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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Muğla Milletvekili Ahmet BuManlı, Türkiye'deki 
ahlak dejenerasyonu hakkında, 

Tunceli Milletvekili Ali Haydar Veziroğlu, Tun
celi İli Öğretmen Lisesinin kapatılmasıyla ilgili ola
rak, 

Muğla Milletvekili Ünat Demir de, bir Anayasa 
Mahkemesi kararının ortaya çıkardığı mahzurlar ve 
alınması gereken tedbirler konusunda gündem dışı 
birer konuşma yaptılar. 

Adana Milletvekili Mehmet Halit Dağlı'nın Ada
let Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Sayın üyelerden bazılarına, Başkanlık tezkeresin
de belirtilen sdbep ve sürelerle izin verilmesi kabul 
edildi.1 

AP Ve MHP gruplarının : 
Kamu güvenliğine ve kolluk hizmetlerine ilişkin 

Kanun Tasarısı demetinin (1/203)) (S. Sayısı : 375) 

müzakeresinin bitimine kadar Meclisin süresiz çalış
masına ve saat 19.00'den sonra da müzakerelerin 
sürdürülmesine dair önergesi reddolundu. 

Anayasa Komisyonundaki açık bulunan bir üye
liğe CHP Grubunca gösterilen aday seçildi. 

Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine İliş
kin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bun
lara Yeni Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun Ta
sarısının (1/203) (S. Sayısı : 375) maddeleri üzerinde
ki görüşmelere devam olundu. 

22 Ocak 1980 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere birleşime saat 19.08'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Adana 

İsmail Hakkı Yıldırım İsmail Hakkı Öztorun 
Divan Üyesi 

Bursa 
Halil Karaatlı 

No. : 22 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

21 . 1 1980 Pazartesi 

Teklifler 
1. — Sivas Mİltetveikili Azimet Köylüoğlu'nun, 

Tüm Kamu Kesiminde Çalışan Müstahdemlere Günde 
İki Saat Fazla Mesai Verilmesine ilişkin Yasa Öne
risi. (2/844) (Plan Komisyonuna) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Orhan 
Vural'ın, Vatani Hizmet Tertibinden, Ragıp oğlu î 928 
Gönen doğumlu, Yılmaz Çolpan'ın eşi ve çocukları
na Aylık Bağlanmasına İlişkin Yasa Teklifi. (2/845) 
(Plan Komisyonuna) 

3. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ve 38 
arkadaşının, Ekonomik Ömrünü Doldurmayan Bilu
mum Yapıların Yıkılmamasına İlişkin Yasa Önerisi. 
(2/846) (İçişleri ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm komisyonlarına) 

4. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun 5434 
sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu ile Bu Kanunda 
Değişiklik Yapan 1101, 1425 ve 20113 sayılı Kanun
ların Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi. (2/847) (Plan Komisyonuna) 

5.; — Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak ve Af
yon K. Milletvekili Mete Tan'ın Genel Sağlık Sigor
tası Kanun Teklifi. (2/848) (Sağlık ve Sosyal İşler ve 
Plan komisyonlarına) s 

6. — Afyon K. Milletvekili Mete Tan ve Adıya
man Milletvekili Kemal Tabak'ın, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun Değişik 43 ncü maddesinin (a) 
ve (b) Bentlerinin Değiştirilmesine İlişkin 2183 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin kaldırılmasına dair Kanun 
Teklifi. (2/849) (Plan Komisyonuna) 

7. — Afyon K. Milletvekili Mete Tan ve Adıya
man Milletvekili Kemal Tabak'ın, Sağlık Personelinin 
Tam Süre Çalışma Esâslarına Dair Kanunun Geçici 
1 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi. 
(2/850) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyon
larına) 

Rapor 
1. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Erdoğan 

Bakkalbaşı'nın, Bahri Çan'ın Özel Affı hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/809) 
(S. Sayısı : 380) (Dağıtma tarihi : 17.1.1980) 

Geri Alınan Yazılı Soru Önergesi 

1. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun, anarşik 
olaylar ile faillerine ilişkin İçişleri Bakanına yönelt
tiği yazılı soru önergesini 16.1.1980 tarihinde geri al
mıştın (7/621) 
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No. : 23 
22 . 1 . 1980ı Salı 

Teklif 

1. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk'ün, 7334 
sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkında Kanun 
Teklifi. (2/851) (Milli Eğitim ve Plan komisyonlarına) 

Rapor 
1. — Anayasanın 93 ncü maddesi gereğince, Cum

hurbaşkanınca bir daha görüşülmeik üzere geri gön
derilen İdareli Omumiyei Vilâyat Kanununun 16.7.1965 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama ya
pılacaktır; burada bulunan arkadaşların lütfen, «Bu
radayım» diye işaret etmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 

1. — Yurt dışına gidecek olan Turizm ve Tanıt
ma Bakanı Barlas Küntay'a Devlet Bakanı Orhan 
Eren'in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/917) 

BAŞKAN — Sunuşlar kısmında Cumhurbaşkan
lığının tezkereleri vardır, okutup bilgilerinize sunaca
ğım. v 

Millet Meclisi Başkanlığına 
3 Ocak 1980 

Cezayir Turizm Bakanının davetlisi olarak 7-15 
Ocak 1980 tarihlerinde Cezayir'e gidecek olan Turizm 
ve Tanıtma Bakanı Barlas Küntay'ın dönüşüne ka-

gün ve 671 sayılı Kanunla değişik 116 ncı maddesiyle 
140 ncı maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesine 
ve bu Kanuna bir ek ve bir geçici madde eklenmesine 
dair 2246 numaralı Kanun ile geri gönderme tezkeresi 
ve İçişleri Komisyonu Raporu. (1/297) (S. Sayısı : 
384) (Dağıtma tarihi : 21.1.1980) (GÜNDEME) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmele
re, başlıyoruz. 

Gündem dışı söz talepleri vardır, fakat bugün 
gündemimiz yüklü olduğu için gündem dışı söz ver
meyeceğim, özür dilerim. 

dar; Turizm ve Tanıtma Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Orhan Eren'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Yurt dışına gidecek olan Devlet Bakanı Ah
met Karahan'a Devlet Bakanı Koksal Toptan'm ve
killik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/916) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : BaşkanvekiK Musüh Görentaş 

DİVAN ÜYELERİ : İrfan Binay (Çanakkale), Yılmaz Balta (Rize) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 32 nci Birleşimini açıyorum. 

IH. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

— 817 — 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
3 Ocak 1980 

3 - 8 Ocaik 1980 tarihlerlinde Tunus ita yapılacak Fos
forik Asit Fabrikalarının açılış merasimine katılmak 
üzere Tunus'a gidecek olan Devlet Bakanı Ahmet 
Karahan'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına 
Devlet Bakanı Koksal Toptan'ın vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu 
arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
3. — Samsun Milletvekili İ. Etem Ezgü ve 7 ar

kadaşının, 8/13 esas numaralı Genel Görüşme Öner
gesini geri aldıklarına dair önergesi. (4/307) 

BAŞKAN — 8/13 esas numaralı Genel Görüşme 
Önergesinin geri verilmesine ilişkin bir tezkere var
dır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
8/13 esas numaralı Genel Görüşme Önergemiz 

uzuni süre gündemde 'beklediğinden, konusu güncel
liğini kaybetmiştir. 

Bu nedenle önergemizi geri alıyoruz. 
Saygılarımızla. 

Samsun Sivas 
I. Etem Ezgü Tevfik Koral tan 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

Artvin 
Masan Ekinci 

Amasya 
Etem Naci Altunay 

Bursa 
Özer Yılmaz 

Zonguldak 
Koksal Toptan 

Kahramanmaraş 
Mehmet Şerefoğlu 

BAŞKAN — Yeterli imza kalmadığından önerge 
gündemden çıkarılacaktır. 

4. — Rize Milletvekili İzzet Akçal'ın, 6/342 
esas numaralı sözlü sorusunun gündemden çıkarıl
masına dair önergesi. (4/306) 

BAŞKAN — Sözlü soruya ilişkin bir geri alma 
tezkeresi vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
6/342 esas numaralı sözlü soru önergeme yazılı 

cevap aldığımdan, sorumun gündemden çıkarılmasını 
rica ederim. 

Rize 
İzzet Akça! 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 
Dilekçe Karma Komisyonundaki bir bağımsız 

üyelik için bugüne kadar aday olmak isteyen olma
mıştır. Aday olmak isteyen sayın üyelerin yazılı ola
rak Başkanlığa başvurmasını rica ederim. 

Y. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 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 ve 375'e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Kanun teklif ve tasarılarının görüş
melerine başlıyoruz. 

Gündemimizin «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle 
Komisyonlardan Gelen Diğer işler» kısmının 4 ncü 
maddesinde yer alan, 375 Sıra Sayılı, Kamu Güven
liğine ve Kolluk Hizmetlerine ilişkin Bazı Kanunlar
da Değişiklik Yapılması ve Bunlara Yeni Hükümler 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı üzerindeki gö
rüşmelere devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet?.. Yerini almıştır. 
Geçen birleşimde, tasarının çerçeve 6 nci maddesi 

(1) 375 S. sayılı basmayazı 27 . 12 . 1979 ta
rihli 23 ncü birleşim tutanağına eklidir. 

(1) 375'e 1 nci ek S. sayılı basmayazı tutanağa 
eklidir. 

içindeki maddelerin görüşülmesi ve oylaması tamam
lanmıştı. İçtüzüğün 89 ncu maddesine göre Komis
yonun geri aldığı 4 ncü madde, Komisyondan gelmiş 
ve 375'e 1 nci Ek Sıra Sayısı ile basılıp sayın üyelere 
dağıtılmıştır. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması husu
sunda onayınızı alacağım : Raporun okunmasını ka
bul edenler... Etmeyenler.. .Kabul edilmemiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 4. — 17fl sayılı Toplantı ve Gösteri Yü
rüyüşü Hürriyeti Hakkındaki Kanuna Bazı Madde
ler Eklenmesi Hakkında 19,1.1976 Gün ve 1932 sa
yılı Kanunun 9 ncu maddesi aşağıdaki biçimde değiş
tirilmiştir. 

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

— 818 — 
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BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde Cumılıuriyet 
Halk Partisi Grubu adına Sayın Adnan Keskin, bu
yurun. 

CHP GRUBU ADINA ADNAN KESKİN (De
nizli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Çalışan geniş toplum katmanlarını tedirgin eden, 
ekonomik ezikliklere sürükleyen toplofrısal bunalım
ların, egemenliklerini sarsacağının bilincinde olan ege
men güçler ve onların siyasal örgütleri, yıllardır uy-
gulayageldikleri bir oyunu günümüz Türkiye'sinde de 
sergilemektedirler. Ülkemiz siyasal, ekonomik çelişki
leri kendi varlığında taşıyan, barındıran toplumsal ya
pının ileriye dönük gelişmesini daha adil, hakça bir 
biçime bürünmesini, özgürlüklerin yaygınlaşmasını is
teyen aydınların, çalışanların, diğer toplum katmanla
rının bu isteklerini, arzularını belli ölçüde duyuracak 
etkinliğe kavuştuklarında, belli çevreler barış, kardeş
lik sözleriyle birlikte görünürde devleti kurtarma, te
rörü durdurma uğraşı sürdürürlerken; toplumsal bün
yedeki çarpıklıkları gizleyebilmek için olanca güçleriy
le terörü canlı tutmaya, güncelliğini korumaya çaba
larlar, 

Gizli amaçlara ulaşmak istedikleri gerçek hedef; 
toplumu daha ileri bir yapıya kavuşmasını, özgür
lüklerin yaygınlaşmasını arzulamayan, bu uğurda uğ
raş gösteren örgüt ve bireyleri susturmak, • dağıtmak 
olduğundan, çıkmaza getirdikleri devleti kurtarma gi
rişimleriyle birlikte terörü ilerici örgüt ve kişilerle 
özdeşleştİrirken, paralel gösterirken; onlardan kaynak
landığı görüntüsünü veren yaygın bir saldırı kampan
yasını devreye sokarlar. 

Devlet kurumu TRT, yanlı yayınlarla kamuoyu 
oluşturur. Bu 12 Martta da böyle olmuştur, bugün 
de böyledir. 

Görüşülmekte olan yasa tasarısının 4 ncü madde
si üzerinde Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini 
sunacağım. Söz konusu madde, 171 sayılı Yasanın 
9 ncu maddesini değiştirip, para ve hapis yaptırımla
rının artırılmasını ve yaptırımların tecil veya paraya 
çevrilme olanağının ortadan kaldırılmasını öngörmek
tedir. 

Bu madde toplumsal yönden ciddi sakıncalar içer
diği gilbi, ceza hukukunun temel ilkellerini de zedele-
mektedür. Kanımızca, bu maddede öngörülen önlem
ler siyasal kargaşayı daha da artırıcı niteliktedir. 
Maddeyle, Anayasanın tanıdığı temel özgürlüklerden 
birisi dalha kuşa çevrilmekte, eylemde kullanılmaz 
biçime dönüştürülmektedir.. 

— 819 
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Toplum yaşamına buyurucu antidemokratik ku
rum ve kuralları sokmak, bu kurum ve kuralların kal
dırılmasından çok kolaydır. Toplumu çağın gelişimin
den, oluşan değer yargılarından soyutlayarak bir ya
sa cenderesine sokarak sonuca gitme çabaları tari
hin her döneminde başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Hele 
politikacının, politikanın kendi beceriksizliklerinden 
kaynaklanan sorunların, adalete politika sokarak er
telenme amacı güdülerek, yasa biçimlendirilmesi daha 
da büyük sakıncalar doğurur. 

Yasalar, toplumsal yaşamı düzenler. Yaşaması, 
toplumda bireylerce benimsenmesi ve toplumda çağın 
gelişimine uygun alarak oluşacak hak, adalet ve öz
gürlük anlayışına uygunluk taşımasına bağlıdır. Par
lamentoların görevi de, toplumda oluşan değer yar
gılarına göre yasaları biçimlendirmek, yasa üretmektir. 
Toplumda oluşan değer yargılarını, çağın özellikleri
ni hiçe sayarak yasa biçimlendiren parlamentolar asli 
görevlerini yerine getirmiş sayılmazlar. 

Özellikle tasarının düzenlenme sahasına giren yığın 
suçlarının niteliği devlet adamlarını, ceza hukukçula
rını, sosyologları, psikologları derin derin düşündür
mektedir. Bu tür suçların düzenlenmesinde yeni araş
tırmalara yönelmektedirler. Yığın suçlarında bireyin 
baskı altında olması, yığın içerisinae yığında oluşan 
hareketliliğin gereği daha az sorumluluk duyması, 
yığınların bireylere göre dalha çabuk etkilenefoilmesi 
ciddi bir sorun olarak karşıya çıkmaktadır. 

Tasarı maddesi yığın suçlarının özelliklerini, ülke
mizin koşullarını dikkate almadan biçimlendirilmiştir. 
Siyasal kargaşanın temelinde yatan ekonomik, sosyal 
etkenleri göz ardı ederek, yalnız siyasal kargaşanın 
dışa yansıyan bölümüne göre önlem getirmektedir. 
Bu madde, ceza hukukunun temel ilkelerini sarsmak
tadır. Öncelikle suça göre ceza ilkesini ortadan kal
dırmaktadır. Ceza hukukunda suçun kamu düzenini 
ibozma derecesine göre tepki görmesi, karşılık gör
mesi ıbuıgün tartışma dışıdır. Bu ilkenin nasil yıkıldı
ğını yaşayan hukuk kurallarından iki örnekle kanıt
layacağım. 

Örneğin; istif çiler, karaborsacılar Yargıtayın iç
tihatlarına göre, Ceza Yasasının 401 nci maddesi ge
reğince cezalandırılmaktadırlar. Yüzbinlerin temel 
gıda maddelerini stöklayarak, yüzfbinleri tedirgin eden, 
aç bırakan kişiler bu madde yasalaşırsa, yürüyüşe 
katılan bir gençten daha az ceza alacaktır. Böylesine 
bir çarpıklığı toplumun âdil bulması olanaksızdır. 

Yine, gıda maddeleri üzerinde halkın sağlığına 
zarar verecek değişiklikleri yapan bir kişi, Ceza Ya
sasının 395 nci maddesine göre üç aydan beş yıla 
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kadar hapis cezasıyla cezalandırılacaktır; tasan mad
desine göre, gösteriye kazara, elinde sopayla katılan 
ıbir genç daha fazla ceza alacak ve aldığı cezanın er
telenme olanağı da bulunmayacaktır. 

Söz konusu madde, tecil olanağını ortadan kal
dırmakta, yargıcın cezayı şalhsileştirmesi yetkisini elin
den almaktadır. MalbJkûmiyet kararının toplum vicda
nında benimsenmemesinden korkan yargıç, yasaya 
karşı direnişe geçecektir. Bu ise, tasarıdan beklenen 
sonucun gerçekleşmesinde ciddi bir enıgel olarak kar
şısına çıkacaktır. 

Değerli milletvekilleri, insanlar daha özgür olabil
mek, mevcut özgürlükleri koruyup, mutlu olabilmek 
için yasalara boyun eğerler. Bu inanç ve gereksin
medir yasaları egemen kılan. Bu madde, bırakınız 
daha geniş özgürlükleri getirmeyi, var olan özgür
lükleri de ortadan kaldırmaktadır. Rejime karşı çı
kanları, insan kişiliğini ezen, toplumun değer yargıla
rını, ceza hukukunun temel ilkelerini ayaklar altına 
alan yasaları biçimlendirmekle engellenemez. Rejime 
karşı çıkanlar, toplumun değer yargıları, çağın ge
lişimi ve ilmin doneliği gözönünde tutularak engelle
nebilir, doğru yola getirileMİr. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu söz konusu tasa
rı maddesini yukarıda sıraladığım nedenlerden ötürü, 
değişiklik önergesi getirerek yeni biçimde, ertelenme 
olanağını veren biçimde, o önerge doğrultusunda oy 
(kullanacaktır. 

Saygılarımı sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Keskin. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Ramazan Ça

lışkan, buyurun, 
AP GRUBU ADINA RAMAZAN ÇALIŞKAN 

(tçel) — Değerli üyeler; 

Huzurunuzda görüşülen tasarı hükümleri, 171 sa
yılı Kanunun 1932 sayılı Kanuna muaddel 9 ncu mad
desi hakkındadır. 1932 sayılı Kanunun 9 ncu mad
desi, 171 sayılı Kanunun 18, 19, 21, 22, 23, 24 ncü 
maddelerinin müeyyidelerinde değişiklik getirmiştir. 
Bu müeyyide değişikliği, hapis cezalarında indirme, 
para cezalarında ise çoğaltma şeklindeydi. Diğer bir 
ifadeyle, mezkûr maddelerin hapis cezaları 1/3'e in
dirilirken, para cezaları da üç misli artırılmıştır. Bu 
maddede, tasarıda olduğu gibi, hükmolunacak hapis 
cezalarının beş yılı geçmeyeceği hükmü varıdır. Ta
sarıda ise, «18, 19, 20, 21, 23 ve 24 ncü maddelerin 
hapis cezası şeklindeki müeyyidelerin iki katma, pa
ra cezası şeklindeki müeyyidelerin ise beş katına hük-
molunur» denilmektedir. Hapis cezalarına tavan ola-
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rak da beş yıl getirilmiştir. Yani, iki katına hükmo-
lunacaktır demektir; ama, beş yılı geçemeyecektir. 
Para cezaları için de böyle bir sınır konulmamıştır. 

Muhterem üyeler; şu tasarı metninde aksaklıkları 
takdire şayan bir duygu, anlayış ve muhakemeyle İç
işleri Komisyonu Başkanlığı geri almış ve bu geri alı
nan metin gerçeğe, modern hukuk anlayışına, hâki
min adalet duygusuna ve de her müşahhas olayda 
takdir hakkını yerinde kullanmasına imkân vermiş
tir. Biraz evivel konuşan Cumhuriyet Halk Partili de
ğerli hatip arkadaşımın endişelerini, içişleri Komisyo
nu hazırladığı ve şimdi huzurunuzda, müzakere edi
len metinde tamamen ortadan kaldırmıştır. O metin
de aynen şiöyle söylüyor : 

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

Biraz evvel konuşan arkadaşımızın ve Yüce Mec
lisin muhterem üyelerince zaman zaman endişelerini 
izhara vesile olan hükümler şu madde metni bakı
mından tamamen halledilmiştir İçişleri Komisyonunca. 

