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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. YOKLAMALAR 

Sayfa 
608 

608 

609,649 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 643,654 

1. — Danışma Meclisi Başkanı Sadi Ir-
mak'ın ara tatili ve Anayasa Tasarısı metni 
hakkında açıklaması. 643 

2. — Danışma Meclisi Başkanvekili Fenni 
îslimyeli'nin Danışma Meclisi Genel Kurul 
ve Komisyonlarının bugüne kadar yaptığı ça
lışmalar hakkında açıklaması. 654:655 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 609,644 
1. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetki

leri Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları 
raporları. (1/124) (S. Sayısı : 163) 609:634 

2. — Danışma Meclisi Üyesi Muammer 
Yazar ve 10 arkadaşının, 22.4.1962 Tarihli 44 
sayılı «Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve 

Sayfa 
Yargılama Usulleri Hakkında Kanun»un 56 
ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (2/47) (S. Sayısı : 153) 634:643 

3. — Danışma Meclisi Üyesi Mustafa 
ALPDÜNDAR ve 24 arkadaşının, Emekli 
Sandıkları ile Maluliyet, İhtiyarlık ve ölüm 
Sigortaları Kanunlarına Tabi Hizmetlerin Bir
leştirilmesine ilişkin, 5.1.1961 Tarihli ve 228 
Sayılı Kanunun 28.1.1970 Tarihli ve 1214 
Sayılı Kanunla Değişik 10 uncu Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Malî İşler Komisyonu Raporu. (2/15) (S. Sa
yısı : 150) 644:65! 

4. — Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZ-
GÖKER ve 15 arkadaşının, 5.11.1980 Tarih 
ve 2334 Sayılı «Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreterliğinde Görevlendirilecek Uzman 
Personele Yapılacak Ödemelere Dair Kanun» 
un Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (2/38) (S. Sayısı : 145) 651:654 
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5. — Orman Genel Müdürlüğü 1968 Bütçe 
yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile Orman Genel Müdürlüğü 1968 Büt
çe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayış
tay Komisyonu Raporu. (1/194) (S. Sayısı : 
147) 
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654 
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6. — 1.4.1933 Tarihli ve'2133 sayılı Dev
let Kitapları Mütedavif Sermayesi Hakkında 
Kanunun 2 nci Maddesine 7380 Sayılı Ka
nunla Eklenen ve 1733 Sayılı Kanunla Değiş
tirilen İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 

Raporu. (1/412) (S. Sayısı : 152) 

Sayfa 

654 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda : 
1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun 

Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, İki Maddesinin 
Yürürlükten Kaldırılması, Bazı Madde, Bent ve Fık
ra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının madde
leri üzerindeki görüşmeler tamamlanarak; tümü açık 
oya sunuldu, oyların ayrımı sonucunda kabul edil
diği bildirildi. 

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa Ek ve Ge

çici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 

öncelikle görüşülmesi onaylandı; Tasarının madde

leri ve tümü kabul edildi. 

Jandarma Teşkilatı, Görev ve Yetkileri Kanunu 
Tasarısının Gelen Kâğıtlardan Gündeme alınarak 
öncelikle görüşülmesi onaylandı; Tasarının tümü üze
rindeki görüşmeler tamamlanarak, maddeleri üzerin
de görüşüldü. 

8 Temmuz 1982 Perşembe günü saat 09.30'da top
lanmak üzere Birleşime saat 19.05'te son verildi. 

M. Vefik KİTAPÇIGİL 
Başkan 

Başkanvekili 

Mehmet PAMAK 
Kâtip Üye 

Fenni tSLİMYEU 
Başkan 

Başkanvekili 

imren AYKUT 
Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerle

rin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine 
ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine 
İlişkin Kanun Hükmünde Kararname. (1/457) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 7.7.1982) (Malî tşler Komisyo
nuna : 7.7.1982) 

2. — Cumhuriyet Üniversitesi 1980 Malî Yılı 
Kesinhesap Kanun Tasarısı. (1/458) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 7.7.1982) (D. M. Hesaplarını inceleme ve Sa
yıştay Komisyonuna : 7.7.1982) 

3. — Cumhuriyet Üniversitesi 1979 Malî Yılı Ke
sinhesap Kanun Tasarısı. (1/459) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 7.7.1982) (D. M. Hesaplarını İnceleme ve Sa
yıştay Komisyonuna : 7.7.1982) 

Teklif 
4. — Danışma Meclisi Üyesi Mehmet PAMAK 

ve 10 arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 175, 176, 
177 ve 1̂ 78 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi. (2/61) (Başkanlığa geliş tarihi : 
6.7.1982) (Adalet Komisyonuna : 7.7.1982) 

Raporlar 
5. — Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 

Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan ve Millî Eğitim ko
misyonları raporları. (1/153) (Raporun Başkanlığa 
geliş tarihi : 28.6.1982) (S. Sayısı : 157) (Dağıtma ta
rihi : 7.7.1982) 

6. — Bir Ülkede Geçici Olarak Oturan Kimsele
rin Tıbbî Bakımlarına İlişkin Avrupa Sözleşmesi ile 
Bu Sözleşmenin Kabulü Konusunda Hükümetlerara-
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sı Konferansta Düzenlenen Nihaî Belgenin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/155) (Raporun Başkanlığa geliş tarihi : 
29.6.1982) (S. Sayısı : 158) (Dağıtma Tarihi : 8.7.1982) 

7. — Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerle
rin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
me, Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İş
lemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu 
Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Hükmünde Kararname ile Ödeme Güçlüğü İçin
de Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bir Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve 
Adalet, İktisadî İşler ve Malî İşler Komisyonları ra
porları. (1/129, 1/146, 1/187) (Raporun Başkanlığa 
geliş tarihi : 23.6.1982) (S. Sayısı : 159) (Dağıtma Ta
rihi : 8.7.1982) 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

1. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe • Plan ve Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/124) 
(S. Sayısı: 163) (1) 

(1) 163 5"., Sayılı Basmayazı 7 Temmuz 1982 ta
rihli 117 nci Birleşim tutanağına eklidir*. 

8 . 7 . 1982 O : 1 

8. — Kamu Konutları Kanunu Tasarısı ve Malî 
İşler Komisyonu Raporu. (1/142) (Raporun Başkanlı
ğa geliş tarihi : 5.7.1982) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma 
Tarihi : 8.7.1982) 

9. — 440 Sayılı İktisadî Devlet Teşekkülleriyle 
Müesseseleri ve İştirakler Hakkında Kanunun 3 ve 
7 nci Maddelerinin İkinci Fıkralarının Değiştirilmesi 
ve 36 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin 
Kanun Hükmünde Kararname ve Malî İşler Komis
yonu Raporu. (1/157) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma Ta
rihi : 8.7-1982) 

10. — Danışma Meclisi Üyesi Necmettin NARLI-
OöLU ve 11 arkadaşının, 5434 Sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bütçe 
- Plan Komisyonu Raporu. (2/40) (S. Sayısı : 164) 
(Dağıtma Tarihi : 8.7.1982) 

BAŞKAN — Değerli üyeler, çoğunluğumuz var
dır, görüşmelere başlıyoruz. 

BAŞKAN — Bir önceki birleşimde müzakaresi 
tamamlanamayan Jandarma Teşkilat Görev ve Yet
kileri Kanun Tasarısının görüşülmesine devam edi
yoruz. 

16 nci madde ile ilgili 'bir önerge üzerine, madde 
önerge ile birlikte Komisyona gönderilmişti. 

Komisyon 16 nci maddeyi Başkanlığa verebili
yor mu? 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 9.30 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTtP ÜYELER : Kamer GENÇ, İmren AYKUT 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Danışma Meclisimizin 118 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — Daha 
sonra vereceğiz efendim. 

BAŞKAN — Veremiyorsa 17 nci madde ile gö
rüşmeye başlayalım, bilahara Başkanlığa gönderirsiniz. 

17 inci maddeyi okutuyorum. 

Disiplin ve Soruşturma Usulleri : 

MADDE 17. — Jandarma Personelinin; 
a) Disiplin yolu ile cezalandırılmaları kendi yet

kili amirlerine aittir. Mülkî amirler denetlemeleri sı
rasında denetlediği kişiler hakkında disiplin soruştur
ması açılmasını ve sonuçtan bilgi verilmesini ilgili ko
mutandan isteyebilir. 

b) İşledikleri disiplin suçları hakkında 477 sayılı 
Disiplin Mahkemeleri Kuruluş ve Yargılama Usulü 
Kanunu hükümleri uygulanır. 

c) Askerî yargıya tabiî suçlarında, haklarında 
1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu, 765 sayılı Türk Ce
za Kanunu ile 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluş 
ve Yargılama Usulü Kanununa göre işlem yapılır. 

d) Mülkî hizmetten doğam veya bu tür hizmeti 
yaparken işlenen suçlarda haklarında Memurin Mu-
hakematı Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem 
yapılır. 

e) Adlî hizmetlerden doğan suçlarda âmir duru
munda olan il jandarma allay komutanı ile kadrolu 
yardımcıları ve ilçe jandarma 'bölük komutanları hak
kında hâkimlerin görevlerinden dolayı tabiî oldukları 
yargılama usulleri uygulanır. 

f) Kişisel suçlarında umumî hükümlere göre iş
lem yapılır. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bu madde üzerinde söz almak isteyen?.. Sayın 

Kurtoğlu, Sayın Aksoy, Sayın Bayazıt. 
Sayın Kurtoğlu, buyurun. 

SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, sayın ar
kadaşlar; 

Müzakeresini yapmakta olduğumuz 17 nci mad
dede madde düzenlemesi bentlerle ifade edilmiş. Oysa 
ki her bent bir, fıkra hükmündedir; çünkü her bentin 
ifade ettiği fikir birbiriyle insicamlı şekilde değildir, 
müstakil fikirlerdir, müstakil beyanlardır. Bendin fık
ra haline dönüştürülmesi, yani (a, b, c, d, e, f) harf
lerinin fıkra başlarından, bent basılarından kaldırıl
masını, bendin fıkraya dönüştürülmesini teklif edi
yorum. 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Sayın Aksoy, buyurun. 
ALÂEDDİN AKSOY — Sayın Başkanım,., sayın 

arkadaşlarım; 
Jandarma, asker olmakla birlikte, mülkî hizmet 

yapan bir askerî kuruluştur. Görevi, mülkî idarî hiz
meti yapmak, emniyet ve asayiş hizmeti yapmak, vali
lilere verilmiş olan görevlerin icracısı olmaktır. 

17 nci maddede de, «Mülkî amirlerin denetleme
si sırasında» denmek suretiyle valilerin jandarmanın 
amiri olduğu kabul edilmiştir. Zaten hizmetin gereği 
de bunu icap ettirir. 

Keza, «Mülkî hizmetten doğan veya bu tür hiz
meti yaparken işlenen suçlar hakkında Memurin Mu-
hakematı Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem 
yapılır.» diye de hizmete özel bir hüküm getirilmiş
tir. Yani, mülkî hizmetten doğan ve bu tür hizmeti 
yaparken işlenen suçlar. Bu suçları kimler işleyebilir? 
Valiye tabi Devlet memurları işleyebilir. Valisi de 
işler, kaymakam da işler, nüfus memuru da işler, 
efendim, jandarma subayı da işler. Bunlar mülkî hiz
metten ileri gelen şeylerdir. 

İl İdaresi Kanununun 19 uncu maddesi ve 31 inci 
maddesi valiler ve kaymakamların, mülkî idare hiz
metinde bulunanlara uyarma, kınama ve beş güne 
kadar da maaştan kesme cezası verebileceğini amirdir. 

