazetelerin yeni duruma geçişleri için bir süre verilmektedir. 

Madde 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ile 16.10.1949 günlü ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 nci mad
desi (D) fıkrası ile 32 nci maddesi (E) fıkrası değiştirilmektedir. 

îl idaresi Kanununun 11 nci maddesi (D) fıkrası valiye, il içindeki kolluk kuvvetleriyle bastırılamayacak 
olağanüstü ve ani olayların oluşumu karşısında kalırsa en yakın askeri kuvvet komutanından yardım isteme 
yetkisini tanımaktadır. Günümüzde oluşan olayların niteliği bakımından bu yetki valilerce sık sık kullanıl
maktadır. Yürürlükteki hükme göre yardım istenebilmesi için olaylar başlayacak, vali elindeki kolluk kuvvet
lerini kullanmasına karşın olayları bastıramayacak, yardım ondan sonra istenecektir. Günümüzde toplumsal 
olaylar genellikle ani olarak başlamakta ve hızla genişleyelerek kısa zamanda yıkıcı bir hal almaktadır. Bu du
rumda askeri birlikten istenen yardım, çoğu kez olay yıkımını yaptıktan sonra yetişebilmekte ve yardımdan 
beklenen yarar da sağlanamamaktadır. 

Bu askeri birliklerden yardım isteme durumunu yalnız olayların çıkışından sonraya bırakmanın yeterli ol
madığı, maddenin bu durumuyla amacı sağlamada yetersiz kaldığı dikkate alınarak ortaya çıkması olası olay
ların kolluk kuvvetlerince önlenemeyeceği kanısına varılması durumunu da kapsayacak biçimde düzenlenmesi 
gerektiği sonucuna varılmış ve madde buna göre düzenlenmiş ve yeni metne, yardım istenmesi durumunda 
bu yardımı sağlayacak sorumlunun başvurulan komutan olduğu belirtilmek suretiyle uygulamaya açıklık ge
tirilmiştir. 

Aynı Kanunun 32 nci maddesi (E) fıkrası, yukarıda açıklanan nedenlerle ve 11/E fıkrasına uyar duruma 
getirilmiştir. 

Madde 4. — Tasarının 4 ncü maddesiyle 10.2.1963 gün ve 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hür
riyeti Hakkında Kanuna 1932 sayılı Kanunla eklenen 7 nci maddesi 3 ncü fıkrası değiştirilmiş, 10 ncu mad
desine bir fıkra eklenmiş ve 171 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi (b) bendi değiştirilmiştir. 

Bu değişikliklerden : 
A) 171 sayılı Kanuna 1932 sayılı Kanunla eklenen 7 nci maddenin,. 3 ncü fıkrasında yapılan değişiklik 

ile toplantı veya gösteri yürüyüşünün yapılmasından önce düzenleme kurulunca o yerin mülkiye amirine ve
rilmesi gereken bildirinin verilme süresinin 48 saatten 72 saate çıkarılması amaçlanmıştır. Sürenin uzatılma
sı, tasarı ile yasanın 10 ncu maddesine eklenen erteleme yetkisinin kullanılmasına işlerlik kazandırmak için zo
runlu görülmüştür^ 

B) Aynı Kanuna 1932 sayılı Kanunla eklenen 10 ncu maddeye bu kez eklenen fıkra ile, yasamn ama
cına uygun biçimde toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin her türlü saldırıdan uzak biçimde yapılmasını sağla
mak ve sırf bu amaçla idarenin gerekli önlemleri alması için gerek gördüğü süreyi kazanabilmesi ve ön
lemlerini tam alabilmesi için o yerin mülkiye amirine toplantı veya yürüyüşü 10 günü aşmamak üzere erte
leme yetkisi tanımaktadır. 

İdarenin böyle bir yetkiye duyduğu gereksinim ortadadır. Erteleme yetkisinin olmayışı bazı durumlarda 
her tıürlü saldırı ve baskıdan uzak olarak yapılması gereken toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin korunmasını 
sağlayacak önlemleri alma olanağını ortadan kaldırmaktadır. Bu yetkinin kötüye kullanılmasını önlemek üzere 
hızla sonuç verecek bir yargı denetimi öngörülmüş bu yolda hakkın özüne dokunacak nitelikteki uygulama
nın önüne geçilmiştir. 
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C) 171 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi (b) bendinde yapılan değişiklikle, 6136 sayılı Kanunda yapılması 
düşünülen ve TBMM'ne sunulmuş olan tasarı hükümlerinin 171 sayılı Kanuna yansıması sağlanmıştır. 

Madde 5. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkındaki Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesi Hakkında 19.1.1976 gün ve 1932 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi değiştirilerek yeniden düzenlenmiştir. 

Bu değişiklikle cezaların artırılması ve verilen cezanın ertelenmesi ve paraya çevrilmesi önlenerek ceza et
kinliğinin artırılması amaçlanmıştır. 

Madde 6. — Tasarının 6 ncı maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun I nci kısmının, ödevler 
ve sorumluluklar başlıklı ikinci bölümü sonuna bir madde eklenmektedir. 

657 sayılı Kanunun söz konusu I nci kısmın ikinci bölümü Devlet memurlarının genel olarak ödev ve so
rumluluklarını belirlemekte ve Devlet memurunun göreve bağlılığını ve görevde yansızlığını sağlayacak hü
kümleri içermekte, memuru yansızlıktan ayırabilecek bazı davranışları yasaklamaktadır. Ancak günümüzde 
çok yaygınlaşan örgütlenme eğilimi dernekleri günlük yaşantımızda çok etkili kuruluşlar durumuna getirmiş, 
hemen her konuda binlerce derneğin kurulmasına neden olmuştur. Bu eğilim Devlet memurlarım da etkilemiş
tir. Memurlardan pek çoğu gördüğü kamu hizmetiyle ilgili olsun olmasın ilgi duyduğu derneklere üye ol
makta, bunların çalışmalarına katılmaktadır. Yağunlaşan derneksel çalışmalar ister istemez kamu hizmetlerini 
ve kamu görevlilerini olumlu veya olumsuz yönden etkilemekte ve giderek aym kurumda çalışan personeli 
biribirine karşıt düşebilen derneklerde karşı karşıya getirebilmektedir. Bu durum Devlet memurunun yan tut
madan çalışmasını engellemekte ve kamu hizmeti bundan etkilenmektedir. 

Bu nedenle Devlet memurlarının derneksel çalışmalar yoluyla yansızlıktan ayrılmasını önlemek kaçınılmaz 
duruma gelmiş ve bunu sağlamak üzere 657 sayılı Kanunun I nci kısmın 2 nci bölümü sonuna söz konusu 
madde eklenmiştir., 

Madde Devldt Memurlarının dernek kurma ve derneklere girme açısından uyma zorunda olduğu hususları 
belirtmektedir. 

Madde 7. — Tasarının 7 nci maddesi ile 22 . 11 . 1972 gün ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 2 nci 
maddesi birinci fıkrasının son cümlesi, 4 ncü maddesi birinci fıkrasının son cümlesi, 7 nci maddesi (b) bendi, 
9 ncu maddesi birinci fıkrası, 35 nci maddesi, 51 nci maddesi ikinci fıkrası ile 64 ncü maddesi değiştiril
mekte, 63 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi ve kanuna bir ek ve bir geçici madde eklenmesi öngörülmek
tedir. 

A) Dernekler Kanununun 2 nci maddesi dernek kurma hakkını düzenlemekte ve kimlerin dernek kura
mayacağını belirtmektedir. Yasanın dernek kurma hakkını elinden aldığı bir kişinin kurulmuş derneklere 
üye olması aynı derecede sakıncalı olacağı doğal bulunduğundan bu boşluğun doldurulması için 1630 sayılı 
Dernekler Kanununun 2 nci maddesi, 1 nci fıkrası son cümlesi bu yolda değiştirilmiştir. 

B) Dernekler Kanununun 4 ncü maddesi, derneklcrce amaç olarak benimsenmeyecek konuları belirttik
ten sonra amacı birden çok olan derneklerin kurulamayacağını hükme bağlamaktadır. Kanunun 1 nci madde
sinde, kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere en az 7 kişinin bilgi ve çalış
malarını sürekli olarak birleşltirmeleri yoluyla kurulan derneklerin bu kanun hükümlerine bağlı olacağını 
hükme bağlarken derneğin tanımını yapmış bulunmaktadır. Bu tanımdan derneklerin ancak (belirli ve ortak 
bir amacı) olabileceği anlaşılmaktadır. Tek amacın belirli olabilmesi ancak, bu amacı gerçekleştirmek için 
yapılacak çalışmaların konuları ve davranış biçimlerinin açıklanmasıyla olası bulunduğu açıktır. Bu hususta 
derneklerin yürüttüğü çalışmaların amaç doğrultusunda ve amaç içinde yapılıp yapılmadığının denetlenmesi 
işlemi için de önem göstermektedir. Dernek kuran kişilerin bu durumu açık biçimde anlayabilmesi için söz 
konusu değişikliğin yapılması zorunlu görülmüştür. 

C)' Aynı Kanunun 7 nci maddesi (b) bendi 4 ncü maddede yapılan değişikliğe paralel olarak ve aynı 
gerekçeyle değiştirilmiştir. 

Ç) Dernek tüzükleri idarece ancak kuruluş aşamasında denetlenebilmekte ve bu aşamada kanuna ay
kırılık veya noksanlık saptanması durumunda ilgililerden tüzüğün düzeltilmesi istenebilmektedir. Yürürlük
teki hükme göre çalışma alanı bir il içinde kalan derneklerin tüzükleri merkezinin bulunduğu il valiliğince, 
birden çok ilde çalışacak derneklerin tüzükleri ise İçişleri Bakanlığınca incelenmektedir. Kuruluştan sonra 
çalışma alanını çok ile yayan dernek tüzükleri şube açtığı il valiliklerince ve içişleri Bakanlığınca inceleme-
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ye bağlı tutulduğunda tüzükte bu aşamada saptanan kanuna aykırılık veya noksanlıkların giderilmesi ola
nağı bulunamamaktadır. Bu boşluğun giderilmesi ve değişik nedenlerle sonraki incelemelerde saptanan ka
nuna aykırılık veya noksanlıkların giderilmesine olanak sağlanması için sözkonusu değişiklik yapılmıştır. 

D) Dernekler Kanununun 35 nci maddesi dernekler için yasaklanmış çalışmaları belirtmektedir. Madde, 
yasanın 4, 7 ve 9 ncu maddelerinde yapılan değişikliklerin maddeye yansıtılması için değiştirilmiş ve dernek
lerin (siyasetle uğraşamayacakları) hükmünü içerecek biçimde yeniden düzenlenmiştir. 

Dernekler Kanununun 4 ncü maddesinin (ı) bendi siyasi amaçla dernek kurulmasını yasaklamıştır. Bu 
itibarla 35 nci maddenin yeni düzenlenmesinde derneklerin siyasetle uğraşmalarını yasaklayan hükmün kon
ması bu yasağın bir başka biçimde anlatımından öte bir anlam taşımamaktadır. Bir başka deyimle 35 nci 
maddenin yeni biçiminde, I sayüı fıkranın (d) bendi olarak metne konan hüküm dernekler için yeni bir 
yasaklanmış çalışma türü olmamaktadır. 

E) Dernekler Kanununun 51 nci maddesi ikinci fıkrası, derneklerce kullanılacak alındıların Maliye Ba
kanlığınca bastırılarak derneklere verilmesi esasını getirecek biçimde düzenlenmiştir. Derneklerin vatandaştan 
veya üyelerinden para alırken kullanılan alındıların düzensizliği, pek çok yakınmaya konu olmakta ve türlü 
yolsuzlukların yapılmasını kolaylaştıracak bir düzensizlik göstermektedir. 

Bu sakıncaların giderilmesinin en etkili önlemi olarak derneklerce kullanılan alındıların Maliye Bakanlı
ğınca bastırılıp derneklere verilmesi yöntemi olduğu düşünülmüş ve madde ona göre düzenlenmiştir. Uygu
lamanın ayrıntısı ve özellikle denetlemenin yöntemi İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca düzenlenecek yönet
meliğe bırakılmıştır. 

F) Aynı Kanunun 64 ncü maddesi yeniden düzenlenmiş, düzenlemede yasaklanmış amaçla dernek ku
ranlara verilecek cezalar artırılırken, amacı tek ve belirli olmayan veya tüzüğünde saptanan çalışma konu
ları ve çalışma biçimleri amaca uygun bulunmayan dernekleri kuranlar veya bu yolda yönetenler hakkın
da uygulanacak ceza, durum öteki durumlar kadar ağır olamayacağı için daha düşük tutulmuştur. 

G) Kanunun 2 nci maddesinde yapılan değişikliğe uygun olarak derneklere girme hakkı bulunmayan 
kişileri dernek üyeliğine kabul eden yöneticiler ile, bu yasaklamaya karşın dernek üyesi olanlara verilecek 
cezanın belirlenmesi için 63 ncü maddeye bir fıkra eklenmektedir. 

H) Gerek yöneticileri gerek üyeleri suç işlemeyi gelenek durumuna getiren derneklerin zor olaylarını 
yaygınlaşıp sürdürülmesindeki etkileri son zamanlarda belirginleşmiş pek çok dernek suçluların sığındığı, 
suçların tezgâhlandığı odaklar olarak ortaya çıkmıştır. Bu olaylarla etkili düzeyde savaşım için bu dernekle
rin kapatılması tek çıkar yol olarak görülmüş ve bunu sağlayacak hüküm ek madde ile yasa metnine konul
muştur. 

1) Dernekler Kanununa eklenen geçici 4 ncü madde, yasada yapılan değişikliklere göre dernek tüzükle
rinde yapılması zorunlu değişiklikleri düzenlemektedir. 

Madde 8. — Adli görev yaparken suç işleyen kolluk amir ve memurları için yapılacak kovuşturmada uy
gulanacak yöntemin değiştirilmesi için 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 154 ncü maddesi 
değiştirilmekte ve kolluk personeli için eskiye oranla değişik bir yöntem uygulanması öngörülmektedir. 

Madde 9. ve 10. — Yürürlük ve yürütme maddeleri olup anlamları açıktır. 

Adalet Komisyonu Raporu 
M il! e t Meclisi 

Adalet Komisyonu 3 . 4 . 1979 
Esas No. : 1/203 
Karar No. : 91 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kamu Güvendiğine ve Kolluk Hizmetlerine İlişkin Bazı Kanurilaında Değişiklik Yapılması ve Bunlara 

Yeni Hükümler Eklenmesi Haklkıtııda Kanun Tasarısı, İ çişleri, Mi l i Savunma ve Adalet ıbalkanlılkları temsil
cilerinin katılmasıyla Komisyonumuzda incelenip görüşüldü. 

Tasan ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Selâhiyöt Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 171 sayılı Toplanla 
ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkındaki Kanun, 1630 sayılı Dernekler Kanunu ve 3201 sayılı Emniyet 
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Teşkilât Kanunu gibi idaremin ve kolluk kuvvelerimin önleyici kolluk hizmetleri rai düzenleyen, bu görevlerin 
yürüıtlüıtoesiddıe sahip lolduğu yetkileri belirleyen kanunlar ile dermek kurma ve toplantı ve gösteri yürü
yüşü yapma g'M bazı Anayasal hak ve özıgüriükllerin kullanılışını şekillendiren ve bu haklaınn güvence alltına 
atamasını sağlayan kanunlarda değişiklikler yapılarak, kolluk kuvvetlerince önleyici kolluk hizırmeltlerimin daha 
etlkili ve verimli bir biçimde yürütülmesinin sağlanması, dermek kurma ve toplantı ve gösteri yürüyüşü yap
ma özgürlüğünün, diğer özgürlüklerin tahribinle müncer olacak ve milli güvenlik ve kamu düzenini teh
likeye sokacak 'biçimde kullanılımasını önleyecek tedbirlerin mevzuatta yer alması amaçlanimalkta, kamu düzeni 
ve iç güvemliiği konıimalkla yükümlü silahlı güç olan poliste, hizmet gereklerine uygun disiplinin gerçekleştıi-
rilmesimi sağlayacak hıükülmilier getirilmektedir. 

Komisyonumuz, demokratik rejime karşı ülkemizde son yıllarda artarak süregelen şiddet eylemlerini önle
mek amacıyla, Anayasa sınırları içinde, ülkenin iç güven ve düzenimi sağlamakla yükümlü kuruluşların yet
kilerimin artırılmasından yana olduğundan tasarının tümümü olumlu karşılayarak maddelerim (incelenmesine geç
miştir. 

I - 2559 sayılı Polis Vazlife ve Selahiyet Kanununun 9 ncu maddesine bir fılkra eklenerek, polisin bu mad
dede gösterilen silah, alet ve eşyalları bulundurduğumdan kuşku duyduğu kişileri, o yerin en büyülk mülkiye ami
rinin emri ile arayabileceği hükmü getirilmektedir. 

Aynı Kanunun 15 mci maddesine eklenen fıkra ile de, önleyici zabıta hizmetlerinin görülmesi sırasında, 
polisin kuşkulandığı kişilerden kimlik sorma yetkisi düzenlenmektedir. 

20 nci maddeye yeni eklemen fıkrada ise, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından gecikmede sakınca 
bulunan durumlarda, en büyük mülkiye amirinin emriyle polisin, konutlara, işyerlerine ve buruların eMtenifcileri-
me girebileceği, arama yapabileceği ve buralardaki eşyaya el koyabileceği kabul edilmektedir. 