Ayrıca tecil konusu, hâkimin takdiri, adaletin te
cellisi gerçeğe uygun hüküm sadır olmasına imkân 
vermek bakımından yerinde olarak aynen muhafaza 
edilmektedir. Tecil müessesesi kaldırılmamıştır. Ada
let Partisi Grulbu, İçişleri Komisyonunun huzurunu
za sevk ettiği metne müspet oy verecektir. 

Grubum ve şahsım adına saygılarımı teyiden arz 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çalışkan. 
Milli Selâmet Partisi Gruibu adına Sayın Şener 

Battal, buyurun efendim. 
MISP GRUBU ADINA ŞENER BATTAL (Kon

ya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
İçişleri Komisyonu 4 ncü çerçeve maddeyi geri 

çekti. Geri çektikten sonra eski maddeyi, eski mad
denin ikinci fıkrasını çıkararak geri getirdi. Bu du
rum CHP - AP anlaşmasına uygun bir durumdur. Ya
ni, toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili olarak ya
pılan hareketler iki misli ceza ile tecziye edilecektir. 
Ceza hadlerini artıralım konusunda CHP - AP anlaş
ması, Komisyon önerisi olarak gelmiş bulunmaktadır. 

Cezaları iki kat artırma, ceza siyaseti bakımın
dan ceza teşdidi iki manaya gelir : Bir, suçları ön
leyici (caydırıcı) manaya gelir; diğeri de, cezaevine 
gönderdiğimiz bir kimse altı ay yatarsa ıslah olmaz, 
aklı başına gelmez, bu adam bir sene yatmalı, iki 
sene ya t̂malı, ıslaJh olmalı; cezanın ıslalh politikası... 
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Değerli milletvekilleri, Türkiye'deki cezaevlerinin 
ıslah edici olup olmadığı hususunda henüz rahatlıkla 
iyi manada hiçibir arkadaşımız görüşlerini söyleyeme
yecektir. Yani cezaevlerine girenler ıslah oluyor, ce
zaevleri ıslah müesseseleridir diyemiyoruz. Ama ne 
diyoruz? Oraya girenler, profesyonel suçlularla da
ha yakından temas ederek, kendilerindeki suç yap
ma cesareti belki de daha fazla artıyor. Yani ceza
evleri, bir mütendbbih olma, ıslah olma yerleri değil, 
suçlulara kötülerin öğretmenlik yaptıkları, profesyo
nel birtakım adamların yanlışlıkları öğrettikleri yer
lerdir. 

ıRunları şunun için söylüyorum : Toplantı ve gös
teri yürüyüşü hürriyetlerini kullanırken, biz bu hür
riyetleri kullanan entellektüel insanları, aydın insan
ları, fikir bakımından önemli düşüncelerini kamu
oyuna duyurmak isteyen insanları, bu vazifelerini ya
parken diğer adi cürümlerde cezaların artırılması hu
susunda herhangi bir politika ortaya koymayan Par
lamento, fikir suçlarında, toplantı suçlarında ceza ar
tırma siyasetini tercih etmiş gözükmektedir. 

Maddede bugün dağıtılan içişleri Komisyonu ra
porunun çerçeve 4 ncü maddeye verdiği son şekli 
okursanız, fazla bir şey çıkmaz. Ne diyor : «171 sa
yılı Kanunun (Yani, Toplantı Gösteri Yürüyüşleri 
Kanununun) 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 ncü madde
sindeki hususlarda cezalı harekette bulunanlara veri
lecek ceza artırılır.» 

Şimdi, bu 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24'ü gözden 
geçirmemiz lazım. Arkadaşlar, biz Konya mitingi 
yaptık 29 Mayıs 1978^de; Fetih Mitingi. O Fetih Mi
tinginde tertip komitesinde ben vardım; ama, karşım
da gördüğüm dövizler vardı, çeşitli dövizler. Bu dö
vizleri birtakım adamların, benim siyasi kanaatimi 
paylaşmayan adamların getirdiğini bir an için düşü
nürseniz, yani suç teşkil eden bir dövizi oraya he
yecanlı bir grutoun veya maksatlı bir grubun getirdi
ğini düşünürseniz, o zaman tertip heyeti olarak bana 
verilecek ceza, kanundaki cezanın 2 katına çıkarılı
yor. Türkiye'de tertip heyeti olmak artık kahraman
lık haline gelecek, kahramanlık haline. Bir fedakâr, 
bir kahraman adam bulacaksınız, bir mitingin açık 
hava toplantısının fedaisi olacak, 5 kişilik tertip he
yeti, orada bir başka sizi sevmeyen bir partinin veya 
kuruluşun kanunları ihlal eden dövizi veya sizin ta
raftarlarınız içinde kanunları iyi bilmeyen heyecanlı 
'bir grubun göstereceği bir pankart, döviz, tertip he
yeti olarak sizin cezanızı 2 katma çıkartacak. Tertip 
heyeti olmak tam bir kahramanlık ve fedakârlık ha
line geliyor, bu madde bu ceza artırımıyla. 
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Toplantının huzur ve sükûnunu bozan veya po
lis, dağıl demiş de topluluğa, dağılmamış; topluluk 
bir anda dağıl emrini organik olarak alabilecek du
rumda olmayaibilir; bunun üzerine polis yakaladıkla
rını «'bunlar dağılmadı» diye pekâlâ yakalar ve mah
kemeye sevk eder. O zaman, sizin 2 misli ceza artırı
mınız, bilesiniz ki, birtakım kaçmasını bilemeyen 
profesyonel olmayan adamları tecziye edecektir ve on
lar cezaevlerinin dejenerasyonuna mahkûm olacaklar
dır. 

Bunları söylüyoruz; bunları ilgiyle dinleyen arka
daşlarımız var, ilgisiz dinleyen arkadaşlarımız var. 
Şüphesiz takdir, bu konuda sorumluluk, arkadaşları
mızın yüce vicdanlarındadır. Biz bu vicdanlara hitap 
ediyoruz ve konuyu böylesine bilgilerinize sunuyoruz. 

Bu şekliyle Türkiye'de ceza hukuku sistemi ye
ni baştan ele alınmadıkça, Ceza Kanunundaki yığın 
suçlarında gerekli düzenlemeler yapılmadıkça, bö
lük pörçük kenarından tutarak hiçbir yere varamaz
sınız. Ceza siyasetinizi radikal olarak ele almaya, 
Avrupa'dan İtalya'dan Almanya'dan aldığınız kanun
larla kuramadığınız hukuk sistemi içerisinde birtakım 
küçük yamalarla bir yere varamazsınız. 

ıBunları saygıyla arz ediyorum; gelen bu şekliyle 
bu maddenin aleyhinde oy kullanacağımızı bildiriyo
rum. Teşekkür ederim, hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Grupları adına başka söz isteyen?.. Yok. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ÖMER 

LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) — Efendim, 
müsaade ederseniz bir şey arz etmek istiyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ÖMER 

LÜTFÜ BRıZURUMLUOGLU (Yozgat) — Evvela 
Sayın Battal'ın geçen celselerde söylemiş olduğu bir 
hususun, kendisinin de dikkat nazarlarından kaçmış 
olduğuna kaniyim. Bunun birinci sebebi: Evvela Yük
sek Riyasetçe bizim esbabı mucibemiz okunmadı. Es-
bab! mucibe daha yeni dağıtıldı, yani okumaya da 
vakit kalmadı, bir. İkincisi, biz esbabı mucibemizde 
Sayın Battal'ın söylemiş olduğu hususları ariz ve 
amile arz etmişizdir. Şöyle ki: 171 sayılı Kanunun 
5 nci bölümü, ceza hükümlerini ihtiva etmektedir. 
Kanunun 18 ve 24 ncü maddelerinde yer alan ceza 
hükümleri, 1932 sayılı Kanunun 9 ncu maddesiyle 
hapis cezaları üçte bir oranında, para cezaları üç 
misli artırılmıştır. Bundan sonra 2248 sayılı Kanun 
çıkmıştır, yani bu arz ettiğim 1932 sayılı Kanundan 
sonra. 2248 sayılı Kanunda değişik 5435 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesiyle de cezalar bir misli daha ar-
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tınimış, hatta 50 mislinden 3 misline kadar yazılı pa
ra cezaları da artırılmıştır. Hal böyle olunca, 171 sa
yılı Kanunda yer alan para cezaları ilk defa 1976 ta
rihinde yürürlüğe giren 1932 sayılı Kanunla üç mis
line, daha sonra çıkan 2248 sayılı Kanunla 1 . 1 . 1971 
tarihinden 31.12.1972 tarihine kadar da yürürlüğe 
girmiş bulunması hasebiyle üç misline çıkarılarak, 
bugün kanunda yazılı para cezaları 9 misline çıkarıl
mıştır. 

Şimdi biz bu kanunla, bu 9 ncu maddeyle metin
lerde para cezalarını dokuz misline mukabil beş kat 
'artırılarak hükmolunacağını söylüyoruz. Söyleyince 
de, bugün halen meriyette bulunan mevzuatın dışın
da biz daha az bir ceza hükmedilmesini talep etmiş 
bulunuyoruz, değişiklik getirdiğimiz madde ile. Hal
buki bu arada dokuz misli ile beş misli arasında bü
yük bir fark olduğundan, eğer bugünkü çıkacak olan 
bu kanunla ceza verilmesi gerektiği takdirde, dört 
misli, yani bir nevi kısmi af getirmiş oluyoruz. Bu da 
ceza hukukunun prensiplerine aykırı olduğundan ka
nunumuzda, yani geri aldığımız maddede tedvin et
miş olduğumuz husus, gerek Battal'ın, gerek bilhassa 
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Temsilcisinin söyle
miş oldukları bütün mahzurları ortadan kaldırdığı 
kamsıyla getirdik bunu. Onun için tekrar bir defa 
daha okunduğu takdirde arkadaşlarımız tarafından, 
bizim gayemiz kanunun tamamen hukuk prensipleri
ne uygun olduğu. Tecil, erteleme prensibini tamamen 
ertelenemez prensibinin dışında tutarak, ertelenebile
ceğini de getirmiş olmakla ceza hukukunun diğer 
maddeleri ile mütenazır bir madde hazırlamış oluyo
ruz., 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon. 
Şahısları adına Sayın Gazalcı, buyurun efendim. 

Süreniz beş dakikadır Sayın Gazalcı. 

MUSTAFA GAZALCI (Denizli) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Türkiye'nin içinde yaşadığı bunalım, şiddet, terör 
ve bunlara çözüm bulmak isteyen Parlamentomuz. 
Ancak günlerdir yapılan, Anayasanın birtakım, temel 
hak ve özgürlüklerini kısıtlayarak bu yasaları geçir
diğimiz zaman, arkasından gelecek birtakım yasaları 
geçirdiğimiz zaman; sanki şiddet, terör duracakmış 
gibi kamuoyunda ters bir koşullandırma. 

Şimdi bugün burada görüştüğümüz şu madde, top
lantı ve gösteri yürüyüşünü bir hak değil; sakın, ya
parsanız, cezalarınız artar; bunun için girişimde bu
lunursanız, düzenleme kurulu olarak başvurursanız, 

mevcut cezalar artırılır, beş yıla kadar hapis yatarsı
nız. Ateş doldur, tutma yanarsın. 

Arkadaşlar, toplantı ve gösteri yürüyüşü Anayasa
mıza göre temel bir haksızlığı, bir meslek grubunun, 
ya da toplumdaki bir grubun haklarını en masum bi
çimde savunabilmek için bir göstergedir, oturup ko
nuşmadır, yasal olarak yürümedir. Zaten yasanın bü
tününde «Şunlar, şunlar, şunlar toplantı yapamaz
lar^ diyor. 

Ben korkarım cezalan bu kadar artırdıktan sonra 
en bilimsel konularda bile yönetimler hoşuna gitmez
se eğer tartışmak için, toplantı yapmak için başvura-
mayacaklar, ya da geniş bir yerde bir söyleşi toplan
tı yaparken, gelecek polis «Siz izin aldınız mı?»„ 
«Hayır». «İzinsiz bir toplantı yapıyorsunuz, öyleyse 
cezanız şu kadardır»». 10 kişi, 15 kişi yüksek sesle 
konuşamayacak. Bu bir suskunluk yaratacak; ya da 
20 kişi, 30 kişi, yürürken bir konuyu tartışacaksınız. 
Diyecekler ki «Aman, Toplantı ve Gösteri Yürüyü
şü ne, 171 sayılı Yasaya aykırı davrandı»'. Hemen ce
zası verilecek. 

Değerli arkadaşlarım, bugünkü bunalım zamanla 
taa başında bu toplantı ve gösteri yürüyüş hakkını, 
Anayasal hakkını en doğal bir biçimde kullanan grup
ların sesleri dinlenilmedi, dinlenilmedi; sorunlar çö
zülmedi, şimdi o sorunlara ekonomik çözümler bu
lunamayınca polisiye önlemler alınıyor. Ama Mec
lisimizdeki doğal tepki, demokrasiden yana tepki gö
rülünce (geçen sefer Komisyon Başkanıyla aynı asan
sörle çıktık, «reddedilecekti, onun için geriye çektik» 
dedi) biraz daha yumuşatılarak getirildi. Neydi o? 
«Ertelenemez cezalar hiçbir suretle», diyor daha ön
ceki tasarıda. Yani, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri' 
ne aykırı hareket edene verilen ceza ertelenemeyecek. 
Adam zimmet suçuyla yargılanıyor, erteleniyor; adam 
milyonlar vuruyor, erteleniyor. 

Değerli arkadaşlarım bu cezaların kime işlediği 
belli. Ceza yemiş olanlar bile, mesela Türkiye'de yo
lunu bulup kaçmışlardır, gitmişlerdir. Şunu söylemek 
istiyorum : Biz toplantı ve gösteri yürüyüşünü bir 
hak olarak mı düşünüyoruz, cezalandınlacak tehlike
li bir ateş mi? Bütün mesele bu. Bize göre şudur yö
netimin görevi, Parlamentonun görevi, demokrasinin 
görevi: Toplantı ve gösteriyi yasal olarak yapınız, 
haklarınızı söyleyiniz. Öğrenciler böyle başladı. Ame
rikan Filosuna böyle karşı çıkıldı. Üniversitede öğ
renciler ilkin «kitap sorunumuz»! var dedi, ilkin «şu 
sorunlarımız var», dedi, «Yurt sorunlarımız var»ı de
di; ama hiçbirimiz tınmadık. «Sokaklar yürümekle 
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aşınmaz» dedik. Grupların karşısına gruplar yığdır
dık. 

Ben özellikle şunu rica ediyorum : Dünyanın her 
tartılında cezaları artırırsınız; 2C! fkat, 30 kat artırırsı
nız. En masum'hakları toplantı ve gösteri yürüyüşü 
hakkını kullanılmaz bir hak gibi gösterirsiniz; o za
man gizlilik, o zaman terör çıkar ortaya. Kamuoyu
nu da ters koşullandırırsınız, tşte paketi çıkardık, ar
kasından Anayasayı da değiştirirsiniz, bakarsınız olay-
lai' durmaz. 

Değerli arkadaşlarım, toplantı yapmak... Evinize 
çağırırsınız 20 kişiyi, gelin bugün bir söyleşelim der
siniz, Bir konu da açarsınız, bir sanat konusunu gö
rüşürsünüz, ya da en doğal halk, günün siyasi olay
larını konuşursunuz. Polis gelir hemen, biraz sonra 
getirtecek valinin, kaymakamın sözlü emriyle, polis 
kılığında, ya da birisi; «Vay!.. Toplantı ve Gösteri 
Yürüşüne aykırı hareket ettiniz»... 12 Mart'ta yaşan-
di, Sabahattin Eyüboğlu'lar bunun için götürüldü, 
Vedat Günyol'lar bunun için götürüldü. Onun için 
ceza artırmak çözüm değildir. Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşlerine aykırı hareket eden... Bir kimse Tan-
doğan'dan geçerken, ne diyor şu adamlar diye şöyle 
bir baksa, üç, beş kışkırtıcı ajan çıksa oraya, diye
lim ki, «Değerli arkadaşlar şöyledir, böyledir»: diye 
nutulk atılsa, sizi de gelse oradan götürseler, sizin ço
cuğunuzu götürseler, sizi götürseler (o toplantı ve 
gösteri yürüyüşü yasaktır, ya da bir sürü formalitesi 
olduğu için başvuramamıştır; çünkü kullanılmaz bir 
haktır) o zaman ceza alacaksınız. 

Yani cezalan artırmak, ya da biraz yumuşatarak 
buraya getirmek sorunları çözmez. Sorunların çözü
mü gerçek terör neredeyse, ekonomik ve toplumsal 
konularda Parlamentomuz soğukkanlı araştırma ya
pıp çözüm bulmalıdır. Bu duygularla tümünüzü say
gıyla selamlarım. (CHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Gazalcı. 
Şahısları adına Sayın Kemal Anadol?.. Yok. 
Sayın Ertuğrul Günay?.. Ydk. 
Sayın Süleyman Genç?.. Yok. 
Sayın Ferhat Arslantaş?.. Yok, 
Sayın Mustafa Kemal Aykurt?.. Yok. 
Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu, buyurun efendim. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Muhterem arkadaşlar; 

Bu maddedeki «tecil edilemez»! hükmü, madde
den çıkarılmıştır. Zaten ben Adalet Komisyonunda 
da buna karşı idim. Çünkü tecil hâkime verilmiş bir 
takdir hakkıdır. Cemiyetler adalete ne kadar yakla

şırsa o derece netice almış oluyorlar. Tecil bir af de
ğildir, şartlı bir aftır. Hâkim kendisine verilen tak
dir hakkını yerinde kullandığı takdirde tecil iyi bir 
müessesedir. Kırk yılda bir şeytana uymuştur, tesa
düfen suç işlemiştir. Küçüktür, yaşlıdır, bir daha suç 
işlemeyeceği sonuç ve kanaatine varıldığı takdirde hâ
kim tarafından suçu tecil edilir. Tecil demek, tarna-
miyle af değil, 5 sene içerisinde bir daha suç işlediği 
takdirde hem bu ceza hem de yeni işlediği suçtan 
ötürü verilecek ceza çektirilecektir. Binaenaleyh, ce
zanın ıslah ve ibret gayesi böylece yerine getirilmiş 
oluyor. Tecili kaldırmanın doğru olmadığı kanaatün-
deydim ve Komisyon da geri alarak bu hükmü kal
dırmış ve böylece bu metin daha ihtiyaca cevap ve
rir hale getirilmiştir. Cezadan maksat ıslah ve ibret
tir. Bu 1 nci fıkrada cezalar bir miktar artırılmıştır. 
Tabii cezanın azı suçluyu şımartır, çoğu da isyan et
tirir. Binaenaleyh, zaten ceza kanunlarında asgari ve 
azami hadler vardır. Hâkim suçlunun geçmişini, hali 
hazırdaki durumunu, içtimai durumunu, okuryazar 
olup olmadığını nazara alarak bu suçları ayar eder. 
Yani suça göre ceza... Suç ve cezanın adil olması la
zımdır. Adil olmazsa zaten istediğiniz kadar cezayı 
artırın, bir netice alamazsınız. 

Benim bu hususta söylemek istediğim, mademki 
«tecil edilemez», hükmü metinden çıkarılmıştır ve 
böylece bu benim Komisyonda savunduğum fikir böy
lece tarafınızdan da kabul edilmiştir ve daha ihtiyaç
lara cevap verir hale getirilmiştir; bu metnin bu ha
liyle kabulünü arz eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 
Bu madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum 

efendim : 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine ilişkin 
bazı kanunlarda değişiklik yapılması ve bunlara ye
ni hükümler eklenmesi hakkında Kanun tasarısının 
çerçeve 4 ncü maddedeki madde 9'un kaldırılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Konya 
Şener Battal 

İstanbul 
Fehmi Cumalıoğlu 

Kahramanmaraş 
Hasan Seyithanoğlu 

BAŞKAN — Okunan 
'or mu? 