Şimdi, biz bu kanunla mülkî idare hizmeti yapan, 
nüfus müdürü, tapu memuru, efendim, başka ilgili 
görevler yanından ayırıyoruz jandarma subayını di
yoruz ki, evet vaili jandarma subayının amiridir, kay
makam amirdir; ama ona biz, mülkî idare hizme
tinden mütevellit valiye ceza verdirmeyelim, uyarma 
cezası verdirmeyelim, kınama cezası verdirmeyelim, 
beş güne kadar maaştan kesme cezası verdirmeyelim. 
Bu düzenleme amirlik ve memurluk, tabi olmak esas
larına aykırıdır. 

Binaenaleyh, jandarma subayları pek tabiî asker 
olarak Askerî Ceza Kanunu muvacehesinde kendi 
sistemlerine tabi disipline riayetsizlikten mütevellit 
bazı uygulamaya tabi olacaklardır. O, taşıdıkları el
bisenin ve tabi olacakları askerî itaatin neticesidir; 
ama valilerle ilişkileri bakımından jandarma subayları
nın, jandarma astsubaylarının İl İdaresi Kanununun 
19 ve 31 (i) maddeleri dışında tutulmasının hizmete 
zarar vereceği kanısındayım. 

Bu bakımdan, bir sarahat getirilmelidir ve bu 
sarahati sağlamak bakımından da bir önerge vermiş 
bulunuyorum ve bunda, ancak «İl İdaresi Kanunu
nun 19 ve 31 (i) maddeleri hükümleri saklıdır» şek-
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ünde (a) bendine bir fıkra eklenmesi suretiyle sağ
lanabileceğine inanıyorum. Kabulünü rica ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Sayın Bayazıt, buyurun efendim. 
RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkan, kıymetli 

arkadaşlarım; 

Ceza Yargılamaları Usulü Kanunu 251'inci mad
desinde; «Adlî görev sırasında işlenen suçlarda zabıta 
amir ve memurları hakkında Cumhuriyet savcılarının 
doğrudan doğruya tatbikatta bulunabilecekleri öngö
rülmüştür; ancak zabıta amirleri hakkında hâkimlerin 
vazifelerinden dolayı tabi oldukları muhakeme usulü 
tatbik olunacağı» kabul edilmiştir. Yalınız bunun içe
risinde valli, kaymakam, nahiye müdürleri hakkında 
Memurin Muhakemat Kanunu hükümlerinin tatbik 
olunacağı yazılıdır ki, bunlar tamamıyla istisna edil
miştir. 

1706 sayılı Jandarma Kanununa istinaden çıkarı
lan Tüzükte, Tüzüğün 109'uncu maddesinde asliye 
mahkemesinin kaza dairesi dahilinde yalnız o mah
kemenin bulunduğu mahal kaza jandarma bölük ko
mutanı, zabıta amiri olarak nitelendirilmiştir. Yani, 
asliye mahkemesi bulunan her yerde, ilçelerde asliye 
mahkemeleri vardır, ilçelerin jandarma bölük komu
tanları da !bu Hâkimiler Kanununa tabi olacağı ön
görülmüştür. 

Bu defa Kanunda bunlar alınmıştır; fakat merkez 
ilçe jandarma komutanı bu işin dışında bırakılmıştır. 
Vilayetlerde bulunan jandarma komutanı ve onun 
muavinleri ve ilçelerdeki jandarma komutanları, bölük 
komutanları dahil edilmiş; fakat merkez ilçe jandar
ma komutanı bunun dışında bırakılmıştır. Bu terim 
de kullanılsa, merkez jandarma bölük komutanı da 
buna dahil olursa bir haksızlığı önlemiş oluruz ve 
eski Nizamnamenin, şimdi Nizamname kalkacaktır, 
bu da sarahate kavuşur. Bu noktada Sayın Komisyon, 
bunu bir ilave edecek olursa bu noksanlığı yok eder. 

Yine, Serda Kurtoğlu'nun işaret ettiği gibi, bentler 
halinde değil de, bunu fıkralar haline sokuşturmanın 
kanun tekniğine daha uygun olacağı kanısındayım. 

Takdir Yüce Kurulundur, arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Sayın Tutum, buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 

Dünkü müzakereler sırasında jandarma teşkila
tıyla mülkî idare amirliği arasındaki ilişkileri görü

şürken sicil yetkisi üzerinde bazı yorumlar getirmiş 
ve bazı düşünceleri dile getirmiştim. 

Bugün sicil dışında onunla çok yakından ilişkili 
olan disiplin müessesesiyle ilgili bu düzenleme hak
kında da kısaca görüşlerimi belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, 12 Eylül'den önce uzunca bir 
süre müesseseler ve kavramlar büyük ölçüde karış
mış ve birçok kavramlar yerli yerinde oturmamış ve 
tam bir keşmekeş içine düşmüştü. 20 yıldır idare tat
bikatında maalesef bu keşmekeş giderek yoğunlaşmış
tı. Artık kavramları ve müesseseleri yerli yerine oturt
maya çalışıyoruz. Bu çabalar eğer hedefine varırsa 
sanıyorum ki idarede istikrar prensibi bir süre zede
lenmeden ve birçok kötü niyetlerin zedeleme çabaları
na rağmen, direnerek bir süre devam etmesi müm
kün. 

Şimdi elimizde tartışmalar sırasında böyle fırsatlar 
çıktıkça müesseseleri ve kavramları yerli yerine oturt
mak için, sanıyorum ki dikkatli olmamız ve bu fır
satları değerlendirmemiz gerekir. Önümüzdeki Tasarı, 
aslında Hükümet Tasarısına baktığımızda disiplinle il
gili olarak getirilen hüküm yeterli gözükmekte idi. 
Özellikle benim üzerinde duracağım nokta; «Jandar
ma personelinin disiplin yoluyla cezalandırılmaları 
kendi yetkili amirlerine aittir.» Aslında bu hüküm ye
terli olabilirdi. Ben, bu yetkili amirler deyiminden 
mülkî idare amirlerini de pekâlâ düşünebilirdim bu 
çerçevede; ama Komisyonumuz sanıyorum ki bu istif
hamı sanki artırmak istercesine hemen cümleye bir 
küçük cümlecik daha ilave ederek, «Mülkî amirler 
denetlemeleri sırasında denetlediği kişiler hakkında 
disiplin soruşturması açılmasını ve sonuçtan bilgi veril
mesini ilgili komutanlardan isteyebilir.» 

Bu fıkra olmasaydı belki 17 nci maddenin birinci 
fıkrasındaki genel hüküm, özel hükümler yürürlük
te olduğu sürece hiçbir sakınca ortaya çıkarmazdı; 
ama Komisyonumuzun yaptığı değişiklik bir niyeti, bir 
düşünceyi ortaya koymaktadır. 

Değerli arkadaşlar, Jandarma Teşkilatıyla mülkî 
idare amiri et ve tırnak gibi birbirini bütünleyen, 
birbirinin içine alan bir kavramdır. Bunlar, birindeki 
bir aksaklık öbürünün statüsünü doğrudan doğruya 
etkiler, hatta valinin doğrudan doğruya denetimi al
tında veya dolaylı gözetimi altında bulunan sivil teş
kilatlardaki aksaklıkların, doğrudan doğruya statüye 
yansıması dolaylı olurken, Jandarma Teşkilatındaki en 
ufak bir aksaklık, doğrudan doğruya valilik statüsünü' 
ve valilik makamını büyük ölçüde ilgilendirir. Mülkî 
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idare amirliği aslında doğrudan doğruya Jandarma Teş
kilatını bütünleyen ve birbirini bütünleyen iki kavram
dır. 

Dolayısıyla burada, valinin 11 İdaresi Kanununa 
göre sahip olduğu yetkileri yok farz ederek bir dü
zenlemeye gitmek, sanıyorum ki müesseseleri ve kav
ramları yerli yerine oturtmaya çalıştığımız bir dönem
de tamamen bu çabalara ters düşecektir. Sicil sistemi 
ile ilgili olarak dün benimsediğimiz genel eğilim doğ
rultusunda 17 nci maddenin birinci fıkrasındaki, daha 
sonra Komisyon tarafından eklenen o kısmın kesinlik
le çıkması gerekir. 

Aslında açık ve seçik olarak 11 İdaresi Kanununun 
13 üncü maddesi, «Vali (4 üncü maddenin son fık
rasında belirtilen adlî ve askerî daireler hariç..)» 

Israrla onu parantez içerisinde belirtmiş. 
«... bakanlıklar ve tüzelkişiliği haiz genel müdür

lüklerin il teşkilatında çalışan bütün memur ve müs
tahdemlerin en büyük amiridir.» Bu son derece sağlam 
ve yerinde bir hükümdür. 

4 üncü maddenin son fıkrasında belirtilen askerî 
daireler arasında değildir Jandarma Teşkilatımız. Doğ
rudan doğruya Bakanlığa bağlı ve o Bakanlığın hem 
ilde, aynı zamanda Devleti de bir bütün olarak il 
düzeyinde temsille yükümlü olan vali, bu Teşkilatın 
da en büyük amiridir. Dolayısıyla demin bir değerli 
arkadaşın belirttiği gibi, amirlik sicil ve disiplin yetki
leriyle bir bütündür, işte bu orada tecezzi etmez, bu
rada da bölünme caiz değildir. Sevk ve idareyi tahkim 
etmek istiyorsak, bu iki yetkiyi mutlak surette en bü
yük yetkili amir uhdesinde'tutmamız gerekir. 

Bu nedenle, 17 nci maddenin birinci fıkrasının Ko
misyon tarafından yapılan değişikliğine katılmadığımı 
arz ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Güven buyurunuz efendim. 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
17 nci maddenin disiplin ve soruşturma usullerini 

ihtiva eden bölümünde; maddenin düzenlenmesinde 
bazı yanlışlıklar var. «Jandarma personelinin» diye 
başlıyor, oysa (d) fıkrasında, daha doğrusu (d) ben
dindeki (Fıkra olması lazım biraz evvel arz edildi), 

«Mülkî (idarî) hizmetten doğan veya bu tür hizmeti ya
parken işlenen suçlarda...» Suçların da olması lazım. 
Aynı işlemin (e) bendinde de yapılması lazım cümle
nin düzgün ifade edilebilmesi bakımından, yani jan
darma personelinin adlî hizmetlerden doğan suçların

da ne uygulanır, şu usuller uygulanır. Bu bakımdan, 
eğer Komisyon bu önerimize katılırsa memnun oluruz. 
«Suçların da» veya «suçları hakkında» şeklinde düzen
lemenin yerinde olacağı görüşündeyim. 

Ayrıca, adlî hizmetlerden doğan suçlarda Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 154 üncü maddesi
nin bir yansıması (e) bendinde görülmektedir. An
cak, bu bende daha önceden Ceza Usulü 154'de olma
yan ve halen de bulunmayan bir unvan daha eklen
miştir. 

Söz konusu kanunda, il jandarma alay komutan
ları, uygulamada, sayın Bayazıt'ın biraz evvel beyan 
ettikleri gibi, merkez ilçe jandarma bölük komutan
ları ve ilçe jandarma bölük komutanları hakkında, 
hâkimlerin görevlerinden dolayı tabi oldukları usuller 
uygulanırken, bu kez karşımıza il jandarma alay ko
mutanlarının kadrolu yardımcıları da çıkmaktadır. 
Bu, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun düzenlen
mesinin dışına taşımak demektir. 