2559 sayılı Polils Vazlife ve Selahiyet Kanununun 9 ncu maddesine 26 . 6 . 1973 tarihli ve 1775 sayılı 
Kanunla eklenen fıkra, Anayasa Mahkemesinin 25.4.1974 gün ve 1973/41 esas, 1974/13 karar sayılı kararıy
la iptal edilmiştir. Bu nedenle bu defa eklenmek istemen fıkran in herşeyden önce Anayasa Mahkemesinin iptal 
kararına aykırılık teşkil edlip etmediğinin incelenimesi gerekir. Anayasa Mahkemesi iptal gerekçesiimde hürriyet
lerin kişiye ait özel gizlliklerini esas almış ve Anayaüa hükmü gereğince bunun istisnası olarak milli güvenlik 
ve kamu düzemi yönünden kısıtlamalar getirilöbileceğinü, bu kıisıltlaımaiların getirilmesinde de kavramların açık ve 
belirgin olması gerektiğini açıkça kabul etmiştir. Bu fıkraya mutlak açıklık getirtmek, bugün toplumu saman 
şiddet olaylarının tam anlamıyla tarifi ile olur. Ancak bu mümkün değildir. Çünkü bu şiddet olaylarının her 
geçen gün neler getireceği ve me şekillere bürüneceği bilinmediğinden bugünkü olaylara göre yapılan bir tari
fin, yarın yeni bir olay karşısında değeri kalmayacağı gibi kanunda yapılması istenen değişiklik amacına da 
uygun düşmeyecek ve Kanunu yeni olaylar karşısında' uygulanmaz hale düşürecektir. 

Komisyonumuz bu endişeden hareket ederek kısıtlamaları ve kavramları, kıstas tayin ederek 9 ncu mad
dede açıkça belirlemiştir. 

Polisin kuşkulandığı kimselerden kimlik sormasının 15 nci madde yerine aynı kanunun 17 nci maddesine ek
lenecek bir fıkra ile düzenlenmesi, Kanunun sistematiği bakımından uygun görülmüştür. Yeni fıkranın birinci 
bendi ile bugün uygulanmakta olan kimlik sorma usulüne yaisıallik getirilmiş, ikinci benitde lise hangi belge
lerin kimlik belirlemekte kullanılacağı açıklanmıştır. 

9 ncu maddeye eklenen fıkranın gerekçesinde etraflıca belirtilen Anayasa Mahkemesinin iptal kararı ve 
gerekçesi 20 nci maddeye eklenen fıkra için de geçerlidir. Komisyonumuz, bu nedenle bu fıkrayı da yeniden 
düzenlemiştir. 

II - 4 . 6 . 1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununun, Emniyet Örgütü personeline uygula
nacak cezaları belirleyen 82 nci maddesi, emniyet hizmîtlerimin özelliğine göre yeniden düzenlenmektedir. 

Personelin sicil raporlarını doldurmaya yetkili amirleri belirleyen 85 nci madde, hizmet özelliği ve hiyar-
arşik ilişkiler dikkate alınarak değiştirilmekte ve teşkilat mensuplarına sicil raporu vermeye yetkili amirlerin 
nasıl tespit edileceği yeniden belirlenmektedir. 

Aynı kanunun 86 nci maddesinin önerilen yeni şekli ile başarılı hizmet ve davranışların ödüllendirilmesine 
ilişkin hükümler genişletilmektedir. 
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Yeni getirilen ek maddeler ile, hizmetin ve meslekin özellikleri dikkate alınarak emniyet teşkilâtında uy
gulanacak disiplin cezaları belirlenmekte, teşkilât mensuplarına disiplin cezası uygulayacak disiplin kurulla
rının kuruluş, görev, yetki ve çalışma esas ve usuleri düzenlenmekte, ülkenin iç güvenliğini, kamu düzenini 
sağlamakla yükümlü silâhlı bir kuruluş olan emniyet teşkilâtında, dernekleşmenin yarattığı sakıncalar ve hiz
met üzerinde yaptığı tahribat dikkate alınarak, emniyet teşkilâtında görev alanların dernek kuramamalarına 
ve spor dernekleri dışında kalan derneklere üye olamamalarına ilişkin hüküm getirilmekte, polis ve emniyet 
adlarıyla ya da eş anlama gelen adlarla veya resmıi polis elbiselerinin mesleki işareti olan polis yıldızını sembol 
olarak kullanmak suretiyle yayımlanmakta olan basılılarda, emniyet örigütü ve mensupları haklkında yanlış ve 
maksatlı olarak yapılan yayınların yarattığı sakıncaların önlenmesi için bu adların ve polis yıldızının kullanıl
ması yasaklanmaıktadır. 

Komisyonumuz, 82 ve 85 nci maddeyi kanun tekniğine göre düzelterek kabul etmiştir. 

Şidet eylemlerinin bugünkü hali karşısında 86 ncı maddeye eklenen (C) bendi ile olağanüstü durumlarda 
yaşamını kaybeden emniyet örgütü mensuplarının fiilen almakta oldukları maaş tutarının otuzaılltt katının para 
olarak kanuni mirasçılarına ödenmesi kabul edilmiştir. 'Sağ ana ve babanın ölenin Füruu 'ile içtima eıütiği hal
lerde ortaya gayri adil bir durum çıkmamasını sağlamak amacıyla, kanuni mirasçılara maaşın yirmidört katı, 
ana ve babaya da oniki katı paranın verilmesi esası getirilmiştir. 

Geçici maddelerle de yeni kurulan disiplin kurullarına, mevcut 'dosyaların aktarma biçimi düzenlenmekte 
ve dergi ve gazetelerin yeni duruma geçişleri için bir süre verilmektedir. 

Ek 1, 4 ve 5 nci maddeler ifade yönünden düzeltilerek, ek 2, 3, 6 ve 7 nci maddeler aynen benimsenmiş, 
yeni eklenen ek 8 nci maldde ile emniyet örgütü mensupları ile çarşı ve mahalle bekçilerinin dernek kuramaya
cakları, spor dernekleri dışında, kurulmuş derneklere üye olamayacakları ve bu hüküm aleyhine aykırı hare
ket edenlerin yetkili disiplin kurullarınca meslekten çıkarma cezasıyla cezalandırılacakları kabul edilmiştir. 

Geçici 1 ve 2 nci maddeler tasarı metnindeki şekliyle aynen kabul edilmiştir. 
Komisyonumuzca metne eklenen geçici 3 ncü madde ile ek 8 nci maddenin kapsamına giren derneklerin 

infisah zamanı ve mallarının tasfiyesi usulü belüdenmiiştir. 

III - 16 . 10 . 1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 ve 32 nci maddelerinde yapılan deği
şiklikle; vali ve kaymakamların, olağanüstü ve ani olayları, emrindeki kolluk kuvvetleriyle ba&tıramamaları 
halinde askeri kuvvetlerden yardım isteme yetkisinin, çıkması muhtemel ve yeterli önlem alınmadığı tak
dirde önlenemeyeceği ya da büyük mal ve can kaybına neden olacağı kanısına varılan toplumsal olaylarda 
da kullanılması esası getirilmekte, yardıma gelen askeri kuvvetlere görev verilmesi, bu küvetlerin kolluk kuv
vetleriyle birlikte çalışması halinde sevk ve yönetim esasları ve çalışmalarda koordinasyonun sağlanması 
düzenlenmektedir. 

Komisyonumuz, bu günkü uygulamada olayların önlenmesinde, gerek kadro gerekse araç ve gereçler yö
nünden emniyetin görevini tam anlamıyla yapamadığını gözönüne alarak, askeri birliklerden de yararlanılması 
gerektiğini esas itibariyle kabul etmiştir. Ancak bu yararlanmanın, istisnai olması ve askerin görevi olmayan 
yerlerde kullanılmasının tahditli tutulması ve ordunun yıpranmaması, sivil kolluk kuvvetlerinin görevden kaç
malarına sebep teşkil etmemesi de dikkate alınmış ve 5442 sayılı Kanunun 11/D ve 32/E maddeleri tüm bu 
sakıncaları ortadan kaldıracak biçimde yeniden düzenlenmiştir. 

IV - 171 sayılı Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkındaki Kanunun 7 ncü maddesinin üçüncü 
fıkrası 'ille 13 ncü maddesli«!iın (b) bendi değiştöMlerek ve 10 ncu «iadesinle ıbir fıikra eklenerek toplantı ve 
gösteri yürüyüşü sırasında şiddet eylemlerine girişileceği Veya toplantı ya da yürüyüşün şliddet eylemlerine dö-
nüşütoeği veya toplantı ve yürüyüşün bozulacağı veya yapıHmasına veya 'devamına engel olunacağı yolunda 
ciddi ıbıjligjllierin ekle edilmesi yahut toplantı ya da gös'.'cri yürüyüşü özgürlüğünün korunması iile ilglil'i etkin 
önlemlerin alınabilmesi İçÜıı daha uzun süneye iıhıtiyaç duyulması durumlarında, en büyük ıriüflMıye amirine 
toplantı ve yürüyüşü 8 güne kaldar erteletme veya toplantı yeri güzergahını değiştirme yetküsi verilmekltie, bu 
yetkinin kullanılmasında keyfiliğe Ve haksızlığa enıgel olunmaisı içim etkili bir yargı denenimi sağlanımalklta, 
toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti aleyhine işlenen suçlara verilen cezalar arttırılarak cezaların etkljnİği 
ve caydırıcılığı ıtiemıin edilmek lisltenımlelkStedk, 
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7 nci maddenin 3 noü fıkrasında «Düzenleme Kurulu» 'ibaresi uygulamada yanlış anlaşılmalara sebep olma-
maik amacııyla «Tertip Heyeti» şeklinde değiştMlimiiştir. 

10 ncu maddeye eklenen yeni fıkralarda, kanun tdkr/.ğine uygun değişiklikler yapılmış, ayrıca Türkiye 
Büyük Millet Meclislinde grubu bulunan siyasi partilerin yapacakları toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkın
da bu madde hükümlerinin uygulanmaması kabul edilmiştir. 

13 ncü maddenin (b) bendinde yapılan değişiklik, uygulayıcıların kolaylıkla anlayabileceği şekilde yengiden 
düzenlenmiş, ayrıca (pankart, döviz veya afiş gibi propaganda malzemesini tesib'it veya taşımak için kullanıl
ması halinde suç aleti olarak kullanılabilecek nitelik ve yapıda)' ibaresi de eklenerek fıkraya açıklık getiril
miştir. 

V - 171 sayılı Toplalmtı ve Gösltari Yürüyüşü Müri'iydtİ Hakkındaki Kanuna bazı maddeler eklenmesi 
hakkında 1 9 . 1 . 1976 gün ve 1932 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi değiştirilerek cezaları artırılmakta, ve
rilen cezaların ertelenmesi ve paraya çevrilmesi önlenerek ceza etkinliğinin artırılması sağlanmak istenmek
tedir. 

Komisyonumuz, Yargıtay içtihatlarını gözönürtde tutarak 171 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre ve
rilen hapis cezalarının iki katının para cezalarının da beş katının hükmolunmasını uygun görmüştür. 

VI - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunumun 1 nci kısım 2 nci bölümünün sonuna bir ek madde ek
lenerek, silahlı toir güç olan ve rütbe mesleği olması ve mesleğin temelini disiplinin oluşturması nedenliyle 
657 sayılı Kanunun devlet memurları için tesis ettiği statüye uymaları sakıncalar yaratan emniyet hizmet
leri sınıfının, bu statünün dışına çıkarılması ve bu sınıf için ayrı bir statü düzenlenmek istenmektedir. 

Komffisyonumuz, bu statünün 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanunla değişik birinci maddesinin üçüncü 
fıkrasının değiştirilmesiyle ve bu kanuna ek geçici 54 ncü madde eklenmesiyle yapılmasını tasarının ama
cına ve günün ihtiyaçlarına daha uygun bulmuş ve bu yönde bir düzenleme yapmıştır. 

VII - 1630 sayılı Dernekler Kanununda yapılan değişiklikler ve bu Kanuna eklenen hükümlerle, idare
nin dernekler üzerindeki denetimine etkinlik kazandırmak için, dernek tüzüklerinde amacın tdk ve belirgin 
şekilde ifadesi, bu amacı gerçekleştirmek üzere dernekçs yürütülecek faaliyetlerin açıkça belirtilmesi mec
buriyeti getirilmekte; dernek kurma hakkı bulunmayanların dernek yönetim ve denetleme kurullarında gö
rev almaları engellenmekte; derneklerin amaçları dışına çıkarak bölücü, yıkıcı, nitelikte çalışmalar yapa
mayacağı ve ne şekilde olursa olsun siyasi faaliyette bulunamayacağı kamu görevlileri ile belirli meslek 
mensuplarının kuracağı derneklerin' ancak ortak mesleki çıkarlarının korunması veya İyileştirilimösi amacıy
la kurulabileceği; derneklerin suçlulara yataklık yapması, isuç işlenmesini teşvik ve tahrik etmesi veya ko
laylaştırması, suç organizasyonu haline dönüşmesini önlemek üzere, bu gibi hareketlerin dernek yöneticileri 
veya üyelerlince yapılması veya yaptırılması hainde malhkeme kararı ile derneklerin kapatılacağı hükme bağ
lanmakta; dernek gelirlerinin etkin şekilde denetlenmesi ve bağış toplama yetkisinin kötüye kullanılmasını \ 
önüne geçilmesi için derneklerin kullanacağı makbuzların Maliye Bakanlığınca hazırlanması esası getiril-
mek'tedir. 

Komisyonumuz, 1630 sayılı Dernekler Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde 
yapılmak istenen değişikliği gereksiz bulmuştur. 

Aynı kanunun 4 ncü maddesinin birindi fıkrasının son cümlesine yapılan ilave; ile «Siyasi faaliyette bu
lunmayı amaçlayan» derneklerin kurulmasının da yasaklandığı açıkça belirtilmiştir. 

7 nci maddenin flb) bendindeki değişiklik redakte edilerek, 9 ncu maddenin 1 nci fıkrasında yapılan de
ğişiklik uygun bulunarak aynen kaibul edilmişt'r. 

Halen birtakım mahkumiyetleri dolayısıyla dernek kurma haklan olmayan bazı kişiler, başka kişiler ta
rafından kurulmuş derneklere üye olabilmektedirler. Komisyonumuz, bu kişilerin genel kurul dışındaki der
nek organlarında görev almalarını önlemek ve kanunun 63 ncü maddesinde yapılan değişikliğin getirdiği 
zorunluluk icabı 16 nci maddeye bir fıkra eklemiştir. 

35 nci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) trendleri aynen kabul edilmiş, (b) bendi genişletilerek der
neklerin millet ve ülke bütünlüğünü yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunmayacağı açıkça ve kesinlikle belirtf.l-
miştir. 
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Aynı maddenin ikinci fıkrasına (c) bendi eklenerek, kamu hizmetlileri veya belirli bir meslek ya da 
sanat mensupları tarafından kurulan derneklerin ancak mesleki ortak çıkarları açısından faaliyette bulu
nabilmeleri esası getirilerek bu gibi kimselerin sendika kurabilmeleri önlenmiştir. 

51 nci maddenin ikinci fıkrasında getirilen değişiklikle, bugün Türkiye'de şubeleriyle birlikte 80 OOO'i aş
kın derneğin hesaplarındaki kargaşalığa, bunların üyelerinden vesair şahıslardan topladıkları aidat ve teberru
lara yasal bir yön vermek ve suistimalleri önlemek amacı güdülmektedir. Komisyonumuz, son yıllarda dernek
lerin gazete ve diğer matbuaları vererek âdeta zorla para ve yardım toplama yoluna gittiklerini gözönüne 
alarak bu hususu yasaklayacak bir hükmü de fıkraya ilave etmiştir. 

63 ncü maddeye eklenen fıkra, tasarının gayesine uygun şekilde yeniden kaleme alınarak dernek kurma 
hakkına sahip olmadıkları halde dernek kuranlar ile, dernek organlarında görev almaları yasaklananlardan 
bu görevi kabul edenlerin bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılmaları hükme bağlanmıştır. 

64 ncü madde yeniden düzenlenerek, yasaklanmış amaçla dernek kuranlara verilecek cezalar artırılmakta
dır. Komisyona gelen içişleri Bakanlığı temsilcilerinin açıklamalarından bu maddenin 65 nci madde olması 
gerektiği, yanlışlığın bir maddi hatadan doğduğu anlaşılmış, bu nedenle madde numarası 65 olarak düzeltilmiş 
ve madde, 35 nci maddede yapılan değişikliklerle uyum sağlayacak şekilde yeniden kaleme alınmıştır. 

Ek 1 nci madde ile suçluların sığındığı ve suçların tezgâhlandığı derneklerin kapatılması imkânı getiril
mektedir. Komisyonumuz, maddeyi yeniden düzenleyerek; kapatma isteminin hangi makamlardan geleceğini, 
bir derneğin suç sayılan eylemlerin kaynağı olduğunun ne şekilde belirleneceğini açıkça hükme bağlanmış ve 
bu hususta etkin bir yargı denetimi getirmiştir. 

Kanunda yapılan değişikliklere göre dernek tüzüklerinde yapılması zorunlu değişiklikleri düzenleyen ge
çici 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

VIII - 1412 sayılı Ceza Mühalkelmeleri Usulü Kanununun 3006 sayılı Kanunla değişik 154 ncü maddesi
nin 2 ve 3 ncü fıkraları değiştirilerek, adli görev yaparken suç işleyen kolluk amir ve memurları için yapıla
cak kovuşturmada değişik bir yöntem uygulanması öngörülmektedir. 