Erzurum 
Korkut özal 

Urfa 
Salih özcan 

Yozgat 
Hüseyin Erdal 

önergeye Komisyon 1 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ÖMER 
LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon ve Hü
kümet katılmıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemdştir. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
7 nci madde esasen eskiden 8 nci madde idi; fa

kat değişiklik: yüzünden 7 nci madde oldu. 
MADDE 7. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun 3006 sayılı Kanunla değişik 154 
ncü maddesinin 3 ve 4 ncü fıkraları aşağıdaki biçim
de değiştirilmiştir. 

«Madde 154. — Kanun tarafından kendilerine ve
rilen veya kanun çerçevesinde kendilerinden istenen 
adliyeye ilişkin görev veya işlerde kötü kullanım ya 
da savsaklama ve gecikmeleri görülen Devlet me
murları hakkında C. Savcılığınca doğrudan doğruya 
kovuşturma, yapılır. 

Kolluk kuvvetleri amir ve memurları hakkında 
yukarıdaki fıkra gereğince kovuşturma yapılabilmesi 
valinin doğrulaması ve Adalet Bakanlığının iznine 
bağlıdır. Kovuşturma yapılması vali tarafından doğ
rulanmadığı veya Adalet Bakanlığınca izin verilme
diği durumlarda mağdur veya mağdurlardan her bi
ri, mağdur ölmüşse yasal mirasçıları Yargıtay Baş
kanları Kurulu nezdinde itirazda bulunabilirler. Bu 
kurulun kararı kesindir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde grupları adına Sa
yın Şener Battal, buyurun efendim. 

MSP GRUBU ADINA ŞENER BATTAL (Kon
ya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu mad
de, polisleri, siyasi parti genel başkanlarının doku
nulmazlık seviyesine çıkaran bir maddedir. 

Polis bir eve girdi,- nâsı ızrar etti, dövdü, öldürdü 
veya 'kadının ırzına geçti, böyle kötü bir polis tasav
vur «diniz - tenzih ediyorum polis camiasını - bu po
lis hakkında zarara uğrayanlar, mağdurlar, müşteki
ler vali müsaade etmedikçe, Adalet Bakam da valinin 
bu kararını onaylamadıkça bu polis hakkında dava 
açmak mümkün değildir. Şikâyetçi olmak mümkün 
değildir. Böylesine önemli bir maddeyi konuşuyorsu
nuz. Aile mefhumuna saygı duyanlar, ahlak mefhu
munun mukaddesatına inananlar, Türk geleneklerinin 
önemine inananlar, polisin kötülüğüne karşı vatan-

j daşı çaresiz bırakan, polisi dokunulmazlık ve temi
nat bakımından parti genel başkanlarının seviyesine 
çıikarmak isteyenler, bu maddeye evet derler. 

I Heyecanla ifade ediyorum, çünkü bu tartışmalar
da Milli Selamet işin başından beri böylesine çıkma-

I saydı, siz bugün bu maddeyi anarşiyi önlüyoruz diye 
| vızır vızır geçirtirdiniz. Onun için önemle hatırlatı

yorum. Görüştüğüm bakan arkadaşlarım, komisyon 
ilgilileri, milletvekili arkadaşlarım «bu nasıl olur» di-

I y o i -
Şimdi rica ediyorum, bu maddeyi geçirtmeyeceği

mize güven istiyoruz. Eğer bu maddeyi geçirtmeye 
{ tevessül ederseniz, öyle bir niyetiniz varsa açıkça söy

leyeyim, engel yapacağız. Şimdiye kadar bu kanunîa 
I 'ilgili engel yapmadık. 

j İZZET AKÇAL (Rize) — Zahmet etmeyin geri 
r alacağız. 

SELAHATrİN AĞAR (Aydın) — Engel yapın. 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Sataşmakla bir 

I şey olmaz, karşılıklı iyi niyetli' olalım, faydalı şeyler 
I söylüyorum. Senin aile efradına da taalluk eder bu 
I madde, onun için dinle. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Biz geri alıyoruz mad-
I deyi, 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Çok memnun ol-
I dum. Sayın Akçal çok güzel bir şey söyledi, «bu 

maddeyi geri alıyoruz»| dedi. Çok memnun oldum. 
I Eğer alksi olsaydı engel yapacağız demek istemiştim. 
I Açuk oylama isteyeceğiz, 20 - 30 - 50 tane önerge ve-
I receğiz! diyecektim, ama bunları söylemiyorum, Ak-
I çal'a huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu intibah 
I güzel şeydir. İşte şimdi Parlamento zafer kazandı, 
I demokrasi zafer kazandı. Bu kanunu hızla geçirelim 
I diyenler, rüzgâr gibi geçirelim diyenler, üç beş anar-
I şiste teslim olup Parlamentonun etkinliğini unutmak 
I durumunda olan heyecanlılar yenildi, Parlamento za-
I fer kazandı. Niye? Böylesine haklı bir meselede şim-
I di ittifak halinde bu yanlışı düzeltiyoruz, arkadaşıla-
I rımı tebrik ediyorum ve iMeclis anarşi kanununu hız-
I la geçirsin diye kapalı kapılar ardında konuşanlara 
I da sesleniyorum, Meclis en iyiyi tartışarak bulur. 
I Meclis müzakere meclisidir; emir alan Meclis, oldu-
I ğu gibi kanunları geçirten, emir altında olan bir mec-
I üs, naib meclis değildir, milletin arzularına cevap 
I veren bir meclistir; onun için bu memnuniyetle, he-
I pinizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim; sağ olun, 
I var olun değerli arkadaşlarım. (CHP ve MSP sırala-
I ruıdan alkışlar). 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
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AP Grubu adına Sayın Ramazan Çalışkan, buyu
runuz efendim. 

AP GRUBU ADINA RAMAZAN ÇALIŞKAN 
(İçel) — Değerli üyeler, huzurunuzda görüşülmekte 
olan metin, geçen yıl Adalet Komisyonunda müzake
resi sırasında tasarı metninden çıkartılmıştır, biraz 
evvel konuşan Sayın Şener Battal arkadaşımın hu
ğun teşekkürüne layık gördüğü arkadaşlar, bir yıl 
evvel bunu tasandan çıkartmışlardı, herhalde yeni 
öğrenmiş oluyorlar. 

Ayrıca, sözlerime başlamadan evvel bir hususu 
açıklamak zaruretini hissediyorum. Şahsına büyük 
hürmetin olan Şener Battal arkadaşım, birkaç birle
şimden beri bir üslup imal etmektedir, tasarıyı havi 
metinleri Yüce Heyetinize göstererek «Şu elimizdeki 
metinleri 450 milletvekilinin 400'ü bilmemektedir» 
gibi veyahutta «Beni dikkatle dinleyen var, dikkat
sizce dinlemeyenler var» gibi. Şahsına, üslubuna el
bette hürmetimiz var, fakat biz Yüce Meclis huzu
runda bu üslubu zait addediyoruz, şimdilik söylüye-
ceğimiz söz de bundan ibaret kalsın. 

Değerli arkadaşlarım, huzurunuzda bulunan bu 
tasarı metni, birçok sakatlıkları havidir ve hepimizin 
şu anda anladığı gibi bu redde mahkumdur, kanun-
laşmayacaktır. Bu, Meclisin elbette başarısı olacak
tır, bir meseleyi dirayetle takdiri olacaktır. 

Şu sebeplerle takdiri olacaktır: Evvela bu mem
lekette adli zabıta el'an kurulmamıştır, adli zabıta- . 
nın kurulmadığı Türkiye'de cumhuriyet savcıları 
mevcut polis teşkilatı, zabıtaya iş gördürme zarure
tindedir. 

Savcı, adaletin önemli bir uzvudur, onu adalet me
kanizmasından ayırmak mümkün değildir, icra nokta
sındadır verdliği emirlerin yerine gietlMlmemesi kendin
den ziyade, otoritesinden ziyade adalettin yerine geti
rilmemesini, gecikip gecikmemesi meselesini ifade 
öder. Ayrıca, bir eşitlik meselesi de var. Eğer bu me
tlin kanunlaşırsa diğer memurlar hakkında adli mese
lelerden dolayı savcı resen takibat yapacak, ama za
bıta mensubu olan amir ve memurlar için şu metin 
ıkanunlaşırsa kovuşturma açamayacak bu da memur
lar arasında bir eşitsizliği ifade eder. 

Hele hele metlinde öylesine bir çıkmaza .sokma du
rumu var ki, metni hazırlayan şüıpheSİz bir hukukçu 
olsa gerek; hani ormana demişler «Senli kesen balta», 
«sapı benden» dermiş orman da. Bu misalde bakınız 
satvcı, a'dîiye ile ilgili görevden dolayı vazifesinden 
dolayı zabıtaya bir emir verecek, «şunu yap» diye. 
Eğer, zalbıta bunu yapmazsa savcı valiye diyeöök kî, 

«'böyle bir emir verdim, bir işlem istedim, zabıta bu
nu yapmadı, ne diyorsun?» Vai, «Evet, öyledir» der
se, Adalet Bakanına yazacak savcı, Aldalet Bakanı da 
o memur hakkında «vazifeyi ihmal veya suiistimalden 
dolayı dava açabilirsin» derse, o memur hakkında sav
cı dava açabilecek. Bakınız savcının ve adaletin dü
şürüldüğü duruma. 

Bu olmaz, böyle şey olmaz, böyle bîr şey bu Mec
listen geçmez. 

2.- Farzediniz ki vali, «Ben doğrülarmyörum, bu
nun aslı yok» dedi. Savcı ne yapacak? Adalet Baka
nına müracaat edecek, diyecek ki, «Böyle bir suiisti
mal veya ihmalini gördüm falan zabıtanın, senlin va
lin (böyle 'bir şey ydkltur) dedi, doğruJamadi, sen ba
na izin ver, valiye rağmen davayı açayıım» diye. Ada
let Bakanı da, «Hayır yoktur, valim doğru söylüyor» 
dediği vakit, savcının yapacağı iş orada bitiyor. Bu 
halde ilgili veya ötaüşSe mirasçısı, Yargıtay Dava 
Daireleri Başkanlarından mürek'kep bir kurula itiraz 
edteeek, 

Değerli arkadaşlarım, değerli hukukçu arkadaşla
rım çok iyi bilirler, daireler kendi mesafelerini ne 
zaman, nasıl çıkartabiliyor Yargıtaydia? Umumi He
yet nasıl toplana'biliyor? Değil ki yüzlerce, binlerce 
şi!kaxet, bir gece Yargıtay DaVa Daireleri başkanları 
toplanacak bunu hal içlin. Bu imkânsızlığa, adaletin 
çok önemli bir uzvu olan savcıyı mahkûm etmek, 
adalete büyük darbe vurmak demektir. 

Bu bakımdan biz, Adalet Komisyonu! üyesi olarak 
ibunu 'metinden çıkarttık arkadaşlarını geçen yıl. Bunu 
şerefle ifade ediyorum, size izafeten, niyabetten görev 
yapan Adalet Komisyonunda çıkarttık. Bu metnin ka-
nunlaştmaması istikametinde, tasarıdan çıkartılması is
tikametinde, Adalet ParltiM Grubunun görüşü vardır 
ve o istikamette kulanılacaktır reyi de. 

Saygılarımı teyit ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çalışkan. 
Cumhuriyet Halik Partisi Grubu adına Sayın Ak-

soy, buyurun efendim. 
CHP GRUBU ADINA MUAMMER AKSOY 

(istanbul) — Sayın Başkan, değerli aıflcadaşlanm; mü
zakereler gösteriyor ki, ekonomik ve sosyal alanlar
da birbirinden ne kadar farklı görüşlere sahip olur
larsa oteunlar, bazen partÜ'Ier aklın ve hukukun gere
ğinde birikebiliyorlar. 

Cumhuriyet Halk Partisi de, başından beri, önce 
kurduğu özel körniSyonda, sonra Grubunda aldığı 
kararda, bu 154 ncü maddenin Millet Meclisi ilgili 
komisyonundan geldiği sekideki metninin değiştMl-
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mesi tezini savundu. Çünkü, daha önce arkadaşları- I 
mın da belirttikleri gibi, bizde zaten aidli zabıtanın I 
bulunmaması, adaletin tecellisinde büyük bir aksaklık I 
yaratıyor. Bir de savcının, zabıta memurları üzerinde- I 
M tek olanağı, görevlerini kötüye kullanan, suç işle
yen zabuta memurları hakkında da!va açabilme olana
ğı da ortadan kaldırılacak olursa, gerçekten savcılar, 
zabıtaya sözlerini hiç geçiremeyeceklerdir. 

Ben şahsen Ankara ve istanbul'da, bi'lhalssa toplum I 
suçlarıyla ilgili davalara bakan savcılarla, birbuçufc yıl I 
kadar önce temas -etitım; «Acaba ne gibi ihtiyacınız 
var kli, yasal olarak, bu karşılansın» diye sordum. Ko
nuştuğum savcıların hepsinin ittifakla söylediği şuy
du: «Zalbıta bizi dinlememektedir. Onun için sicil yet
kesi dahil, hiç olmazsa adli işler balkımından savcılığa 
varilmdidir ki, savcı, zabıta üzerinde yetki ve s'öz sa
hibi olabilsin.» 

Şimdi arkadaşlar, getirilen bu tasan ile tam aksine, 
suç işleyen bir zabıta memuruna karşı dava açma ola
nağı bile savcının elinden almış olacaksınız. O zaman 
savcı, hakikaten polisin karşısında boynu bükük duru
ma düşecek. 

İşte bu yanlışlık düzeltilmiş oldu; grup kararı ile. 
Ötdki partiler de anlayış gösterdi; ve gayet mükemmel 
bir anlaşmaya varıldı! İşte diyalog dediğimiz, bu ba- .1 
kımldan işe yarar. Onun için ben fazla konuşmayı ge
reksiz buluyorum. 

Sadece, bu münasebetle iki cümleyi burada ifade 
edeceğim. O da, artık, bir an önce, adli zabıtayı ger
çekleştirme zorunluğudur. Adli zabıta gerçekleşmez
se, idareden emir alan ve dolaylı olarak siyaset adam-
larindan emir alan - siyaseti kötü görenlerden değilim; 
ama siyasetle meşgul olanlar particilik yapabilir - on
lardan emir alan zabıta, görevlerİnıi yaparken tarafsız 
davranmayabilir. Bu bakımdan, maddenin konuşulma- I 
sıridıa bu arzuyu da grup adına dile getiriyorum. Bir 
an önce adli zabıtanın kurulması için bütün partiler 
işbirliği yaparak, bir kanun metni getirmelidirler. 

Sonuç olarak : Zaten benimseneceği anlaşılan 
154 ncü maddedeki değişikliğin reddedilmesini, yani 
yasadaki eski 154 ncü maddenin aynıen muhafaza edi-
raösini teklif ediyoruz. Grubumuz böyle oy kullana
cak. Ancak bir noktada içlim sızlayarak bu teklifte bu
lunuyorum: 154 ncü maddenin asıl metnine bakaHsa-
nız - tabii arkadaşlarla bu balkımdan görüşümüz ay- I 
rılıacak - çok Osmanlıca deyimler vardır; halbulki bu 
gobirilen metin, helkesin anlayacağı Türkçe bir dille 
gelmiştir. Bu yeni metin reddedilince, yine, o halkın 
okuduğu zaman zor anlayacağı metine dönmüş ola- | 
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cağrz. Bunun dışında, ret kararı tamamen adalete uy
gun ve hukuk devletinin işlemesi doğrultusunda ya
rarlı bir karar olacaktır'. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Şahıslan adına, Sayın Mustafa Gazalcı. 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) — Sayın Yıldı-

nm'a veriyorum söz hakkımı. 
BAŞKAN — Sayın Yıldırım'a söz hakkınızı ver

diniz. Buyurun Sayın Yıldırım. 
HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Başkan, çok 

değerli arkadaşlarım; 

Ceza Muhakemeleri Usulü Yasasının değişikliği
ne dair ele alınmış, eski tabirle tedvin edilmiş, düzen
lenmiş, 154 ncü maddeyi bir hukukçu arkadaşınız ola-
raik çok korkunç kabul ediyorum. Gerçekten siyalsal 
partiler, bununla uğraşan arkadaşlarımız, eğer bu mad
de üzerinde anlaşmamış olsalardı, madde metni Mil
let Mecllisinden ve Senatodan geçip kesinleşmiş olsa 
idi, adli görevini ifa eden kolluk kuvvetlerinden bin
isi, örneğin, emniyet müdürü, komiser veyahut da bek
çiye varıncaya dek, bir suçu işledikleri zaman bunla
rı yargıcın statüsüne tabi tutmuş oluyorduk ki, mil
letvekili dokunulmazlığını götürüp bir bekçinin iki 
omuzuna koymuş oluyorduk. Ama, memnuniyetle 
görüyoruz-ki, siyasal partiler bu madde üzerinde an
lamışlardır; maddenin rdddi hususunda birilikte oy 
kullanacaklardır. Bu yoldaki karar, gerçekten üzüntü
müzü hafifletmiş oldu. 

İzin verirseniz kısaca iki konuya dokunmak iste
nim : Kolluk kuvvetlerinin, malum olduğu üzere iki 
görevi var. Bunlardan birisi idari görev. İdari glörev-
Isrini ifa ettikleri zaiman bir suç işlerlerse, maltım ol
duğu üzere, bu suçtan ötürü halklarında Memurin Mu-
hakemat Kanunu yürür. Bir de kolluk kuvvetlerinin, 
işte bana göre önemli olan hulsus bu, adliyeye müte
allik işlerde işlemiş oldukları suçlarıdır. Eski metin, 
gayet yasal, gerçekten mantığa uygun. Böyle bir. suç 
ihbarım alan Cumhuriyet Savcısı, resen o memur hak
kında; polis memuru, bekçi olabilir, jandarma olabi
lir; doğrudan doğruya dava açar. Açtığı dava ile sa
nığı, suçluyu, zanlıyı mahkeme huzuruna çıkarabilir
di. Halbuki hazırlanmış olan yeni metnin 2 nd fıkra
sında ise, bizim kaba tabirle arabayı yokuşa sürmüş 
oluyoruz. Adliyeye müteallik suçu işlediği zaman, kol
luk kuvvetlerine mensup bir memur, örneğin bir bekçi, 
bir ihzar müzekkeresini infaz ediyor, veyahut da suç 
lilhlban alıyor, gidiyor toplu halde 5 - 1 0 kişiyi karako
la getiriyor, bir de sıra dayağına çekiyor bunları, bu, 
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adi görevdir. Suç ihbarı olduğu zaman, Cumhuriyet 
Savcısı resen, eğer metin yasalaşmış olsa, reisen bunun 
hak!kınlda dava açamayacak, vali doğrulamış olacak, 
ondan sonra Adalet Bakanlığı izin verecek dava aça
cak. Adalet Bakanlığının izin vermemesi halinde, Yar
gıtay Geza Genel Kurulu, Yargıtay Ceza Başkanları 
Kumlundan müteşekkil bir kurula bunlar hakkında 
müracaat etmiş bulunacaktır. 

Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ne mak
satla, hangi amaçla, ne suretle hazırlanarak Parlamen
to huzuruna getirildiğini bilmiyorum. Demin de ifa
de ettim, bir hukukçu arkadaşınız olarak, memnuni
yetimi gerektiren nokta şu': Partili arkadaşlarımız, 
partililer bu madde üzerinde anlaşmışlardır. Her hal
de ret oyu vereceklerdir. Bu bakımdan bu karara va
ran arkadaşlarıma huzurlarınızda saygılarımı s unu yo
run?, 

Teşekkkürler ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
Sayın Kemal Anadol?.. Yok. 
Sayın Erituğrul Günay?.. Yok. 
Sayın Süleyman Genç?.. Yok. 
Sayın Ferhat Atfsiantaş?.. Yok. 
Sayın Mustafa Kemal Aykurt?.. Yok. 
Sayın İsmail Hakkı Köylüoğhı; buyurun efendim. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Muhterem arkadaşlar, söz ataıama selbep, bu madde- t 
nin değişik şeklindeki son fıkrasını çıkarmak üzere bir 
önerge vermiştik. Sonradan Yüksek Meclisin temayü
lüne baktık, önergemizi geri alacağız. 