Uygulamada, il jandarma alay komutanı göre
vinde değilse, Yargıtayın yerleşik içtihatlarına göre, 
ilçe jandarma bölük komutanı yerinde değilse, ona 
vekâlet eden kişinin bu unvanı da üzerinde taşıdığı 
kabul edilmektedir. O nedenle, «kadrolu yardımcı» 
deyiminin bizce burada yeri bulunmamaktadır. Za
ten kadrolu yardımcı veya kadrolu olmayan yardımcı 
veya il jandarma alay komutanı yerinde olmadığı tak
dirde, yerine bakan kim ise, adlî hizmetlerden ötürü 
hakkında zaten hâkimlerin tabi olduğu usul uygulana 
gelmektedir. Bu 50 yıldan beri böyle düzenlenmiştir. 
Bu kez dışına taşılmak suretiyle ve Ceza Usul Ka
nununda olmayan bir unvan da buraya eklenmek su
retiyle yeni bir düzenleme yapılmıştır. Bizce yarar sağ
lamayacaktır. Zaten uygulamada bu vardır. Bu ne
denle, «kadrolu yardımcı» deyiminin çıkartılması uy
gun olacaktır. 

Ayrıca, yine dün de Yüce Kurulunuza arz etmeye 
çalışmıştım; polis ve jandarmanın yaptığı görevlerin 
% 70 ila 80'i zaten adlî görevdir ki, seyyarlar hariç, 
sabit jandarmadan bahsediyorum. Adlî hizmetlerde 
amirlerin durumları açıkça belirtilmiş; fakat diğer ke
simin durumu bu soruşturma usullerinde bir atıfta bu
lunulmak suretiyle açıklığa kavuşturulmamıştır. Di
ğer bir deyişle jandarma eratının ki, burada jandarma 
personeli için de adlî hizmet gören subay ve diğer 
astsubayların adlî hizmetlerinden ötürü doğan suçların 
da ne olacağı hususunda açık seçik bir hüküm bulun
mamıştır, bir atıf da yoktur. 
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Şunu bu bakımdan arz etmeye çalışıyorum, daha 
sonra bu Tasarının son maddesinde önünüze; «Diğer 
kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri jandarma teş
kilâtı için uygulanmaz.» diye bir fıkra gelecektir. O 
takdirde, ilerideki yıllarda uygulamada ihtilat yarata
cak bir konuyla karşı karşıya gelebilirsiniz. 

Arzım bundan ibarettir efendim. Teşekkür ederim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, söz istiyo

rum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 
Sayın Aydar, önergeleri okutayım ondan sonra 

söz vereyim. 
Değerli üyeler, 
Bu maddeyle ilgili iki değişiklik önergesi var, oku

tuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Tasarının 17 nci maddesinin (a) bendinin aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

a) Disiplin yolu ile cezalandırılmaları kendi yet
kili amirlerine aittir. Vali ve kaymakamların 5442 sa
yılı 11 İdaresi Kanununun 19 ve 31/i maddelerinde yer 
alan bu konudaki yetkileri saklıdır. 

Şerafettin YARKIN Bahtiyar UZUNOĞLU 
Fevzi UYGUNER Alâeddin AKSOY 

Yüce Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Jandarma Teşkilat Görev ve 

Yetkileri Kanun Tasarısının 17 nci maddesinin (e) 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Halil GELENDOST 
Madde 17. — 
c) Askerî yargıya tabi suçların da, haklarında 

1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu ve 353 sayılı Askerî 
Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanonuna 
göre işlem yapılır. 

BAŞKAN — Sayın Aydar, buyurun efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Okunan birinci önergede de ifade edilmiş olduğu 

üzere, (a) bendinde; «Mülkî amirler denetlemeleri sı
rasında...» şeklindeki ifadenin değiştirilmesi isteniyor. 
Önergeyi okumadan evvel söz isteyişimin nedeni, bu 
bent üzerinde durmaktı, amacım oydu. 

Şu anlamda ifade edeceğim; daha evvel Yüce He
yetinizce kabul edilmiş bulunan 12 nci maddede : 
«... en büyük mülkî amir dışında hiçbir makama bağ
lı olmayıp, ilgili makamların mevzuata uygun ola
rak yapacakları istekleri yerine getirmekle yükümlü
dürler.» denilmektedir. Bu madde kabul edilmiştir. 

Şimdi, bu maddenin ışığı altında 17 nci maddenin (a) 
bendindeki bu hükmü dikkate alacak olursak, burada 
en büyük mülkî amirin dışında da mülkî amirler, yani 
kaymakamlar da bu denetleme işlemini yapabilmek
tedirler. 

Ben bir çelişki olarak görüyorum bunu. Tabiî arka
daşlarımın verdiği önerge önemlidir, kendilerinin da
ha evvel mülkî amirlerin diğer yasalardan kaynakla
nan denetleme hakları vardır, bu hakkı ortadan kaldır
mak durumundadır bu bent; fakat bent kendi içinde 
de 12 nci maddeyle de çelişmektedir. Bunu Sayın Ko
misyonun dikkatine sunmak istiyorum. 

Yine, 17 nci maddenin (e) bendinde ben buradaki 
deyimi pek net olarak anlayamadım : «Jandarma Per
sonelinin» dedikten sonra : «Adlî hizmetlerden doğan 
suçlarda âmir durumunda olan il jandarma alay komu
tanı ile kadrolu yardımcıları ve ilçe jandarma bölük 
komutanları hakkında hâkimlerin görevlerinden dola
yı tabi oldukları yargılama usulleri uygulanır.» Kar
makarışık bir bent, ne demek istediği anlaşılmıyor. 
Yukarıdaki jandarma personeline mi, il jandarma alay 
komutanları, hâkimlerin görevlerinden dolayı tabi ol
dukları yargılama usullerini uygulayacaklar, yoksa hâ
kimler mi bu yargılama usullerini kendilerine uygula
yacaklar. Bir karışıklık var, madde net değildir. Bu
nu da Komisyonun görüşüne sunuyorum. 

Saygılarımı belirtiyorum, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Kantarcıoğlu. 
Sayın Yarkın, önergeniz üzerinde görüşme imkânı 

vereceğim tabiî ayrıca. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununda sınıflar 

tespit edildiği zaman mülkî idare amirleri hizmetin
de çalışan vali ve kaymakamlar genel idari hizmetleri 
sınıfında gösterilmişti ve öyle olması gerekirdi. Bir 
zorlama ile 1 600 kişi için bir sınıf ihdas edildi ve 
daha önce genel esaslara göre yönetici sınıfı olarak 
adlandırılan genel idarî hizmetleri sınıfı, yardımcı hiz
metler sınıfı ve diğer sınıflar da karıştırılmak suretiyle, 

, içinden çıkılmaz hale getirildi, 1 inci derece 4 üncü 
kademenin dışında kalan kadro da eklenmek sure
tiyle. 

Şimdi, jandarmanın müstakil Kanununa da yine 
böyle bir zorlama ile mülkî idare amirleri hizmetleri 
sınıfının otoritesinin sokulması görülmektedir. Nite
kim, dünkü kabul ettiğimiz madde de geçerliliği olma
yacak bir maddedir, onu da peşinen arz etmek isti
yorum. 
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Üç hususun açıklığa kavuşturulması lazım ve öyle 
zannediyorum ki, bu karıştırıldığı için, Komisyonca 
da karıştırıldığı için bu duruma gelmiştir. Sicil amiri 
kimdir? Atamaya yetkili amir kimdir? Disiplin amiri 
kimdir? Bunların Kanunda üçü de ayrı ayrı tarif edil
miştir : 

Sicil amiri dendiği zaman; sicil raporu vermeye yet
kili amir. Sicil raporu vermeye yetkili amirler kurum
lar tarafından düzenlenecek yönetmelikle belirtilir. O 
halde bunu yapacak doğrudan doğruya Jandarma Ge
rici Komutanlığıdır, ki 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanunu da buna paralel madde vardır. 
O halde, genel düzenlemeyi yapan 657 sayılı Kanu
nun 112 inci maddesine saygı göstermek gerekir. 

Atamaya yetkili amir kimdir : Atamaya yetkili 
amirler, Bakanlar Kurulu kararıyla müşterek karar
nameyle Bakanın onayı ile tayin edilen, bir de illerde 
valilerin verdikleri yetkiye göre tayin edilen kişiler
dir. Şu halde, atamaya yetkili amir de belli. 

Disiplin amirine gelince : Bu konu, şimdiye ka
dar bilinmiyordu, karışıktı ve devlet memurlarını ve 
bilhassa Ordu ile müşterek çalışanları sürtüşme hali
ne getirmişti. O da şöyle tarif edildi son çıkan Kanun 
gereğince. 124 üncü maddede şöyle bir değişiklik mey
dana geldi : «Disiplin amirleri kurumların kuruluş ve 
görev özellikleri dikkate alınarak tayin ve tespit edi
lir. Bakanlar Kurulunca veya ortak kararla atanan 
memurların disiplin amiri ilgili bakandır...» Kesin 
hükme bağlandı, son 2670, Mayıs ayında çıkan kanun. 

Şimdi, sırayla buradaki bulunan görevlerle mu
kayese ediyoruz. Jandarma generallerinin atanması 
«Jandarma Genel Komutanının lüzum göstermesi ve 
Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine tçişleri Baka
nının inhası, Başbakanın imzalayacağı ve Devlet Baş
kanının onaylayacağı bir kararnameyle». Şu halde 
belli; sicil amiri kim olacak, disiplin amiri kim ola
cak, cezayı kim verecek, belli. Asteğmen ve albaya 
kadar, onlar da Jandarma Genel Komutanının em
rinde; şu halde onun da disiplin amiri doğrudan doğ
ruya Jandarma Genel Komutanı. 

Şimdi, arkadaşlarımın vermiş olduğu önerge isti
kametinde veya Komisyonun getirmiş olduğu madde 
geçerli olduğu takdirde çelişkiye bakın efendim. 16 ncı 
maddenin son fıkrası : «Jandarma komutanları, be
lirlenen zamanlarda mahallî mülkî amirlere yörenin 
güvenlik ve asayişi, alınan ve alınması önerilen ön
lemler konusunda bilgi verirler ve bu görüşmelerde 
alınan kararlar ve verilen emirler doğrultusunda faa
liyetlerini düzenlerler.» Düzenlemediği takdirde, 11 İda

resi Kanununun açık hükmü varken işlem yapmak ge
rekir. Nitekim, bir kazanın lise müdürü de bir vali 
için aynı, jandarma komutanı da aynıdır, ziraat tek
nisyeni de aynıdır, bölgede bir teşkilat varsa o da ay
nıdır. Devlet Su İşlerinde, hiç bağlı olmadığı halde 
ona da yapılacak işlemler vardır ve kanunda yazılı
dır. 

Bu duruma göre, 17 nci maddenin (a) fıkrası ye
rindedir Hükümetten geldiği gibi. Komisyonun ilave 
ettiği «Mülkî amirler, denetlemeleri sırasında denet
lediği kişiler hakkında disiplin soruşturması açılma
sını ve sonuçtan bilgi verilmesini ilgili komutandan 
isteyebilirler.» 11 İdaresi Kanununun bu maddesi ge
çersiz sayılıyor demektir. Mülkî amir, bölgesinde ça
lışan herkes hakkında yazı yazabijeceğine göre, bu 
ne diye ekleniyor, bunu ben merak etmekteyim. Bu
nun çıkması için de verilen önergeye katılıyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu. 