Komisyonumuz, bu değişiklik kabul edildiği taktirde savcıların zabıta amir ve memurları üzerindeki mura
kabesinin zaafa uğrayacağını gözönüne alarak maddenin reddine karar vermiştir. 

IX - Tasarının yürürlük ve yürütme mad'deleri olan 9 ve 10 ncu maddeleri 8 ve 9 ncu maddeler olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz havalesi gereğince İçişleri Komisyonuna gönderilmek üzere saygıyla sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
Ankara 

1 nci çerçeve maddedeki 20 nci 
maddeye ve 5 nci çerçeve maddeye 

muhalifim 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

İçel 
82 nci madde (F) Fıkrasına ve 10 ncu 

(8) gün hükmüne muhalifim 
Ramazan Çalışkan 

Sivas 
Tevfik Kor alt an 

Tasarının Tümünün Son 
Kahramanmaraş 

^Mehmet Yusuf Özbaş 
Kahramanmaraş 
Hüseyin Doğan 

Başkanvekili ve bu rapor sözcüsü 
Antalya 

Galip Kaya 

Kastamonu 
Muhalefet şerhim eklidir 

/. Hilmi Dura 

Çorum 
Muhalefet şerhim eklidir 

M. Kemâl Biberoğlu 

Kırşehir 
Doğan Güneşli 

Uşak 
M. Selahattin Yüksel 

Zonguldak 
Bazı maddelere muhalifim 

Koksal Toptan 
Oylamasında Hazır Bulunamayan Komisyon Üyeleri 

Erzincan Hatay 
Lütfi Şahin Mevlüt Önal 

Tunceli Urfa 
Tüseyin Erkanlı Celâl Paydaş 

Zonguldak 
Burhan Karaçelik 
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MUHALEFET ŞERHİ 

1. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyeti Kanununun 9 ncu maddesine eklenen E bendine, aynı Kanu
nun 20 nci maddesine eklenen fıkraya ve 5442 sayılı İl idaresi Kanununun 11 /D ve 32/E maddelerinde:yapı
lan değişikliklere muhalifim. 

2. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyeti Kanununun 17 nci maddesine eklenen fıkraya muhalifim. 
3. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyeti Kanununun 9 ncu maddesine eklenen bentleri takip eden son 

fıkranın hükümet tasarısındaki gibi olması reyindeyim. 
Çorum Milletveküi 

Mustafa Kemâl Biberoğlu 

MUHALEFET ŞERHİ 

1. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyeti Kanurtunun 9 ncu maddesine eklenen E bendine, aynı Kanu
nun 20 nci maddesine eklenen fıkraya ve 5442 sayılı îl İdaresi Kanununun 11/D ve 32/E maddelerinde ya
pılan değişikliklere muhalifim. 

2. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyeti Kanununun 17 nci maddesine eklenen fıkra için çekimserim. 
3. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyeti Kanununun 9 ncu maddesine eklenen bentleri takip eden son 

fıkranın hükümet tasarısındaki gibi olması reyindeyim. 
Kastamonu Milletvekili 

î. Hilmi Dura 

İçişleri Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 25 . 6 . 1979 
Esas No. : 1/203 
Karar No. : 44 

Millet Meclîsi Başkıalnlhğına 

Kamu Güvenliğime ve Kolluk Hizmetlerinle İlişiklim Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bunlara 
Yeni Hükümler Eklenmesi Hakkımda Kanun Tasarısı, îdişleri ve Milli Savuntrrua bakanlukları temsilcilerinin 
kajtılımajsıylia Komisyonumuzda incelenip görüşüldü. 

İdanenıin ve kolluk kuvvetlerinim görev, yetki ve örgütlenmelerimi düzenleyen 2559 sayılı Polis Vazife 
ve Salahiyet Kanunu, 3201 sayılı Bmıniyet Teşkilatı Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi kanunlarıyla, Anaya
sal halk ve özgürlüklerin kullanılışına dair koşul ve yöntemleri belirleyen kanunlardan 171 sıaıyıli Top
lantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkımda Kamum ve 1630 saıyılı Dernekler Kanununda deglişliikıik ya-
pılknaısını, bu kaınıuınlara yenli hükümler ekflemmıesliini öngören ve böylece kamu düzeninim korunmasına yö- » 
melik kolluk Mzmetlerimde etkinlik *ve verimi sağlamak, hak ve özgürlüklerim kamu güvenliğimi bozma
dan ve tehlikeye düşürmeden kullanılmasına'olanak vermek amacıyla hazırlanan sıöz konusu tasarımım, Mil
let Meclisli Adalet Koımiısy onunca değiştirilen şekliyle Komisyonumuz görüşmelerinde esas alınması klaibul 
edilmüş ve yapılan görüşmeler sıomumda, taslarının tümü olumlu görülerek maddelerin incelenmesTıme geçilmesi 
karariaştırılmıştıir. 

I - Tasarının 1 ndi maddesi 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 9, 17 ve 20 nci maddele
rine bazı fıkraların eklenmesine ilişkindir. 

Kamdsyonıumuz, 2559 sayılı Kanunda yapılması öngörülen bu değişikliklerle, kolluk kuvvetlerine veril
mek istenen yetkilerin içeriğini, düzenleniş biiıçümııtoli, İkisi hak ve özgüriüMerıine ilişkim yönleri Mbarıyle 
Anayasaya uygunluğu bakımından önem ve dikkatle ele almıştır* 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 375) 
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A) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 9 ncu maddesine eklenen fıkra ile polisin, kişi
lerin üstünü ve eşyasını arama yetkisi düzenlenmekte ve Adalet Komisyonunca verilen yeni sekine göre, 
polisita bu yeUktİBiM kullanabileceği haler, bentler halinde gösterilmektedir. 

Anayasamızın 15 nci maddesinin ikinci fıkrasında «'kanunun açıkça gösterdiği haillerde, usulüne göre 
verilimüş hâkıiım kararı olmadıkça; mıilli güvenlik veya kamu düzeni bakımından gecikmede siakınca bulu
nan hallerde de, kanunla yetkili kılınan merdin emri bulunmadıkça kimsenin üstü, özel kâğıtları ve 
eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz» hükmü bulunmaktadır. 

Polise verilmek istenen yetkinin Anayasal dayanlağını oluşturan bu hüküm uyarınca, ilk kanun düzen
lenmesi 1973 yılında yapılmıştır. 26 Haziran 1973 tarihli ve 1775 sayılı Kanunla 2559 sayılı Polis Vazife ve 
Salahiyet Kanununun 9 ncu maddesine bir fıkra eklenerek «adli görevleri sırasında ilgili kanunlara, göne 
yapacağı aramalar dışında, milli güvenlik veya kamu düzeni bakımından gecikmede sakınca bulunan hal
lerde, o yerin en büyük mülkiye amirinin emriyle polis, şüphe edilen kişilerim üstünü, özel kâğıtlarını ve 
eşyasını arar ve yukarıdaki bentlerde sayılan alet veya eşyalarla el koyar» hükmü getirilmiş ise de, bu hü
küm Anayasa Mahkemesinin 25.4.1974 tarihli ve esas 1973/41, karar 1974/13 sayılı kararıyla iptal edil
miştir. 

Yüksek mahkeme sözü .geçen iptal kanarında, özetle «... milli güvenlik ve kamu düzeni kavramlarının 
uygulayıcılarının anlayışına göre genişleyebilecek ve. keyfi yorumlara elverişli kavramlar olduğunu, onun 
için söz konusu yetkinin hangi hallerde kuMamlaıbSieceğinin yasada açıkça belirtilmesinin zorunlu oldu
ğunu..» beirtrnliıştir. 

• Anayasa Mahkemesi kararlarının «Devletin yasama, yürütme ve yargı organlarını ve idare maklanı-
lairın bağlayacağı» na dair kesin Anayasal kural karşısında, sözü geçen 9 ncu maddeye eklenmekıte olan 
fııkra hükmünün, aynı konuyu düzenlemekte olduğu gözönüne alınarak, Anayasa Maıhketnesi kararında 
belmtilen iptal nedenlerinden anndarııüp arındırıllmadığı öncelikle üzerinde tartışılan bir konu olmuştur. 

Konu bu açıdan ele alındığında, anılan fıkra hükmünün : 
a) Aramanın «îl sınıfları içinde valinin, ilçe sim lan içinde kaymakamın emriyle» yapılabileceğine dair 

koşulun, «Kanunla yetkili kılınan mercii» göstermekte olduğu; 
b) Aramanın yapılacağı durumların, bentler halinde ve yer bakımından sınırlayıcı biçimde açıkça göste

rilerek, iptal gerekçesinde ileri sürülen görüşün karşılandığı ve her bir halin kamu düzeni ve milli güvenlik 
bakımından «Gecikmede sakınca bulunma» nın öğelerini kapsadığı; 

c) Fıkra hükmünde, bu yetkinin bu kamu düzeıinin ve Anayasal hak ve özgürlüklerin korunması 
amacına yönelik olarak kullanılmasının asıl olduğu açıklanmak suretiyle, Anayasamızın Devlet yetkileri
nin kullanılmasına ilişkin temel ilkesinin gözönüne ahiliği; 

d) Fıkrada, arama emri verme yetkisine sahip kıl nan kişilerin, bu yetkilerini «gerektiğinde» kullanma
ları konusunda açıklık getirilerek, sürekli bir uygulama aracı haline getirilmesini önleyici özel bir düzenleme 
yapıldığı; 

Saptanmış ve fıkranın bu düzenleniş biçimine göre Anayasa Mahkemesinin iptal kararının gerekçesinde 
ileri sürülen iptal nedenlerinin giderilmiş olduğu sonu:una varılarak, fıkra hükmü Adalet Komisyonunca ka
bul edilen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

B) 2559 sayılı Kanunun 17 nci maddesine eklenen fıkra, polisin suç işlenmesini önlemek amacıyla, kişi
lerden kimliğini sorma yetkisine ilişkindir. 

Komisyonumuzca, polisin bu yetkiye sahip kılınması, görevinin doğal bir gereği görülmekle beraber, poli
sin istemiyle karşılaşan vatandaşın kimliğini belirleyecek resmi belgeler arasında «Polis idareleri^tarafından 
düzenlenerek verilecek olan kimlik kartı» nın Avrupa devletlerinin çoğunluğunda uygulamaya konulmuş, 
vatandaş ile ilgili son bilgileri içeren, belgelendirme sistemine paralel bir düzenleme olarak düşünüldüğü 
anlaşılmaktadır. „ 

Ancak, ülkemizde alt çalışmaları dahi henüz yapılmamış alan böyle bir sistemin, oldukça uzun bir süre 
sonra uygukma alanına konulabileceği gerçeği gözönüne alınarak, fıkra hükmünde bu konuya ilişkin olan 
«Polis idareleri tarafından düzenlenerek verilmiş olan (kimlik kartı) nı bu kart verilmemiş ise» deyimlerinin 
metinden çıkarılması, Komisyonumuzca uygun görülmüş ve fıkra bu değişiklikle kabul edilmiştir. 
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C) Kolluk kuvvetlerinin, önleyici hizmetleri sırasında, gecikmede sakınca bulunan hallerde, mahallin 
en büyük mülkiye amirinin emriyle konutlara, işyerlerine ve bunların eklentilerine girme yetkisini düzenle
mek amacıyla 2559 sayılı Kanunun 20 nci maddesine eklenmekte olan fıkra hükmünün Anayasal dayanağı, 
Anayasamızın 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasıdır ve yukarıda incelenmiş olan Anayasanın 15 nci madde
sinin ikinci fıkrasıyla aynı koşulları içermektedir. 

2559 sayılı Kanunun 20 nci maddesine eklenmesi öngörülen fıkranın, belirtilen Anayasa ilkeleri karşısın
da kapsamı ve getirdiği koşullar bakımından, Anayasanın 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası hükmüne uygun 
olduğu sonucuna varılmış ve fıkra Komisyonumuzca Adalet Komisyonundan gelen şekliyle • aynen kabul 
edilmiştir. 

II - 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 82, 85 ve 86 ncı maddelerinde değişiklik yapan ve bu kanu
na 8 ek madde ile 3 geçici madde ekleyen 2 nci madde Adalet Komisyonunca kabul edilen biçimde aynen ka
bul edilmiştir. 

III - Tasarının 3 ncü maddesiyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 nci maddesinin (D) fıkrası ve 32 nci 
maddesinin (E) fıkrası değiştirilerek vali ve kaymakamların emirlerindeki kuvvetlerle önlenmeyecek toplumsal 
olaylarda askeri birliklerden yardım isteme usulleri günün koşullarına uygun hale getirilmektedir. Komisyo
numuz bu maddelerde Adalet Komisyonunca yapılan düzenlemeyi esas itibariyle uygun bulmuştur. 

İl/D maddesinde yer alan (çıkması muhtemel), (muhtemel), (çıkması olası) deyimleri yerine (çıkabile
cek) ibaresi kullanılarak dil yönünden gerekli düzeltme yapılmış, (süratle müdahaleye elverişli) deyimi ye
rine ise (hızla el koymaya) uygun deyimi kullanılarak el koyma ile olaylara müdahale arasındaki farktan 
doğacak yanlış anlamların önüne geçilmek «istenmiştir. 

32 nci maddenin (E) bendinde de (çıkması olası) deyimi (çıkabilecek) biçimde, (esaslarına göre) deyimi 
de (uyarınca) şeklinde düzeltilmiştir. 

IV - 4 ncü madde ile 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkında Kanun 19 . 1 . 1976 
tarihli ve 1932 sayılı Kanunla eklenen 7 nci maddenin 3 ncü fıkrasında ve 13 ncü maddenin (b) bendinde 
yapılan değişiklikler, Adalet Komisyonundan geldiği biçimde benimsenmiştir. 10 ncu maddeye eklenen fık
ralarda (faaliyetlerine) sözcükleri, bugün artık şiddet eylemleri deyimi dilimize yerleştiği için, (eylemleri) 
şeklinde değiştirilmiştir. 

V - 1932 sayılı Kanunun 9 ncu maddesini değiştiren 5 nci madde ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 1897 sayılı Kanunla değişik 1 nci maddesinin üçüncü fıkrasını değiştiren ve bu kanuna «ek geçici madde 
54» ü ekleyen 6 ncı madde, Adalet Komisyonunca kabul edildiği şekilde Komisyonumuzca da benimsen
miştir. 

VI - 7 nci madde ile 22 . 11 . 1972 gün ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 4 ncü maddesinin birinci 
fıkrasının son cümlesinde, 7 nci maddesinin (b) bendinde, 9 ncu maddesinin birinci fıkrasında, 35 ve 63 ncü 
maddelerinde, 65 nci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikler ve aynı kanunun 16 ncı maddesine 
eklenen fıkra ve ek 1 nci madde, Adalet Komisyonunca düzenlendiği biçimde kabul edilmiştir. 

Aynı kanunun 51 nci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik, yeni düzenlemenin tam bir mana 
ifade etmesini sağlamak amacıyla, tasarıdaki hüküm ile Adalet Komisyonu metni birleştirilerek kabul edil-
m'iştir. 

Geçici 4 ncü maddede yer alan bir aylık süre, derneklerin toplanmasındaki formaliteler gözönüne alına
rak kısa bulunmuş ve 3 aya çıkarılmıştır. 

VII - 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 3006 sayılı Kanunla değişik 154 ncü maddesi
nin 2 ve 3 ncü fıkralarını değiştiren tasarının 8 nci maddesi Adalet Komisyonunca kabul edilmemiştir. 

Komisyonumuz, idareyi güçlendirmek amacıyla, adli görev yaparken suç işleyen kolluk amir ve me
murları için yapılacak kovuşturmada uygulanacak yöntemin değiştirilmesini uygun görerek Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanununun 154 ncü maddesinde yapılacak değişikliği benimsemiştir. Ancak çerçeve maddede yer 
alan «2 ve 3 ncü fıkraları» ibaresi, değiştirilmesi önerilen fıkralar maddenin 3 ve 4 rfcü fıkraları olduğundan 
bu yönde değiştirilmiştir. 
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VIII - Tasarının 9 ve 10 ncu maddeleri yürürlük ve yürütme maddeleri olup aynen kabul edilmiştir. 
R a n n n ı m n 7 frpn<»1 I f ı ı r ı ı l ı ı n n n a u ı n a a r 7 f>Hi1m*>lr i\7(*rt* c a v o ı v l ü o n n u l n r Raporumuz Genel Kurulun onayına arz edilmek üzere saygıyla sunulur. 