Yalnız bu getirdiğimiz, şu idi; bunu zapta geçir
me bakımından 1 - 2 dakikanızı alacağım. Deminden 
hocam gayet güzel bir şey söyledi. Dedi ki, «Adalet
ten sürat bekliyoruz, doğruluk bekliyoruz; masrafsız 
adalet istiyoruz; ama buna rağmen delilleri toplayıp, 
eğer muhkem olarak adalet huzuruna, hâkimin huzu
runa suçluyu çıkarmazsanız, adalet bir şey yapamaz. 
Onun için adli zabıtaya ihtiyaç olduğu çoktan beri 
söylenmektedir; ama hiçibir iktidar da bunun üzerinde 
durmamaktadır, duracağını da zannetmiyorum.» 

Adalet istiyoruz da, adalet çabuk olsun, doğru 
olsun diyoruz; ama gereğini yerine getartniyoruz. Yal
nız bazı tasarılarda değişiklik yapmak istiyoruz. Bun
lar da devede kulaktır. Asıl hedefe varmak için yol 
bu değildir, bunu söylemek istiyorum. 

Bu önergemizde şunları getirmiştik biz; amme da
va açmak yetkisine sahip Cumhuriyet Savcılarının doğ
rudan doğruya el koyduğu ağır cezalık suçlarda, tu
tuklu suçlar', Cumhuriyeti ortadan kaldırmak maksa-
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dıyla işlenen suçların hazırlık tahkikatı yaptığı sıra
da zabıtayla münaseJbelt yenliden düzenlenecek ve bu 
türlü suçların hazırlık tahkikatının en kısa zamanda 
sonuçlandırılması lazımdır ve doğruydu bu. Çünkü, 
ağır cezalı suçlarda savcı bizzat yapsın; jandarmaya 
bırakıyordu, polise bırakıyordu; bu doğru değildir. 

İkincisi, bu zamana kadar, bu kadar önemli dava-
laüia, bir şahit veya bilirkişimin daveti, hakimlerin 
getirıilme'sıi bir mesele oluyordu. İşte -bununla biz bu
nu sağlamak isti)yorduk; ama temayül başka türlü ol
du. Bunun için bunun üzerinde de durmuyoruz. 

Sonra asıl mühim olan, 154 ncü maddenin son fık
rasında yapılan değişiklikle zabıta amirleri hakkında 
adli görevlerini ihmal veya suiistimal suçlarından ko
vuşturma yapılmadan önce valilerin de görüşlerinin 
alınması suretiyle bu gibi görevlilere bir emniyet ge-
tinilmek isitenüyordu. Bu da temayüle göre kabul edi
lecek durumda değildir. 

Asıl biz bu-verdiğkriiz önergede şu son fıkrayı çı
karmıştık. Hakikaten çıkarılması da lazımdı. Birçok 
hukukçular bunun bu maddede yer almasını doğru 
bulmuyorlardı. Biz de doğru bulmadık, önergemizi 
ona göre vermiştik. Hükümet tasarısının 14 ncü mad
desi Adalet Komisyonunda kabul edilmemiş, İçişleri 
Komisyonu bu metni aynen benimsemiştir. Bu metin-
d:\ zabıta amir, memurları hakkında kovuşturma ya
pılırken resmi mercilerce izrn verilmemesi halinde, so
nunda Yargıtay Başkanlar Kuruluna görev verilmek-
tedJ, 

Bilindiği gibi, Yargıtay, yüksek mahkemeler ara
sında yer almaktadır. Anayasanın 139 ncu madd'eslns 
göre; Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen hüküm
lerin son inceleme merciidir. Buna karşılık Hükümet 
tasarısında ve huzurunuzdaki metinde Yargıtay Baş
kanlar Kuruluna idari bir görev verilmiştir. Daha ko
vuşturmanın başında yargının en üst düzeyinde çalışan 
ibaşkaniarın görüşlerini açıklamak gibi sakıncalı bir 
durum ortaya çıkacaktır. Zabıta amir - memurlarına 
Pişkin bu tür kovuşturmaların sayısı binlerin üzerinde
dir. Hal böyle olunca, Yargıtay Başkanları, asıl gö-
îvvhini bırakacak ve bu bütün görevlerini ve mesai
lerini bu işlere harcayacaklardı. 

Biz de bunu doğru bulmadık, sakıncalı bulduk; 
önergemizle bunu çıkarmıştık; fakat şimdi Meclisin 
temayülüne göre bu maddenin tümünün çıkarılması 
arzu edilmektedir. Biz de temayüle uyarak önerge
mizi geri alıyoruz. 

Bu husustaki söyleyeceklerim budur, saygılarımı 
ara eder'im. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 
Bu matfkie ile ilgili önergeler vardır. Evvela geliş 

sırasına göre okutuyorum: 
Miİldt Meclîsi Başkanlığına 

Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine İlişkin 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bunlara 
Yeni Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı-
nm; 

Çerçeve 7 nci madde içindeki maldde 154*ün ikin
ci'fıkrasının kaMırı imasını arz ve teklif ederiz. 

Konya Erzurum 
Şener Battal Korkut Özal 

İstanbul Urfa 
Fehmi Cumalıoğlu Salih Özcan 

Kahramanmaraş . 
Hasan Seyithanoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan «Kamu Güvenliğine ve Kol

luk Hizmetîerıine ilişkin Yasa Tasarısı»'mın 7 nci mad
desinde yer alan 1412 sayılı Ceza Mulhakemeleri Usulü 
Kanununun 154 ncü maddeisiniin aşağıdaki biçimdle 
değiştirilmes'inli arz ve ttekiif ederiz. 

Ankara 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

IİSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Geri aldık Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Geri aldınız. 
Diğer önergeleri okutuyorum: 

'Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 375 Sıra Sayısında kayıtlı «Ka

mu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine ilişkin Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bunlara Yeni 
Hükümler Eklenmesi Haklkında Kanun Tasarısı»'nm 
7 nci maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını saygı 
ile öneririz. 

Burdur Aydın 
Cemal Aktaş Muharrem Sökeli 

Bolu Gaziantep 
Halûk Karaibörklü Celâl Doğan 

Manisa 
Erkin Topkaya 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının, 141'2 sayılı Ceza Mu

hakemeleri Usulü Kanununun 154 ncü madJdesmin 3 
ve 4 ncü fıkralarının değiştirilmesini öngören çerçeve 
7 nci maddesinin tasan'dan çıkarılmasını arz ve teklif 
edeniz. 

Ankara Aydın 
İsmail Hakkı Köylüoğlu Selahaittin Acar 

Denizli 
Ahmet Hamdii Sancar 

Rize 
İzzet Akçal 

Edirne 
Mustafa Bulut 

Artvin 
Mustafa Rona 

Gerekçe : 
1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununun 154 

ncü maddesi, Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük 
MJKct Meclisine sevk edilen ve halen Millett Meclisi 
Adalet Kotaisyonu gündernıinlde bulunan Ceza Muha-
kamderi Kanununun bazı hükümlerinin değiştirilmesi
ni öngören tasarı kapsamına alınmakta ve yenMen 
düzenlenmektedir. Bu nedenle görüşülmekte olan 
tasandan çıkarılması uygun olacaktır. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Cemal Aktaş'la Sa
yın İsmail Hakkı Köylüoğiu'nun verdiikleri önerge
lerin ikisi 'de aynı mealdedir. Çünkü madldenıin 
çıkarılması şeklindedir. Bu bakımdan aykırılık dere
celine göre evvela bunları işleme koyacağım. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, bi
zim önergemizin oya sunulması lazım. 

BAŞKAN — Efendim, aykırılık derecesine göre iş
leme koyuyorum Sayın Şener. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, en 
aykırı olan önerge bizim önergemiz. Önce bizimkinin 
oylanması lazım. 

BAŞKAN — Sizlin önergeniz bir fıkranın çıkarıl
ması, diğer önergeler ise maddenin metinden çıkarıl
ması şeklindedir. Bu bakımdan aykırılık derecesine 
gölü evvela maddenin çıkarılması şeklinde verilen 
önerge oya sunulacak. 

Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?.. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ÖMER 
LÜTFÜ ERZURUMUUOĞLU (Yozgat) — Katılı
yoruz: efendiim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. 
Hükümet?.... 
DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (Zon

guldak) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet de katılıyor. 
Komisyon ve Hükümet önergeye katılıyor. 
Maddenin çıkarılması şeklinde verilen önergeyi 

oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi işleme koymaya lüzum kalmamış
tır. 

Görüşmelerinin ertelenmesi, İçtüzüğün 84 ncü 
maddesine göre, Genel Kurulca kararlaştırılan, çerçe
ve 1 nci madde içindeki maddelerin işlemine başlı
yoruz. 
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Çerçeve 1 nci madde içindeki 9 ncu maddenin oy
lama aşamasında kalmıştık. Şimdi 9 ncu maddeyi tek
rar okutup onayınıza sunacağım. 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Sayın Başkan, ge
çen oturumlarda bu maddenin yeniden görüşülmesi 
kaydıyla oturum ertelenmişti. O konuda önergemiz 
vardır. Bu olanak sağ'anırsa, sanıyorum büyük bir 
aşamaya girmiş olacağız. 

BAŞKAN — Sadece erteleme önergesi vardı. Onun 
için maddenin oylaması 'kısmına geçilmişti. Artık 
ikinci bir şey oya konulamaz. 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Geçmemişti efen
dim, henüz. 

BAŞKAN — Şimdi, geçen birleşimde madde tam 
oylanacağı sırada ertelenmişti, oylamaya geçilmiş sa
yılıyor. Bu bakımdan başka bir önergenin muame
leye konulması İçtüzüğe göre uygun değildir. Bun
dan dolayı maddeyi okutup, oylayacağım. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sayın 
Başkan, bu. konuda gruplar arasında yapılan anlaşma
dan sonfa maddenin yeniden görüşülmesi şartıyla, gö
rüşmelere yeniden başlanması şartıyla yazılı önerge
miz okundu ve Yüce Meclisin iradesine bağlı ola
rak, yani Yüce Meclis bu çerçeve 1 nci maddenin 
görüşmesinin yapılmasına karar verdi. Aksi halde 
ertelemenin anlamı olmayacaktır, bunu arkadaşları
mızla açık açık konuştuk. Görüşmeye devam edile
cektir diye yazılmıştır; bu amaçla yazılmıştır. Ara
mızda bir ihtilaf yok. İzin verirseniz bir önerge var. 
Küçük bir rötuş yapıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim önerge burada, önerge bu
rada. 

«Gündemde görüşülmekte olan ve Sıra Sayısı 375 
olan Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine İliş
kin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bun
lara Yeni Hükümler Eklenmesi Hakkındaki Kanun 
Tasarısının 1 nci maddecinin bu tasarının diğer mad
delerinin görüşülmesinden sonra görüşülmesi...» 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Görüşül
mesi; tamam efendim. 

BAŞKAN — «... Kamu güvenliği ve kolluk hiz
metinin esprisi bakımından daha uygun olacağı ka
nısı ile 1 nci maddesinin 8 nci maddeden sonra gö
rüşülmesini arz ve teklif ederiz.» 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Tamam 
Sayın Başkan, o bilinerek yazılmıştır. Onun için ya
zılmıştır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Efendim Komisyona bir danışalım, 

ondan sonra uygulama yapalım. Bir usulsüzlük ol
masın. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, Iç-
• tüzüğe göre oylama safhasında önerge vermek müm
kün değil, vakit kaybettirir. 

BAŞKAN — Bir yanlışlığa mahal vermemek için, 
Komisyonla da anlaşıp, ona göre karar vereceğiz efen
dim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Oylama noktasın
da 10 arkadaşımız ayağa kalkarak yoklama istedi. 
Şimdi önerge verip vermeme konusunda bir tereddüt 
yok ki. 

BAŞKAN — Efendim, beni esas tereddüde sevk 
eden, önergedeki mealdir. Kanunlar Müdürlüğünce 
bana verilen bilgiye göre, oylama sırasında bu durum 
doğmuştur; ama, şimdi önergeyi okuduğum zaman 
şu görülüyor: «Tasarının 1 nci maddesinin, bu tasa
rının diğer maddelerinin görüşülmesinden sonra gö
rüşülmesi...» 

Görüşülme mevzuu olunca, müzakere mevzuudur 
bu; onun için, bunu oylama olarak kabul edemiyo
rum. O bakımdan tereddüde düştüm. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ÖMER 
LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) — Sayın 
Başkan, bir usulü hata yapmamak görüşüne matuf 
olarak Komisyonumuzun konuyu görüşmesi için otu
ruma 10 dakika ara vermenizi istiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyonun bu arzusuna uyarak, 
saat 16.50ide toplanılmak üzere birleşime 15 dakika 
ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.33 

— 829 — 



M. Meclisi B : 32 22 . 1 . 1980 O : 2 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.50 

BAŞKAN : Başkam ekiü Muslih Garentaş 

DİVAN ÜYELERİ : İrfan Binay (Çanakkale), Yılmaz Balta (Rize) 

BAŞKAN — 32 noi Birleşimin 2 nci Oturumunu açıyorum. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. —• 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 ve 375'e 1 nci ek) (De
vam) 

BAŞKAN — Lütfen Komisyon ve Hükümet yeri
ni alsın. 

Sayın Komisyon ve Hükümet yerini almıştır* mü
zakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Sayın Komisyon, zabıtları tetkik ettiğimde, «Mad
deyi» diye, bir ifade kullanmıştır Başkan. Bu demek
tir ki maddeyi oya sunacağı sırada yoklama istenmiş
tir ve onu müteakip önergeler verilmiştir. 

Şimdi esasında İçtüzükte bir sarahat yoktur. Yal
nız teamüller ve tatbikatlar vardır. Bu 'bakımdan 
Komisyon olarak siz bu verilen önergelerin işleme 
konulmasını uygun görüyor musunuz; teamül olma
mak şartıyla, emsal teşkil etmemek şartıyla? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ÖMER 
LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) — Efen
dim, Anayasa Mahkemesinin bundan 20 - 25 gün 
kadar önce çıkardığı bir içtihat kararına göre, bun
da Komisyonumuz bir usulsüzlük olduğu kanısında 
değildir. Yalnız, biraz önce Yüksek Riyasetin buyur
muş olduğu veçhile, bir emsal teşkil etmemek kay
dıyla ve Parlamentonun da bütün gruplarının müş
terek bir kanısı olması nedeniyle bu şekilde oylama
da bir usulsüzlük olduğu kanısında değiliz ve Komis
yon da bu talebe uyuyor efendim. 

BAŞKAN — Evet, bütün gruplar ve Komisyon 
bu mevzuda ittifak halinde olduğu için, Riyaset de 
bunu muameleye koyacak efendim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 
kâğıt gönderdik. 

BAŞKAN — Evet, zaten ben de sizin verdiğiniz 
önergenin paralelinde ifade ettim görüşümü, Fakat, 
bu kanun tasarısının mükemmel bir şekilde çıkması 

ve partiler arasındaki diyalogun iyi bir şekilde işle
mesi bakımından Başkanlık uygun görmüştür; mua
meleye devam ediyoruz. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 
müsaade ederseniz usul bakımından, bu mesele son 
derece önemli bir mesele, onun için itirazımı arz et
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, müsaade ediyo
rum; bulunduğunuz yerden ifade edin, zapta geçer 
zaten < 

ŞENER BATTAL (Konya) — Şimdi bu kanun 
teknik bir kanundur. Bu kanunda bu muamelenin 
olması, belki önemli değildir; amıa farzedin bir se
çim kanunu görüşülüyor, 2 parti itifaık etti, diğer 
partiye baskı maddesi teşkil edebilecek bir meselede 
ittifak etti. Son anda, tam oylama sırasında yokla
ma, hatta oylamaya geçildiği sırada, yoklama bile is
tenmez diye tatbikat var. Yoklama istemek küçük 
bir şeydir. Biz oylamaya geçmişiz; «Efendim öner
gemiz var» deniyor, ve mesele yeniden müzakere 
mevzuu haline getiriliyor. Şimdi ben 50 tane daha 
önerge verirsem ne yalparız? 

Şimdi bunun istisnası şöyle olur : Bütün gruplar 
ittifak eder, kanunun en iyi şekilde çıkması için usu
lün istisnası konusunda bir ittifak olur... Bu ittifak 
fiilen araştırılmıyor bir. İkincisi, şu anda ben de öner
ge gönderiyorum, 50 tane, ne yapacaksınız? Kanunun 
mükemmel çıkması için gönderiyorum. Bu ileride 
İçtüzük bakımından büyük, vahim neticeye sebep 
olur. Onun için bu konuda ittifak etmeye mecburuz. 
Meselenin teknik bir kanun olması belki basitleşti-
riyor; ama İçtüzük tatbikatı bakımından ileride son 
derece baskı doğuracaktır. 

Bu bakımdan grupların ittifakını lütfen araştırı
nız, gruplar ittifak ediyorsa, o zaman düşünülebilir. 
Bakın, «O zaman düşünülebilir» diyorum, yapabilir
siniz diyemiyorum. 

Saygıyla arz ederim. 
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Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür edenim Saym Battal. 
Şimdi, Sayın Battal, esasında İçtüzüğümüzde ba

zı aksaklıklar vardır. İçtüzüğü ben birleşime ara ver
dikten sonra tekrar tetkik ettim. İçtüzükte bilhassa 
önergeler mevzuunda sarih hükümler mevcut değil
dir; fakat bu bahsettiğiniz konularda birçok tatbikat
lar olmuştur Mecliste. Hemen ihemen 150'ye yakın 
bu şekilde tatbikatlar olmuştur. Bu bakımdan, buna 
dayanarak, Komisyon da buna iştirak ettiği için ve 
diğer partiler arasında da bir mutabakat hâsıl oldu
ğu için, Başkanlık da bunu uygun gördü ve devam 
ediyoruz. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Dünyanın her ta
rafında bu usul benim dediğim gibidir, bir; ikincisi, 
şimdi ben 50 tane önerge göndersem muameleye ko
yacak mısınız? 

BAŞKAN — İçtüzüğe uygunsa koyarım, değilse 
koymam-

ŞENER BATTAL (Konya) — Bir emsal teşkil 
etmemek üzere yapılmış oluyor. 

BAŞKAN — Evet, ifade ettim, ifade ettim ve za
bıtlara da geçti, emsal teşkil etmemek şartıyla. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Çok kötü bir yol 
açarsınız, önemli bir konudur, 

BAŞKAN — Onu ifade ettim efendıim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 375 Sıra Sayısında kayıtlı 

«Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine İlişkin 
Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması ve Bunlara 
Yeni Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarı-
st»'nın 1 nci maddesinin içinde yer alan 9 ncu mad
denin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini öneririz. 
Saygılarımızla. 

Burdur İstanbul 
Cemal Aktaş Ayhan Altuğ 

Ankara Rize 
Semih Eryıldız İzzet Akçal 

İçel İzmir 
Ramazan Çalışkan Necoar Türkean 

Konya 
Ahmet Çobanoğlu 

Madde 9. — (Ek Fıkralar) Polis, kamu düzenini 
ve Anayasal hak ve özgürlükleri korumak bakımın
dan zorunlu ve gecikmesinde sakınca bulunan hal
lerde, il sınırları içinde valinin, ilçe sınırları içinde 
kaymakamın, somut olay ve gereksinimler için her 
seferinde yeniden vereceği emirle ; 

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

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

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

D) Öğretim ve eğitim özgürlüğünün sağlanma
sı için her derecede öğretim ve eğitim kurumlarının 
vs kanunun 20/2 maddesindeki koşula uygun olarak 
girilecek üniversite, bağımsız fakülte veya bağlı ku-
kurumlarının içinde, bunların yakın çevrelerinde ve 
giriş çıkış yerlerinde; 

E) Cama, ırza, mala veya tasarruf emniyetine 
tecavüz, sabotaj, adam kaçırmak veya rehin almak, 
silahlı gasp ve soygun, ateşli silahlar ve bıçaklarla, 
bomlba ve öteki patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı madde
lerle saldırıda bulunmak, uçak, tren, otobüs, vapur 
ve benzerleri öteki yerüstü ve yeraltı toplu taşıma 
araçlarını kaçırmak, zaptetmek veya yolcularını re
hin tutmak suretiyle toplumda tedirginlik, korku ve 
dehşet meydana getirerek sırf kamu düzenini bozma
ya ve milli .güvenliği sarsarak Anayasada yer alan 
temel hak ve hürriyetleri, devletin ülkesi ve milletiy
le bölünmez bütünlüğünü, nitelikleri Anayasada be
lirlenen Cumhuriyeti tehlikeye düşürmeye yönelik 
şiddet eylemlerine girişileceğini gösteren kesin belir
tilerin elde edilmesi halinde, umumi ya da umuma 
açık yerlerde veya öğrenci yurtlarında veya eklenti
lerinde veya kentin ya da öteki yerleşme birimlerinin 
giriş ve çıkış yerlerinde veya anacaddelerinde seyre
den taşıt araçlarında; 

Yukarıdaki fıkranın A, B, C, ve D bentlerinde 
sayılan alet ve eşyanın bulunlduruluip bulunduruılima-
dığmı saptamak ve bu fıkranın (E) bendinde sayılan 
eylemlerle ilgili kişileri ele geçirmek amacıyla, kişi
lerin üstlerini, araçlarım ve eşyasını arar, suç unsu
ru gördüklerine el koyar, evrakıyla birlikte adalete 
teslim eder, 
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56&0 sayılı Basın Kanunu kapsamına giren bası
lı eserlerin arama ve zaptı genel bükümlere göre 
olur. 