Sayın Alath. 
ERTUĞRUL ALATLI — Sayın Başkan, Danış

ma Meclisinin sayın üyeleri; 

Sayın Aksoy, Bayazıt ve Sayın Tutum'u dikkat
le dinledim. Bilhassa Sayın Tutum nazariyat saha
sında son derecede değeri olan ilmî konuşmalar yap
tı. Şuna işaret etmek isterim ki, Sayın Tutum'un 
ileri sürmüş olduğu fikirler nazariyatta doğrudur; ama 
Türkiye konjonktüründe ve Silahlı Kuvvetlerin gele
neğine göre, yanlıştır. Zaten uygulaması da mümkün 
olmayacaktır. İlçe ve ilin vüsatına bağlı olarak aile
den başlayan derin sürtüşmelere sebebiyet verir. Jan
darma subayı, önce subaydır. Mazisi, hali ve istikba
liyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin ayrılmaz bir unsuru
dur. Bu sebeple sicil, ceza, disiplin bakımından da 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendine özgü düzenleme
leri içerisinde bırakılmalı ve bu düzene dokunulma-
malıdır. 

Jandarma subayı, görevi gereği politika ile içice 
yaşamak zorunluluğunda kalan sivil idarenin sicil, 
disiplin ve ceza bakımından dışında bırakılarak siya
sete bulaştırılması önlenmelidir. Bunda sayılamaya
cak kadar yarar vardır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alath. 
Sayın Yarkın, buyurun efendim. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, Da
nışma Meclisinin değerli üyeleri; 
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Tasarının 17 nci maddesinin (a) bendinde, Hükü
met Tasarısına göre, «Jandarma personelinin disiplin 
yoluyla cezalandırılmaları kendi yetkili amirlerine ait
tir» deniliyor, hüküm böyle. Komisyonda ilave edi
len kısım «Mülkî amirler, denetlemeleri sırasında de
netlediği kişiler hakkında disiplin soruşturması açıl
masını ve sonuçtan bilgi verilmesini ilgili komutandan 
isteyebilirler» şeklindedir. 

Şimdi, bu hüküm ilave edilmeseydi «Disiplin yo
luyla cezalandırılmaları kendi yetkili amirlerine ait
tir» şeklinde kalsaydı ne olurdu?.. 

önce, tasarıda kendi yetkili amirleri kimdir, ne
dir, bunun bir tanımı yoktur. Kendi yetkili amirlerin
den kasıt, eğer sadece askerî amirlerse, bu hükme ka
tılmak elbetteki mümkün değildir. Demek oluyor ki, 
Komisyondaki tartışmalar tasarının, kendi yetkili amir

lerinden kasdın, doğrudan doğruya askerî amirler ol
duğu noktasından hareket edilmiş oluyor ki, bu ilave 
yapılmıştır. 

Tasarının 27 nci maddesinin 4 numaralı bendinde 
«5442 sayılı ti İdaresi Kanununun ve diğer kanun
ların bu kanuna aykırı hükümleri jandarma teşkilatı 
için uygulanmaz» denilmektedir. Demek oluyor ki, 
«disiplin yoluyla cezalandırılmaları kendi yetkili amir
lerine aittir» şeklinde hüküm çıkınca ve gerekçede 
de hiçbir açıklama olmadığı için, ancak Komisyon
daki tartışmalardan Hükümet Tasarısının maksadı 
anlaşıldığına göre, bu ilave mülkî amirlerin disiplin 
cezası verme yetkisini kaldırdığı şeklinde anlaşıldığı 
için yapılmış olmaktadır. 

Bu durumda bu ilave yeterli midir?.. Burada sa
dece «Disiplin soruşturması açılmasını ve sonuçtan 
bilgi verilmesini ilgili komutandan isteyebilir» denil
mektedir. Bana göre, bu, hiçbir şekilde yeterli de
ğildir. Dünkü Birleşimde, sicil raporu düzenlenmesi 
konusunda vali ve kaymakamların yetkili olmaları 
gerektiği hususunda arz ettiğimiz görüşler, mülkî ida
re amirlerinin, jandarma teşkilatı komutanlık ve ast 
kademeleri üzerinde disiplin cezası verebilme yetki
sine sahip bulunmaları için de birer nedendir. 

Şimdi, tasarının görüştüğümüz ve kabul ettiğimiz 
12 nci maddesinde şöyle hüküm var : «ti jandarma 
alay komutanlıkları ve ast kademeleri yurdun genel 
güvenlik ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasına 
ilişkin kanun ve nizamların jandarmaya yüklediği gö
revlerin yapılması yönünden mahallin en büyük mül
kî amirine bağlıdır». 

Dün de arz ettiğim gibi, jandarma teşkilatı, Si
lahlı Kuvvetlerin diğer sınıfları gibi mütalaa edile
mez. Jandarma teşkilatının temel görevi, kamu dü-
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zen ve güveninin sağlanmasında tıpkı polis teşkilatı 
gibi, tamamen aynı şekilde görevli olmasıdır. Bunun 
başka türlüsünü düşünmek mümkün değildir. Önle
yici zabıta görevi vardır, suç işlendikten sonra adlî 
zabıta görevi vardır. Temel görevi budur. Askerî gö
revi eğitim ve öğretim yeridir ve seferde büyük önem 
kazanır. Demek oluyor ki, jandarma teşkilatı il ve 
ilçe kuruluşlarının, bakanlıkların il ve ilçedeki diğer 
kuruluşlardan hiçbir farkı yoktur. 

Şimdi ti İdaresi Kanununun bazı hükümlerini 
okumak mecburiyetindeyim. 11 inci maddesinin (a) 
bendinde, «Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve 
özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç 
işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini koru
mak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla devle
tin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder. 
Bu teşkilatın amir ve memurları, vali tarafından veri
len emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür» de
nilmektedir. 

Yine 32 nci maddesinde «Kaymakam, ilçe sınır
ları içinde bulunan genel ve özel kuvvet ve teşkila
tının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen 
ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu 
maksatla devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini 
istihdam eder.» deniyor. Mülkî idare amirleri, ka
mu düzen ve güveninin sağlanmasında birinci dere
cede görevli,Ve sorumludur. Kiminle yapacak bunu?.. 
Jandarma ve polis teşkilatıyla. 

Dün arz ettiğimiz bir cümleyi tekrar edeceğim. 
Kamu görevlerinde temel ilkelerden belki en önemli
lerinden birisi, bir teşkilatın bağlı olduğu merci ve 
makamın, o teşkilatın personeli üzerinde sicil verme, 
takdirname verme, görevden uzaklaştırma ve disip
lin cezası verebilme gibi, amirlikten doğan yetkilere 
sahip olmasıdır ve özellikle sicil ve disiplin cezası 
verme haklarından yoksun bir amiri düşünmek müm
kün değildir. Bu itibarla, Jandarma Teşkilatı men
supları üzerinde mülkî idare amirlerinin, İl tdaresi 
Kanununa göre bugüne kadar sahip olduğu yetkile
rin kaldırılmasında nasıl bir gerekçe vardır, anlamak 
mümkün değildir. 

Önergemiz tamamen İl İdaresi Kanununun yürür
lükte olması gereken hükümlerinin Tasarının 27 nci 
maddesinin 4 üncü bendiyle kalkmış olduğu gibi bir 
şeyi yaratmamak bakımından maddeye açıklık kazan
dırmak ve Komisyonda eklenen cümle yerine, vali 
ve kaymakamların 11 İdaresi Kanununa göre sahip ol
duğu yetkilerin korunmasına aittir. Bu yetkiler de şun
lardır : Uyarma ve kınama cezasıyla, 5 günlüğe ka-
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dar maaş katı cezası vermeye vali; ilçede de uyarma 
ve kınama cezası vermeye kaymakam yetkilidir. 

Nasıl, il ve ilçedeki adlî ve askerî teşkilat dışın
daki bütün memurların sicil amiri ve disiplin amiri 
olarak görev ifa ediyorsa, bunlardan hiçbir şekilde 
ayırdedilmesi mümkün olmayan Jandarma Teşkilatı 
üzerinde de bu yetkilerin devam etmesi şarttır. Hiç 
kimse ceza vermeye hevesli de değildir. Bu, tama
men kamu yönetiminin ayrılmaz bir şeyidir; sicil, ce
za ve takdirname verme yetkileri. Bu olmadan kamu 
yönetimini amir - memur ilişkisi içinde yürütmek 
mümkün değildir. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Gelendost, önergenizle ilgili bir açıklama 

yapacak mısınız?.. 
HALİL GELENDOST — Geri alıyorum. 
BAŞKAN — Önergeyi geri alıyorsunuz. Teşekkür 

ederim. 
Sayın Kantarcıoğlu'nun bir değişiklik önergesi var, 

onu okuduktan sonra Sayın Komisyondan ve Sayın 
Hükümet Temsilcisinden, sayın üyelerin görüşleri ve 
önergeleri üzerindeki fikirlerini alacağım. 

Sayın Kantarcıoğlu'nun önergesini okutuyorum : 

Yüce Başkanlığa 
Arz ettiğim sebeplerden dolayı 17 nci maddenin 

(a) fıkrasının «Mülkî amirler» ile başlayan cümlesi
nin çıkarılmasını arz ederim. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, sayın üyelere ce
vap verecek misiniz; önergeler üzerinde görüşecek 
misiniz?.. Buyurun efendim. 

Sayın Gökçe, Sözcülüğü siz yapacaksanız buyu
run. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ABBAS GÖKÇE — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlar; 

Ben 17 nci maddenin (a) bendine eklenen ve bir
çok muhterem üye arkadaşlarımızın itirazlarına iliş
kin cevap vermek istiyorum. 

Gerçekten 17 nci maddenin (a) bendi, «Disiplin 
yolu ile cezalandırılmaları kendi yetkili amirlerine 
aittir.» diyor. Tabiî jandarma personelinin. Devam edi
yor : «Mülkî amirler denetlemeleri sırasında denet
lediği kişiler hakkında disiplin soruşturması açılması
nı ve sonuçtan bilgi verilmesini ilgili komutandan is
teyebilir.» 

Gerçekten bunu biz Komisyonda ilave ettik. Ni
çin ilave ettik? Çünkü, aynı Kanunun 27 nci maddesi 
İl İdaresi Kanununun bu Kanuna aykırı hükümleri
ni ve özellikle İl İdaresi Kanununun 19 uncu mad
desini kaldırıyor. 19 uncu maddesini kaldırınca da, va
li ve mülkî amir jandarma hakkında, disiplinsiz de 
görse; söz gelişi bir karakola gitse, küçük bir karakol
da oradaki astsubayın, erlerin sarhoş, içki içmişler, or
talığı birbirine katmış durumda, ya da sızmış durum
da görseler de, vali hiçbir şey söylemeden çekip gi
decek, hiçbir müdahalesi olamayacak; çünkü il İdaresi 
Kanununun 19 uncu maddesi kaldırılmıştır, 19 uncu 
maddeye göre de hiçbir işlem yapamayacak. Bu du
rumda biz dedik ki, mülkî amir hiç değilse gördüğü 
bu disiplinsizlikleri ya da gittiği nöbet mahallinde hiç 
kimse yok, karakol bomboş, hiç değilse bunu yetkili 
amirine bildirsin ve yetkili amiri soruşturma yapsın 
ve sonucunu da mülkî amire «İşte şu disiplin soruş
turması açıldı, şu yapıldı.» desin. Yani, biz bir zaru
retten bunu ekledik. 