İçişleri Komisyonu Başkanı 
Bolu 

Bayram Turan Çetin 

Sözcü 
Niğde 

Yılmaz Cemal Bor 

Kâtip 
Kayseri 

A. Gani Âşık 

Adana 
Hasan Cerit 

Denizli 
Ömer İhsan Paköz 

Kırşehir 
Kılıç Sorgucu 

Malatya 
Mustafa Şentürk 

Tasarının Tümünün Son Oylamasında Hazır Bulunamayan Komisyon Üyeleri 

Çorum 
Muhalifim 

Mehmet Irmak 

Denizli 
Ahmet Hamdi Sancar 

Diyarbakır 
Abdullatif Ensarioğlu 

Giresun 
Ali Köy men 

İstanbul 
M. Kâzım Özeke 

İzmir 
Aysel Uğur al 

Kocaeli 
Adem Ali Sarıoğlu 

Konya 
Durmuş Ali Çalık 

Hakkâri 
Ahmet Zeydan 

Yozgat 
Muhalefet şerhim eklidir 

Ömer Lütfü Erzurumluoğlu 
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MUHALEFET ŞERHİ -

Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine İlişkin : 
I - 1934 gün ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu ile; 
II - 5442 sayılı il idaresi Kanununa; 

III - 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkındaki Kanuna; 
IV - 1930 sayılı Dernekler Kanununda yapılması istenilen değişikliklere ait, muhalefet şerhimdir. 
Her şeyden evvel usuli bir hususa, ciddiyet ve verilen önem bakımından, temas etmek zorundayız. 
Dosya tetkik buyurulduğunda da görüleceği ve anlaşılacağı üzere, Anayasanın öngördüğü kuvvetler ayrılı

ğı prensibine ve kuvvetler arasında yapılan muhaberatın ciddiyetine önem verilmediği görülmektedir. Bu hu
susu bilhassa Yüksek Meclis Başkanlığına belirtmek isteriz. 

Komisyondan 2559 sayılı Yasayı geri alan Hükümetin tasarıda değişiklik yaparak iade ettiği sayısız ve el 
yazısı ile yapılmış varakpareyi görmek cidden calibi dikkattir, tcra-i kuvvetin yasama meclisine yazmış ol
duğu bu varakpare ciddiyetle kabili telif olmadığı hususunu Yüksek Meclisin Sayın Başkanının dikkatlerine 
arz ederim. 

I -.2559 sayılı Polis Vazife ve Selahaliyet Kanununun : 
1. «9» ncu maddesine eklenmesi istenen bu fıkra 26 . 6 . 1973 gün ve 1775 sayılı Kanunla eklenmişti. 
Eklenen bu fıkraya, CHP Meclisinin 25 . 7 . 1973 tarihli kararı ile Genel Sekreter Sayın Orhan Eyü-

boğlu'nun Anayasa Mahkemesine yapmış oldukları itiraz üzerine, Anayasa Mahkemesi 25 . 4 . 1974 gün ve 
973/41 Esas ve 974/13 Karar sayılı hükmü ile; 

«Milli güvenlik ve kamu düzeni uygulayıcıların kişisel görüş ve anlayışlarına göre genişleyebilecek, öznel 
yorumlara elverişli, bu nedenle de, keyfiliğe dek varabilir. Çeşitli ve aşamalı uygulamalara yol açabilecek 
genel kavramlardır.» Bunların objektif kıstasları da bulunamayacağı nedeni ile reddedilmişti. 

Görülüyor ki, Anayasa Mahkemesi İdare Amirlerine bu yetkinin verilmesine, kişisel görüş ve anlayışlara 
öznel yorumlara ve dolayısıyla keyfiliğe, idarenin keyfiliğine yol açacağı nedeni ile reddetmişken yeniden bu 
yola başvurulmasına muhalifim. 

1. Tasarı ile 15 nci maddeye eklenmesi istenilen fıkra ile polise verilmek istenen yetki halen yürürlükte 
bulunan 5/c fıkrası ile esasen polise tanınmış olduğundan bu fıkra yeni bir şey getirmemektedir. Diğer ba
kımdan, ilk getirilen tasarıda 17 nci madde olarak belirtilen maddenin bilahara yalnız sayın müsteşarın ta
rihsiz el yazısı ile âdeta havale edilen yazıda 15 nci madde olarak gösterilmesi de, Bakanlar Kurulunun di
ğer üyelerinin imzalarının alınması bakımından usule ve yasalara aykırıdır. Çünkü, Büyük Meclisin dahi 
tasarıdaki maddeyi başka bir madde olarak değiştirmeye yetkisi yoktur. Bu hususta öneri de kabul edilme
mesi gerekir kanısındayız. 

3. Tasarıda değiştirilmek istenen 20 nci maddeye de muhalifiz. Şöyle ki : 
Eklenmek istenen fıkra ile Milli Güvenlik ve Kamu düzeni bakımından gecikmede sakınca bulunması du

rumunda o yerin en büyük mülkiye amirinin emri ile bazı hallerde; polise gerçek ve tüzelkişilerin, hangi 
amaçla olursa olsun, kullandıkları bütün binalara girebilme, arama yapabilme yetkileri verilmektedir. Polise 
verilmek istenen bu yetkiler esasen Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 94, 95, 96 ve özellikle 97 nci mad
delerinde C. Savcılarına yardımcı sıfatıyla esasen verilmiş olup, bugün kullanılmaktadır. İstenilen yetki sağ
lanmış olduğuna göre, mülkiye amirlerini devreye sokmakta bir yarar ve zaruret bulunmadığı kanısındayız. 
Bilakis, mülkiye amirleri zor durumlarda bırakılmaktadır. 

Kaldı ki, Anayasa Mahkemesinin 9 ncu maddede sözkonusu edilen kararındaki gerekçe ve esprisi muva
cehesinde mülkiye amirine bu yetkinin verilmesi Anayasal açıdan da mahzurlu mütalaa edilmektedir. 

II - 16 . 10 . 1949 gün ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 nci maddesinin (D) fıkrası ile (32) nci mad
desinin (E) fıkrasının değiştirilmesi ile arzu edilen husus : 

1. Olayın olağanüstü ve ani olması kaydı aranmaksızın her olay vukuunda; 
2. Yalnız vukubulmuşv bir olayın olağan kolluk kuvvetleri ile bastırılamaması halinde değil, fakat mey

dana gelmesi muhtemel her olay için, 
Askeri yardım isteme yetkisi verilmektedir. 
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Bu özellikleriyle valilere vukubulmuş veya vukubulması muhtemel fevkalade ve alelade, ani veya ani ol
mayan her olay için askeri kuvvet ve yardım isteme, celbetme hak ve yetkilerini vermektedir. 

Bu yetki verildiği takdirde memleketimizin bugün içinde bulunduğu şartlar karşısında, askeri birlikler 
gerekli gereksiz her gün, her yerde ve sık sık kullanılabileceği endişesindeyiz. Ayrıca, vukuu ihtimalinden 
şüphelenilecek her olay için bu yola başvurulabilecek ve böylece askeri birliklerin normal kolluk kuvvetleri 
gibi ve hatta önleyici zabıta tedbirlerinde dahi valiler emrinde istihdam sonucu doğuracaktır. Bu nedenlerle: 

a) Asker normal eğitimden uzak kalacaktır. 

b) Erler zabıta görevi için yetiştirilmiş olmadıklarından ve gerektiğinde başlarında komutan bulunmak
sızın birer, ikişer kişilik timler halinde ayrı ayrı mahallerde görev yapmak zorunda kalacaklarından, hizmet
lerini ifada istenmeyen yanlışlıklar, sakıncalar doğacak ve sivil - asker, polis - asker sürtüşmelerine meydan 
verilebilecektir. 

c) Bu görevler ifa olunurken, polis silahlı ve cep'ıaneli bulunacak; ere cephane verilmesi halinde; zabı
ta görevi ile eğitilmemiş olması nedeni ile bir çok mahzurları doğacaktır. 

d) Göstericilerin vesair eylemcilerin slogan ve davranışları ile erlerin tabiatını, disiplinini ve tertemiz ka-
ratkerini bozması, dejenere etmesi ve son dayanak ve ümit olan Silahlı Kuvvetlerin de etkisiz hale getirile
bileceğinden endişeliyiz. 

Aynı mülahazalarla 32 nci maddenin (E) fıkrasına da muhalifiz. 
III - IV - Aynı mülahazalarımızın ışığı ve esprisi içinde 1932 ve 171 sayılı kanunlarla 1630 sayılı Kanu

na da muhalif olduğumuzu, 
Saygılarımızla arz ederim. ' * 

Yozgat Milletvekili 
Ömer Lütfi Erzurumluoğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine İlişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bunlara Yeni 
Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 4 Î 7 . 1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 9, 15 ve 20 nci 
maddelerine, aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Madde 9. — 
Milli Güvenlik ve kamu düzeni bakımından gecikmede sakınca bulunan durumlarda, suç işlenmesini ön

lemek amacıyla o yerin en büyük mülkiye amirinin emriyle polis, genel olarak suç delillerini ve özellikle 
yukarıdaki A, B, C, D bentlerinde sayılan alet veya eşyaları bulundurduğundan kuşkulandığı kişilerin üstleri
ni, araçlarım, eşyalarmı ve özel kâğıtlarım arar, suç unsuru gördüklerine el koyar ve evrakıyla birlikte adalet 
organlarına verir.» 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine İlişkin 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bunlara 
Yeni Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 4 . 7 . 1934 tar"!Mi ve 2559 'saydı 
POI'B Vazife ve Se3ahJyet Kanununun 9, 17 ve 20 nei 
ırcardıd'elerîin'e aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

Madde 9. — (Ek Fıkralar) Polis, kamu düzenini 
ve Anayasa! hak ve özgürlükleri korumaya yönelik 
olarak, gecikmede sakınca bulunması «alînde ve ge
rektiğinde il sınırları içinde valinin ilçe sınırları için
de kaymakamla emriyle: 

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

B) Özel hukuk tüzelkrşileriylc kamu kurumu ni
teliğindeki meslek kuruluşlarının yada sendikaların 
genel kurul toplantılarının güvenliğini sağlamak üze
re, toplantının yapıldığı yerde ve yakın çevresinde; 

C) Can ve mal güvenliğinin ve seyahat özgür
lüğünün sağlanması için, tren, otobüs, vapur, uçak, 
metro ve benzerr* yerüstü ve yeraltı toplu taşana araç
ları ile hava limanı, iskele, liman, gar, istasyon, oto
gar, otobüs terminalleri gibi halkın topluca bulundu
ğu veya spor gösteri veya yarışmaları gibi büyük 
ha!k topluluklarının birikebileceği yerlerde; 

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

E) Cana, ırza, mala veya tasarruf emniyetine 
tecavüz, sabotaj, adam kaçırmak veya rehin almak, 
silahlı gasp ve soygun, ateşli silahlar ve bıçaklarla, 
bomba ve diğer patlayıcı, parlayıcı veya yakıcı mad
delerle saldırıda bulunmak, uçak, tren, otobüs, vapur 
ve benzerleri diğer yerüstü ve yeraltı toplu taşıma 
araçlarını kaçırmak, zaptetmek veya yolcularını re
hin tutmak gibi kamu düzenini yada milli güvenliği 
geniş çapta bozacak veya toplumda korku, dehşet 
ve tedirginlik meydana getirecek şiddet eylemlerinin 
yapılacağına ilişkin kesin belirtilerin elde edilmesi 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine İlişkin 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bunlara 
Yeni Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 4 . 7 . 1934 tarihti ve 2559 saydı 
Po'io Vazife ve Salahiyet Kanununun 9, 17 ve 20 nci 
maddelerine aşağıdaki fıkralar eklenmiiştir. 

Madde 9. — (Ek Fıkralar) 
metni aynen kabul edilmiştir. 

— Adalet Komisyonu 
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{Hükümetim Teklifli) 

«Madde 15. — 

Polis, görevi sırasında kuşkulandığı kişilerden kimliğini sorabilir. Kimliğini saptayıcı belge gösteremeyen
ler veya gösterdiği belgenin doğruluğu konusunida ckldi kuşku duyulan kişiler hakkında bu Kanunun 5 nci 
maddesi gereğince işlem yapılır.» 

«Madde 20. — 

Milli Güvenlik veya kamu düzeni bakımından gecikmede sakınca bulunması durumunda, o yerin en büyük 
mülkiye amirinin emriyle polis; 

I - Devletin kişiliğine karşı işlenen cürümlerin eylemcilerini yakalamak veya delillerini saptamak için, 
II - Devlet kuvvetleri aleyhine yalnız veya toplu olarak saldırıları ya da direnenleri yakalamak veya bun

ların saldın ve direnmelerini kırmak için, 
İÜ - Hükümete karşı şiddet kullanan veya gösteren veya direnenlerin yakalanması, saldıran ya da direnen

lerin engellenmesi ve uzaklaştırılması için, 
IV. - Ağır cezalı bir suçun sanığı olarak yakalandıktan sonra kolluk kuvvetlerinim elinden kaçmakta olan 

kişilerin yakalanması için, 
V - Kanunsuz toplantı ve yürüyüşleri dağıtmak ve eylemcilerini yakalamak için, 
Gerçek ve tüzel kişilerin hangi amaçla olursa olsun kullandıkları bütün yapılara ve bunların eklentilerine 

girebilir, buralarda arama yapabilir ve bulduğu suç eşyalarına el koyabilir.» 
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(Adalet Komisyonunun Kialbul Ettiği Metin) 

hallerinde, umumi veya umuma açık yerlerde veya 
öğrenci yurtlarında veya eklentilerinde veya şehrin 
giriş çıkış yerlerinde veya ana caddelerinde seyreden 
taşıt araçlarında; 

Yukarıdaki fıkranın A, B, C ve D bendlerinde 
sayılan alet ve eşyaların bulundurulup buhındurul-
madığını saptamak veya bu fıkranın (E) bendinde 
zikredilen olaylarla ilgili kişileri ele geçirmek amacıy
la, kişilerin üstlerini, araçlarını ve eşyalarım arar, suç 
unsuru gördüklerine el koyar, evrakıyla birlikte ada
lete teslim eder. 

Madde 17. — (ek fıkralar) 

Polis, suç işlenmesini önlemek veya işlenmiş 
suçların faillerinin ele geçirilmesi için kişilerden kim
liğini sorabilir. 

Bu istem karşısında herkes, polis idareleri tara
fından düzenlenerek verilmiş olan (kimlik kartı) m, 
bu kart verilmemiş ise nüfus hüviyet cüzdanı, pasa
port veya resmi bir belgeyi göstererek kimliğini be
lirlemek zorundadır. 

Madde 2a. — (ek fıkra) 

Zalbıta; suç işlenmesini önlemek amacıyla, cana, 
ırza, mala veya tasarruf emniyetine tecavüz, sabotaj, 
adam kaçırmak veya rehin almak, silahlı gasp ve soy
gun, ateşli silahlar ve bıçaklarla, bomba ve diğer 
patlayıcı, parlayıcı veya yakıcı maddelerle saldırıda 
bulunmak, uçak tren, otobüs, vapur ve benzeri diğer 
yerüstü ve yeraltı toplu taşıma araçlarım kaçırmak, 
zaptetmek veya yolcularını rehin tutmak gibi top
lumda tedirginlik, korku ve dehşet meydana getire
rek sırf k^mu düzenini bozmaya veya milli güven
liği sarsarak Devleti veya rejimi tehlikeye düşür
me amacına yönelik şiddet eylemlerinin yapılaca
ğına ilişkin kesin belirtilerin elde edilmesi halinde, 
olayların imuhtemel faillerini ve suçta kullanılacak 
elet ve eşyaları ele geçirmek üzere, il sınırları içinde 
valünin, ilçe sınırları içinde kaymakamın emriyle, 
bunların bulunabilecekleri veya barınabilecekleri ger
çek veya tüzelkişilerin hangi maksatla olursa olsun 
kullandığı bütün yapılara ve eklentilerine girer, 'bu
ralarda arama yapar ve bulduğu suç eşyaiarma el 
koyar ve evrakıyla birlikte adalete testim eder. 

(içişleri Komisyonunun Kaibul Ettiği Miertün) 

Madde 17. — (Ek Fıkralar) — Polis suç işlenme
sini önlemek veya işlenmiş suçların faillerinin ele 
geçirilmesi için kişilerden kimliğini sorabilir. 

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

Madde 20. — (Ek Fıkra) 
metni aynen kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonu 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 2. — 4 . 6 . 1937 gün ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununun 82, 85 ve 86 ncı maddeleri 
aşağıdaki biçimde değiştirilmiş, bu Kanuna 7 ek madde ile iki geçici madde eklenmiştir. 

«Madde 82. — Emniyet Teşkilâtı mensuplarına verilecek disiplin cezaları; 
A) Uyarma : Memura, görevinde daha dikkatli davranması gerektiğini yazı ile bildirmektir. 
B) Kınama : Memura, görevinde de davranışlarınla kusurlu sayıldığım yazı ile bildirmektir. 
C) Aylık Kesimi : Memurun 15 günlüğe kadar aylığının kesilmesidir. 
Ç) Kısa Süreli Durdurma : Memurun bulunduğu kademe ilerlemesinin 4 veya 6 ay için durdurulmasıdır. 
D) Uzun Süreli Durdurma : Memurun bulunduğu kademede ilerlemesinin 12, 16 veya 20 ay durdurulma

sıdır. 
E) Meslekten Çıkarma : Memurun, emniyet örgü;ü hizmetlerinde bir daha çalıştırılmamak üzere mes

lekten çıkarılmasıdır. 
F) Devlet Memurluğundan Çıkarma : Bir daha d ivlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çı

karmaktır. Bu ceza 657 sayıh Devlet Memurlan Kanunu hükümlerine göre ve bu Kanunda gösterilen yetkili 
disiplin kurulunca uygulanır. 

Kısa veya uzun süreli durduma cezaları, ceza süresi içinde derece yükselmesi için açılan kurslara, yarışma 
sınavı veya seçmelerine girebilmeyi de önler. 

Disiplin cezası verilmesine neden olmuş eylem ya ila durumun, cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre 
içinde yinelenmesinde bir derece daha ağır ceza uygulanır. Aynı derece cezayı gerektiren, fakat ayrı eylem 
ve durumlar nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulanmasında bir derece ağır ceza verilir. 