Vali ve kaymakamın anama ve elkoymaya ilişkin, 
emri yazıyla verilir, îvedli durumlarda sözlü olarak 
verilen emir en kısa zamanda yazı ilie doğrulanır.;» 

(BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katılı
yor mu? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ÖMER 
LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) — Katılı
yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (Zon

guldak) — Katılıyoruz.; 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet okunan 

Önergeye katılıyorlar. 
Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
9 ncu maddeyi değişik şekliyle oylarınıza sunu

yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 17, — (Ek Fıkralar) — Polis suç işlenme

sini önlemek veya işlenmiş suçların falillerinin ele ge
çirilmesi için kişilerden kimliğini sorabilir. 

Bu istem karşısında herkes nüfus hüviyet cüzda
nı, pasaport veya resmi bir belgeyi göstererek kim
liğini belirlemek zorundadır. 

BAŞKAN — Madlde üzerinde söz isteyen?.. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Grup adına söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

(BAŞKAN — MSP Grubu adına buyurun Şener 
Battal, 

MSP GRUBU ADINA ŞENER BATTAL (Kon
ya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu mad
de konusunda olumlu düşünüyoruz, müspet düşünü
yoruz. Ancak bir önergemiiz var. Bu önerge şu ma
hiyette: Polisin kimlik sormadan önce, önce kendi
sinin polis olduğunu belirten belgeyi ibraz etmesi 
lazım. Tatbikatta, polüs kılığına girip ev arayan, uy
gulama yapanlar var, 

!Bu önergemizin kabulünü istirham ediyoruz. 
Maddeyi daha kullanılır, faydalı hale getirir. Batı'da 
da bu böyledir; Avrupa'da da 'böyle. Onun için bu 
hususu arz etmek üzere söz aldım. 

Saygılar sunarım. 
Teşekkür ederim. (MSP ve CHP sıralarından al

kışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Battal. 

(Başka grupları adına söz isteyen?.. Yok, 
Şimdi ©fendim şahısları adına esas itibariyle bazı 

(arkadaşlarımız doğrudan doğruya bütün maddeler 
üzerinde söz iistemişler. (Vazgeçtik, sesleri) Aoalba 
bu arkadaşların hiçbirisi söz istemiyor mu efendim?.. 

Peki efendim. 
önergeleri okutuyorum efendim: 

Millet Mecisi Başkanlığına 
Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine İliş

kin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bun
lara Yeni Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısının : 

Çerçeve birinci madde içindeki 17 nci maddesi
nin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

'Madde 17. — (Ek Fıkralar) — Polis, suç işlenme
sini önlemek veya işlenmiş suçların faillerini ele ge
çirmek için kişilerden (Kendinin polis olduğunu 
belirleyen belgeyi gösterdikten sonra) kimliğini so-
raJbilir. 

Konya İstanbul 
Şener Battal Fehmi Cumalıoğlu 

Erzurum Diyarbakır 
Korkut Özal M. Yaşar Göçmen 

Kahramanmaraş Yozgat 
Hasan Seyithanoğlu Hüseyin Erdal 

Mardin 
Abdülkaidir Timurağaoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
Görüşülmekte olan 375 Sıra Sayısında kayıtlı 

«Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine İlişkin 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bunlara 
Yeni Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasa
rısı »'nın çerçeve 1 nci maddlesinlin içinde yer alan 
madde 17'nin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini say
gıyla öneririz, 

Burdur İstanbul 
Cemal Aktaş Ayhan Altuğ 

Ankara Konya 
H. Semih Eryıldız Ahmet Çöbanoğlu 

İzmir 
Neccar TürkCan 

Madde 17. — (Ek Fıkralar) — Polis, suç işlen
mesini önlemek veya işlenmiş suçların faillerinin ele 
geçirilmesi için kişilerin kimliğini sorabilir. 

(Bu istem karşısında herkes nüfus hüviyet cüzda
nı, pasaport veya resmi bir belgeyi göstererek kim
liğini beliklemek zorundadırı 
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BAŞKAN — Şimdi aykırılık derecesine göre oku
tup onayınıza sunacağım : 

Şener Battal ve arkadaşlarının vermliş olduğu 
önerge : 

Madde 17. — (Ek Fıkralar) — Polis, suç işlen
mesini önlemek veya işlenmiş suçların faillerini ele 
geçirmek için kişilerden (Kendisinin polis olduğunu 
belirleyen belgeyi gösterdikten sonra kimliğini sora
bilir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu önergeye? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ÖMER 

LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) — Katıl
mıyoruz. 

ıBAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Hükümet 
katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (Zon
guldak) — Katılmıyoruz, 

IBAŞKAN — Katılmıyor. 
Okunan önergeye Komisyon ye Hükümet katıl

mıyor, 
Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kaıbul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

Şimdi bu duruma göre, ikinci önerge sahibi Sa
yın Cemal Aktaş, önergenizi muameleye tabi tutas-
îım mı? 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — 17 nci maddeyi değişik şekliyle oy

larınıza sunuyorum: Kabul edenler.,. Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 20. — (Ek Fıkra) 
Zabıta; suç işlenmesini önlemek amacıyla, cana, 

ırza, mala veya tasarruf emniyetine tecavüz, sabo
taj" adam kaçırmak veya rehin almak, silahlı gasp 
ve soygun, ateşli silahlar ve bıçaklarla, bomba ve 
diğer patlayıcı, parlayıcı veya yakıcı maddelerle sal
dırıda bulunmak, uçak, tren, otobüs, vapur ve ben
zeri diğer yerüstü ve yer altı toplu "taşıma araçlarını 
kaçırmak, zaptetmek veya yolcularını rehin tutmak 
gibi toplumda tedirginlik, korku ve dehşet meydana 
getirerek sırf kamu düzenini bozmaya veya millî gü
venliği sarsarak Devleti veya rejimi tehlikeye düşür
me amacına yönelik şiddet eylemlerinin yapılacağı
na ilişkin kesin belirtilerin elde edilmesi halinde, 
olayların muhtemel faillerini ve suçta kullanılacak 
alet ve eşyaları ele geçinmek üzere, il sınırları içinde 
valinin, içe sınırları içinde kaymakamın emriyle, 
bunlarım bulunabilecekleri veya barınabilecekleri 
gerçek veya tüzelkişilerin hangi maksatla olursa ol-
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sun kullandığı bütün yapılara ve eklentilere girer,, 
buralarda arama yapar ve bulduğu suç eşyalarına el 
koyar ve evrakıyla birlikte adalete teslim eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var rriı 
efendim?..; 

Grup adına Sayın Aktaş, buyum efendim. 
CHP GRUBU ADINA CEMAL AKTAŞ (Bur

dur) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda 

yapılması öngörülen değişikliklerle ilgili olarak yap
makta olduğumuz görüşmelerde 20'nci maddeye gel-' 
miş oluyoruz. 20 nci madde, konutların aranması 
ile ilgilidir. 

'Bizim yaptığımız incelemeye ve değerlendirmelere 
göre, konutların aranması için zabıtaya gerekli yet
kiler Ceza Muhakemeleri Usulü Yasasında verilmiş
tir. O bakımdan, yeni bazı yetkileri zabıtaya verme
nin gerektiğine biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 
inanmıyoruz. Esasen, Cumhıuırliıydt Halik Fantisi ağır
lıklı Hükümet tarafından da konut aranması konu
sunda, komisyonlardan geçen biçimde bir öneri ge
tirilmemiştir ̂  Biz, Anayasa çizgisinde kalarak, 20'nci 
maddenin metinden çıkarılması için bir öneri vermiş 
'bulunuyoruz, 

Şimdi bu yasaları görüşürken, Adalet Partisi, gö
rebildiğimiz kadarıyla birçok noktalarda, bizim Gru
bumuzda yaptığımız ye Grup Yönetim kurullarında 
yaptığımız çalışmaları olumlu bularak bize katıldı; 
bir kısmana da Milli ıSadânnet Partisi katıldı; amiaı 
henüz yasaların tamamı geçmeden, Adalet Partisinin 
Sayın Genel Başkam Demire!, verdiğimiz önergelerin, 
yasaların özünde bir değişiklik yapmadığını bildirir
ken, Adalet Partisinin bir Grup Başkanvekili arka
daşımız da, yasaların defolu olarak çıkmakta olduğu
nu söylemektedir 

Yasalar şu partinin ya da bu partinin değil, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin malıdır. Burada kim 
yan çıkarsa çıksın, kim olumlu oy verirse versin, kim 
olumsuz oy verirse versin, yasa Meclislerden çıktık
tan sonra, yasanın defolusu, defosuzu olmaz. Henüz: 
yasalar çıkmadan bir kargaşa getirmek, kamuoyunda 
yanılgılara sebep olur, Adalet Partisinin bu tutumuna 
bir aydınlik vermesini öneriyoruz, böyle düşünüyo
ruz. 

Değerli arkadaşlarım, 20'nci madde bu yasanın 
en önemli maddesidir bizce. Konut dokunulmazlığı, 
Türk ulusunun en kultsal duygularını içarmıekıtıedir. 
Konutta nasıl gMıeceği AnayaSamuzda çok açık biçim-' 
ide açılkllanmiiştır; Anayasamıza luıytgun olarak, 
yasalarımızda da açıklanmıştır. Onun dışında yeni 
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bir yetkinin idari mercilere verilmesini sakıncalı bu
luyoruz. 

D takılımdan, 20'ncli ımaddenim yasa, mletaıidn'em çıi-
UdaiUİmlalsı yolumda !oy ik|wllanacağıız, yani 20'nci 
•ntaıddıeirjüin. rddjdeldlilmieisıi konusunda Griulbum'uz karar 
lafaıışıtııi! 20j'wici ımaddeınim metlimden çılkaaılımasi iyin 
Gruibuirniuiz bir lömeirlge verirnı,*'şti<r; önergemiz doğrultu
sunda oy kullanacağız^ 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aktaş. 
Buyurun Sayın Şener Battal. 
MSP GRUBU ADINA ŞENER BATTAL (Kon

ya) — Sayın Başikan, değerli arkadaşlarım; 

(Bu tonunum müzakeresinin ısonuinıa 'geldik, fotandan 
de kurtulacaksınız; ben de rahatsızım sık sık söz al
dığımdan .dollaıyı; omu miçiim, huzurlarımızda (kırıcı 
sözler olmuşsa, o sözleri söyleyenlere hakkımı helal 
ediyorum.; Bu Meclis müzakerelerinde bazen arka
daşlar oturduğu yerden heyecanla veya konuşan ha
tip bazen heyecanlı sözler söyler, ondan dolayı şah
sen ben kimseye kırgın değilim. Parlamentoda güzel 
şeyleri yapmaya çabalıyoruz. Bazen mizacımız heye
canlı olabilir. Bu bakımdan, arkadaşlarımın, müza-
kerelerdeki bu durumu bu manada değerlendirme
lerini rica ediyorum, 

Ancak, geçen gün bir arkadaşım bu kanunun bir 
maddesine aleyhte konuştum diye «generaller seni 
dışarda bekliyor» dedi. O sözü söylenmemiş farz edi
yorum. Çünkü Meclis.. 

CELAL DOĞAN (Gaziantep) — Sayın Başkan, 
madde üzerinde konuşsun,. 

iBAŞKAN — Sayın Battal, maddeye geçin. 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Arkadaşlarımı 

ikna etmek için konuyu oryante etmeye çalışıyorum. 
(Gülüşmeler) 

Bu madde önemli bir madde. Arkadaşlarım, he
yecanlı arkadaşlarım sataşmadan dinlerlerse konuya 
'biraz daha uyum sağlarlar. 

(Basına vıe kamuoyuna ıtakjdim,etitiiğ!im:iz 'şekilde bu 
<m)a'dde şu; polis gelecek,, gece veya ıgiimdüız ©vi araya-
biileeefc;. Bir, gazjelteci arkadaş ytolümu kesiti, «Şener, 
(Battal, (bu amairişi kanunuma niye engel oluyorisıumüız, 
ni'ye, hızla, çıkarmıyorsunuz?» dedi, Adalet Partisi 
ıtamdamsımda ıbiiır gazjetıeoi arkadaş. Dediım, kli,» Ozî 
'bakalım, şimdi (bir kere biz anarşi fcamunlannı çıka
racağız.; amıa insan halklarıma aykırı olmamak kaydıyla 
diye ıtaammüdümüzü. söyledik,. în|san halklarıma aykırı 
olan hükümleri çıkarltmjaırnız mümkün değildir. HÜlkü-

ımiete söylediğiımjiz yedi «eviet»ten birli böyle bir evet-
tıi; önce bunu bilesin, insan haklarına aykırı hiçbir 
maddeyi geçiır^emilz, ımfüımlkjün değil Simidi sana SÖ-
ruyoııuımi: Sen şu amda Mediıstesıim, çocukların nerede 
ıdedüm, «Mektepte.» Semin hamım evde yalnız,; polis 
gidip evi arasım mı, anarşıfeıt miıtinlktem kaçmış omu 
IkjovalııyOTum diiye, ne densin? «Aman, Şener ağabey 
'gözümü siê eıyiirn bu mıaddjöyi geçürjCme» dedi. Adalet 
ıPantili gazeteci; 'sorarlarsa ismimi verirlim. 

IBu maldde boylerime evi arataıa maddesi, hele hele 
idareciler partizan olursa, kaymakam partizan olur
sa, Adalet ıParttisi ıkendıisıinıi likbidlaırdıa olarak bu kanu* 
niu yorumladığı rniüddıetçe yanlış yorıuımlar; kendisimin 
(muhalefette 'olduğu zaman bu kamumu partizjam, sev
mediği bir, kadronun elimde uygulandığımı düşündüğü 
ıtıakdirde neticeye varır, Jşıte ıbu madde o zaman ra-
ÜalÜıikJlıa konuşulur; deği'lsıe, Şener Baifctai'a yerinden 
bağırmışsın, 'Şener Battal sana kızmış bağırmış... 

Demin biır arlkjadaş sözüımje alındı; «Milletvekilleri 
(bu kamumu !bilmiyor..» Hayur, foemknı ded'iğJm şu: Bu 
tasarı '1978'im son, aylaırıınlda sevk, edilmiş, şu «Sim 
Sayısı 3752» larkiadalşdarım; elim© geçmedi; 40|0ı mebus, 
dama (burnum kalpağımı görmedi dedim; bilmiyor de-
miedlim. ıŞumum, daha şıu Sıra Sayısı 3i75'in, bu 'kamu 
ıgütyenllliğjinfl üşkürn, Ecıetvit'im sevk ettiği tasarının ka
pağım 40|û| rnillietivek'ili djaJha görmedi dedim, bilmiyor 
demledim}, Onum için, 1978'de dağıtılmış, dolaplara 
atılmış şimdi temim ötmeniz mümkün değil, kana'bor-
sıa bile bulamazsınız. 

Omun 'içim, Ibu madde, şlimjdi bu 20'mci madde, 
meşhun mjadjde, polis istediği zaman, geoe gündüz eve 
girip aaiayalbilllecielkj. E&mdlirn, Türk polisi kaihriaman-
dır, iiyidlk, igüMenlilr; tabii, taJHü iyidir. Türk polisi 
ırnövcult imkjânlaruyla kahramanca çalışıyor; ama o po
lisin içine sızmış, polislik mesleğinin onuruna gölge 
düşüren insanlar yok mu; aşırı parti militanı yok mu, 
aşım (ideolojik, düşüncesiyle hareket eden yok mu, hat
ta Ibimem nletienim kötü, mlaJhallenüm fedaisi oton yok 
mu? Bunlar gazete 'haberlerimden çıkıyor, IBilrbirinli vu
ran polîs yar; işlte o polise öyle bir yetki veremeyiz, 

Onum içim arkıadaşlarıırıdam rica ediyorum, bu 
Ikjanum lüıflefflinldje (tartıştık, bakın 154vmcü maddeyi ne 
gülzel çılkjaırttltılkj; ıbu 2Q'müi mjadde de çıikımalı, buradan 
Çiikmıallı, tasarıdıam çıkjmalı, yer altnıamalı. CHP ikltüda-
ıriinı'n getkıdiği tasarı, AP bunu aynen beniımjsemeye 
onetibum değjM. iOnıuını içim riiıoa ediyormırn, bu madde 
lüzerünje son demecıe d|ilk|kjatlli dâ vnianalım. Daha fazla 
'ailzi ıjşlgal etmek i'Ŝ emilyorumi(; maddenlim ehömırriyeta-
mi belirltiyorum; bu mtadden'in çıkması hususıundaki 
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iö̂ tuiĝ imflze ihMaıt (baıyıuranaJiiizı ıiifca edliyoruim>. Şayet 
ıpairfei ditsıiplnli fajlan dıiıyorisıanaz dışarıda, kuliste bu 
makldenıin oylamiasıında ıbtaâünmıarnıalk da dji&ipfee faz
la aykırı davranmak olmaz; onun için bu hususu da 
arz ediyorum. 

ISayjgıllıar sunarım,; teşekkür ederim değeri arka
daşlarım 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
AP Grubu adına Sayın Çalışkan, buyurunuz efen

dim. 
AP GRUBU ADINA RAMAZAN ÇALIŞKAN 

(İçel) — Değerli üyeler, tasarının 1 nci maddesi ara
ma ile ilgili hükümler getiriyordu. Arama, şahsın eş
yasında, üzerinde arama, bir de meskeninde, işyerin
de ve yapılarında arama şeklinde ikiye ayrılarak hu
zurunuza geldi. Bunlardan birincisini 9 ncu madde 
olarak Yüce Meclis kısmen tadil ederek kabul buyur
du; Yüce Meclis ittifaka yakın bir ekseriyette o ko
nuda iradesini izhar buyurdu. 

.Şimdi huzurunuzdaki kısmı ise, yapılarda, mes
kenlerde aramaya dair olan tasarı hükmüdür. Kamu 
Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine İlişkin Bazı Ka
nunlarda Değişiklik Yapılması ve Bunlara Yeni Hü
kümler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının 1 nci 
maddesiyle 2559 sayılı Polis ve Vazife Selâhiyet Ka
nununun 22 nci maddesine üçüncü bir fıkra eklen
mektedir. Bu maddenin mevcut ve meri metindeki 
hükümler, olayların vukuundan sonra ve hatta ancak 
çağrılması halinde polise müdahale imkânı vermek
tedir. Halbuki, cemiyetimizi sıkıştıran mevcut za
ruri ihtiyaç ise, olayların vukuundan önce tedbir alı
narak önlenmesine dairdir. îşte bu tasarı bu ihtiyaç
tan doğmuş ve böyle bir ihtiyaca cevap teşkil etmek
tedir. 