Durum bundan ibarettir. Elbette ki Yüce Heyeti
nizin kararı muhterem olacaktır. Karar ve sonuç 
muhterem oylarınızla tebellür edecektir. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

bir soru sorabilir miyim Komisyona?.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, 27 nci 

maddedeki 11 İdaresi Kanunuyla ilgili yetkilerin, bu
na ait hükümlerin yürürlülükten kaldırılması madde
sinde değişme yapıldığı takdirde, yukarıdaki zorlama 
maddesine ihtiyaç var mı, yok mu?.. 

BAŞKAN — Evet. 
Buyurun Sayın Gökçe. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ABBAS GÖKÇE — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlar; 

Biz, 27 nci maddenin 4 üncü bendini kaldırmayı 
düşünmüyoruz. Yani, «İl İdaresi Yasasının ve diğer 
kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri Jandarma 
Teşkilatı içerisinde uygulanmaz.» fikrini benimsemi
yoruz. Gelen Tasarıda da ve Komisyonda görüşül
düğü sırada da hâkim olan fikir bu idi. Aksi halde, 
İl İdaresi Kanunu yürürlükte olacak ve bu Kanunun 
sistematiği, yapısıyla büyük bir çelişki meydana gele
cektir. Biz bu açıdan muhafaza ettik 5442'nin bu 
hükmünü. 
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SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sorum yanlış 
anlaşıldı efendim. Sorumun cevabı bu değil. 

BAŞKAN — Lütfen bir daha açıklayın. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, öner

geler istikametinde görüş ve ilgili arkadaşların ver
dikleri bilgilere göre, ti İdaresi Kanunu ile mülkî 
amirlere verilen bazı yetkilerin alınması sebebiyle, o 
maddede alınması sebebiyle böyle bir zorlama mad
de getirildiği ileri sürüldü Komisyonca. Siz de arzı 
lütufta bulundunuz. 

Şimdi, burada gerekli değişiklikler yapılacağına 
göre, (Belki daha kesin bir ifade değil), bu zorlama 
maddesine gerek var mı efendim?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ABBAS GÖKÇE — Hangi 
maddeye?.. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Önergem için 
konuşuyorum, önergeme cevap veriyorsunuz da. Öner
gem, bu maddenin (a) fıkrasının «Mülkî amirler» ile 
başlayan cümlesinin kaldırılmasıyla ilgili. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ABBAS GÖKÇE — Biz de, 
niçin kaldırılmaması gerektiğini açık açık izah ettik. 
Dedik ki; kaldırıldığı takdirde, 27 nci maddeyle 5442 
sayılı Yasanın 19 uncu maddesi yürürlükten kalkmış 
olacak. Yürürlükten kalkmış olduğu gibi de, mülkî 
amirin eli ayağı bağlanmış olacak. Hiç değilse bu eli 
ayağı bağlanma keyfiyetini bir derecede yumuşatmak 
için biz bunu getirdik. 

Takdir Yüce Kurulundur. Saygılar. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Bu konuda açıklama mı yapacaksı

nız?.. 
A. ASIM İĞNECİLER — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 

IMİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKAİNVEKİLİ A. ASIM İĞNE
CİLER — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Sayın Kantarcıoğlü, sorusunun cevabının tam 
tatminkâr şekilde alınmadığı kanısındadır. Onun için 
Komisyonumuz adına açıklamada bulunacağım. 

Şimdi, Sayın Kantarcıoğlü diyorlar ki, «Siz böyle 
maddelerin sağına soluna monte edeceğinize, orada
ki ı27 nci maddede İl İdaresi Kanununun buna muha
lif bükümleri kalkmıştır diyorsunuz, 27 nci maddeyi 
kaldırırsanız, diğer ilavelerin hiçbirine lüzum yoik 
mesele 'hallolur.» 

Doğru anladım mı bilmiyorum?.. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Evet. Kabul 

edilmeyen bir madde hakkında görüş geliyor. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE PIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU IBAŞKANVEKİLÎ A. ASIM İĞNE
CİLER — Anladım. 

Şimdi efendim, Komisyon olarak biz '27 nci mad
denin aynen geçmesini istirham edeceğiz sizden. Çün
kü neden?.. İl İdaresi Kanununun 19 uncu maddesin
deki hükümler çeşitlidir, biz onlardan sade bir tane
sini muhafaza ediyoruz. Sayın Gökçe arkadaşımın 
açıkladığı üzere, disiplinsizlikle ilgili' durumları gör
düğü zaman valiler, kaymakamlar kendi amirlerine 
bildirecekler, «İstirham ederim, şuna 'bakın, şöyle bir 
hadiseye muttali oldum, gereğini yapın, bana da bil
gi verin.» diyecekler. Onlar, Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanununda ve disiplin kanunlarında, askerî ka
nunlardaki işlemleri yapacaklar, «Durum şu ol
du.» diyecekler. O kadar. 

Şimdi, 19 uncu maddede başka hükümler de var. 
Kınama, uyarma cezaları var. Onun dışında maaş 
katı cezası var. iBiz onları Komisyon olarak bugü
nün şartları içinde benimsemedik. Böyle haller olur
sa, kendi disiplin âmirleri, askerî üstleri tarafından 
yerine getirilmesini istedik. 

Onun için, 19 uncu madde tamamen kalkacağın
dan, bu kadarını buraya monte etmeyi düşündük ve 
diğerlerinin kaldırılmasına Komisyon olarak rıza gös
terdik. 

IDurum budur, takdirlerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İğneciler. 
Sayın Hazer, buyurun efendim. 
MEHMET HAZER — Sayın. Başkan, 217 nci 

madde İl İdaresi Kanununun 19 uncu maddesini açık
ça kaldıramadıkça 19 uncu madde yürürlükte kala
caktır. Bu hukukun genel hükümleridir. Bu böyle 
olunca, buna istinaden yeni bir düzenleme yapmak 
da yanlışjtır. Komisyon mütalaası bu bakıman huku
kî değerden uzaktır, mesnedi yoktur. 

Arz ederim. 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — İzin verir mi

siniz Sayın Başkan?.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kantarcıoğlü. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

personel rejiminde kanunî temeli olmayan bir düzen 
getirdiği için arz ediyorum. 
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IBtı madde buraya girdiği .takdirde 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun U24 üncü maddesinde ya
zılı disiplin 'anriri tarifine İkarşı, sicil âmirleri tarifli
ne İkarşı ve atamaya yetkili âm'irin tarifine karşı bir 
durum getirilmek isteniyor. 

Kim olacaktır bu mülkî amıır, necidir; soruyo
rum?... Bir kısım arkadaşlar izah ettiler, i27 nci mad
de noksan. ı2l7 nci maddeye «6517 sayılı Kanunun 12İ4 
üncü maddesinin dışındadır» diye bir hüküm getir
mek lazımdır. Bunu da Komisyon yapmamıştır. Şu 
ıhalde bu hüküm lüzumsuzdur ve Kanuna aykırıdır; 
arz ederim. 

iBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ıSayın Hazer'in ve Sayın Kantarcıoğlu'nun bu 

görüşlerine cevap verecek midir -Sayın Komisyon?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE -DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANVEKltLİ A. ASİM 1ĞNE-
CÎLER — Uymuyoruz efendim. 

'BAŞKAN — Uymuyorsunuz. 
ŞBRAFETTİIN YARKIN — Sayın 'Başkan, bir. 

sorum var Hükümet veya Komisyondan. 
BAŞKAN — 'Buyurun Sayın Yankın. 
ŞERAFETTtN YAıRıKlN — «Kendi yetkili amir

lerine aittir.» hükmü ile sadece askerî âm'irler mli kas
tedilmiştir, bunu öğrenmek istiyorum?... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
İM'ÎLLÎ SAVUNMA, İÇtŞLElRİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — «Evet» denilmektedir. 
Değerli üyeler; 
Gene bu madde 'ile ilgili (e) fıkrasının değiştiril

mesine ait bir önerge var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 17 noi 

maddesinin (e) bendinin aşağıdaki hiçimde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Rıfat BAYAZIT M. Fevzi UYGUNER 
Turhan GÜVEN 

,«e) Adlî hizmetlerden doğan suçlarda âmir du
rumunda bulunan il jandarma alay komutanlan ile 
kadrolu yardımcıları, merkez ilçesi ve ilçe jandarma 
ıbölük komutanları ile bu görevlere Vekâleten bakan
lar haklarında hâkıimleriın görevlerinden dolayı tabi 
oldukları yargılama usulleri uygulanır. 

Bu sayılanların dışındaki görevlilerin adlî görev
lerinden doğan suçlarda Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 154 üncü maddesi hükümleri uygulanır.» 

BAŞKAN* — Bu önerge ile ilgili bir cevap Sayın 
Komisyondan var mı?.. 

TURHAN GÜVEN — Efendim açıklama yapa
lım. 

BAŞKAN — Siz açıklama yapmak istiyorsunuz, 
buyurun Sayın Güven. 

TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; 

Biraz'evvelki maruzatımda Jandarmaya uygulana-
gelmekte olan bir kanun hükmünün yarar sağlayaca
ğını belirtmeye çalışmıştım. Biz, verdiğimiz önerge ile 
uygulamayı aynen kanuna bir madde olarak yansıt
makta ve Jandarmada görev ifa eden komutanların 
yanında, herhangi bir nedenle komutanın görevde 
bulunmaması halinde, yerine vekâleten bakan kişinin 
de teminata kavuşturulmasından yanayız. Konu bu
dur; yani il jandarma alay komutanı yerinde yoksa, 
yerine bir başka jandarma astsubayı vekâleten bak-
maktaysa; sadece il jandarma alay komutanını Hâ
kimler Kanununa tabi tutuyorsunuz, vekâleten baka
nı tabi tutmuyorsunuz. Açıkça, bu madde ile dar bir 
çerçeve getirilmiştir. Bizim önergemizde (ki, uygula
ma da böyledir) gerek ilçe bölük jandarma kuman
danı, gerek il jandarma alay komutanı görevlerinde 
bulunmadığı takdirde, bunların yerine bakan jandar
ma astsubayları hakkında uygulamada yine Hâkimler 
Kanunu yürütülegelmektedir, o usul yürütülegelmek-
tedir. 

Bu Kanun maddesini böyle geçirirsek, vekâleten 
bakan kişiler hakkında doğrudan doğruya Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununu uygulayacağız; halbuki 
bu bir eşitsizlik yaratacaktır. Bu nedenle, vekâleten 
bakanların da bu kapsam içine alınmasından yana 
olduk; bir. 

Sayın Bayazıt'ın daha önce genişçe açıkladığı 
üzere, il jandarma alay komutanlığı yanında, bir de 
merkez ilçeler bulunmaktadır. Bu merkez ilçelerin de 
jandarma bölük komutanları bulunmaktadır. Bunla
ra da bir teminat getirildi. Bunların da adlî hizmet
lerinden ötürü doğan suçlarda, aynen Hâkimler Ka
nunu hükümlerine tabi kılınması esası getirilmiştir. 

Biraz evvel de yine maruzatımda arz etmeye ça
lıştım; bunların dışında kalan diğer jandarma perso
nelinin adlî hizmetlerden doğan suçlarında ise, doğru
dan doğruya Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
açık hükmünün uygulanması lazım geldiği hususunu 
da bu madde metnine ekledik. 