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

«Madde 85. — Emniyet Teşkilatı mensupları hakkında sicil raporu doldurmaya yetkili amirler, vali ve 
kaymakamlara yetkilerini kullanıp kullanmamakta takdir hakları kendilerine ait olmak üzere son sicil amiri 
yetkisi verilmek koşulu ile, emniyet hizmetlerilnıin gerekleri, hiyerarşik ilişkiler ve disiplin esasları gözönüne 
alınarak düzenlenecek bir yönetmelikle belirlenir.» 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği M eti ti) 

MADDE 2. — 4 . 6 . 1937 tarihli ve 3201 saydı 
Emnjyet Teşütâ&t Kanununun 82, 85 ve 86 ncı madde
leri aşağıdaki biçimde değiştirilımüş ve bu kanuna 8 
ek madde ile 3 geçici madde eklenmiştir 

Madde ®2. — Emmfiyet örgütü mensuplarına veri
lecek disiplin cezaları şunlardır : 

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

B) Kınama : Memura, görevinde ve davranışlar 
rınıda kusurlu sayıldığım yazıyla bildirmıektîır. 

C) Aylık kesme : Memurun İS günlüğe kadar ay-̂  
lığının kesilmesidir. 

Ç) Kısa süreli durdurma : Memurun bulundu
ğu kademede ilerîemesinlin 4, 6 veya 10 ay liçin duırv 
durulmasıdır. 

D) Uzun süreli durdurma : Memurun bulun
duğu kademede ilerfemeısiniin 12, 16, 20 veya 24 ay 
durdurulmasıdır. 

E) Meslekten çıkarma: Memurun, Emniyet ör-
gütü hizmetlerinde bir daha çalıştırlmamak üzere mes
lekten çıkarılmasıdır. 

F) Devlet memurluğundan çıkarma : Bir daha 
Devlet memurluğuna atanmamak üzere (memurluk
tan çıkarmaktır. Bu ceza 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanunu hükümlerine göre ve bu kanunda göste
rilen yetkili disiplin kurulunca uygulanır. 

Kısa veya uzun süreli durdurma cezalan, ceza 
«iireısli içinde derece yükselmesi için açılan kurslara, 
yarışma sınavı veya seçmelerine girmeyi die önler. 

Disiplin cezası verilmesine neden olmuş eylem 
yada durumun, cezaların sicilden silinmesine ilişkin 
süre (içinde yenilenmesinde bir derece daha ağır ceza 
uygulanır. Aynı derece cezayı gerektiren, fakat ayrı 
firi ve durumlar nedeniyle verilen disiplin cezalarının 
üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verülir. 

Kurumda geçmiş hizmetleri sırasında çalışmaları 
olumlu bulunan ve (iyi veya çok İyi derecede sicil alan 
ımemurtar için verilecek cezalar da bir derece hafif 
(ovanı uygulanabilir. 

Madde 85. — Emniyet örgütü mensupları için si
cil raporu düzemiemeye yetkili aınlîirler, hizmet gerek
leri, bÜyerarşik il-skiler ve disiplin esasları gözönünde 
bulundurularak, İçişleri Bakanlığınca düzenlenecek 
hıiır yönetmelikle belirlenir. Ancak, valli ve kayma
kamlar, emürle'rinde çalışan Emniyet Örgütü mensup
ları için gerekli gördükleri zaman ve hallerde ek ısi-
ci3 raporu düzenlemeye yetkilidirler. Vah' ve kayma-

(İçişleni Komisyonunun Kabul Ettiği Metlin) 

MADDE 2. — 4 . 6 . 1937 tarihli ve 3201 sayıh 
Emniyet Teşkilat Kanununun 82, 85 ve 86 ncı mad
deleri aşağıdaki biçimde değiştirilmiş ve bu Kanuna 
8 ek madde ile 3 geçici madde eklenmiştir. 

Madde 82. — Adalet Komisyonu metni aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 85. — Adalet Komisyonu metni aynen ka
bul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

«Madde 86. — Emniyet Teşkilâtı mensupları, 1475 sayılı Kanun hükümlerinden başka aşağıdaki durumlar-' 
da; 

A) Ülkenin güvenlik ve esenliği, Devletin çıkarları- ve kişilerin mal, can ve iffetini korumada yüksek hiz
metleri görülenlere, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının iki katından beş katma kadar, 

B) Olağanüstü durumlarda yaşamın^ ortaya koyarak büyük yararlıklar gösterenlere, fiilen almakta olduk
ları aylık tutarının altı katından 24 katına kadar,» 

Para verilerek ödüllendirilir. 

«EK MADDE 1. — Emniyet Teşkilâtında, disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri 
yapmak üzere, illerde, öğretim ye eğitim kurumlarmda ve merkezde birer polis disiplin kuruhı, merkezde Em
niyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu oluşturulur. 

A) İl Polis Disiplin Kurulu : 
Emniyet işleriyle görevlendirilen vah' yardımcısının başkanlığında, 
1. İl Hukuk İşleri Müdürü, bulunmadığı durumda valinin görevlendireceği il idare şube başkanlarmdan 

biri, ' 
2. Emniyet Müdürü veya görevlendireceği müidür yardımcılarından biri, müdür yardımcısı bulunmadığı 

durumda il emniyet kuruluşunda emniyet müdüründen sonra gelen en yüksek rütbeli, rütbelerde eşitlik varsa 
daha kıdemli amir, 

3. Emniyet İkinci Şube Müdürü veya şefli, 
4. Emniyet Üçüncü Şube Müdürü veya şefinin; 
B) öğretim ve eğitim kurumlarındaki Polis Disiplin kurulları : 

Kurum müdürünün Başkanlığında, aynı kurumda görevli rütbeli personel arasından genel müdür tara
fından seçilen 4 amirin; 

C) Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu r 
Personel işleri ile görevli genel müdür yardımcısının başkanlığında; 
1. Personel Daire Başkam, 
2. Polis Teftiş Kurulu Başkamnca görevlendirilecek bir polis müşavir müfettişi veya polis başmüfettişi, 
3. Genel müdürce seçilecek bir daire başkanı, 

4. Hukuk İşleri Daire Başkanlığına bağlı şube müdürleri arasından genel müdür tarafından görevlendiri
lecek bir şube müdürünün; 

D) Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu : 
Genel Müdürün Başkanlığında, 
1. Bakan tarafından görevlendirilecek, iki genel müdür yardımcısı, 
2. Polis Teftiş, Kurulu Başkam, 
3. Hukuk İşleri Daire Başkanının, 
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(Adalet Komisyonunun Klabul Ettiği Metûn) 

Ikaonlıarca hıalklianndıa sicil rapora düzenlenen kişiyle 
İ3gtJ3i bütün değerlendirmelerde bu ek siciil raporu esas 
aânıır. 

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

A> Ökenin güvenDik ve esenliği. Devletin çıkar
ları ve kişilerin can, ırz ve maîlannı korumada yük-
sek hizmetleri görülenler, fiilen almakta oldukları 
ayhk tutarlarının İki katından beş katına kadar; 

<B) Olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya ko
yarak büyük yararlıklar gösterenler, fiilen almakta 
oîdukları aylık tutarlarının altı katından yirmüdört 
katma kadar, para verilerek ödüHendirilir. 

C) B fıkrasındaki hallerde yaşamını kaybedeıir 
lerlin fiilen almakta oldukları maaş tutarının ohtzattt 
katı para olarak kanuni ımiiraısçdarına ödenir. 

Sağ ana ve baba ölenim fürini lile içtima ettiği hal
lerde ilse kanuni mirasçılarına maaşının ytirmMört 
katı, ana ve babasına oniki katı para olanak verilir. 

EK MADDE 1. — Emniyet örgütünde, disiplin 
ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri 
yapmak üzere, İllerde, öğretim ve eğitini kurumların
da ve ımeıkezde birer Polis Disiplin Kurulu, Merkezde 
ayrıca 'Emntjyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin 
Kurulu oluşturulur. 

A) İl Polis Disiplin Kurulu : 
Emniyet işleriyle görevlendiârılen vali yardımcısının 

başkanlığında, 
1. İl Hukuk İşleri Müdürü, bulunmadığı durum

da vaHfrun görevlendireceği, ti İdare Şube Başkanla-
mndan biri, 

2. Emniyet Müdürü veya görevlendireceği mü
dür yardmmcıîannidan Ibiri, müdür yardımcısı bu
lunmadığı dununda II emniyet kuruluşunda em» 
nöyet müdüründen sonra gelen en yüksek rütbeli, 
rütbelerde eşSlüik varsa daha kıdemli tamlir, 

3. Emniyet İkinci Şube Müdürü veya Şefi, 
4. Emniyet Üçüncü Şube Müdürü veya Şefi

min, 
B) Öğretim ve eğitim kurumlarındaki poüs 

dMpln kuruSSarı : 
Kurum Müdürünün İBaşkanlhğında, aynı kuramda 

görevli personel arasında en yüksek rütbeli, rütbeler
de eşitlik durumunda kıdemi Üç ama* lüe aynı kurum
daki öğretmenler arasından Genel Müdür tarafından 
seçilen bir kişinin; 

(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metlin.) 

Madde 86. • 
bul edilmiştir. 

Adalet Komisyonu metni aynen ka-

EK MADDE 1. — Adalet Komisyonu metni ay
nen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Katılması ile oluşur. 
(B) bendi gereğince hangi öğretim ve eğitim kurumunda Polis Disiplin Kurulu oluşturulacağı ve disiplin 

kurulu oluşturulmayan öğretim ve eğitim kurumları personeli hakkında karar vermeye yetkili kurullar, Ba
kanlıkça saptanır.» 

«EK MADDE 2. — Disiplin kurullarının disiplin cezası verebilecekleri personel ve uygulamaya yetkili 
oldukları cezalar aşağıda gösterilmiştir. 

A) İl Polis Disiplin kurulları, kuruldukları il emniyet kadrosundaki : 
1. Polis memurları, çarşı ve mahalle bekçileri ile atanması il makamlarına ait personele bütün disiplin 

cezalarım, 
2. Komiser muavini, komiser ve başkomiserlere meslekten çıkarma cezası dışmda kalan öteki disiplin 

cezaları, 
B) öğretim ve eğitim kurumlarındaki polis disiplin kurulları, kurum kadrosunda görevli polis memuru ile 

kurumda öğrenim gören polis memuru ve adaylarına bütün disiplin cezalarını, 
C) Genel müdürlük merkez disiplin kurulu, emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarından; 

1. Genel müdürlük, il, öğretim ve eğitim kurumları kadrolarındaki (8) nci meslek derecesinden (5) nci 
meslek derecesine (Bu derece dahil) kadar olan personel meslekten çıkarma cezası dışında kalan öteki disiplin 
cezalarım, 

2. İl emniyet kadrolarındaki komiser muavini, komiser ve başkomiserler hakkında meslekten çıkarma ce
zasını» 

3. Genel müdürlük merkez kuruluşu ve öğretim ve eğitim kurumları kadrolarındaki komiser, muavini, ko
miser, başkomiserler ile genel müdürlük merkez kuruluşunda görevli polis memurları hakkında bütün disip
lin cezalarım, 

D) Genel müdürlük yüksek disiplin kurulu, emniyet hizmetleri smıfmda bulunanlardan; 
1. Genel müdürlük, il, öğretim ve eğitim kurumlan kadrolarındaki (8) nci meslek derecesinden (5) nci 

meslek derecesine (Bu derece dahil) kadar olan personel hakkında meslekten çıkarma cezası, 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) (içişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

C) Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin 
(Kurucu : 

Personel işleriyle görevli Genel Müdür Yardım
cısının başkanlığımda; 

1. 'Personel Daire Başkanı, 
2. Poflis Teftiş Kurulu Bakanınca görevlendiril 

leeek bir Pols Müşavir Müfettişi veya Polis (Başmü
fettişi, 

3. Genel Müdürlükçe seçilecek bir Daire Başkam 
mı, 

4. Hukuk İsteri Dalire Başkanlığına bağlı Şaibe 
Müdürleri arasından Genel Müdür taraflından gö
re vkmd irilecek !bir Şube Müdürlünün; 

D) Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin 
Kurulu; 

Gendi Müdür Başkanlığında* 
1. Balkan tarafından görevlendirilecek İki Em

niyet Genel Müdür Yardımcısı, 
2. Polis Teft^ Kurulu Başkam, 
3. Hukuk İşleri Daire Başkanının, 
Katılması ile oluşur. 
B bendü gereğince hangi öğretim ve eğitim kıuru-

ımunda Polis Disiplin Kurulu oluşturulacağı ve Di-> 
îipîjıı Kurulu oluşturulmayan öğretim ve eğitim ku-
rmlarında personeli hakkında karar vermeye yetkili 
kurumlar, Bakanlıkça saptanır. 

EK MADDE 2. — Tasarının ek 2 nci maddesi EK MADDE 2. — Tasan metni aynen kabul edil-
aynen kabul edilmiştir. mistir. 
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ıHiikıümıefin Teklifli) 

2. Genel müdürlük, il, öğretim ve eğitim kurumlan kadrolanndaki 4 ncü ve 3 ncü meslek derecelerinde 
bulunan personel hakkmda meslekten çıkarma dışında kalan öteki disiplin cezalarım, 

Verebilir. 
Emniyet hizmetleri sınıfında bulunanlardan 1 nd ve 2 nci meslek derecelerinde bulunanlar hakkında di

siplin cezası belirlemeye genel müdürlük ve il kadrolan ile öğretim ve eğitim kurumlanndaki 4 ncü ve 3 ncü 
meslek derecesinde olan' personel için meslekten çıkarma cezası vermeye Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu 
yetkilidir. 

Emniyet Teşkilâtı mensupları hakkında, hangi sınıf ve derecede olursa olsun, Devlet memurluğundan çı
karma cezası, genel hükümler çerçevesinde, yalnız Bakanlık Yüksek Disiplin Kurlunca verilir. 

Disiplin kurullarının toplanma, görüşme ve karar verme esas ve yöntemleri, yetkili disiplin kurullarının 
oluşturulmaması durumunda uygulanacak kurallar ile bu konulara ilişkin öteki hususlar İçişleri Bakanlığınca 
bir yönetmelikle düzenlenir.» 

«EK MADDE 3. — Emniyet Teşkilatında Emniyet hizmetleri sınıfı dışında diğer sınıflardaki personel 
hakkmda disiplin cezalan : 

A) Kadro derecesi (5) ve daha aşağı olanlardan il emniyet kuruluşunda görevli olanlara il polis disiplin 
kurulunca, öğretim ve eğitim kurumlannda görevli olanlara o kurumun polis disiplin kurulunca; daha yukan 
kadro derecesinde olanlara genel müdürlük merkez disiplin kurulunca; 

B) Genel müdürlük merkez kuruluşunda görevli olanlardan kadro derecesi (5) ve daha aşağı olanlara 
genel müdürlük merkez disiplin kurlunca, daha yukan olanlara da genel müdürlük yüksek disiplin kurulunca 
verilir.» 

«EK MADDE 4. — Disiplin kurulunca verilen kararlardan : 
A) İl PoMs Disiplin Kuranınım polis memurlan hakkında verilen meslekten çıkarma cezası dışmdaki ka

rarlan valinin; polis memurlan hakkmda verilen meslekten çıkarma cezası kararları valinin önerisi, genel 
müdürlük yüksek disiplin kurulunun görüşü ve Bakanın onayı ile; 

B) Genel müdürlük merkez disiplin kurlu ile öğretim ve eğitim kurumlanndaki polis disiplin kurullan-
mn meslekten çıkarma dışmdaki kararlan Emniyet Genel Müdürünün; meslekten çıkarma kararlan Emniyet 
Genel Müdürünün önerisi ve Bakanın onayı ile; 

C) Genel müdürlük yüksek disiplin kurulunun kararlan Bakanın onayı ile kesinlesin 
İl polis disiplin kurullannca verilen ve valinin önerisi ile merkeze gönderilen meslekten çıkarma kararla

rından genel müdürlük yüksek disiplin kurulunca uygun görüş belirtilmeyen dosyalar Bakanlık Yüksek Di
siplin Kurulunca kesin karara bağlanır. 

Yukandaki (B) ve (C) bentleri gereğince onaya sunulan kararlardan uygun görülmeyenler de Bakanlık 
Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilebilir.» ~ 
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(Adalet Komisyonunun Kıaıbul Ettiği Metin) 

EK MADDE 3. -
aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının ek 3 ndi maddeci 

EK MADDE 4. — Disiplin Kurulunca verilen 
kararlardan': 

A) İl Polis Disiplin Kuralunıun polis memurları 
hakkında verlen meslekten çıkarma cezası dışındaki 
kararları Valinin polis ımeımurîarı hakkında verilen 
masîekten çdcarma cezası kararları Valinin önerisi, 
(Genel Müdürlük Yüksek Disöpün Kurulunun görüşü 
ve Bakaram onayı İle; 

B) Genel Müdürlük Merkez l>is:pttn Kurulu Ve 
öğretim ve eğilim kurumlarındaki Polis Disiplin Ku
rularının meslekten çıkarma dışındaki kararları Em
niyet Genel Müdürünün önerösi ve Bakanın onayı üe; 

C) Genel Müdürlük Yüksek Disiplin Kurulunun 
kaırarîarı Bakanın onayı ile ke^Mesir. 