Değerli üyeler, düşüncelerimizi ve sözlerimizi üze
rinde dolaştırdığımız bu konu, hukukun diğer bir 
ismiyle Ceza Usul Hukukunun oldukça önemli mü
esseselerinden birisi olan arama müessesesidir. Öteden 
beri arama müessesesiyle, hukukçular, ziyadesiyle il
gilenirler. Çünkü, arama deyince aklımıza hemen şah
si ve temel halklarının haleti içinde insanoğlu çıkar. 
Hukukçu ve beşeri adalet ve hatta hukukla bağlı
yım diyen devlet buna bigâne kalamaz. Devlet bu 
konuda nizamını vaz ederken, kendisini hukukla 
bağlı kılmak istiyorsa, şahıs hukuku karşısında du
racağı sınırı ve yeri önceden tayin edecektir. Arama 
konusu Yüce Meclisimizde görüşülürken, müessese
nin bir tarafta Devlet ve onun nizamı ve bekası, di
ğer tarafta da onun karşısında fizikman çok cılız 
olan şahıs ve âli temel hakları vardır. Beşeri adalet 
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için bunun telafisi huzur ve asayiş demektir. Yüce 
Meclisimiz hür iradesiyle işte bunu aramaktadır/ 

Değerli üyeler, mevcut metinde başlamış veya de
vam etmekte olan olaylar için hükümler vardır; ol
ması muhtemel olaylar için hüküm yoktur; dedik. 
Şimdi tasarıya bir bakalım: «Cana, ırza, mala veya 
tasarruf' emniyetine tecavüz, sabotaj, adam kaldırmak 
veya rehin almak, silahlı gasp veya soygun, ateşli si
lahlar ve bıçaklarla, bomba ve diğer patlayıcı, parla
yıcı veya yakıcı maddelerle saldırıda bulunmak; uçak, 
tren, otobüs, vapur ve benzeri diğer yer üstü ve yer
altı toplu taşıma araçlarını kaçırmak, zaptetmek veya 
yolcularını rehin tutmak gibi toplumda tedirginlik, 
korku ve dehşet meydana getirerek sırf kamu düze
nini bozmaya veya milli güvenliği sarsarak devleti 
ve rejimi tehlikeye düşürme amacına yönelik şiddet 
eylemlerinin yapılacağına ilişkin kesin belirtilerin el
de edilmesi halinde, olayların muhtemel faillerini ve 
suçta kullanılabilecek alet ve eşyaları ele geçirmek 
üzere il sınırları içinde valinin, ilçe sınırları içinde 
kaymakamın emriyle bunların bulunabilecekleri veya 
barınabilecekleri gerçek veya tüzelkişilerin hangi 
maksatla olursa olsun, kullandığı bütün yapılara ve 
eklentilerine girer, burada arama yapar polis. Buldu
ğu suç eşyalarına elkoyar ve evrakıyla birlikte ada
lete teslim eder. Bütün bunları zabıta, suçu önlemek 
maksadıyla yapar» diyor tasarı. 

Yani, Devlet, toplumda tedirginlik, korku ve deh
şet meydana getirerek, sırf kamu düzenini bozmaya 
veya milli güvenliği sarsarak ve rejimi tehlikeye dü
şürme amacına yönelik şiddet eylemlerinin yapılaca
ğına ilişkin kesin belirtilerin elde edilmesi halinde 
muhtemel faili ve suçta kullanılacak alet ve edevatı 
ele geçirmek için her türlü yapıda ve eklerinde ara
ma yapar adalete teslim eder. 

Değerli üyeler, kesin belirtilerin elde edilmesi 
hali, üzerinde biraz durmak gerekirse diyeceğiz ki, 
buradaki kesin belirtilerden, suçun işlenmesi veya 
Ceza Kanununun ilgilendiği manada hazırlık safha^ 
sındaki delil olan olayı anlamak gerekmez. Yani, vali 
veya kaymakam, Devletin haber alma teşkilatının 
verdiği bilgiden veya tespit ve tezahürden elde ettiği 
belirtileri emrine mesnet, kesin belirti sayacaktır^ 
Yani, burada denilemez ki, mademki kesin belirti 
aranacaktır, bu maddenin tatbikatı için, o halde su
çun hazırlık veya teşebbüs safhası başlamıştır; o hal
de, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunundaki, tehirin
de mazarrat olan hal vardır; bu sebeple bu madde
deki arama yetkisine gerek yoktur. 
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Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 97 ve ön
ceki maddelerinde umumi hükümler tatbik edilsin; buna 
gerek yoktur denilemez. Su sebeple denilemez: Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunundaki aramaya dair hü
kümler, suçun önlenmesine dair hükümler değildir. 
İşlenmiş suçun failini yakalamak ve işlenmiş suçun 
delillerini ortadan kaldırılmadan zabıtaca elde edil-
mesüne dair hükümlerdir; bunların birbirlerine karış
tırılmaması lazımdır. Eğer valinin veya kaymakamın 
elde ettiği keşfin belirtilerin kesin olması şartı varsa -
ki, Var - bu şart mülki amirin daha dikkatli olmasını 
ve mesuliyetli hareket etmesini sağlamak içindir; 
yoksa, Ceza Kanununun ilgilendiği manada suç delili 
manasında değildir. 

Değeni üyeden, burada, hatta bu tedbir paketinde, 
belci da bu konu ile ilgili: gelecek tasan hükümleri ile 
korunmak istenen Devletin ve Cumhuriyetin korun-
maldır, 

Yüce Meclisin değerli üyelerine- bir sualim var : 
Türkiye Büyük Millet Mteelisıi sıralarında oturan her 
hangi biriniz veya gruplar veya bütün Türkiye Büyük 
M#et MeclM üyeleri ittifak etse dahi, Cumhuriyeti 
değiştirmek: tekidinde bulunabilir misiniz? Niçin? 
Çünkü, bir yerde devM demek olan Anayasa, onun 
teklifini dahi men etmişfir; «Teklif dahi edilemez» 
diyor. 

Bu şiddet hareketleri neye yöneliktir? Cumhuri
yete. Yüce MecMs ve yegân yegân bizler, değiştirme
ye teklif hakkımız bile yok; ama korumaya da mec
bur değiliz diyefeilir miyiz? Aksine, Atatürk'ün, «En 
büyük eserimdir» dediği Cumhuriyeti, hem milletin 
bize emaneti olarak, hem de milletin emri olarak, 
hem ettiğimiz yeminin icabı olarak, hem Anayasanın 
hükmü olarak ve hem de Türk Devletinin bekası 
(terbiyesinin icabı olarak «tedbir» namı altında bu yet
kileri Türk emniyetine vermek zarureti vardır kana
atindeyiz. 

Göraşfcetfimizde samimiyiz. Teklif, Hükümetten 
gsteıaştir. Adalet Komisyonunun teklifine, îcişteri Ko
misyonu, zamanında iltihak etmiştir; ama Hükümetlin 
de bu mealde teklifi vardır. Bü teklifi getiren Hükür 
met, dana evvelki, Sayın Ecevit BaşkaraUğjsttdaki Hü
kümettir. Yüce Meclisin içerisinde bahıaan grupiantt, 
bu anaunsurları nazardan uzak tutmayarak reylerini 
izhar buyuracağına inancıma vardır. 

Saygılarımı, Grubum ve şahsım adara tekrarlıyo-
rum, 
. B-AŞKAN — Teşekkür ederim Sayın ÇaJıçkan. 

Grupları adına başka stöz isteyen?.. Yok. 

— o3fr 

Kişisel konuşmalara geçiyoruz : 
Sayın Gazalcı, buyurun efendim. 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) — Sayın Baş

kan; değerli arkadaşlarım; 
Adalet Partisi sayın sözcüsü, burada konuşmasının 

dayanağım, sangi arama kararı tümden ortadan kal
kıyormuş , gibi bir temele oturttu. Aslında, arama ka
rarı, yasalarımıza göre yargıçtan alınmak kaydıyla 
bugün> de vardır ve deniyor ki, «o, suç işlendikten 
sonradır.» 

İnsanların tek rahat ettiği, çoluğuyla, çocuğuyla 
uyuduğu, çalıştığı yer konutudur. Zaiten bundan önce 
yaptığımız ve maalesef kıstığımız haklarla, yani poli
se verdiğimiz yetkilerle, bu kez gece saat 00.01'de, ço
luğuyla küçük yaştaki çocuğuyla uyurken polis gele
cek, konutunu arayacak. 

Değerli arkadaşlarım, polise güvenmek, evet; ama 
siz söylüyorsunuz «polis ikiye bölündü» diyorsunuz, 
«polis siyaset yapıyor» diyorsunuz ve üstelik polise 
dernek kurma hakkını vermiyorsunuz. O zaman ona 
güvenmiyorsunuz, «orada sakıncalıdır» diyorsunuz. 
ama konuta gireceği zaman, «polis haklıdır» diyor
sunuz ve diyorsunuz k!i: «Mülki amirler siyaset yap
maz.» Öyle ise, neden bir çırpıda 67 valiyi değiştiri
yorsunuz? 

'Değerli arkadaşlarım, yargı mı, polis mi, mülki 
amir mi? Türkiye'de mülki amirlerinin ne denli siyasi 
atandıkları bellidir; polisin tutumunu sizler belirtiyor
sunuz, 

O yüzden Cumhuriyet Halk Partisinin değiştirge 
önergesine katılıyoruz. Anayasamızın 16 ncı madde
sine ters düşen bu 20 nci maddenin çıkartılmasını di
liyoruz. 

Saygılarımızla; 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gazalcı. 
Sayın Kemal Anadol, buyurun efendim. 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Söz hakkımı 
Sayın Şentiıüık'e devrediyorum efendim. 

BAŞKAN — Yerinizi Sayın Şentürk'e veriyorsu
nuz. 

Buyurun Sayın Şeritürk. 
MUSTAFA ŞETSTTÜRK (Malatya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; şimdiye kadar üzerinde 
koınuştuğumuiZ ve toplumu illgilbndftren yasaların, 
gerçekten kamuoyunun, basının ve konuyla ilgili de
ğerli üyelerin görüşleri alınarak oluşturulup, Yüce 
Parlamentodan geçirilmesi gerekirdi. Ancak, benim 
gözlemim şu ki, bu yasa gündeme geldiği günden bu 
yana bir oldu bittiyle karşı karşıya getiriliyoruz. 
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Bizim bu türde çıkardığımız yasaların, toplumu
muzu, kamuoyunu uygulamalarda ne denli aksaklık
larla karşı karşıya bıraktığı açıktır ve bir yasa üç yıl, 
beş yıl ancak geçerliliğini koruyabiliyor; Yüce Par
lamento aynı yasaları tekrar gündeme getirmek zorun -
luluğuyla karşı karşıya kalıyor. Bu görüşmekte oldu
ğumuz yasalar da bir oldu bittiyle Yüce Parlamento
dan geçirilmek isteniyor. 

Nedir bu yasaların özü? Polise geniş yetki veril
mesiyle ilgili. Bugün görüşmekte olduğumuz 20 nci 
maddeyle ilgili konunun özü, siyasi parti kadrolarının 
etkinliklerini kesinlikle üzerinden eksik etmeyen kay
makam ve valilerin iki dudağı arasındaki saniyelik 
emirleriyle kişi dokunulmazlığına, konut dokunul
mazlığına büyük bir darbe indiriyoruz. Bunu, Yüce 
Parlamento içerisine sindirememektedir. Yüce Parla
mentonun değerli üyeleri, kamuoyu, polise bu türde 
bir yetki veren yasayı çıkarmak konusunda Yüce 
Parlamentonun değerli üyelerine iyi gözle bakmaya
caktır. 

O bakımdan değerli arkadaşlarım, eğer polise gü
veniyorsanız, eğer Türk kamuoyunun huzurunu sağ
lamak istiyorsanız, polisi siyasi kadroların tekelinden 
kurtarmak zorundayız. Ne yapmamız gerekir? Yük
sek Hâkimler Kurulu gibi, Yüksek Savcılar Kurulu 
gibi bir kurulun emrine vermek zorundayız; tayinini, 
terfisini, özlük haklarını kesM-Me böyle bir kurula 
teslim etmek zorundayız. Aksi halde polis, siyasi 
kadroların maşası olma durumundan kurtulamaya
caktır. 

Bu madde Anayasanın 14 ncü ve 16 ncı maddesi
ne tamamen aykırıdır. Anayasanın 16 ncı maddesi ne 
diyor?.. «Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usu
lüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça, milli gü
venlik ve kamu düzeni bakımından gecikmede sakınca 
bulunan hallerde kanunla yetkili kılınan merciin emri 
olmadıkça konuta girilemez, arama yapılamaz ve bu
radaki eşyaya el konulamaz.» 

Kanunda sakınca görülen, gecikmesinde sakınca 
görülen işlemler, evraklar nelerdir? Kitaptır, broşür
dür. Değerli arkadaşlarım, kitabın, gazetenin, broşü
rün yerine uyuşturucu maddeyi, silahı koyalım. As
lında, «gecikmede sakınca bulunan haller» sözü ile 
Anayasa, bu delilleri getirmek istemektedir; yoksa, 
bir afiştir, kitaptır konusunu kesinlikle Anayasa ken
di özünde saklamaktadır. 

Bu bakımdan ben - getirilmek istenen ve polise 
verilmek istenen, 20 nci madde ile verilmek istenen -
konuta istenildiği biçimde, kaymakamın, valinin iki 

dudağının arasından çıkan saniyelik bir emirle polüsin 
konutlara girmesine kesinlikle taraftar değilim. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun önergesini 
kesinlikle desteklemenizi rica eder, saygılar sunarım. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şentürk. 
Madde ile ilgili önergeler vardır; evvela geliş sı

rasına göre okutuyorum : 
Millet (Meclisi (Başkanlığına 

Oarüişüümdöüe olan 375 sıra sayısında kayıtlı «Ka
mu Güvenliğinle ve KolMç Hizmetlerinle llişMn Bazı 
Kanunlarda Değişiklik, Yapılması ve Bunlara Yeni 
HüjkjümSter Eklenmesi Halkıkında Kamın Tasansı»nın 
1 noi çerçtive maddesindıekli 20 noi maddeniin metinden 
çııkaitıömaısını saygı tile 'öneririz. 

Burdum Aydıin 
Cemal Alkıtaş Muharrem SötodK 

BoSu Gaziantep 
ttalûk Kairabörkliü Celâl Doğan 

Gaziantep 
Ekrem Çetin 

Miltei Meclisli Başkanlığına 
/«Kamu Güvenliğin* ve KoJlutfc Qffiizm«tkrine Ju^kiaı 

©azı Kanunlarda DejfcişiMik, Yapılması ve Bunlara. 
Yeni Hükümler Bklenmıesi Halkıkında Kanun Tasa-
rısı»nın : 

Çerçeve 1 nci maddesi içindeki 20 nci maddenin 
kaldırılmasını arz ve teklif ederiz. 

Konya İsıtanlbul 
Şener 'Battal Pateni Cumalıoğlu 

Ersprum Diyarbakır 
Kodca* Özaî Y&sarööçmien 

Kahramanmaraş Ytazgat 
Hasan SeyıMıanoğjlu Hüseiyfe E-rda! 

Marndın 
Abdüikadfe Timunağaöğlu 

Sayın Başikanlığa 
Tasarı 1 ndi mjaddenıin 2559 Sayılı «Polis ve 

Selahiyet Kanununun 2Q noi maddesinin ek fıkrasının 
â ağıidıaıkü şekilde kalbul ed̂ lmesıind arz ve Mfcffî-- ederiz. 

Madde 20, — MUi Gütvenlik veya kamu düdeni 
îbalkıımiiindanı 'gecikmede sakınca bulunması durtuHiun-
da, o yenin en büyük, mülkiye amirinin emri «ite polis; 
, II. — Devletin kiniğine Ikarşı işlenen cünümiterinı 

lerŷ eanjöiiflrıinıi yalk^amal^ veya delilerini sapttamak 
ıSçin, 

2. — Devlet kuvvetleri ateyhüne yalnız veya top
lu oîaraJk sajMınlan ya da diıienenSeri yalkalamalk veya 
bunların saldırı ve direnmelerini kırmak için, 

— «37 
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3. — Hü|k|üımleıte kailşı şiddet IkuıLlaırtan rvieya gö!sfceren 
<veya direnlenlterin yaJkalamjt̂ ası, saldırtan veya dıiıremen̂  
İenin en]g3eil!lentm!esıi ve. uzalkUıaiştırıItmaisı için, 

4. — Ağır cezalı bir suçun sanığı olarak yakalan-
dılkttam sanıra k'olilıutk; kjulvtvetler.inüın ©inden kaçmakta-
dlm kişilerini yaikalanıması liçin, 

i5, — Kanunsuz toptonlfcı ve yürüyüşleri dağştoalk; 
<ve eydemjcfaıini yalk^amalk içim, • 

ıGerçieüç ve Itüızel Ikişitlerun hangi amaçla okursa1 

odlsuın, ıkpiflahdikjlairı bültün yapılarla ve bunların dk-
fleiratâertee gMieblir. Buralarda 'arama yaıpialbilir ve 
Ibulduğu suç leşyalanna el ikjoyaJbi'lir, 

Ispantai 'İstanbul 
Yakup Üstün Recep Özel 
lG4i|mlü$hanla , (Kirlşjehıitf 

/Mıehjmlet Çaitaflbaş. IMıMafa' Eştfelfoğhı 
' İBailalkeskı 

İOihat İBigehan 

IBAŞKAN — Şimdi önergeleri aykıraliık 'derecesine 
görle 'otkuıtiulp, 'onayınıza suinlaloağım. 

Sayın' Oemial Atktaş'la, Sayın Şener Battal'ın öner-
IgeJeni aynı mealdedir. Maddenin çıfcarılması istenmjak-
tfedir, ıbui ibalkı|mdan »bu önergeleri birlikte oya sunlaca-
ğKB,- . • 

(Şimdi Oemial Alfctaş ve arkadaşlarının verdiği öner
geyi otkuiyoraız etfemdiıml-i 

Millet Mecılıiısi iBaşîkanlığına 
Göıliişütaekıte olan 375 sıra sayısında (kayıtlı, «Ka-

mu Güvenliğine ve Kolulk Hizmetlerünie 'İMşifcin Baızu 
Kanunlarda Değildik Yapılması ve Bunlara Yemi 
Hülk;ü)m|lei! Eklenmesi Halkkmda Kanun, Tals!arıjsı»nıns 
1 inci çeılçöve m|addesitndelk|i 2Q noi maddemin mjetıin-
den çıkartılmasını saıyigııyla öneririz. 

(Burdur 
ıCemial AJkjtiaiş ve arkadaşları, 

İBAİŞKıAlN — Sayın Komisyon oikunlan önergeye 
ikatıkyor mu'suınıuizı? 

JİÇlŞLERlt KOMİSYONU BAŞKANI ÖMER 
LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) — Katılmı
yoruz. . 

' BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Hükümet?. 
DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (Zongul-

dalk) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Okunan önergeye Komisyon ve. Hükümet katilimi-, 

yor. 

Okunan önergeyi oylarınıza • sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir.. (Alkuşlar) 

Madde mestinden çıkarılmıştır. 
Yediden çerçeve maddeyi dkutup oylarınıza su

nacağım. 
Madde 1. — 4. 7. 1934 tarihli ve 2559 sayılı Po

lis Vazife ve Selâlbiyat Kanununun 9 ve 17 nci mad
delerine aşağıdalki fıkralar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza 
sunuyorum': Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Yürürlük maddelerini okuituyoruz. Tasarıdaki 9 
ncu maddeyi 7 nci madde olarafk dkutuyorum : 

Madde 7. — Bu Kanunun 6 nci maddesi ile değiş
tirilen Dernekler Kanununun 51 nci maddesinin 2 nci 
fıkrası, fıkrada söz konusu edilen yöne'tmeliğin yü
rürlüğe girdiği, diğer hükümleri yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer maddeyi dkultüyorum: 
Madde 8. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü

tür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 

METİN TUZUN (İstanbul) — Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CHP GRUBU ADİNA METİN TÜZÜN (İstan

bul) — Sayın Başkan, sayın mflleıtvdkilleri; 
Günlerdir kamuoyumuzu ve Yüce Meclisimizi il

gilendiren bir yasa tasarısının son maddesine gelmiş 
bulunuyoruz. Bu yasa tasarı'sı hakkında Yüce Meclis
te ve kamuoyunda çolk çeşitli şeyler söylendi. Bun
ların uzunböylu değerlendirmesine geçmeden, Cum
huriyet Halk Partisi Grubu olarak bu kanunun tümü
ne olumlu oy kullanacağımızı Yüce Meclise arz eder, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuzun. 
GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Adalet 

Partisi adına söz işitiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AP GRUBU ADINA GIYASETTİN KARACA 

(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Huzurlarınızda, tahminen iki yıla yakın bir za

mandan beri Cumhuriyet Halik Partisi Hükümeti za
manında hazırlanmış ve Meclislere sevk edilmiş bu
lunan bu demet paketinin içerisinde bulunan beş ka
nun, sayın Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti za-
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raanında gündemde aylarca, hatta bir yıl kadar bek
lemiş olmasına rağmen, bir türlü müzakeresi yapıla
mamıştır. 