Arz eder, teşekkür ederim efendim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 
ALÂEDDİN AKSOY — izin verir misiniz Sayın 

Başkan?.. 
ERTUĞRUL AL ATLI — Sayın Başkan usul 

hakkında.. 
BAŞKAN — Evet, usul hakkında daha öncelik 

alıyor. Sayın Alatlı buyurun efendim. 
ERTUĞRUL ALATLI — Şu anda Genel Kurul

da çoğunluk yoktur efendim. 
TURHAN GÜVEN — Beş kişi olması lazım efen

dim. 
BAŞKAN — Evet. Sayın Aksoy, buyurun efen

dim. 
ALÂEDDİN AKSOY — Sayın Başkanım, sayın 

arkadaşlarım; 
Jandarma, mülkî hizmet yanında, adlî hizmet de 

yapar. Adlî hizmetin yapılmasında, hâkimlerin görev
lerinden dolayı tabi oldukları yargılama usulleri uy
gulanır. Bu yargılama usulleri bir himaye maddesi
dir ve koruyucu maddedir. 

Bu bakımdan, adlî görevi vekâleten yapan jandar
ma subaylarının bu himayeden masun olması, hima
yeden yararlanmaması, bu hizmeti asaleten yapan
ların himayeye maruz kalması, jandarma personeli 
arasında ikilik yaratacaktır ve mağrudiyet yarata
caktır. 

Bu bakımdan, asil olsun vekil olsun, adlî hizmet 
yapan her jandarma mensubu mutlaka bu himayeden 
yararlandırılmalıdır ve bunun için de arkadaşlarımın 
vermiş olduğu önergeyi destekliyorum. Kabulünü arz 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Bu son önerge üzerinde Sayın Komisyonun görü

şünü rica edeyim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — Efen
dim, gerek Sayın Bayazıt'ın ve gerek ondan sonraki 
konuşan arkadaşlarımızdan Sayın Güven ve Sayın 
Aksoy'un önergelerine katılıyoruz. Burada jandarma 
alay komutanları kadrolu ve vekil yardımcıları, yani 
vekilleri bu hükmün içerisine girmelidir. Biz buna 
katılıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇtŞLERt VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — Efen
dim, bir hususu daha açıklamak istiyorum. Daha ev
vel bir önerge daha vardı; «Madde merkez jandarma 
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bölük komutanları ifadesini kapsamıyor.» denilmişti. 
Bunu da katmamızda fayda var, Komisyon buna ka
tılıyor. 

BAŞKAN — Efendim, önergeleri esasen soraca
ğım. 

Hükümet Temsilcimiz Sayın Komutanımızın, sa
yın üyelerin görüşleri ve önergeleri hakkında bir açık
lamaları olacak mı?.. 

Buyurun. 

İÇtŞLERt BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KORGE
NERAL MEHMET KIRAL — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; 

Bu son önerge, yan adlî görevlerle ilgili önerge 
açıklık getirdiği için, ben de aynen Komisyonun gö
rüşüne katılıyorum, yani bizim maksadımızı daha 
açıklığa kavuşturuyor, şüpheleri ortadan kaldırıyor. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; bu madde üzerinde verilen öner

gelerin en ayıkırı olanı Sayın Kantarcıoğlu'nun öner
gesidir. Bu (e) fıkrasındaki ikinci cümlenin çıkarıl
masını istemektedirler. Bu, Sayın Kantarcıoğlu'nun 
önergesine Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katıl
mamaktadırlar. Önergenin dikkat© alınıp alınmama
sını oylarınıza sunacağım : Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

(e) fıkrasıyla ilgili, Sayın Yarkın ve arkadaşları
nın önergesi uzundur. Kısaca okutayım, ondan sonra 
kararlarınızı alayım, ilave edilmek istenen kısmı oku
yun : 

«a) Disiplin yoluyla cezalandırılmaları kendi 
yetkili amirlerine aittir. Vali ve kaymakamların 5442 
sayılı II İdaresi Kanununun 19 ve 31/i maddelerinde 
yer alan bu konudaki yetkileri saklıdır.» 

BAŞKAN — Bu önergeye de Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümet katılmamaktadır. Buyurun Sayın 
Hükümet temsilcisi. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ADINA KORGENE
RAL MEHMET KIRAL — Müsaade ederseniz Sa
yın Başkan, biraz açıklamada bulunmak istiyorum. 

Efendim; bu Kanunun esprisine dikkat edersek, 
Jandarmanın Silahlı Kuvvetlerin bir parçası olduğu, 
özlük haklarının 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununda tespit edilen esaslara göre yürü
tüleceği esas alınmıştır. Bu Özlük haklarının içerisine, 
takdir buyurulur, tayin, terfi, sicil, taltif, tecziye; hep
si girmektedir. 
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1967 yılında 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri ı 
Personel Kanunu yürürlüğe girdikten sonra, Jandar- I 
manın özlük hakları da buna göre düzenlenmiş ve 
1968'den bugüne kadar aynı şekilde yürütülmektedir. 
Burada bazı zorlamalarla bu prensipler zedelenmekte 
ve bozulmaktadır. Gene takdir buyurulur ki, 1968 
yılına kadar 11 İdaresi Kanununa konan o hüküm
lerle Jandarmaya sık sık müdahaleler yapılmış, bu, I 
emri komuta zincirini ve disiplini maaleesf menfî I 
yönde etkilemiş, bazı diğer yönlerden de etkiler ol
muş ve Jandarma, şahsiyetini kaybetmiş, başarısız bir 
duruma düşmüştür. I 

Yine gözler önündedir, 1968'den sonra 926 sayılı 
Kanunun getirdiği prensipler uygulanmaya başlanmış, I 
11 İdaresi Kanununun o hükümleri kaldırılmış, yani 
uygulanmaz duruma gelmiş, 1968'den beri de Jandar
manın başarıları ve memleket çapındaki atılımları 
herkesin gözö önündedir. 

Biz, emri komuta zinciri içerisinde çalışan Jan- I 
darmanın daha disiplinli, daha bilgili, verilen emir
leri daha ciddiyetle yapacağına, hizmeti daha iyi ba
şaracağına inanıyoruz. Müdahaleler daima bu disipli
ni, emri komuta zincirini bozacak, Jandarma disiplin- j 
siz olacak ve hizmete menfî yönde tesir edecektir. 
Bunu bütün tatbikat göstermiştir; 1968'den sonra da 
başarıları yine meydandadır. Burada gene eski du- I 
rum yaratılmak isteniyor ve bu müdahaleler de dik
kat edilirse birer zorlamadır, Kanunun esprisini boz
maktadır. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kıral. 
ŞERAFETTİN YANKIN — Sayın Başkan, açık

lamadan sonra önerge üzerinde tekrar söz isteyebilir I 
miyim? , 

BAŞKAN — Açıklama yapıldı yeterli derecede 
Sayın Yarkın. Hükümet Temsilcisi de cevabını verdi. 
Eğer daha evvel yapmış olduğunuz açıklamanın di- I 
şında ilave edecek bir konu varsa,,hay hay, buyurun. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, yal
nız bir şeyi öğrenmek istiyorum. 

Jandarma, polis gibi genel zabıtanın bir bölümü 
müdür ve emniyet ve asayişin belediye hudutları da
hilinde polis tarafından, belediye hudutları haricinde 
jandarma tarafından, gerektiği takdirde de zorunlu 
hallerde her ikisinin kendi bölgelerinin dışında birbi
rine yardımcı olacakları şekilde bütün yasalarda var j 
olan hükümler değişmekte midir? Emniyet ve asayi
şin sağlanmasında birinci derecede görevli olan mül- I 
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kî idare amirlerinin Jandarma Teşkilatının amiri ol
madığı mı anlaşılmaktadır? Bunu öğrenmek isti
yorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyenin bu sorusuna cevap lütfeder misiniz 

Sayın Kıral? 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KORGE

NERAL MEHMET KIRAL — Müsaade ederseniz 
arz edeyim efendim. 

Efendim; Jandarma hiçbir zaman polis değildir. 
Jandarma askerdir, Silahlı Kuvvetlerin ayrılmaz bir 
parçasıdır. Jandarma, profesyonel bir Emniyet men
subu da değildir, mükellef askerdir. Askerî görev 
yaparken, biz buna bu görevi de yaptırıyoruz. Esasen 
işin ters tarafı da buradadır. 

Ben gene bir hususu arz etmek istiyorum. Biz, 
Jandarma Kanunu Tasarısını hazırlarken, Avrupa 
devletlerinden Fransa, İtalya ve diğer sekiz, on devle
tin jandarma teşkilatlarını da inceledik. Ben, Fransa 
ve İtalya'daki durumu Sayın Komisyonun huzurla
rında açıklamak istiyorum. 

Fransa'ida jandarma, millî savunma bakanlığına 
bağlıdır, içişleri bakanlığına da bağlı değildir. Yine 
valilerle beraber çalışmaktadır, hiçbir valinin, kayma
kamın emrinde değildir, onlarla işbirliği yapmaktadır. 
İtalya'da da durum böyledir; biz bunları inceledik. 
«Efendim, o memleketlerin yapısı da değişiktir,» de
nebilir; fakat orada «Jandarma, valiye, kaymakama 
bağlı olmadığı ve emrinde olmadığı halde hizmetler 
yürümüyor.» diye de bir şey diyemeyiz. Bugün' dünya
nın en başarılı jandarmaları Fransız ve İtalyan 
jandarmalarıdır. Halbuki Türkiye'de Genel Komu
tanlık Bakana bağlı, illerdeki teşkilat da vali ve kay
makamlara bağlıdır. Hâlâ gene hizmetin aksayacağı; 
«Sicil verilsin, tecziye edilsin, taltif edilsin.» gibi 
konuların hizmetle bir alakası olmadığı kanısındayım. 

Tekrar söylüyorum; jandarma askerdir, polis de
ğildir, mükelleftir. Sonra, jandarmaya burada gardi
yanlığı layık görenler de görülmüştür; çok üzülmü
şüm dür. 

Arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kıral. 
Değerli üyeler; Sayın Yarkın'm ve arkadaşlarının 

önergelerine Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet Tem
silcimiz katılmamaktadırlar. Dikkate alınıp alınma
masını oylarınıza sunacağım: Dikkate alınmasını ka
bul edenler.... Kabul etmeyenler.... Kabul edilmemiş
tir önerge. 
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(e) fıkrasına ait Sayın Bayazıt, Sayın Uyguner ve 
Sayın Güven'in önergelerine Sayın Komisyon ve Sa
yın Hükümet Temsilcisi katılmaktadırlar. Bu itibarla 
bu önergeyi kesin oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler.... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

Bir şey mi ilave edecektiniz Sayın Güven?.. 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan; «İki defa 

uygulanır» vardı, birinci uygulanır kalktı, o şekilde 
cümle düzgün hale gelecektir efendim. 

Onu arz edecektim efendim. 
BAŞKAN — Efendim, bunu biz maddî hata olarak 

bilahara tashih ederiz. 

Yalnız, Sayın Komisyondan şunu sormak isti
yorum: Sayın Güven'in (d) fıkrasında, konuşmaların
da işaret ettikleri bir «yukarıdaki jandarma persone
linin» ifadesinden sonra, fıkrada «işlenen suçlar» 
kısmında, buradaki «suçlarda»'yi, «suçlarında» şeklin
de düzeltiyoruz. 

TURHAN GÜVEN — Evet efendim. 
BAŞKAN — Fıkrada zaten bu, düzeltilmiş olarak 

geliyor. 

Değerli üyeler; 17 nci maddeyi kabul ettiğiniz bu 
önerge istikametinde oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler.... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan; birkaç 
bent hakkında (a, b, c, d) hakkında maruzatda bu
lunacaktım. 

BAŞKAN — Efendim; siz onun için yazılı önerge 
vermediniz. 

SERDA KURTOĞLU — Efendim, Komisyondan 
da sormadılar. 