İl Polis Disiplin Kurullarınca verilen ve Valinin 
önerisi He merkeze gönderilen meslekten çıkarma ka
rarlarından Genel Müdürlük Yüksek DMplin Kuru
lunca uygun görüş belirtilmeyen dosyalar Bakanak 
Yüksek Disiplin Kurutaca keşlin karara (bağlanır. 

Bakan, yukarıdaki <B) ve l(Ç) bentleri uyarmca 
onayına sunulan kararlardan gerekli gördüklerini Ba
kanlık Yüksek Dişinin 'Kurulunla gönderebilir. Bu 
yol fle Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunca alınan 
kararlar da kesindir. 

(İçişleri Komisyonumun Kabul Ettiği Mötün) 

EK MADDE 3. 
mistir. 

— Tasan metni aynen kabul edil-

EK MADDE 4. 
kabul edilmiştir. 

— Adalet Komisyonu metni aynen 
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(Hükümetim Teklifli) 

«EK MADDE 5. — Disiplin kurullarınca haklarında meslekten çıkarma cezası verilenlerden görevi başın
da kalmasında sakınca görülenler, kararın onaylanmasına kadar, genel hükümlere göre görevinden uzaklaş-
tınlabilir. 

Bunlardan, meslekten çıkarma cezası, daha hafif bir cezaya indirüerek onaylanmış olanlar hakkında gö
revden uzaklaştırma önlemi hemen kaldırılır.» 

«EK MADDE 6.—Emniyet teşkilâtında bulunanlara doğrudan doğruya disiplin cezası vermeye yetkili 
olanlar aşağıda gösterilmiştir; ~~ 

A) İçişleri Bakam; 
3201 saydı Emniyet Teşkilâtı Kanununun 13 ncü maddesinde belirtilen 3 ncü meslek derecesi (Bu derece 

dahil) ve daha aşağı meslek derecelerinde bulunan emniyet teşkilâtı personeline uyarma, kmama, ayhk kesimi 
cezası; 

B) Emniyet Genel Müdürü ve ti İdare Kanununda verilen yetkiler saklı kalmak şartı ile valiler; haşkomi-
serler ve aynı meslek derecesinde ve daha aşağı meslek derecelerinde bulunan emniyet teşkilatı personeline 
uyarma, kınama, 10 günlüğe kadar aylık kesimi cezası, 

C) İl Emniyet müdürleri, Polis Enstitüsü Müdürü, polis öğretim ve eğitim kurumlarının müdürleri ile kay
makamlar; 

Başkomiserler ve aynı meslek derecesinde ve daha aşağı meslek derecelerinde bulunan emniyet teşkilâtı 
personeline uyarma, kmama, 3 günlüğe kadar ayhk kesimi cezası, 

D) Emniyet amirleri ve komiserler : 
Birinci derecede sorumlu olarak görev yaptıkları yerlerde olmak koşulu ile, polis memurları ile eşiti mes

lek derecesinde ve daha aşağı meslek derecelerinde bulunan emniyet teşkilâtı mensuplarına uyarma, ve kına
ma cezası vermeye yetkiüdirler.» 

«EK MADDE 7. — Polis emeklilerince kurulan derneklerin yayınları dışında, diğer gerçek veya tüzel
kişiler tarafından «polis» veya «emniyet» adları ile ya da eş anlama gelen ya da bu sözcüklerin baş ve sonla
rına getirilen eklerle oluşturulan adlan kullanarak dergi ve gazete yayımlanamaz ve dergilerde, duvar ve el 
ilânları ile diğer her türlü basıldarda emniyet hizmetleri sınıf: kıyafet Yönetmeliğinde belirtilen ve resmi 
kıyafet üstüne takılan polis yıldızı sembol olarak kullanılamaz.» 
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(Adalet Komisyonunun Kıabul Ettiği Meıtin) 

EK MADDE 5. — Tasarının ek 5 nci maddesli 
aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 6. — Emniyet Teşkilâtında bu&ınan-
iama doğrudan doğruya disiplin cezası vermeye yet
kili olanlar aşağıda gösterilmiştir. 

A) İçişleri Bakanı; 
3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununun 13 neti 

maddesinde belertilen 3 ncü mıesBek derecesi (bu de
rece dahil) ve daiha aşağı meslek derecelelrijnde bulu
nan emniyet teşkilatı personeline uyarma, kınama, 
laylık kesme cezası; 

B) Emniyet Genel Müdürü ve ti İdaresi Kanu-
nunda verilen yetkiler saklı kalmak şartı &e Valiler; 
bafkoımiıserler ve aynı meslek derecesinde ve daha 
aşağı meslek derecelerimde bulunıan eımniyet teşkilatı 
piersoneîine uyarma, kınama, 10 günlüğe kadar aylık 
kesme cezası, 

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

Başkonıiserler ve aynı meslek derecesıinde ve daha 
aşağı meslek derecelerinde bulunan emniyet teşkila
tı personetine uyarma, kınama, 3 günlüğe kadar aylık 
kesme cezaisi, 

D) Emniyet AmM ve komiserler: 
İBirînci derecede sorumlu olarak görev (yaptıkları 

yerlerde olmak koşulu ile, polis memurları ile eşiti 
meslek derecesinde ve daha aşağı meslek derecelerin
de bulunan Emnu'yet teşkilatı mensuplarına uyarma, 
ve kınama cezası vermeye yetkilidirler. 

EK MADDE 7. — Tasarının ek 7 nci maddesi 
aynen kalbul edilmiştir. 

EK MADDE 8. — EmMyet Örgütü mensupları 
Be çaınşı ve mahalle bekçileri dernek kuramazlar ve 
spor dernekleri dışında kurulmuş dernekleire üye ola» 
tmazlar. 

Yukarıdaki fıkra hükmüne aykırı hareket ettiği 
saptananlar, yetkili disiplin kurulunca, usulüne göre, 
meslekten çıkarma cezasıyla cezalandırılır. 

(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

EK MADDE 5. — Tasarı metni aynen kabul edil
miştir. 

EK MADDE 6. — Adalet Komisyonu metni ay
nen kabul edilmiştiı; 

EK MADDE 7. 
mistir. 

Tasarı metni aynen kabul edil-

EK MADDE 8. — Adalet Komisyonu metni ay
nen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

«GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, daha önce yürürlükte bulunan hüküm
ler gereğince, doğrudan doğruya veya yetkili disiplin kurullarının görüşü ahnarak merkeze gönderilen ve 
henüz karara bağlanmamış olan disiplin soruşturması dosyalarından; 

A) Atamaya yetkili amir tarafından karara bağlanması gerekenlerin işlemleri sürdürülerek sonuçlan
dırılır. 

B) Kısa veya uzun süreli durdurma (veya kıdem indirimi ya da yükselmenin bir dönem geciktirilmesi) 
cezalan ile meslekten çıkarma cezasına ilişkin dosyalar, hakkında soruşturma yürütülmüş olan memurun su
çun işlendiği tarihteki görev yeri ve rütbesi esas alınarak, bu kanunda gösterilmiş olan yetkili disiplin kurul
larınca karara bağlanmak üzere ilgili yerlere aktarılır. 

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

«GEÇİCİ MADDE 2. — 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa bu kanunla eklenen ek madde 7'de 
belirtilen yasaklara aykın olarak yayımlanmakta olan dergilerin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 
bir ay içinde, durumlarının bu kanun hükümlerine uygun duruma getirilmesi zorunludur.» 

MADDE 3. — 16 . 10 . 1949 gün ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 nci maddesi (D) fıkrası ile 
32 nci maddesi (E) fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

«Madde 11. — 
D) Vali, meydana gelen olayların il içindeki kolluk kuvvetleriyle bastırılamaması veya meydana gel

mesi olası olaylann kolluk kuvvetleriyle önlenmesine olanak bulunamayacağı kamsma vanrsa en yakın as
keri (kara, deniz, hava) komutanhklanndan yardım gönderilmesini ister. Bu istek, başvurulan komutanlık
ça gecikmeksiz yerine getirilir. İvedi durumlarda sözlü olarak yapılmış olan istem sonradan yazı ile pekişti
rilir.» 
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(Adalet Komisyonumun Kiaibul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının geçici 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇtCl MADDE 2. — Tasarının geçici 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 3201 sayılı Emniyet Teş
kilat Kanununa, bu kanunun 2 ndi maddiesiyle ekle
nen ek madde 8'in kapsamına giren dernekler, bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Irafisah etmiş sayı
lırlar. Hu derneklerin mal vaıiıklarımn tasfiyesi tü-
zükîerJnıdeki hükümlere göre yapılır. 

MADDE 3. — 5442 sayılı îl İdaresi Kanununun 
11 nci maddesinin (D) fıkrası Üe 32 nci maddesinin 
(E) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 11. — D) Vali, il içinde çıkması muhte
mel toplumsal olayların emrindeki fcoMuk kuvvetle
riyle önlenmesine olanak bulunamayacağı kanısına va-
rıır veya kolluk kuvvetleriyle balstmlamayacak ani ve 
olağanüstü olayların cereyanı karşısında kalırsa, en 
yakın askeri (Kara, Demiz ve Hava) Kuvvet Komu
tanından yardım gönderilmesini İster. İvedi durumlar
da sözlü olarak yapılmış Sistemi sonradan yazdı biçime 
döreüştitrüîüT. İstek başvurulanı komutanlıkça gecik
mesiz yerine getirilerek, muhtemel olaylar için iste
nen kuvvet valinin görüşü ahnarak olaylara süratle 
müdahaleye elverişli yerde, cereyan eden olaylar için 
istenen kuvvet ise olay yerinde hazır bulundurulur. 

Muhtemel toplumsal olaylar »Çin üstem üzerine 
gönderden kuvvet, olayların kolluk kuvvetlerince ön
lenemeyecek ölçüde gelişmesi halinde, anî ve ola
ğanüstü olaylar için istenen kuvvet de derhal, vali ta
rafından verilen görevleri kendi komutanının sorum* 
luluğu autunda, onun emir ve direktifinle göre ve İç 
Hizmet Kanununda belirtilen yetkiler i e kolluk kuv
vetlerinin genel güvenliği sağlamada sahip olduğu 
yetkileri kullanarak yerime getirir. 

(lçlişlarti Komisyonunun Kalbul Ettiği Meıtan) 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarı metni aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarı metni aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Adalet Komisyonu metni 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 16 . 10 . 1949 tarihli ve 5442 sa
yılı İl İdaresi Kanununun 11 nci maddesinin (D) fık
rası ile 32 nci maddesinin (E) fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Madde İ l /D) — Vali* il içinde çıkabilecek top
lumsal olayların emrindeki kolluk kuvvetleriyle ön-
LnmesJne olanak bulunamayacağı kanısına varır ve
ya koüuk kuvvetleriyle bastırılamayacak ani ve ola
ğanüstü olayların cereyanı karşısında kalırsa, en ya
kın askeri (Kara, Deniz ve Hava) Kuvvet Komuta
nından yardım gönderilmesini ister. İvedi durumlarda 
sözTü olarak yapılmış istem sonradan yazılı biçime 
dönüştürülür. İstek başvurulan komutanlıkça gecik
mesiz yerine getirilerek, muhtemel olaylar içim iste
nen kuvvet valinin görüşü ahnarak olaylara hızla el 
kcymrya uygun yerde, cereyain eden olaylar için iste
nen kuvvet ise olay yerinde hazır bulundurulur. 

Çıkabilecek toplumsal olaylar için istem üzerine 
gönderilen kuvvet, olayların kolluk kuvvetlerince ön
lenemeyecek ölçüde gelişmesi halinde, ani ve olağan
üstü olaylar için istenen kuvvet de derhal, vali tara
fından verilen görevleri kendi komutanının sorumlu
luğu altında, onun emir ve direktifine göre ve İç Hiz
met Kanununda belirtilen yetkiler ile kolluk kuvvet
lerimin genel güvenliği sağlamada sahip olduğu yet
kileri kullanarak yerine getirir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

«Madde 32. — 
E) Kaymakam, meydana gelen olayların, ilçe içmdeki kolluk kuvvetleriyle basürılamaması veya meyda

na gelmesi olası olayların kolluk kuvvetleriyle önlenmesine olanak bulunamayacağı kanısına varırsa hemen va
liye bilgi vererek yardım ister ve en yakın askeri (kara, deniz, hava) komutanlara da bilgi verir.» 

MADDE 4. — 10 . 2 . 1963 gün ve 171 sayılı Toplanü ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkında Kanuna 
1932 sayılı Kanunla eklenen 7 nci maddesi üçüncü fıkrası ile 171 sayılı Kanuaun 13 ncü maddesi (b) bendi 
aşağıdaki biçimde değiştirilmiş ve J932 sayılı Kanunla eklenen 10 ncu maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Madde 7. — Toplantı, toplantının yapılmasından en az 72 saat önce ve çalışma saatleri içinde toplan
tının yapılacağı yerin bağlı bulunduğu en büyük mülkiye amirliğine düzenleme kurulundan en az üç üye
nin imzalayacağı bir bildirimin verilmesinden sonra yapılabilir.» 

«Madde 10. — O yerin mülkiye amiri toplana ya da gösteri yürüyüşü sırasında şiddet eylemlerine giri
şileceği veya toplantı ya da yürüyüşün şiddet eylemlerine dönüşeceği veya toplantı ya da yürüyüşün bozu
lacağı veya yapılmasına veya devamına engel oîunacağı yolunda ciddi bilgiler elde edildiği yahut toplantı 
ya da gösteri yürüyüşü özgürlüğünün korunması ile ilgili etkin önlemlerin ahnabilmesi için daha uzun sü
reye gereksinme duyulduğu durumda, toplantı ve gösteri yürüyüşünün 10 günü aşmamak üzere erteleyebile
ceği gibi dördüncü madde gereğince saptanan toplantıyeri ile gösteri yürüyüşü yolunu, aynı maddenin ilk fık
rasının son cümlesinde yazılı süre sınırlaması ile bağlı olmaksızın değiştirilebilir. Bu kararın bir örneği 7 nci 
maddede öngörülen bildirimin alınmasından itibaren en geç 24 saat içinde gerekçeli olarak düzenleme ku
ruluna bildirilir. 

Düzenleme kurulu, bu karara karşı, bildirimden başlayarak 24 saatlik süre içinde, dilekçe ile o yerin asliye 
ceza hâkimliğine itiraz edebilir; bu dilekçeye mülkiye amirliği kararının eklenmesi zorunludur. Bu itiraz, 
hâkimlikçe, duruşma yapılmaksızın evrak üzerinde incelenerek 24 saat içinde karara bağlanır; verilen karar 
hemen düzenleme kurulunun her hangi bir üyesine ve o yerin mülkiye amirliğine bildirilir. İtiraz üzerine ve
rilen karar kesindir. 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Kolluk kuvvetleriyle yardama gelen askerî kuv
vet arasındaki işbirliği ve koordinasyon vali tara
fından sağlanır. Ancak, kolluk (kuvvetleriyle (yardıma 
gelen askeri birliğin belirli görevleri birlikte yapma» 
îan hainde sevk ve idare, görev verilen askeri birli
ğin en kıdemli komutanı tarafından yapılır. 

Madde 32/E — Kaymakam, ilçe çevresinde çık
ması olası olayların emrindeki kolluk kuvvetleriyle ön
lenmesine olanak bulunmayacağı kanısına varır veya 
ilçe içindeki kolluk kuvvetleriyle önlenemeyecek ola
ğanüstü ve ani olaylar karşısında kalırsa hemen Vali
ye bilgi vererek yardım ister ve en yakın askeri (ka
ra, deniz, hava) komutanlarına haber verir; 

Yardıma gelen askeri kuvvet bu kanunun 11 /D 
maddesi esaslarına göre kendisine verilecek görevi ye
rine getirir. 

MADDE 4. — 10 . 2 . 1963 tarihli ve 171 sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkındaki 
Kanuna 19 . 1 . 1976 tarih ve 1932 sayılı Kanunla ek
lenen 7 nci maddenin üçüncü fıkrası ile 171 sayılı Ka
nunun 13 ncü maddesinin (b) bendi aşağıdaki biçimde 
değiştirilmiş ve aynı kanuna 1932 sayılı Kanunla ek
lenen 10 ncu maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

Madde 7. — (Fıkra 3) Toplantı, toplantının ya
pılmasından en az 72 saat önce ve çalışma saatleri 
içinde toplantının yapılacağı yerin bağlı bulunduğu en 
büyük mülkiye amirliğine tertip heyetinden en az üç 
üyenin imzalayacağı bir bildirimin verilmesinden sonra 
yapılabilir. 

Madde 10/a — (Ek Fıkralar) O yerin mülkiye 
amiri, toplantı ya da gösteri yürüyüşü sırasında şid
det faaliyetlerine girişileceği veya toplantı ya da yü
rüyüşün şiddet faaliyetlerine dönüşeceği veya toplan
tı ya da yürüyüşün bozulacağı veya yapılmasına ve
ya devamına engel olunacağı yolunda ciddi bilgiler el
de edildiği yahut toplantı ya da gösteri yürüyüşü öz
gürlüğünün korunması ile ilgili etkin önlemlerin alı
nabilmesi için daha uzun süreye ihtiyaç duyulduğu 
durumda, toplantı ve gösteri yürüyüşünü 8 günü aş
mamak üzere erteleyebileceği gibi, dördüncü madde 
gereğince saptanan toplantı yeri ile gösteri yürüyüşü 
yolunu, aynı maddenin ilk fıkrasının son cümlesinde 
yazılı süre sınırlaması ile bağlı olmaksızın değiştirebi
lir. Bu kararın bir örneği yedinci maddede öngörülen 
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(İçişleri Komisıyonunun Kaibul Ettiği Menim) 

Kolluk kuvvetleriyle yardıma gelen askeri kuvvet 
a: asındaki işbirliği ve koordinasyon vali tarafından 
sağlanır. Ancak, kolluk kuvvetleriyle yardıma gelen 
askeri b'rliğin belirli görevleri birlikte yapmaları ha
lin :!e sevk ve idare, görev verilen askeri birliğin en 
krlemli komutanı tarafından yapılır. 