Hükümetimiz işbaşına geldikten sonra, memleket-
!te emniyet ve asayişle ilgili kanunların lüzum ve za
ruretine inanmış olduğu için, Sayın Bcevifin Başba
kan olduğu sırada Yüce Meclise kendi hükümetleri
nim imzasıyla getirilmiş bulunan bu kanun demeti 
içerisinde bulunan altı adedi; emniyet, asayiş, güven
lik ve kolluk işleriyle ilgili kanunların müzakeresi 
Yüce Meclislerimizce yapılarak tamamlanmıştır. 

Bir konuyu dile getirmek isterim ki, bu kanun, 
Cutmlhuriye't Halik Partflsi Hükümetleri zamanında gel
miş olmasına rağmen, Cumhuriyet Halik Partisinin 
grupları ve üyeleri kendi hükümetleri zamanında ge
len bu 'kamına sahip çılkmadılar. Bu çıikan - beş adet -
emniyet, asayiş, kolluk ve güvenlikle ilgili bu beş 
(kanun talsarisı Mecliste grupları bulunan hiçbir siyasi 
partinin kendi siya'si görüşümde veya kendi siyasi dü
şüncelinin ışığı altında çıkmadı. Bu kanunların tümü 
Yüce Mecliste bulunan mi'lüetvelkillerinm güzel çalış
maları, iyi gayretleriyle Meclisin müşterek malı ola
rak çıkmıştır. 

Milletimize hayırlı olmasını diler, Adalet Partisi 
Grubu adına saygılarımızı sunarız efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaca. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Milli Selâmet Par

tisi Grubu adına söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Battal. (Alkışlar) 
MSP GRUBU ADINA ŞENER BATTAL (Kon

ya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Parlamen
to ciddi bir zafer kazandı. Kanun üzerinde düzeltme
lerini yaptı, tartıştık, görüşjfiülk. Şimdi,.Bakanlar Ku
rulunun eline, böylesine anarşiyle mücadelede kuvvet
li bir kanunu vermiş bulunuyoruz. 

Şimdi, artık anarşiyle multlalk manada mücadelenin 
zamanıdır. Sıkıyönetim Kanunu, bu kanunda istenen 
ydükileri muhtevidir, ziyadesiyle taşımaktadır. Şimdi 
Sıkıyönetim Kanununa ilaveten sivil yönetimde bile 
uygulanabilecek muhtevalı, anarşisltileri caydırıcı, kuv-
velti; ama masum vatandaşla anarşisti aynı muame
leye talbi tutacak hükümler ayıklandı; namuslu insan
lar korundu aile mukaddesatı korundu, Parlamento 
bunu korudu. 

Bir diğer husus da, Türkiye'de, aisker mektubu de
nen olayla, «Bu anarşi kanunu hıszla çıkarılsın» deriil-
miştir. Parlamento bu mdktulbu demokratik bir temen
ni olarak değerlendirdi; ama telaşa kapılmadan, gece 
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gece seansları gibi cümlelere girmeden, ama Parlamen
tonun ötklinliğinfi isteyen o mektuptaki cümlelere uygun 
tarzda, o temenniye uygun şekilde bu müzarekereleri 
yürüttü. 

Şimdi Cumhuriyet Hükümeti, anarşiye karşı son 
derece ketskin, kuvvetli hükümler taşıyan kanunla teç
hiz edilmiş bulunmaktadır. Bu kanunun hayırlı uğurlu 
olmasını temenni ediyoruz. Hükümetimiz elbette anar
şiye karşı zafer kazanacaktır; bu kanun bu zafere yar
dımcı olacaktır. 

'Bu düşüncelerle hepimizi saygılarımla selaımılıyo-
rum. (CHP ve MSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
MHP Grubu adına Sayın Kabadayı buyurun efen

dim. 
MHP GRUBU ADINA İHSAN KABADAYI 

(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, 
hepinizi grubum adına saygıyla selamlarım. 

İnsanoğlu cemiyet halinde yaşamaya başladığı gün
den itibaren kanunlar yapıkgellmiştir. Kanunlarm tü
mü milletin ve devletin selamet, huzur ve saadeti ga
yesiyle yapılmıştır. Tarihin akımına bakarsak, ka
nunları dilediğiniz kadar iyi vev mükemmel yapınız; 
ama iyi ve mükemmel kanunları teslim edeceğiniz 
ekipler, iyi kadrolar bulursanız, o kanunlardan bekle
diğiniz maksuda erişir, mesut olursunuz; millet mut-
luı valtan kuıtlu olur. Ancak, kanunun mükemmeliye
tine rağmen, tatbik eden eller bunu bihakkın anlama
mış veya anlamamazlıktan gelmiş, onu aşk üzere be-
«ilrnisememiş ise, iyi kanunlar kötü kadroların, kötü 
zihniyetlerin elinde zulüm vasıtası, huzursuzluk vası
tası olur. En kötü kanunlar dahi, aşkı ve samimiyeti 
olan, devletin yüceliği, vatanın ve milletin kutluluğu
nu ana amaç kabul eden ekiplerin elinde de huzur ve 
selametin vasıtası olur. Böylece, tıpkı Konfiçyüs'ün 
dediği gibi, iyi kanunlar yoktur, iyi hâkimler vardır. 

Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu kanunla
rın çıktığına seviniyoruz. Meclisi kutluyorum. Ancak 
sevincim simidi tadımlıktır grubum adına; doyumlu
ğunu, sofralığını, tatbikatta milletin beklemiş olduğu 
İstırapları siler, huzursuzlukları siler, vatandaşı yarın
larından emin, müemmen kılarsa; aşında iş'inde, em-
riiyet ve huzur içinde bulundurursa, sevincimizi o za
man izhar edeceğiz. Bunun inşallah eksik noksan kıs
mını, kadrolar, demin bahsetmiş olduğum vatanper
verlik duygusuyla, hak duygusuyla eksiğini ikmal et
sinler, tamama ifrağ etsinler; tatbikatı, meyvesini, se
meresini görsün, vatandaşın asılan yüzü, dertli gönlü 
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huzura kavuşsun; teşekkürüm üzün tamamımı ve külli
yesini o zaman Meclise iblağ etmiş olacağız. 

Cümlenize saygılar sunarım. (MHP sıraılarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kabadayı. 
Hükümet adına Devlet Bakanı Sayın Koksal Top

tan, buyurun efenldim. 
DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (Zon

guldak) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; 

Uzunca bir müddetten beri Yüce Meclisin günde
mimde bulunan bir kanun tasarlısının arttık kabul etdil-
nnekte olduğu şu anıda, yorucu bir çalışma sonucu, 
sert tartışmalar sonucu, Yüce Mealisin değerli üyele
rinin- birbirini kıracak şekilde, incitecek sekilide işi 
ileri götürmeleri sonucu, Sayın Ecevit Hükümetinin 
arzu etmediği ve bizim Hükümetin de arzu etmediği 
yepyeni bir kanun meydana çıkmıştır. Sayın Şener 
Battal arkadaştım 'öyle bir ifade kullandılar k'i, «Dört-
başı mamur bir kanun aldınız, alın bununla anarşiyi 
önleyiniz» diyorlar. Biz işin başınlda şunu dedik: Gö
rüşmekte olduğumuz bu kanun tasarısıyla Türkiye'de 
anarşinin önleneceği iddiasında değiliz; Türkiye'de 
anarşinin önlenmesi içim, Parlaımienltoda ve yurt sat
hında hepinizin, bütün siyasi partilerin, Türkiye'deki 
bütün müesseselerin, bütün anayasal, kuruluşların yüz
de yüz desteğine muhtacız Hükümet olarak 

Parlamentoda bu kanun münasebetiyle şuruu tespit 
ettik ki, karşılıklı görüşme, karşılıklı iyi niyet göste-
rilmes'i halinlde, bazı meseleleri aşmak mümkündür. 
Kanunun, Hükümet olarak bizim istediğimiz biçiımde 
çıkmamış olmalından hayıflandığımızı kimse sanma
sın. Biz Türkiye Büyük Millet Medlisünlden talimat 
alırız ve onun yaptığı kanunlara yüzde yüz uymak zo
runda kaldığımıza inanan bir Hükümetiz. Başka bir 
yerden bize talimat verilmesi, başka bir yerden bize 
buyruk verilmesi, yasa verilmesi mlüımlkün değildir. 

Onun için Yüce Meclislin kararını saygıyla karşı
lıyoruz. Bu kanunun uygulanmasında da Medliısimiz-
de ve grubu bulunan ve bulunmayan büitün siyasi par
tilerimizin ve değerli milletvekili arkadaşlarımızın 
Hükümetimize destek olmasını rica ediyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (AP sıraların-
Idan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Hükümet. 
Buyurun Sayın Karagözioğlu. 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (tzmir) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Yüce Meclis bu ;paket dolayısıyla büyük milleti
mizin huzurunda bir kez daha demokratik ve şerefli 
bir sınav vermiş bulunmaktadır. 

Meclisimiz, huzuruna getirilen her konuyu Ana
yasa, hukuk ve ülke çıkarları açısından büyük bir ti
tizlikle incelemekte ve karara bağlamaktadır. Bu> 
bundan sonra da böyle olacaktır. Demokrasiye ina
nan inisanlar Yüce Parlamentonun bu tutumunu gör
dükçe büyük bir huzur duymaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarını, Cumhuriyet Halk Partisi 
ağırlıklı Hükümet tarafından sevk edilmiş bulunan bu 
tasarıda, komisyonlarda yapılmış bulunan, demokra
siye ve hukuk devleti ilkelerine aykırı birtakım hü
kümlere ve değiştirmelere Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu bilinçli, inançlı ve kararlı olarak tavrı koy
muştur. Bu, Cumhuriyet Halk Partisi ağırlıklı Hükü
metin sevk eüfciği tasarıya karşı çıikmak değil, o tasa
rının özüne, o tasarının esprisine - tam aksine - sahip 
çıkmaktadır. 

Nitekim Yüce Meclis, kararlarıyla Cumhuriyet 
Halik Partisinin gösterdiği titizliğin ne kadar haklı 
olduğunu saptamış, doğrulamış bulunmaktadır. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, anarşi, süratle çözülmesi 
gereken, ulusumuzun ve Devlerimizin en önemli so
runudur. Ancak, kimse zannetmesin ki, anarşi sadece 
yasa sorunudur. Anarşi, çök nedenli, Türkiye'nin geç
mişinden gelen önemli ve ciddi bir sorundur; bunun 
süratle çözülmesi gerekmektedir. 

Biz başta bu kürsüde, «Cumhuriyet Halk Partisi
nin önerilerine sahip çıkıyorsanıız buna saygı duya
rız; ancak Cumhuriyet Halk Partisinin önerilerini 
parçalayamazsınız, bunun içerisinden bir kısmını alıp 
bir kısmını bırakamazsınız» diye beyanda bulunmuş
tuk. O zaman iktidar kanadımda bulunan değerli ar
kadaşlarım, «Bunları konuşalım, onları da konuşma
ya hazırız» demişlerdi. 

Şimdi yüce milletin huzurunda kendilerini bir kez 
daha bu sözlerini tutmaya davet ediyorum. Bizim ön
lem paketimizin kendi içinde bir tutarlılığı ve demok
ratik bir dengesi vardı. O önlem paketi içerisinde 
bulunan ihtisas mahkemelerini, o önlem paketi içeri
sinde bulunan anarşi bataklığını kurutacak, anarşinin 
asıl kaynağını, odağını kurutacak olan örgütleri mey
dana çıkaracak olan, Yüce Meclis tarafından kabul 
edilip şimdi Adalet Komisyonunda olan, İçtüzüğe gö
re sadece Komisyonun ve Hükümetin Meclise getiril
mesi rii isteyebileceği bu iki kanunun süratle Meclis 
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gündemine inidirÜmösiniin ve verilmiş bulunan sözlerin 
yerime gdtiritaıeis'in'in şart olduğunu bir kez daha Cum
huriyet Halk Partisi Grubu adına haltırlaitıyorurn. 
Eğer gerçekten anarşi ile ilgili yasaların çıkarılmasını 
istiıyorsaınız, hodri meydan. Yaisaları, verdiğiniz sözü 
tütün, ortaklarınızı da ikna edin, anarşinin kökenini, 
kaynağını toumıtacaJk olan bu yalsayı Meclise geltirin, 
konuşalım, çıkaralım. 

Değeri arkadaşlarım, sözlerimi, Yüce Meclise baş
langıçta söylediğim saygiarıımı tekrarlayarak tamam
lıyorum. Türkiye anarşiriiın üstesinden gelecektir; de
mokrasi içlimde gelecektir, hukuk devleti içinde gele
cektir, özgürlükler içinde gelecektir. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Karaigözoğlu. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. 
MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Söz is

tiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Çatalbaş. (Alkışlar) 
MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Sayın 

Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Anarşi kanunları için Yüce Meclisimiz ve değerli 

milletvekilleri olarak hepimiz yoğun bir çalışmadan 
sonra, memleketimizin ve milletimizin en derin ıstı
raplarından biri olan anarşi ve terörün, inşallah ya
kın tarihte ıstırap ve azabından bu güzel ülkemiz, bu 
aziz milletimiz kurtarılmış olacaktır. Şahsım adına, 
bu kanunun güzel ülkemize, aziz milletimize hayırlı 
uğurlu olmalını diliyorum. 

Ancak Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grup Baş
kan Yardımcısı arkadaşımızın burada ifade buyur
dukları son cümleler için de daha önce Yüce Meclis 
huzurunda, bütçe müzakereleri esnasında görüşme
lerimizi tetkik buyurduğunuz takdirde, sadece ihti
sas mahkemeleri üzerinde durmanın bir anlamı ol
madığına kesinlikle işaret etmek istiyorum. 

Anayasanın 136 ncı maddesi, kadimden bu yana 
bütün maddelerine dair uygulamaları Yüce Meclis ve 
özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Grubu, üzerinde 
titizlik ve hassasiyetle durmuş olmasına rağmen, Ana
yasanın, hakikaten bugünkü ıstırapların temelinden, 
kökünden halledilmesini emreden 136 ncı maddesi
nin, 17 Şubat 1978 tarihinde Yüce Meclis kürsüsün
de yaptığım konuşmada ısrarla Yüce Meclisin huzu
runa getirilmesi, Cumhuriyet Halk Partisi Hüküme
tinin tasarısı olarak Yüce Meclise sunulmasını ben 
ve diğer değerli konuşmacı arkadaşlarımız müteaddit 
defalar bu Yüce Meclis huzurunda arz etmesine rağ
men, hâlâ bugüne kadar gelmemiştir. 

Şimdi soruyoruz ve söylüyoruz; .13.6 ncı madde 
Hükümet tasarısı olarak Yüce Meclise sunulduğu tak
dirde, Cumhuriyet Halk Partisi devlet güvenlik mah
kemelerinin kurulmasına rey verecek midir, verme
yecek midir? (AP sıralarından «Hayır hayır» sesleri, 
gürültüler) 

İşte bütün mesele buradadır. 

'Muhterem milletvekilleri, muhterem arkadaşla
rım; anarşiyi gerçekten önlemek istiyorsak, gelin 136 
ncı maddeyi değiştirelim. Anayasanın işlemeyen, Türk 
milletine, Türk ulusuna aykırı düşen maddelerini vic
dan ve gönül rızası içinde değiştirelim. Anarşiyi ön
lemek istiyorsak, bu çalışmayı bu Yüce Meclis kür
süsü içinde yapmalı, tarih ve millet huzurunda mem
lekete ve millete yararlı hizmet yaptığımızı tescil 
etmeliyiz. 

Hepinize saygılar sunarım ve teşekkür ederim. 
(AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çatalbaş. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde son söz olarak lehte söz 

isteyen?.. 
AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) 

— Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kızüişık. 
AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) 

Sayın Başkan ve saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım; 
450 mevcudunuzu da ayrı ayrı ve kalbimden gelen en 
büyük saygıyla selamlamak istiyorum. 

1945 senesinden 1977 senesine kadar tam 32 yıl 
emniyet kuvvetlerinin mensubu olmakla iftihar et
tim. 2 yıldır da aynı teşkilatın emeklisi olarak huzu
runuzdayım. Zaman zaman yetkilerimizin yeterli ol
madığından, sizlere teşkilat olarak - geçmiş seneleri 
kastediyorum - yeterince faydalı olamamıştık. Bu
nun sıkıntısını çok çekmiştik. Ancak vermiş olduğu
nuz bu yetkiler, gerçekten polis teşkilatını güçlendir
miştir. 1 

Bu kanunun tartışması esnasında hangi maddeler 
önergelerle değiştirilmiş olursa olsun, hangi madde
ler metinden çıkarılmış olursa olsun; samimi söylü
yorum, bir eski emniyet mensubu olarak benim şahsen 
kabulümdür ve ben de aynı şeyleri içimden tasvip 
ettim. j 

Polis, yetkisini çok iyi bilmelidir. Yetkisini bilen 
adam görevini fevkaladesiyle yapar; ama yetkisini bi
lip de görevini yapan insan, sorumluluğunu da müd
riktir. İşte şimdi sayın emniyet mensupları, elbette ki 
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bu sözüm, eski ağabeyiniz olarak size ulaşacaktır. Şu 
anda umum müdür muavinlerinizden bir tanesi de 
buradaki sıralarda bulunmaktadır. 

Öneriyor ve diyorum ki, polisin, birçok kanunla
rı olduğu halde; Emniyet Teşkilat Kanunu, 6136 sa
yılı Ateşli Silahlar Kanunu, Toplantı ve Gösteri Yü
rüyüşleri Kanunu; bunlardan en mühimi Polis Vazife 
ve Salahiyet Kanunudur. Hayatta karşılaştığımız, mes
lekte karşılaştığımız en büyük güçlük, polislerin ba
zılarının, hatta birçoğunun bu kanunun, alt tarafı 
20 - 25 maddelik olmasına rağmen, çoğu maddelerini 
iyi bilmemelerinden ileriye gelmektedir. 

Nasıl ki Anayasanın küçük bir metni basılmış ve 
dağıtılmışsa, şimdi bu teşkilatın başında gelen ve bu 
işi çok iyi bilen arkadaşıma öneriyorum ve diyorum 
ki; 40 bin polis için 40 bin tane, ceplerine sığabile
cek küçük Vazife ve Salahiyet Kanunu başarılmalı
dır ve bunu her an okumaları temin edilmelidir. Tef
tişlerle, hatta bunları terfilerde imtihan konusu yap
mak lazım gelir. 

Birçok yabancı memleketler yıllarla insanların 
omuzlarına veya yakalarına yıldızları koydurmazlar. 
Özür dilerim, bir yabancı tabir kullanacağım; ama 
Civil Service Commusion adı altında sivil hizmetler 
komisyonu, her yıl teşkilatlar içinde sınav açar, bu 
sınavı atiayabilenler terfi ederler, işte ben derim ki, 
terfi esnasında gerek Polis Vazife ve Salahiyet Ka
nunu, gerekse bu paketin içindeki tadillerle beraber 
bunların anakanunları mutlaka, terfiyi hak edebilmek 
için sorulmalıdır. 

Sayın polis teşkilaU mensupları, sizlere de bir 
ağabeyiniz olarak saygı sunarken, sözümü şöyle ka
patıyorum : Her zaman tarafsız olunuz ve vatanda

şın hürriyetlerine karşı saygılı olmayı, vatandaşa hiz
met etmeyi şiar ediniz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AP ve CHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kızılışık. 
Aleyhte Sayın Gazalcı, buyurun... Vazgeçtiniz. 
Şimdi, tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. Tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. Hayırlı ve 
uğurlu olsun. 

2. — 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 — Gündemimizin 1 nci maddesindeki 
Nakdi Tazminat Kanunu Tasarısı ile Ankara Millet
vekili Semih Eryıldız'ın Nakdi Tazminat Kanunu 
Teklifinin müzakeresine başlıyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Plan Komisyonu olacak. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, grup

lar anlaştık, perşembeye erteleyin. 
BAŞKAN — Gruplar anlaşmış durumdadır. Bu 

bakımdan, kanun tasarılarının perşembe günü müza
keresine başlamak zarureti hâsıl olmuştur ve Baş
kanlığımızca da uygun görülmüştür. 