BAŞKAN — Yazılı önerge vermediniz, nitekim, 
yazılı önerge vermeden görüşen pek çok sayın üyenin 
görüşlerini ayrıca oya sunmuyoruz. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANI EŞREF AKINCI — Sa
yın Başkanım; kabul etmiştik onu; yani bentleri fıkra 
olarak mütalaa etmeyi. 

BAŞKAN — Bunu da Sayın Kurtoğlu, bir maddî 
hata olarak Yasanın kesin oylanmasından evvel lütfen 
hatırlatırsanız, mademki Komisyon kabul «itmişler, 
düzeltme imkânımız olur. Yalnız, ben şunu defaatle 
rica ediyorum; tasarılar ve maddeler üzerinde görüşen 
sayım üyeler eğer tekliflerini yazılı olarak vermezlerse, 
demin işaret buyurduğumuz aksamaya her zaman se
bebiyet verilebilir. O itibarla, çok rica edeyim, bu 
gibi değişiklik tekliflerini sözlü değil, mutlaka yazılı 
olarak Bakanlığa sunalım. 

SERDA KURTOĞLU _— Peki efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
16 ncı madde ile ilgili Komisyonun hazırladığı 

teklif gelmiştir; okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi üyeleri Sayın Şerafettin Yarkım 

ve Alâeddin Aksoy tarafından Verilen ve Genel Ku
rulca kabul edilen ve 16 ncı maddenin (c) bendine 
eklenmesi istenen önerge aşağıdaki şekilde düzeltilmiş 
ve Tasarının 16 ncı maddesinin (c) bendine eklenmesi 
Komisyonumuzca bu düzeltmelerle kabul edilmiştir. 

«Mülkî 'hizmetleri ile . ilgili olarak vali ve kay-
makamlarca düzenlenen değerlendirme raporları, her 
yılın nisan ayında tayin, terfi ve sicillerinde dikkate 
alınmak üzere Jandarma Genel Komutanlığına gön
derilir.» 

Eşref AKINCI 
Başkan 

(Karşıyım 
Halil İbrahim KARAL 

Sözcü 
Karşıyım 

İsmail Hakkı DBMiİREL 
Üye 

Adnan ER'SÖZ 
Üye 

(Karşıyım 
Avni MÜFTÜOĞLU 

Üye 
Aydın TUĞ 

Üye 

A. Asım İĞNECİLER 
'BaşkanvekiM 

Remzi BANAZ 
Kâtip 

Ali DİKMEN 
Üye 

Karşıyım 
Abbas GÖKÇE 

Üye 
Fahri ÖZTÜRK 

Üye 
Namık Kemal YOLGA 

Üye 
Karşıyım 

Halit ZARBUN 
Üye 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU KÂTİBİ REMZİ BANAZ — Sade
ce önergedeki mayıs ayı, nisan ayı olarak değiştiril
miştir Sayın 'Başkan. 

ALÂEDDİN AKSOY — Nisan ayı daha muvafık 
efendim. 

'BAŞKAN — 'Peki efendim. 
iDeğerli üyeler; H6 ncı maddenin (c) bendine ayrı 

bir fıkra eklenmesine 'ilişkin bu teklifi oyunuza su
nuyorum : Kabul edenler... etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

H6 ncı maddenin tümünü oylarınıza sunuyorum. 
'Kabul edçnler... Etmeyenleri.. Kabul edilmiştir. 
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/'H8 inci maddeyi okutuyorum : J 
Açığa Çıkarılma ve Görevden Uzaklaştırma : I 
MADDE (1)8. — Jandarma subay ve astsubayları I 

life uzman jandarma çavuşlarının açığa çıkarılmaları I 
ile açığın 'kaldırılmasına •ait işlemler 926 sayılı Türk j 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, sivil memurların I 
görevden uzaklaştırılmaları ve göreve başlatılmaları I 
ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine I 
göre yapılır. I 

BA'ŞKAIN — 'Bu madde üzerinde söz isteyen sa- I 
yınüye?.. 

•Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYıDAİR — Sayın Başkan, değerli 

üyeler;1 

Bir önceki maddenin görüşülmesi esnasında, çok I 
değerli Kumandan, Hükümet Temsilcisi Paşamızın I 
yaptığı konuşma ıbenıi duygulandırdı ve 19 uncu 
maddeyi bir vesile saymak suretiyle ;bu 'husustaki dü
şüncelerimi madde metnine de bağlamak üzere arz 
etmek istiyorum. 

Türkiye'de, Cumhuriyetin tarihî gelişimi içeri
sinde kurulmuş olan askerî ve sivil birçok kurum 
bazen kendi içinde ve bazen de kendi dışındaki bir
takım müdahalelerle yara almıştır. Polis Teşkilatı
mız bu kurumlardan hir tanesidir. Bunun hemen ya
nında demokratik düzene, çoğulcu, realist parti dö
nemine geçildiği tarihlerden başlamak suretiyle sü
rekli olarak jandarma dipçiğinden bahsedilmiştir. 
Jandarmayı âdeta vatandaşın başında sürekli salla
nan bir Demokles'in Kılıcı şeklinde gören zihniyet, I 
19l6l2'de çıkmış 'bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerini 
yönlendiren, onu düzenleyen ve Jandarma TeşUciiatı-
mızı da onun içerisinde mütalaa eden Yasayla o gün
kü anlayışa, o günkü zihniyete bir tepki biçiminde 
ortaya çıkmıştır. I 

'Sayın Hükümet Temsilcisinin bir önceki madde I 
vesilesiyle ortaya koyduğu görüşlerini ve heyecanını 
yürekten paylaşıyorum. 

'Yasalarımız, eğer siyasî iktidarların geçmişteki bı- I 
raktığı acı tecrübelerin izleriyle yine dolu olarak ge
lecekteki günlerimizde uygulanabilir durumda tutula
cak ise gerçekten acıdır. 

Jandarma Teşkilatını yeniden düzenleyen bu Ka
nunun içerisinden böyle bir ayıklamanın yapılmış I 
olmasını hen, politik düşüncelerine Türk Silahlı Kuv- I 
vetlerinin ayrılmaz hir parçası olan Jandarmayı alet 
etmemek niyetiyle ki, Sayın Komutanın (beyanını da 
bu şekilde kabul etmek suretiyle gönlüme sindirmiş 
'bulunmaktayım. J 
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'Bu ifadelerimden sonra, '19 uncu maddenin (b) 
bendinde yer alan hüküm ile mahallî mülkî amirle
rin yine de yetkili ve görevli olduğu neticesine var
mış bulunmaktayız. Şöyle ki : 

«1609 sayılı Kanun kapsamına giren suçlar sebe
biyle veya Memurin Muhakematı Hakkında Kanu
nun dı2 nci maddesi hükmüne göre il jandarma alay 
karargâhı mensupları üe ilçe ve bucak jandarma teş
kilatında görevli personel için; il jandarma alay ko
mutanının teklifi üzerine vali •tarafımdan işten el çek
tirilir» denilmektedir. Demek ki, valilerin, kayma
kamların yine hurada İller İdaresi Kanunundan bir 
ölçüde kaynaklanan yetkileri tekrarlanmış olmaktadır. 

iBAŞKAN — Sayın Aydar, ıtaiz !İ8 inci maddeyi 
görüşüyoruz; ama siz 19 uncu madde üzerinde görü
şüyorsunuz; rica edeyim. 

MEHMET AYDAR — Çok affedersiniz efen
dim, bu görüşlerimi o zaman tekrarlanmış saymak 
lüfifunu gösterirseniz tekrar olmaz. 

İBAŞKAN — Estağfurullah efendim, tabiî. 
MEHMET AYDAR — Teşekkür ederim. 
iBAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Gökçe, buyurutı efendim, 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 

18 inci maddenin kenar başlığı, yani matlabı «Açı
ğa Alınma ve Görevden uzaklaştırma» dır; ama 
maddeyi okursak mahiyeti anlaşılmış olur. Ben de
min «Açığa alınma» dedim, bu benim önereceğim şe
kildir. Daha doğrusu 18 inci maddenin matlabı «Açı
ğa Çıkarılma ve Görevden Uzaklaştırılma», madde
nin metni de şöyle: «Jandarma subay ve astsubaylar-
rı ile uzman jandarma çavuşlarının açığa çıkarılma
ları Ve açığın kaldırılmasına ait işlemler 926 sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, sivil me
murların görevden uzaklaştırılmaları ve göreve baş
latılmaları ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
hükümlerine göre yapılır.» 

Görüyoruz ki, burada görevden uzaklaştırmayı 
ihtiva etmiyor bu madde, sadece açığa alınmayı ih
tiva ediyor. İBu bakımdan matlabın sadece «Açığa 
alınma» olması gerekir, bu bir. 

İkincisi, matlap «Açığa çıkarılma»dır ve madde
nin içerisinde de «Açığa çıkarılma» deniyor. Şimdi 
açığa çıkarılma gizli olan bir şeyi gün ışığına çıkar
ma gibi, yani ortaya koyacaksın, açığa çıkar, gizlen
miş bir şey var; ya da görünmeyen bir şeyi ortaya 
koyma anlamını taşıyor. Oysa uygulamada, idarî da-
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vada olsun, ceza davalarında olsun açığa alınma key- I 
fiyeti var. Bir memur açığa alınmıştır, açığa alın- I 
ma kararının kaldırılması söz konusu. Mad- I 
de içerisinde «Açığın kaldırılması» deniyor. Bu I 
fevkalade hatalı olmuştur. «Açığa çıkarılma» diye I 
bir tabirin, Komisyonda görüştüğümüz zaman, ya- I 
nılmıyorsam Hükümet temsilcilerinden birisi bir ya- I 
şada ya da tüzükte geçtiğini söyledi. <Bir yasada, bir I 
tüzükte sehven, ya da iyi incelenmeden açığa çıka- I 
rılma şeklinde geçmişse, bugün uygulamada hepimi
zin kullandığı, mahkemelerimizin kullandığı, Danış- I 
tayın kullandığı, Yargıtaym kullandığı bir memurun 
açığa alınması var. Açığa çıkarılma, gizli olan, bel- I 
li olmayan bir şeyi aşikâr etme anlamını taşır. 

Bu yönden ben bu konuda bir önerge veriyorum 
ve önergemde diyorum ki, madde matlabı olarak I 
«Açığa alınma», madde 1$: Jandarma subay ve ast- I 
subayları ile uzman jandarma çavuşlarının açığa alın- I 
maları ile açığa alınma kararının kaldırılmasına ait 
işlemler 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanunu, sivil memurların görevlerinden uzaklaş
tırılmaları ile bu göreve başlatılmaları ise 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapı
lır» 

Takdir Yüce Kurulunuzundur. Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Sayın IKantarcıoğlu, buyurun efendim. 
ıSELÇUK IKiAlNTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 

Ben hem bu madde üzerinde muhalefet şerhi ver
miş bulunan Abbas Gökçeye cevap vermek, hem de 
verdiği önerge aleyhinde konuşmak için huzurunuz
dayım. 

Efendim, 18 inci madde 926 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Kanunundaki esaslara göre yapılacaktır. 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki ne ifa
deyle, ne de işlemle alakası bulunmamaktadır. Sivil 
memurlar da 657 sayılı Kanuna tabi olacaklardır. 