Madde 32. — E) Kaymakam, ilçe çevresinde 
•çilkaMecek olayların emrindeki kolluk kuvvetleriyle 
önlenmesine olanak bulunamayacağı kamışına varır 
veya ilçe içimdeki kolluk kuvvetleriyle önienemıeye-
ceik olağanüstü ve ani «faylar karşısında kaHımsa he
men valiye b'iügi vererek yardımı ister ve en yakın as
keri (Kara, Deniz, Hava) komutanlara da haber ve-
rlr; 

Yardıma gelen askeri kuvvet bu kanunun 11/ID 
maddesi uyarınca kendisime verilecek görevi yerine 
getirir. 

MADDE 4. — 10 . 2 . 1963 tarihli ve 171 sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkında 
Kanuna 19 . 1 . 1976 tarihli ve 1932 sayılı Kanunla 
eklenen 7 nci maddenin 3 ncü fıkrası life 171 sayılı 
Kanunun 13 ncü maddesinin (b) bendi aşağıdaki bi
çimde değiştirilmiş ve aynı kamuna 1932 siayıiîı Kanun
la elkîemen 10 ncu maddeye aşağıdaki fıkralar eklen-
ımıîştk'. 

Madde 7. — (Fıkra - 3) Adalet Komisyonu met
ni aynen kabul edilmiştir. 

Madde 10. — (Ek fıkralar) O yerin mülkiye ami-
ıj, topîantı yada gösteri yürüyüşü sırasında şiddet 
eykunüerime girişileceği veya toplantı yada yürüyüşüm 
şiddet eylemlerine dönüşeceği veya toplantı yada u # 
r üyüşün bozulacağı veya yapılmasına veya devamıma 
engel olunacağı yolunda ciddi bilgiler elde edildiği 
yahut toplantı yada gösteri yürüyüşü özgürlüğünü! 
korunmasıyla iligli etkin önlemlerin alınabilmesi için 
daha uzun süreye gereksinme duyulduğu durumda 
toplantı ve gösteri yürüyüşünü 8 günü aşmaımak üze> 
Ve elleyebileceği gibi, dördüncü madde gereğine* 
saptanan toplantı yerli ile gösteri yürüyüşü yolunu 
aynı maddenıin ilk fıkrasının son cümlesinde yazıl 
sure sınırlaması ile bağh olmaksızın değiştirebilir 
Bu kararın bir örneği 7 nci maddede öngörülen 'bildi 

(S. Sayısı : 375) 
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(Hükümetin Tekifii) 

Hâkimlikçe o yerin mülkiye amirliği kararının kaldırılmasına karar verildiği takdirde, hâkimlik kararının 
yukarıdaki fıkra gereğince o yerin mülkiye amirliğine bildirilmesinden başlayarak 24 saat geçmedikçe top
lantı ve gösteri yürüyüşü yapılamaz. 

«Madde 13. — b) Ateşli silahlar veya patlayıcı maddeler veya kama, hançer, sivri uçlu ve oluklu bı
çaklar, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kıhç gibi her türlü kesici, delici veya topuz, topuzlu kamçı, 
muşta, taş, sopa, demir ve lastik çubuklar veya boğucu tel ve zincir gibi her türlü bereleyici veya boğucu 
araçlar veya yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar veya her türlü zehirler veya her türlü sis ve gaz maddeleri 
ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikte bulunan benzeri madde araçları taşıyarak.» 

MADDE 5. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kanuna bazı maddeler ek
lenmesi hakkında 19 . 1 . 1976 gün ve 1932 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

«Madde 9. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kanunun 18, 19, 20, 21, 22, 
23 ve 24 ncü maddelerinde yazılı hapis cezaları bir kat, para cezaları da beş kat artırılarak hükmolunur. An
cak hükmolunan hapis cezası 5 yıh geçemez. 

Yukarıdaki fıkrada yer alan maddeler gereğince hükmolunan cezalar hiç bir biçim ve surette ertelene
mez, bunlardan hapis cezası niteliğinde olanlar hiç bir biçim ve surette para cezasına çevrilemez.» 
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(Adalet Komisyonumun Kalbul Ettiği Metin) 

bildirimin alınmasından itibaren en geç 24 saat içinde 
gerekçeli olarak tertip heyetinin herhangi bir üyesine 
bildirilir. 

Tertip heyeti, bu karara karşı, bildirimden baş
layarak 24 saatlik süre içinde, dilekçe ile o yerin as
liye ceza hâkimliğine itiraz edebilir. Bu dilekçeye, 
mülkiye amirliği kararının eklenmesi zorunludur. Bu 
itiraz, hâkimlikçe, duruşma yapılmaksızın evrak üze
rinde incelenerek 24 saat içinde karara bağlanır, ve
rilen karar hemen tertip heyetinin herhangi bir üye
sine ve o yerin mülkiye amirliğine bildirilir. İtiraz 
üzerine verilen bu karar kesindir. Mahkeme ancak 
itirazın kabulü veya reddi yolunda karar verebilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan 
siyasi partilerin yapacağı toplantı ve gösteri yürüyüşleri 
hakkında bu maddenin birinci fıkrası dışındaki hüküm
leri uygulanmaz. 

Madde 13. — b) Ateşli silahlar veya patlayıcı 
maddeler veya kama, hançer, sivri uçlu ve oluklu bı
çaklar, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç 
gibi her türlü kesici, delici veya topuz, topuzlu kamçı, 
muşta, taş, sopa, (pankart, döviz veya afiş gibi propa
ganda malzemesini tespit veya taşımak için kullanılma
sı halinde suç aleti olarak kullanılabilecek nitelik ve 
yapıda) demir ve lastik çubuklar veya boğma teli ve 
zincir gibi her türlü bereleyici veya boğucu araçlar ile 
yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar veya her türlü ze
hirler yahut her türlü sis ve gaz maddeleri ile salt 
saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikte 
bulunan benzeri madde ya da araçları taşıyarak. 

MADDE 5. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşü Hürriyeti Hakkındaki Kanuna bazı mad
deler eklenmesi hakkında 19 . 1 . 1976 gün ve 1932 
sayılı Kanunun 9 ncu maddesi aşağıdaki biçimde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 9. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yü
rüyüşü Hürriyeti Hakkındaki Kanunun 18, 19, 20, 21, 
22, 23 ve 24 ncü maddelerinde yazılı hapis cezaları 
iki katına, para cezalarının da beş katına hükmolu-
nur. Ancak, hükmolunan hapis cezası beş yılı geçe
mez. 

Yukarıdaki fıkrada yer alan maddeler gereğince 
hükmolunan cezalar hiçbir biçim ve surette ertelene
mez, bunlardan hapis cezası niteh'ğinde olanlar hiçbir 
biçim ve surette para cezasına çevrilemez. 

Millet Meclisi 

(İçişleri Kooılisyıanunun Kabul Ettiği Metin) 

rîmin alınmasından itibaren en geç 24 saat içinde ge
rekçeli olarak tertip heyetinin herhangi bar üyesine 
bildirilir. 

Tertip heyeti, bu karara karşı, bildirimden başla
yarak 24 saatiik süre içinde, dlüekçeyle o yemin Asiye 
'Ceza Hakimüğine itiraz edebilir. Bu dilekçeye, mül
kiye amirliği kararının eklenmesi zorunludur. Bu «ti
re z, hakimlikçe, duruşma yapılmaksızın evrak üzerin
de incelenerek 24 saat içinde karara bağlanır, verilen 
karar heımen tertip heyetinin herhangi bir üyesine ve 
o yerin mülkiye amirliğine bildirilir. İtiraz üzerine 
verilen bu karar kesindir. Mahkeme ancak itirazın 
kabulü veya reddi yollunda karar verebilir. 

Türkiye 'Büyük Millet Meclislinde grubu bulunan 
süyasi partilerin yapacağı toplantı ve gösteri yürüyüş
leri hakkında bu maddenin birinci fıkrası dışmdaki 
bükümleri uygulanmaz. 

Madde 13. — b) Adalet Komisyonu metni ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yü
rüyüşü Hürriyeti Hakkımda Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesi Hakkında 19 . 1 . 1976 gün ve 1932 sayılı 
Kanunun 9 ncu maddesi aşağıdaki Ibiçimde değişti-
riîmfiştir. 

Madde 9. — Adalet Komisyonu metni aynen ka
bul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 375) 
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(Hükümetlin Teklifi) 

MADDE 6. — 14 . 7 . 1965 günlü ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 nci kısım 2 nci bölü
mün sonuna aşağıdaki madde eklenmiştir. 

«EK MADDE — Devlet memurları, bu bölümün 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci maddelerinde belirtilen 
ilke, ödev ve sorumlulukları ile bağdaşamayan amaçlar güden ya da bu tür çalışmalar yapan dernek kuramaz
lar, bu yolda çalışan derneklere üye olamazlar, bu derneklerin çalışmalarını destekleyemezler, başkalarını 
üye ve destek olmaya zorlayamazlar veya özendiremezler. 

Kurulmuş bu tür derneklerle bu yolda çalışan dernekler mahkeme kararı ile kapatılırlar.» 

MADDE 7. — 22 . 11 . 1972 gün ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 2 nci maddesi birinci fıkrasının 
sor* cümlesi, 4 ncü maddesi birinci fıkrasının son cümlesi, 7 nci maddesi (b) bendi, 9 ncu maddesi birinci 
fıkrası, 35 nci maddesi, 51 nci maddesi 2 nci fıkrası ve 64 ncü maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiş, 
63 ncü maddesine bir fıkra ile bu kanuna aşağıdaki ek madde ve geçici 4 ncü madde eklenmiştir. 
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(Adafeıt Komtisyonunun Kıabül Ettiği Metin) 

MADDE 6. — 14'.; 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 1897 sayılı Kanunla de
ğişik 1 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki biçim
de değiştirilmiş ve bu kanuna aşağıdaki ek geçici 54 
ncü madde eklenmiştir. 

Madde 1. — (Fıkra 3) Anayasa Mahkemesi üye 
ve yedek üyeleri ile raportörleri; hâkimlik ve sav
cılık mesleklerinde veya bu mesleklerden sayılan gö
revlerde bulunanlar, Danıştay ve Sayıştay meslek 
mensupları ve Sayıştay savcı ve yardımcıları; Üni
versitelerin, İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinin, 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinin, 
Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinin, Türkiye ve 
Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün öğretim 
üye ve yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Or
kestrası üyeleri, Genelkurmay Mehteran Bölüğü Sa
natkârları, Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Ba
lesi ve Belediye Opera ve tiyatroları ile şehir ve be
lediye konservatuvar ve orkestralarının sanatkâr me
murları, uzman memurları, uygulatıcı uzman memur
ları ve stajyerleri; Spor - Toto teşkilatında çalışan 
personel; subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman 
jandarmalar ile Emniyet Teşkilatı mensupları özel 
kanunları hükümlerine tabidir. 

Ek Geçici Madde 54. — Emniyet Örgütü Men
supları hakkında uygulanmakta olan 657 sayılı Dev
let Memurları Kanunu, ek ve değişiklikleri, ilgili ka
nun hükmünde kararnameler ve bu yasalara dayanıla
rak yürürlüğe konulan yönetmelikler hükümlerinin 
kapsamına giren konular, Emniyet örgütünün hizmet 
ve kuruluşunun nitelik ve özelliği gözönüne alınarak 
özel bir kanunla düzenlenir. 

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

MADDE 7. — 22 . 11 . J972 tarihli ve 1630 sayılı 
Dernekler Kanununun 4 ncü maddesi birinci fıkrası
nın son cümlesi, 7 nci maddesinin (b) bendi, 9 ncu 
maddesinin birinci fıkrası, 35 nci maddesi, 51 nci mad
desinin ikinci fıkrası, 63 ncü maddesi, 65 nci madde
sinin birinci fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiş, 

(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 6. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 1897 sayılı Kanunla 
değişik birinci maddesinin 3 ncü fıkrası aşağıdaki Mr 
çimde dieğiştiMnuş ve bu kamına aşağıdaki ek geçiki 
54 ncü madde eklenmiştir. 

Madde 1. — (Fıkra - 3) Adalet Komisyonu ooıet-
m aynen kabul edilmiştir. 

ü{ Geçici Madde 54. 
a/iien kabul edilmiştir. 

Adafct Komisyonu metni 

MADDE 7. — 22 . 11 . 1972 tafrihü ve 1630 sayılı 
Dernekler Kanununun 4 ncü maddesinin birinci fık-
n ımn son cümlesi, 7 nci 'maddesinin (ıb) bendi, 9 ncu 
maddesinin birinci fıkrası, 35 midi maddesi, 51 nci 
maddesinin 2 nci fılkraısıı, 63 ndi maddesi, 65 nci 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki biçimde değiştfi-
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(Hükümetlin Telkllifi) 

«Madde 2. — Dernek kuramazlar ve derneklere üye olamazlar.» 

«Madde 4. — Amacını güden, amacı tek ve belirli olmayan veya tüzüğünde saptanan çalışma konuları 
ve çalışma biçimleri amaca uygun bulunmayan derneklerin kurulması yasaktır.» 

«Madde 7. — h) Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek üzere dernekçe amaca uygun çalışmaların 
konusu çalışma biçimleri.» 

«Madde 9. — Bir ilde çalışacak derneklerin tüzükleri valiliklerce, birden çok ilde çalışacak derneklerin 
tüzükleri ise İçişleri Bakanlığınca incelenir. İçişleri Bakanlığı ve valilikler, gerekli gördüklerinde dernek tü
züklerini yeniden inceleyebilirler.» 

«Madde 35. — 1. Dernekler : 
a) Tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma ko

nulan ve eylem biçimleri dışında her hangi bir eylemlerde bulunamazlar. 

b) Rejim, doktrin veya ideolojileri itibariyle kanunların yasak ettiği amaç veya eylemleri benimseyen, 
bir devleti, bir partiyi, bir tüzelkişiliği, topluluğu veya amaç ve eylemleri benimseyen ölü veya yaşayan kişi
leri övmek amacıyla toplantı ve yayın yapamazlar. Bunlar adına yardım toplayamazlar ve başka çalışma
lar yapamazlar. 

c) Silahlı Kuvvetler hizmetleri ile Silahlı Kuvvetler personelinin bütün hakları ile ilgili yasal hükümlerin 
uygulanmasına veya yeni hükümler konmasına dair tutum ve eylemde bulunamazlar. 

d) Hiç bir biçim ve yönde siyasi tutum ve davranışta bulunaımazlar. 
II - a) Dernek yöneticileri demeği temsil eden dernek amaçlarına uymayan toplantı ve gösteri yürüyüş

lerine katılamaz veya bildirimde bulunamazlar ve dernek mensuplarını da bu yolda eyleme özendiremezler. 
b) öğrenci demekleri her ne biçimde olursa olsun siyasal amaçlarla kurulamazlar. 
öğrenci dernekleri ancak, kuruldukları eğitim ve öğretim kurumuna kayıtlı öğrenciler tarafından o ku

rumun öğrencilerinin beden ve ruh sağlıklarının, korunması, beslenme, çalışma, dinlenme ve boş zamanların 
değerlendirilmesi gibi, sosyal veya eğitim ve öğretimle ilgili gereksinmelerimi karşılamak, öğrencileri kurum 
yönetimli ve diğer kuruluşlar yanında temsil etmek amacıyla kuruliabilir. 

öğrenci dernekleri hiç bir biçim ve yönde öğrencilikle ilgisi olmayan eylemde bulunamazlar.» 
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(Adalet Komisyonunun K&bul Ettiği Metin) 

aynı kanunun 16 ncı maddesine bir fıkra ile bu ka
nuna ek madde 1 ve geçici 4 ncü madde eklenmiş
tir. 

Madde 4. — Amacını güden, amacı tek ve be
lirli olmayan, herhangi bir siyasi faaliyette bulunma
yı amaçlayan veya tüzüğünde saptanan çalışma konu
ları ve çalışma biçimleri amaca uygun bulunmayan 
derneklerin kurulması yasaktır. 

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

Madde 9. — Tasarının 9 ncu maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 16. — (Ek Fıkra) Ancak, bu kanunu 2/b 
maddesi gereğince dernek kurmaları yasaklanmış ki
şiler, genel kurul dışındaki dernek organlarında gö
rev alamazlar. 