23.1.1980 Çarşamba günü saat 15.O0fte yapılacak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısın
dan sonra toplanılmak ve Genel Görüşme ve Meclis 
Araştırması önergeleriyle sözlü soruları sırasıyla gö
rüşmek üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.20 

\>m<t 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

32 NCİ BİRLEŞİM 

22 . 1 . 1980 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZBL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇtM 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim. 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VB MECLÎS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAÎR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLtFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN 
DÎĞER İŞLER 

1. — Nakdi Tazminat Kanunu Tasarısı ile An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın Nakdi Tazminat 
Kanunu Teklifli ve Milli Eğitim, Milli Savunma, İç
işleri ve Plan komisyonları raporları. (1/27, 2/164) 
<S. Sayısı : 369) (Dağıtma tarihi : 13 . 6 . 1979) 

X 2 . — 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 yetekisi verilmesi hakkındaki 1632 sayılı 
Kanunun 1, 2 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan komisyon
ları raporları, (1/168) (S. Sayısı : 262) (Dağıtma ta
rihi : 26 . 12 . 1978) 

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 Sjvas Milletvekili Azimet 
Köytüoğlu'naın, 2182 sayılı Yasaya bir ek madde ek
lenmesine aüt Yasa önerisi ve Milli Savunma ve Plan 
komisyonları raporları. (1/292, 2/699, 2/784) (S. Sa
yısı : 371) (Dağıtma tarihi: 15 . 6 . 1979) 

4. — 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) (Dağııtma tarihi : 
23 . 10 . 1979) 

5 . - 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayıh Türk Silah
lı Kuvvetleri îç Hizmet Kanununun 33 ncü maddesinin 
(a) bendine bir fıkra eklenmesine ilişkin Kanun tasarı
sı ile Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun 
47 nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesine iliş
kin Kanun Tasarısı ve Mili Savunma Komisyonu Ra
poru. (1/348, 1/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 378) (Da
ğıtma tarihi : 10 . 1 . 1980) 

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

7. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Erdoğan Ada
lı'nın, 657 sayıh Kanunu tadil eden 1897 sayıh 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, imar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/192) (S. Sayısı : 249) (Dağıtma tarihi : 
20 . 9 . 1978) 

' 8 . — Yozgat Milletvekili- Ömer Lütfü Erzurum-
luoğlu'nun, 1512 Sayıh 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) (Ss 

Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 16 j 5 . 1979) 
9. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa 

Geçici Üç Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Ta« 
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sarısı ve MM Savunma ve Plan komliısyonları rapor
ları. (1/170i) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 
12.6.1979) 

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

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

12. — İsparta İlli Yayla Mahallesi, Hane 131, Git 
7/2, Sayfa 3 8'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma 
21 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulu-
bay)'m ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Baş
bakanlık tezkeresıi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(3/86) (S. Sayısı: 12) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1978) 

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

14. — Malatya, Merkez ilçesi, Ismıetiye Mahallesi, 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82Me 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) 

15. — Hendek İlçesi, Aşağıçalıaa Köyü, Hane 13, 
Güt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu, Ayşe 
Şerif e'den olma 25.. 10 . 1945 doğumlu Sabri Altay 
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) 

16. — Dursunbey İlçesi, Naipler Köyü, Hane i5te 
kayıtlı Yusuf oğlu, Şakibe^den olma 25.1.1947 doğum
lu Adem Özkan'ın, ölüm cezasının yerine getinüme-

(X) Açık oylamaya tabi işler* 

| sine dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo* 
nu Raporu. (3/89) (S. Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1978) 

17. — Korkuteli İlçesi, Yazar Köyü, Hane 92, Cilt 
I 5703, Sayfa 34te kayıtlı ismail oğlu, Düriye'den oî-
I ma, Ağustos 1951 doğumlu Osman Demiroğlu'nun 
I ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık 

tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/205) (S» 
Sayısı: 17) (Dağıtma tarihi: 14.. 2 . 1978) 

18. —• Devlet Memurlarının disiplin cezalarınım 
I affına dair kanun teklifinin reddi hakkında C. Sena

tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi 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) 

I 19. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sanibra-
I himoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ge-
I cici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına 

ve geçici l/A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin 
kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1135 
sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkra ek-* 

I lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas Milletvekili 
I Azimet Köylüoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Yasa-
I sının geçici 17 nci maddesinin 1238 sayılı Yasa il© 
I 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) 

20. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka-
I nununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
I kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanlı-
I ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu Raporu. 

(M. Meclisi: 2/359; C. Senatosu: 2/81) (M. MecMs'i 
S. Sayısı: 50; C. Senatosu S. Sayısı: 482) (Dağıt
ma tarihi: 28 . 2 . 1978) 

21!. — C. Senatosu Balıkesir eski Üyesi Mehmet 
I 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^ 

I nun bazı maddelerini değiştiren kanun teklifinin red« 
dine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Mec
isi 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 
ve 1374'e ek) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

22. — 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
I Hakkındalki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme-^ 
I si hakkındaki kanun teklifinin reddine dair C. Senan 



tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/363; C. Senatosu : 
2/118) (M. Meclisi S. Sayısı : 52; C Senatosu S Sa
yısı : 699 ve 699'a birinci ek) (Dağıtma tarihi : 
28 . 2.1978) 

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

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

25. — Sivas MiMetvekıili Azimet Köylüoğkı'nun, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 2 nci mad
desine bir bent eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (2/321) (S. Sayısı ; 60) 
(Dağıtma tarihi: 7 . 3 . 1978) 

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

27. — Sivas Millet vekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerine 
birer fıkra eklenmesd hakkında kanun teklifi ile 455 
nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(2/322, 2/328) (S. Sayısı: 62) (Dağıtma tarihti : 
7.3.1978) 

28. — C. Senatosu Ankara Üyesıi Yıiğiıt Köker'ıin, 
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 İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (2/262) (S. Sayısı : 67) 
(Dağıtma tarihi: 30 . 3 . 1978) 

29. — 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; 
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C. Senatosu S. Sayısı: 378, 378'e 1 ve 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 7.4.1978) 

30. — 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) 

31. — Mili Savunma eski (Bakanı İlhama 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) 

32. — 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) 

33. — Nuıri 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) 

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

35. — 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) 

36. — Tokat - Merkez İlçesi Sof yon Mahallesi 
Hane : 103, Cilt : 2-A, Sayfa : 119'da kayıtlı Meh
met oğlu Meliha'dan olma ve 25 . 9 . 1957 doğumlu 
Ednan Kavakü'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) 

37. — Ali Ufasoy'un, Özel Affına Daıir Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/138) (S. Sa
yısı : 119) (Dağıtma tarihi: 14 . 6 . 1978) 

38. — 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) 

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

40. — 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) 

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

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

43. — ıBursa Milletvekilli Kasım Önadıım'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) 

44. — 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) 

45. — Sivas Milletvekili Azimet KöylüoğJu'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) 

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

47. — 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) 

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

49. — İzmür - 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 sayüı 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) 

50. — Adam öldürme suçundan sanık, Balıkesir 
lü, Yakup Köyü, Hane 94, Cilt 25/1, Sayfa 118'de 
Kayıtlı Hüseyin Oğlu Hanife'den Doğma 3 . 3 . 1956 
Doğumlu Sahabettin Ovalı'nın TCK'nun 450/4-10 
maddesi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ye Adalet Komisyonu 
Raporu. (3/416) (S. Sayısı : 261) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1978) 

51. — İmar ve İskân Bakanlığı Kuruluş ve Vazi
feleri Hakkında 7116 sayılı Kanunun 15 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair Kanun Tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu^ 
(1/159) (S, Sayısı : 266) (Dağıtma tarihi : 5.L1979) 

52. — Ankara Milletvekili Kenan Duruikan'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) 



53. — Ankara M&HötvdeLM Mustafa Başoğlu'nuıı, 
1475 sayılı îş Kanununun Bazı Maddeleri ile 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 25 nci Maddesinin 7 nci 
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve iç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/519) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 
10.1.1979) 

54. — 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; 
C. Senatosu S. Sayısı : 812) (Dağıtma tarihi : 
5.2.1979) 

55. — Türkiye'de Tükenilen Sivil Akaryakıt ve Do
ğal Gazların Boru Hatları ile Taşınması, Depolanma
sı ve Dağıtılmasına Ait Tesislerin ihale Esasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
komisyonları rapotVı. (1/121) (S. Sayısı : 274) (Da
ğıtma tarihi : 5.2.1979) 

56. — Trabzon Milletvekili Adlil AM Cinel ile 
Zonguldak Milletvekili Gültekin Kızılışık'm, 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) 

57. — Kastamonu Milletvekili Sabni Tığlı ve is
tanbul Milletvekili Fehmi Cumahoğlu ile Abdullah 
Tomba'nın istanbul'da Metro İnşasının ve işletme
sinin Finansmanına İlişkin Kanun Teklifi. (2/216) 
(İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alın
mıştır.) (S. Sayısı : 281) (Dağıtma tarihi : 8.2.1979) 

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

59. — Bursa Milletvekili eski Milli Savunma Ba
kanı Hasan Esat Işık'ın, Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 1 2 . 7 . 1979: gün ve 49 saydı 
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 Dilekçe 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) 

60. — Yunak İlçesi, Hacıfakıiı Köyü, Hane 234, 
cilt 5, sayfa 87'de nüfusa kayıtlı ismail oğlu, Hanife" 
den olma 1 . 1 . 1950 doğumlu Kâzım Ergün'ün, 
TCK hükümleri uyarınca ölüm cezasıyla mahkûmiye
tine ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve' Adalet Komis
yonu Raporu. (3/558) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tari
hi : 27 . 4 . 1979) 

61..— C. Senatosu Zonguldak Üyesi Ahmet Demir 
Yüce'nin, Sosyal Güvenlik işlemlerinin Birleştirilme
si Hakkında Kanun Teklifi. (2/473) (içtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca güademe alınmıştır.) (S. Sayısı : 
343) (Dağıtma tarihi : 30 . 4 . 1979) 

62. — Giresun Milletvekili M. Kemal Çie&iz'in, 
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 işleri komisyonları raporları. (2/294, 2/208, 
2/217) (S, Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi : 18.5.1979) 

63. — Rize MiMetvekili Sami Kumibasar ile Yıl
maz Balta'nm, Divanbakırh Gemisi Mürettebatının 
Özel Affına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (2/655) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 
24 , 5 . 1979) 

X 64. — 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 ilişkin Kanun Tasa
rısı ve içişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(1/184) (S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 4.6.1979* 

(X) Açık oylamaya tabi isler. 



X 65, .— Tünkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı 
Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ve Eki Proto
kol ile Sözleşmenin Yürütümü ile ilgili İdari Anlaş
manın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Daiı 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Dışiş
leri komisyonları raporları. (1/242) (S. Sayısı : 359) 
(Dağıtma tarihi ; 4 ' . 6 . 1979) 

X 66. — 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 iş
ler ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/248) (S. 
Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 4 „ 6 . 1979) 

67. — 1587 sayılı Nüfus Kanununun 15 noi Mad
desinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Mad
de Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı ve içişleri Ko
misyonu Raporu. (1/282) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma 
tarihi : 4 z 6 . 1979) 

68. — Zonguldak Miilietvekiılii Abdulmıuıttalip Gül 
ve 2 arkadaşının, tbrahimoğlu Cemal Alemdaf'ın Af
fı için Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(2/743) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 12.6.1979) 

69. — Osman Kızılkuyu'num Özel Affına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 
<ll/286) (S. Sayısı : 366) ı(Dağıtaa tarihi : 12.6.1979) 

70. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibra-
himoğlu'mun, 1136 sayılı Avukatlık Yasasının bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bazı maddeler ek
lenmesine dair Kanıun Teklifi ile Nevşehir Milletve
kili İbrahim Etlhem Boz'uın, 1136 sayılı Avukatlık 
Kanunuma 2 madde eklemmesiime dair Kanun Teklifi 
ve içişleri, Sağlık ve Sosyal işler ve Adalet komis
yonları raporları. (2/513, 2/653) ( S. Sayısı : 367) (Da
ğıtma tarihi: 15 . 6 . 1979) 

71. — Anayasanın 93 ncü maddesi gereğince, Oum-
huribaşkanımea bir daha görüşülmek üzere geri gön
derilen Düaver 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) 

72. — Antalya Millet vekili ihsan Ataöv ve 10 ar
kadaşınım, 2739 sayılı Ulusal Bayramlar ve Genel 
Tatiller hakkımdaki Kanunun 2 noi maddesinin de
ğiştirilmesine ve 9 . 4 . 1963 tarih ve 221 sayılı Ka-ı 
nunun yürürlükten kaldırılmasına ilişkim Kanun Tek
lifi ye içişleri Komisyonu raporu. (2/764) (S. Sayı
sı : 373) (Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1979) 

73. — Aydın Milletvekili Selama Gürgüç ve Gire
sun Milletvekili H. Vamik Tekün'im, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununum 48 noi maddesinin 5 mci 
fıkrasımım değiştirilmesine dair Kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu. (2/632) (S. Sayısı : 374) (Da
ğıtma tarihi : 27 . 6 . 1979) 

X 74. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yu
nanistan Krallık Hükümeti arasında «Trakya'da ve 
Meriç Nehrinin Denize Döküldüğü Bölgede Hudufti 
Olaylarımın Önlenmesi ve Halli halkikında Anlaşma» 
ile Trakya hududunda ve Mıeriç Nehrinim Denize 
Döküldüğü Bölgede Hudut İşaretlerinin Muhafaza
sı, Kontrolü, Bakımı, Onarımı ve İhyası hakkında 
Protokolüm onaylammasımım uygun bulunduğuna iliş
kim Kamum Tasarısı ve içişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları. (1/185) (S. Sayısı : 357) (Dağıtma ta
rihi : 28 . 6 . 1979) 

75. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kamununum 
40 ncı Maddesinin (Ç) Fıkrasının (1) Sayılı Bendinim 
(5 ve 6) Sıra Sayısında Belirtilen Yaş Sınırlarımın 
Değiştirilmesine ve Bir Ek Geçici Madde Eklenmesim« 
ilişkim Kanun Tasarısı ve Milli Savunma ve Plan ko
misyonları raporları. (1/243) (S. Sayısı : 377) {Dağıt
ma tarihi : 27.12.1979) 

76. — 17 . 7 . 1972 tarihli ve 1612 sayılı Yüksek 
Askeri Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun Değişik 2 noi Maddesinin İkinci Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve 
Milli Savunma Komisyonu Raporu. (1/353) (S. Sayı
sı : 379) (Dağıtma tarihi : 10 . 1 . 1980) 

77. — C. Senatosu Konya Üyesi Erdoğan* Bak-
'kalbaşı'mııın, Bahri Çan'ın Özel Affı Hakkımda Kanun! 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/809) (S. Sa
yısı : 380) (Dağıtma tarihi : 17 . 1» , 1980) 

(X) Açık oylamaya tabi işler. 

...>... . .<.. . 



Da**» :5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 375'e 1 nci Ek 
Toplantı : 3 

Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine ilişkin Bazı Kanun
larda Değişiklik Yapılması ve Bunlara Yeni Hükümler Eklen
mesi Hakkında Kanun Tasarısının, içtüzüğün 89 ncu Maddesi 
Gereğince Geri Alınan 4 ncü Madde Üzerinde içişleri Komisyonu 

Raporu. (1 /203) 

îçişJerl Komisyona Rapora 

Millet Meclisi 17.1,1980 
İçişleri Komisyonu 
Esas No.: 1/203 

Karar No.: 3 

Millet Medat Başkaniığı&a 

Millete Meclisi Genel Kurulu gündeminde bulunan 375 Sına Sayılı Kanun Tasarısının 4 ncü maddesiyle 
değiştirilmesi istenilen, 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyetti Hakkındaki Kanuna Bazı Madde
ler ÎBklenmesıi hakkında 19 . 1 . 1976 gün ve 1932 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi İçtüzüğün 89 ncu maddesi 
uyarınca Komisyonumuzca 'geri alınmış ve 17 . 1 . 1980 gönlü toplantımızda yeniden1 incelenip görüşülmüştür. 

171 sayılı Kanunun 5 nci bölümü ceza hükümlerim ihtiva etmektedir. Kanunun 1 8 - 2 4 ncü mladdelerinde 
yer alan ceza hükümleri 19 . 1 , 1976 gün ve 1932 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ile '(hapis cezalan 1/3 ora
nında ve para cezası üç nıMi artırılarak hükmolunuır.) hükmü getirilmiştir. 

Bundan sonra 22 . 6 . 1979 'gün ve 16674 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen 2248 sayılı Kanunla değişik 
5435 sayılı Kanunun 2 ndi maddesiyle; vergi ve resimlerin belli süreleri içinde Ödenmemesinden dolayı tah. 
sili lazım gelen vergi ve resim cezaları ile tazminat kabilinden olup ımitezait nispete tabi 'bulunan para ceza
ları hariç olmak üzere, kanunların yürürlük tarihine göre elli mislinden üç misline kadar fcanunlardia yazılı 
para cezalarının misal atfdrılimasına tabi tutularak hükmediimesi getirilmiştir. 

Hal böyle olunca, 171 sayılı Kanunda yer alan para cezaları ilk defa 19 . 1 . 1976 tarihinde yürürlüğe gi
ren 1932 sayılı Kanunla üç misline, dıaha sonra 22 . 6. 1979 tarihinde yürürlüğe giren 2248 sayılı Kanunla 
( 1 . 1 . 1971 tarihinden 31 . 12 . 1972 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunması nedeniyle) üç misline çıka
rılarak bugün kanunldia yazılı para cezalan dokuz misli artırılarak uygulanmaktadır. 

Buna karşılık, 9 ncu maddenin Hükümet teklifi ve Komisyon metinlerinde, para cezalarının beş kat ar
tırılarak hüfcrnolunacağı ifade edilmiştir. 

Bu maddenin bu şekilde kabulü halen ve bugüne kadar dokuz misli artırılarak hükmolunan para ceza
larının daha az bir para cezasıyla mahkûmiyetlere yol açacak, bu da bünyesinde kısmi affı da beraber getire
cektir, 

tş'te 'bütün bu durumları nazara alan Komisyonumuz, maddenin 1 nci fıkrasını yeni baştan düzenlemiş ve 
para cezalarınla ilişkin kısmı çıkarmış, bugünkü uygulamayı yeterli bulmuştur. 



Bunun gübi maddenin 2 nci fıkrasında, yer alan «ertelenemeze hükmü ile ı«ihapis cezalannm paraya çevri
lememesi» hükmü de genel hukuk prensiplerine aykırı olması ve bilhassa hükmü veren mercileri affetmeye 
mecbur tutuyormuş gdbi bir zihniyetinde doğru olmaması kanılsıyla, maddeden bu fıkra çıkarılmış bulunmak
tadır, 

Raporumuz Genel Kurulun (tasviplerine arz olunmak üzere saygıyla sundur. 

Komisyon Başkamı ve. Kâltip 
Bu Rapor Sözcüsü Başkaınvekili îçel Mlletivekili Ağrı Müefüveklili 
Yozgat Miletvekii Yozgat Müetvekili A i Ak Kerem Şahin 

Ömer Lütfü Erzurumluoğkı Hüseyin Erdal (İmzada butaaimadı. 
îmızaidıa bulunamadı. 

Erzurum MilletveikÜIi Hakkâri Milletvekili îzrrtir Milletvekili! Malatoya iMMvekili 
Osman Demirci Ahmet Zeydan Aysel Uğural Ali Kırca 

Zonguldak Milletvekili 
Ahmet Gültekin Kızüışık 

ÎÇÎŞDERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTÎGİ METCİN 

MADDE 4. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkındaki Kamuna Basa Maddeler 
Eklenmesi Hakkında 19 . 1 . 1976 Gün ve 193£ sayın Kanunun 9 ncü maddeci aşağıdaki biçimde değüştâril-
rriiştir, 

Madde 9. — 171 sayûı Topîanltı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkındaki Kanunun 18, 19, 20, 21, 22, 
23 ve 24 ncü maddelerine göre tayin edilecek hapis cezaları Ikü kat artırılarak hükmolunur. Ancak, hükmo-
ıman hapis cezası beş yılı geçemez. ' 

1 •• m**> >• 