Madde 35. — 1 nci Dernekler : 

a) Tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacı 
gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma 
konuları ve çalışma biçimleri dışında herhangi bir 
faaliyette bulunamazlar. 

b) Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde milli ve
ya dini kültür farklılıklarına yahut bölge, ırk, din, 
mezhep veya tarikat ayrılıklarına dayanan azınlıklar 
olduğunu ileri sürmek; Türk dilinden ve kültüründen 
gayrı dil ve kültürleri korumak veya geliştirmek ya
hut yaymak ya da bölge, ırk, din, mezhep veya tari
kat ayrımına dayanmak yoluyla Türkiye Cumhuriyeti 
ülkesi üzerinde azınlıklar meydana getirerek millet 
bütünlüğünü bozmak; rejim, doktrin veya ideolojile
ri itibariyle kanunların yasak ettiği amaç ve eylemleri 
benimseyen bir devleti, bir partiyi, bir tüzelkişiliği, 
topluluğu veya bu amaç ve eylemleri benimseyen ölü 
veya yaşayan kişileri övmek amacıyla toplantı veya 
gösteri yürüyüşü yapamazlar, basılı eser yayınlaya
mazlar, el ile yazılan veya her türlü basım aletleriy
le basılan veya çoğaltılan yazılı veya resimli duvar 
veya el ilanları gibi basılıları bastıramazlar, dağıta
mazlar veya sayılan amaçlarla yardım toplayamazlar 
ya da herhangi biçim veya yönde siyasi faliyetlerde 
bulunmazlar. 

(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metlin) 

riîımiş, aynı kanunun 16 ncı (maddesine bir fdcra İle <bu 
kanuna ek madde 1 ve geçici 4 ncü madde eklenmiş
tir. 

Madde 4. — Adalet Komisyonu ıroetnli aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 7. — b) Adalet Komisyonu metni aynen 
fcalbul edümiiştir. 

Madde 9. — Tasarı nnetrti aynen kabul edilmiştir. 

Madde 16. — (Ek fdcra) Adalet Komisyonu met
ni aynen fcalbul edilmiştir. 

Madde 35. — Adalet Komisyonu metni aynen ka
bul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

«'Madde 51. — Dernek gelirleri almdı belgesiyle toplanır ve giderler harcama belgesi lile yapılır. Dernek ge
lirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Bu alındı belgelerinin biçimi, 
bastırılması, derneklere verilmesi, kullanılanların denetlenmesi ve alınacak ücret, İçişleri ve Maliye Bakanlıkla
rınca düzenlenecek yönetmelikle saptanır.» 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) (İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

c) Silahlı kuvvetler ve kolluk kuvvetlerinin hiz
metleri ve personelinin bütün haklarına ilişkin yasal 
hükümlerin uygulanmasına veya yeni hükümler konul
masına dair faaliyetlerde bulunamazlar. 

II - a) Dernek yöneticileri derneği temsilen 
dernek amaçlarına uymayan toplantı ve gösteri yü
rüyüşlerine katılamaz, sözlü ya da yazılı beyanda bu
lunamazlar ve dernek mensuplarını da bu yolda faa
liyete teşvik edemezler. 

b) öğrenci dernekleri her ne biçimde olursa ol
sun siyasi amaçlarla kurulamazlar.; 

Öğrenci dernekleri ancak, kuruldukları eğitim ve 
öğretim kurumuna kayıth öğrenciler tarafından o ku
rumun öğrencilerinin beden ve ruh sağlıklarının ko
runması, beslenme, çalışma, dinlenme ve boş zamanla
rının değerlendirilmesi gibi, sosyal veya eğitim ve öğ
retimle ilgili ihtiyaçlarını karşılamak, öğrencileri ku
rum yönetimi ve diğer kuruluşlar yanında temsil et
mek amacıyla kurulabilir. 

Öğrenci dernekleri hiç bir biçim ve yönde siyasi 
veya öğrencilikle ilgisi olmayan eylemde bulunamaz
lar. 

c) Kamu hizmetlileri veya belirli bir meslek ya 
da sanat mensupları tarafından kurulan dernekler an
cak mesleki ortak çıkarlarım korumak, geliştirmek 
veya iyileştirmek amacıyla kurulabilir. Bu dernekler 
mesleki ortak çıkarları ile ilgili olmayan faaliyette bu
lunamazlar. 

Madde 51. — (Fıkra 2) — Maliye Bakanlığı ya
zılı istemden itibaren 15 gün içinde makbuz temin 
edemediği takdirde ilgili dernek özel olarak makbuz 
bastırarak ilgili yerin mülkiye amirine tasdik ettire
rek teberru ve aidat kabul edebilir. 

Mülkiye amiri bu makbuzları liste halinde tuta
nağa bağlayarak tasdik etmeye mecburdur. 

Dernek, resmi makbuz temin ettiği zaman bu özel 
makbuzları resmi makbuzla değiştirerek karşıtlarıyla 
birlikte Maliyeye ibraza mecburdur. 

Teberru ve aidat toplayacak şahsı veya şahısları 
dernek karar ile tayin eder ve bu karar mülki amir
likçe tasdik edilir. 

Dernekler adına gazete, dergi ve diğer matbualar 
vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yar
dım toplamak yasaktır. 

Madde 51. — (Fıkra 2) Dernek gelirleri alındı 
belgesiyle toplanır ve giderler harcama belgesiyle ya-
pıhr. Dernek gelirlerinim alınmasında kullanılacak 
alındı belgesi Maliye Bakanlığınca 'bastırılır. Bu alın
dı belgelerinin biçimi, bastırılması, derneklere veril
mesi, kullanılanların denettenuıesi ve alınacak ücret, 
İçişleri ve Maliye bakanlıklarınca düzenlenecek yö
netmelikle «saptanır. 

Maliye Bakanlığı yazılı İstemden itibaren 15 gün 
içinde malkbuz temtin edemediği takdirde ilgili dernek 
özel olarak makbuz bastırarak ilgili yerin mülkiyle 
âmirine tasdik ettirerek teberru ve aidat kabul ede
bilir. 

Mülkiye âmiri bu makbuzları liste halinde tuta
nağa bağlayarak tasdik etmeye mecburdur. 

Dernek, resmi makbuz temin ettiği zaman bu özel 
makbuzları resmi makbuzla değiştirerek karşıtlarıyla 
b?rl«kte Maliyeye ibraza mecburdur. 
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(Hükümetin TddSfi) 

«Madde 64. — Bu Kamunun 4 ncü maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (h), (ı), (j) ve (k) bentlerinde ku
rulması yasaklanan dernekleri kuranlar veya bu yolda yönetenler veya 35 nci maddenin (O sayılı fıkrası <b) 
bendine aykırı harekette bulunan dernek yöneticileri hakkında eylemleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği du
rumda 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 3 OOO liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur ve her du
rumda derneğin kapatılmasına karar verilir. 

Amacı tek ve belirli olmayan veya tüzüğünde saptanan çalışma konuları ve eylem biçimleri amaca uygun 
bulunmayan dernekleri kuranlar veya bu yolda yönetenler hakkında eylemleri daha ağır bîr cezayı gerekti
riyorsa 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 1 000 liradan 3 000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur, ve her 
durumda derneğin kapatılmasına karar verilir. 

60 ncı maddenin son fıkrasına aykırı hareket edenler; 
Türkiye'de bulunduğu takdirde, Türk Ceza Kanununun 5 nci maddesi (1) nci fıkrasındaki ceza şuurları 

gözönüne alınmaksızın, haklarında 1 nci fıkrada yazılı ceza hükmolunur.» 

«Madde 63. — Derneklere üye olması yasaklanan kimseleri üye yazan yöneticiler ile bu yolda üye olan
lara eş ceza verilir ve ayrıca derneğin kapatılmasına da karar verilebilir.» 

«jEK MAIDDOE 1. — IBir derneğin, <suç sayılan eylemlerin yapıldığı bir yer olduğunun belirlenmesi duru
munda o dernek kapatılır. 

Derneğin suç işlenen yer olduğunun belirlenmesi; 
a) Suç sayılan eylemlerin dernek yöneticileri ve üyeleri tarafından ülkenin başka başka yerlerinde olsa 

bile birden fazla işlenmiş olduğunun, ya da, 
b) Bu eylemlerin dernek yöneticilerinin onayı, özendirilmesi zorlanması, yardım ve kolaylık sağlanması 

İle işlendiğinin kanıtlanmasıyla olur.» 
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(Adalet Komisyonunun Kıaıbul Ettiği Metlin) 

Madde 63. — Bu kanunun 2 nci maddesinin (b) 
bendi gereğince dernek kurma hakkına sahip olma
dıkları halde dernek kuranlar ile, 16 nci madde ge
reğince dernek organlarında görev almaları yasakla
nanlardan bu görevleri kabul edenler bin liraya ka
dar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Madde 65. — (Fıkra 1) Bu kanunun 6 nci mad
desine aykırı harekette bulunan derneklerin kuru
cu ve yöneticileriyle 35 nci maddenin I ve II numaralı 
fıkralarının (a), (c) bentlerine ve aynı maddenin II 
numaralı fıkrasının (a), (b) veya (c) bentlerine aykı
rı faaliyette bulunan derneklerin yöneticileri altı ay
dan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. II 
numaralı fıkranın (b) ve (c) bentlerine göre ceza 
hükmolunması halinde derneğin kapatılmasına da ka
rar verilir. 

EK MADDE 1. — 'Bir demeğin suç sayılan eylem-
lerin kaynağı olduğunun belirlenmesi durumunda, bir 
ilde çalışan dernekler için ilgili valiliğin, birden çok 
ilde çalışan dernekler için İçişleri Bakanlığının istemi 
üzerine, mahkemece o dernek kapatılır. 

Bir derneğin suç sayılan eylemlerin kaynağı oldu
ğunun belirlenmesi, Anayasada yer alan temel hak 
ve hürriyetleri; dil, ırk, sınıf, din, mezhep veya tari
kat ayrılığına dayanarak devletin ülkesi ve milletiy
le bölünmez bütünlüğünü ve nitelikleri Anayasada be-

) (Içüşleni Komisyonunun Kabul Ettiği Metlin) 

| Teberru ve aidat toplayacak şahsı veya şahıslan 
\ dernek karar ile tayin eder ve bu karar mülki amlir-

!

tikçe tasdik edilir. 
Dernekler adına gazete, dergi ve diğer matbualar 

vererek bunlar karşılığnıda para veya başkaca yardım 
toplamak yasaktır. 

Madde 63. -
kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonu metni aynen 

Madde 65. — (Fıkra 1) 
metni aynen kabul edilmiştir. 

Adalet 'Komisyonu 

EK MADDE 1. — Adalet Komisyonu metni ay
nen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetim Teklifi) 

«GEÇİCİ MAıDDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, içişleri Bakanlığınca veya valiliklerce 
daha önce incelenmiş dernek tüzüklerinden Demekler Kanununun bu Kanunla değiştirilen 4 ncü maddesi 
1 nei fıkrası son cümlesine veya 7 nci maddesü (b) bendi hükmüne aykırı olan bir hüküm saptandığında bu 
aykırılıkların ne olduğu dernek merkezinin bulunduğu il valiliğince dernek yönetim kuruluna yazı ile duyu
rulur ve tüzükteki bu aykırılıkların ıbir ay içinde giderilmesi istenir. Bu süre içinde tüzüklerini yasaya uygun 
biçime getirmeyen dernekler hakkında Dernekler Kanununun 9 ncu maddesi 3 ncü fıkrası gereğince işlem 
yapılır.» 

MADDE 8. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri UsuM Kanununun 3006 sayılı Kanunla değişik 154 nc^ 
maddesi 2 ve 3 ncü fıkraları aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 
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(Adalet Komisyonunun Klaibul Ettiği Metlin) 

lirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak amacıyla ya 
da siyasal veya ideolojik bir amaçla işlenen : 

a) Adam öldürme, müessir fiil, yol kesmek ve 
adam kaldırmak, nası izrar, yangın, su baskını, gasp 
suçlarıyla öteki büyük tehlike suçları, ulaştırma ve ha
berleşme araçlarına karşı suçlar, Türk Ceza Kanunu
nun 394 ve 395 nci maddelerindeki suçlar, ammenin 
itimadı aleyhine,; cürümler, Türk Ceza Kanununun 
311 ve 313, 314, 315 nci maddelerindeki suçlarla 
hürriyet aleyhinde suçlar, devletin arşı ulusal şahsiyeti
ne karşı veya devlet kuvvetleri aleyhinde cürümler, 
cürüm sayılan fiili alenen öven ve halkı kanunlara 
itaatsizliğe kışkırtma suçları, hükümete karşı şiddet 
veya mukavemet ve kanunlara muhalefet suçları, 
resmi sıfatı haiz olanlar aleyhinde cürümler, yabancı 
devletlerle bunların reis ve elçilerine karşı işlenen suç
larla; 

b) Kişilere veya eşyaya karşı cebir ve şiddet kul
lanarak işlenmiş olmak kaydıyla; 171 sayılı Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Hürriyeti Hakkında Kanuna 
1630 sayılı Dernekler Kanununa aykırılık teşkil eden 
suçların; 

Dernek yöneticileri veya üyeleri tarafından ya da 
bunların onayı, teşviki, zorlanması, yardımı veya ko
laylık sağlanması ile ülkenin başka başka yerlerinde 
olsa bile yoğun bir şekilde işlenmiş olduğunu, kesin
leşen mahkeme kararına dayanılarak kanıtlanması ile 
olur. 

Geçici Madde 4. — Tasarının Geçici 4 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

(İçişleri Komisyonunun KaJbul Ettiği Metlin) 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girmesindian sonra, İçişleri Bialkanlhğınca veya va-
İliklerce daha önce incelenmiş dernek tüzüklerinden 
Dernekler Kanununun 'bu Kanunla değiştirilen 4 ncü 
maddesi birinci fıkrası son cümlesine veya 7 nci mad
desi (b) bendi hükmüne aykırı olan bir hüküm Sap-
tandığıındia bu aykırılıkların ne ofcLuğu dernek mer
kezinin bulunduğu il valiliğince demek yönetim ku
ruluna yazı İle duyurulur ve tüzükteki bu ayfcuılık-
ferin üç ay İçinde giderilmesi listenin-. Bu süre İçinde 
tüzüklerini yasaya uygun biçime getirmeyen dermek
ler hakkında Dernekler Kanununun 9 ncu maddesi 
üçüncü fıkrası (gereğince işlem {yapılır. 

MADDE 8. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 3006 Sayılı Kanunla değişik 154 
ncü maddesinin 3 ve 4 ncü fıkraları aşağıdaki biçim
de değiştirilmiştir. 
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(HükümetÜ'n Tekifii) 

«jMadide 154. — Kamın tarafından kendilerine verilen veya kanun çerçevesinde kendilerinden İstenen ad
liyeye ilişkin görev veya işlerde kötü kutanını ya da savsaklama ve gecikmeleri görülen Devlet memurları 
hakkında C. savcılığınca doğrudan doğruya kovuşturma yapılır. 

Kolluk kuvvetleri amir ve memurları hakkında yukarıdaki fıkra gereğince kovuşturma yapılabilmesi va
linin doğrulaması ve Adalet Bakanlığının iznine bağlıdır. Kovuşturma yapılması vali tarafından doğrulanma
dığı veya Adalet Bakanlığınca izin verilmediği durumlarda mağdur veya mağdurlardan her bîri, mağdur öl
müşse yasal mirasçılan Yargıtay Başkanları Kurulu nezdunde itirazda bulunabilirler. Bu kurulun kararı kesin
dir. 

MADDE 9. — Bu Kanunun 7 nci maddesi ile değiştirilen Dernekler Kanununun 51 nci maddesinin 2 nci 
fıkrası, fıkrada söz konusu edilen yönetmeliğin yürürlüğe girdiği, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 10, — Bu Kanunu Bakanlar Kurutu yürütür. 

Başbakan 
J5. Ecevit 

Devıllet Baık. - »Baışbalkıaın Yard. 
H. Çetin 

Devlet Bakanı 
5. Yıldız 

Devlet Bakanı 
A. Şener 

İçişleri Bakanı 
İ. özaydınlı 

Milli Eğitim Bakanı 
N. Uğur 

îağîttlk ve Sosyal Yaırıdıiim 'Bakana V. 
F. Sükan 

Gııda * Tanım ve Hay. Bakanı 
M. Yüceler 

İşletmeler Bakanı 
K. Bulutoğlu 

İmar ve İskân Bakanı 
A. Karaaslan 

Genellik ve .Spor Balkarnu 
Y. Çakmur 

Devlet Bak. - Başbakan Yard. 
O. Eyüboğlu 

.DevJlöt Baklamı 
E. Akova 

Devlet Bakam 
A. R. Septioğlu 

Adalet Bakanı 
M. Can 

Dışişleri Bakanı V. 
// . E. Işık 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Elçi 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Mataracı 

Çalışma Bakanı 
A. B. Ersoy 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
D. Baykal 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı 
A. Topuz 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
H. İşgüzar 

Yerel Yönetim Bakanı 
M. Özdemir 

8 . 11 . 1978 

Devlet Bak. - Başbakan Yard 
F. Sükan 

Devlet Balkana 
L. Doğan 

Devlet Bakanı 
M. Kılıç 

Milli Savunma Bakanı 
H. E. Işık 

Maliye Bakanı 
Z. Müezzinoğlu 

Ticaret Bakanı 
T. Köprülüler 

Ulaştırma Bakanı 
G. Öngüt 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
0. Alp 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
A. Coşkun 

Orman Bakanı 
V. İlhan 

Kültür Bakanı 
A, T. Kışlalı 
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(Adalet Komasyonumıun Kıaıbul Ettiği Metin) 

MADDE 8. — Tasarının 9 ncu maddesi 8 nci mad
de olarak aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 9. — Tasarının 10 ncu maddesi 9 ncu 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Tasan metni aynen kabul edü-Madde 154. 
mistir. 

MADDE 9. 
kabul edilmiştir. 

MADDE 10. 
kabuH edilmiştir. 

Tasarının 9 ncu maddesi aynen 

Tasıarının 10 ncu maddesi aynen 

»w-« 
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