657 sayılı Devlet (Memurları Kanununun 137 nci 
maddesinde yazılı olan görevden uzaklaştırma, dev
let kamu hizmetlerinin getirdiği hallerde, görevi ba
şında kalmasında sakınca görülecek devlet memur
ları hakkında alınan ihtiyatî bir tedbiıdir. 926 sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 25 inci 
maddesinde, «Görevden uzaklaştırma» «Açığa çıkar
ma» şeklindedir. Aynı maddenin birinci fıkrasında 
ve ı(f) bendinde «Açığa alınma» diye yazılıdır. 32 nci 
maddede ve 106 nci maddede «Açığa çıkarma» şek- j 
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linde ifade edildiğinden, kendi özel kanunundaki ifa
denin değiştirilmesinin yerinde olmadığını; 15-20 yıl 
sonra bunu inceleyen yetkililerin zorluk çekeceğini, 
hatta 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununu uygulayan bir kişinin dahi anlamakta zorluk 
çekeceğini, Kanunun tümünün değişikliğe uğradığı 
zaman konunun çözümlenmesinin gerektiğini arz 
eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu. 

Bu madde ile ilgili Sayın Gökçe'nin değişiklik 
Önergesini okutuyorum efendim. 

Yüce Başkanlığa 
18 inci maddenin aşağıdaki biçimde düzeltilmesi

ni saygılarımla arz ve talep ederim. 
Abbas GÖKÇE 

Açığa alınma : 
Madde 18. — Jandarma subay ve astsubayları 

ile uzman jandarma çavuşlarının açığa alınmaları* ile 
açığa alınma kararının kaldırılmasına ait işlemler 926 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, sivil 
memurların görevden uzaklaştırılmaları ve göreve 
başlatılmaları ise 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu hükümlerine göre yapılır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyonun bu madde üze
rinde görüşen sayın üyelere bir cevapları olacak mı? 

MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANI EŞREF AKINCI — Sa
yın (Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Burada Sayın, Kantarcıoğlu'nun görüşüne tama
men katılıyoruz. Nitekim madde de bu şekildedir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gökçe'nin önergesine katılıyor musunuz 

efendim? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMÜSYONU BAŞKANI EŞREF AKINCI — 
Komisyon Sayın Gökçe'nin görüşüne katılmıyor efen
dim. Bu bir deyimdir, bu deyimi değiştirmemek la
zımdır. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KOR

GENERAL MEHMET KIRAL — Aynen Komis
yonun görüşüne katılıyoruz. Metnin aynen kalmasını 
arz ve teklif ederiz. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gökçe, önergeyi alır mısınız, yoksa oylata-

yım mı efendim? 
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ABBAS GÖKÇE — Efendim, izin verir misiniz, 
kısa bir ilave yapayım? 

BAŞKAN — IBuyurun. 
ABBAS GÖKÇE — Açığın kaldırılması ne de

mektir efendim?.. Yani redaksiyonda da gözden kaç
maması gereken hata var, «Açığın kaldırılması» ne 
demektir?.. Ben «Açığa alınma kararının kaldırılma
sı» dedim. Madde başlığında «Açığa Çıkarılma ve 
Görevden Uzaklaştırma»; madde içerisinde görevden 
uzaklaştırılma diye bir şey yok. «Açığa çıkarılma» 
gizli olan bir şeyin meydana koyulmasıdır, aşikâr 
edilmesidir, gün ışığına çıkarılmadır. Hepimiz, Muh
terem 'Başkanımız da idarecilik yaptılar, biliyorlar 
ki, açığa alınmadır, bir memur açığa alınır. Açığa 
çıkarıldı... (Mahzendeydi, açığa çıkardık, gün ışığı
na... 

BAŞKAN — Sayın Gökçe, teşekkür ederim. 
Biliyorsunuz ki, 'Başkan olarak biz ne görüş be

yan edebiliyoruz, ne de müzakerelere katılabiliyoruz. 
Sayın üyelerin, Sayın Komisyonun, Sayın Hükümetin 
görüşlerini birleştirip neticede Genel Kurulun kara
rını almakla görevliyiz. Bu itibarla.. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Müsaade eder 
misiniz (Sayın Başkan? 

- BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırcalı. 
Vi SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Komisyon
dan bir istirhamda bulunacağım. «Açığın kaldırıl
ması» sözü hiç isabetli olmuyor benim gördüğüm ka
darıyla. Lütfetsinler, «Açığa çıkarılmanın kaldırıl
ması» yahut «açığa çıkarılma kararının kaldırılması» 
diye kabul buyurulursa zannediyorum daha hukukî 
bir deyim olacak. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı, bir 
kere daha soralım. 
""MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANI EŞREF AKINCI — 
«Wçığa çıkarılmanın kaldırılması» şeklinde olabilir. 

BAŞKAN — Evet, bu maddenin ikinci satırında» 
«Açığa çıkarılmanın kaldırılması»... 
ff Sayın Komutanım, siz de katılıyor musunuz Hü

kümet olarak bu ilaveye? «Açığa çıkarılmanın»... 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KOR
GENERAL MEHMET KIR/AL — Sayın Başkanım, 
y.Mn»z buradaki bu tabirler, 926 sayılı Kanundaki 
itabiırerdir aynen metne konmuştur. (Uygulanacak 
Kanun da 9(26 sayılı Kanundur. Biraz evvel yapılan 
açıklama da tatbikatçıları şaşırtabilir. Mademki, 926 
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sayılı Kanundaki hüküm uygulanacak, aynı tabirin 
buraya geçmesi beraberlik bakımından daha uygun 
olur kanısındayım. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — «Açığa çıkarılmanın kaldırılması» 

şeklinde, «Çıkarılmanın» tabirini koyuyoruz buraya. 
İÇİŞLERİ İBAIKANLIĞI TEMSİLCİSİ KOR

GENERAL MEHMET KIRAL — Onun büyük bir 
sakıncası yoktur efendim. 

•BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet ve Komisyon Sayın Gökçe'nin 

önergesine katılmadılar... 
ABBAS GÖfKÇE — Önergemi geri alıyorum efen

dim. 
BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. Teşekkür ederim 

Sayın Gökçe. 
Değerli arkadaşlarım, Sayın Komisyon ve Sayın 

Hükümet Temsilcisi bu ilaveyi, ikinci satırdaki 
«Açığın kaldırılması» yerine, «Açığa çıkarılmanın 
kaldırılması» şeklinde kabul etmişlerdir. Bu değişik
likle maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İşten El çektirme ve Görevden Uzaklaştırma : 
MADDE 19. — Jandarma subay, astsubay ve uz

man jandarma çavuşlar ile sivil memurlar 

a) Askerî yargıya tabi suçlardan dolayı gerekti
ğinde, 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve 
Yargılama Usulü Kanununun 84 üncü maddesi hük
müne göre, nezdinde askerî mahkeme kurulan kıt'a 
komutanı veya askerî kurum amirince. 

b) 1609 sayılı Kanun kapsamına giren suçlar se
bebiyle veya Memurin Muhakematı Hakkında Kanu
nun 12 nci maddesi hükmüne göre il jandarma alay 
karargâhı mensupları ile ilçe ve bucak jandarma teş
kilatında görevli personel için; il jandarma alay ko
mutanının teklifi üzerine vali tarafından, il jandarma 
alay komutanı için valinin teklifi, Jandarma Genel 
Komutanının uygun görmesi üzerine İçişleri Baka
nınca, 

c) Ağır hapis gerektiren cürümlerde; suç delil
lerinin elde edilmesini temin veya değiştirilmesini 
veya yokedilmesini önlemek bakımından gecikme
sinde sakınca bulunan hallerde Jandarma Genel 
Komutanınca, 

Geçici süre ile işten el çektirilebilir veya görevden 
uzaklaştırılabilir. 

— 624 — 
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Bu tür işten el çektirme veya .görevden uzaklaştır
malar açığa çıkarma olmayıp, onun hukukî ve malî 
sonuçlarını doğurmaz. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

ALÂEDDiîN AKSOY — Bu madde üzerinde bir 
önergem vardı, geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy önergesini geri aldı
lar. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

120 nci maddeyi okutuyorum. 
Malî Hükümler : 
IMADDE 20. — Jandarma Genel Komutanlığı

nın bütçesi, İçişleri Bakanlığının bünyesinde ve bu Ba
kanlığın bütçesinden ayrı olarak düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul ^edenler.. 
Etmeyenler.. İMadde kabul edilmiştir. - , , 

21 inci maddeyi okutuyorum. , , . v..„ 

MADDE 21. — Jandarma'>!GeHeUK©ınutöhlığı 
ikmal hizmetleriyle faati^etlerlnlfi^e^Milıti'Sav^imMSa 
Bakanlığınca sağlanâcaki sftafe'î^e'müMrrffnathıırkendi 
bütçesinden karşılar. . , , ...., 

T ; '!rnı:o ÎJİVG-; 
Sefefdö! V«n-olağâslttslüiriöuHıriıiaydk idigöf. rtaivvet-

lerMeffitfntf < igJreeek'^ Jandarma ! ibibiklerinin ı fyefr (türlü 
iftt^irçffeuv^sdtefc "stdktey; $aM) «rnritos ^öfeceği nicın?, 
vet Komutanlıklarımı*!' ^ndarttarmâiHıy&ıan' ©Jarafc 
barıştan itibaren.'!iMîöîıiSİ^tntoâo\fiikanMğ"ın<5!8/Jâğla-
nır. .rnihn'j"!'j rnıb;v;Z 

BAŞKAN — İMadde üzebisde' s&Z'Jjstelyetav&yın 
t#S&Jl?t?Ki - v i.<?'.!.ı?ir>î ./\M'A'<V/>Z U . Ü ' Î ' 
f^lSüyurıi^^ym CAttfflA A^'GA '.: AO{?m^ 7 

ABDÜUBAKıt = r<3®BBCÎn!4i;i «flitmâl/.' hizmetten» 
yerini n îjûiffetîteYHizmktlto^^ 
. ^ B . A Ş K ^ ^ T ^ k ^ p d e ^ ^ ,,,, t , ; q T p i . ı ; 

" ^SÜLEYgAN. S I Ş R J J , ^ I B X ^ ^ S a ^ ^ a n 
ben bir açıklama istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Buyüöimzıovıli-1 fi "i HAMP.AîT 
SÜLEYMAN SIRRI KÎRCALIsI^iJ SfeyfcOBaş-

teaSö/s&ymHiyelerp .cfmr.Va».-.-. •.'•••'••hbı:;n i-rr l": 
•••' S Eleiflidirh "bn'ra'da MiS&mn'^züıfcĞönîyti& iflir'îtan^-
si!orandaafefei'@,encl̂ K&mutâi4iltğt? ita^aH hîzmitferinin 
ft£ şBlolfde'ka.f$üaoacağV. Bcmlarm ne ^kilde^ köınşıla-
niacaği! i 4kspit'yedrl#bT 'At& fkeridi ̂ büt$fcSttKten? ftafşrlana'-
cağ^^byleniyot/n^'o^ '•:<rU?-\xi nohnıtv.'M İIJJTJ.TI in 
• -'<":îIküöci'•'bîr>husws"Kd3ha'J var*,;J!Bu f da, ibü' karşılanan 
hizmetlerin seviyesinin ntiftâtUh%ıhidg0&tet!fyöP:jX^İ, 

«Seferde ve olağanüstü durumlarda diğer kuvvetler 
emrine girecek jandarma birliklerinin her türlü ihti
yaçlar (sefer stokları dahil) emrine gireceği Kuvvet 
Komutanlıklarının standartlarına uygun olarak ba
rıştan itibaren Millî Savunma Bakanlığınca sağlanır.» 
diyor. 

Ben şu şekilde anlıyorum: Yani bütün b a n ş s ü j 
resince de Jandarma Genel Komutanlığına ,bağlı olan 

.nnir>:,':-'r.îr nıvt? 
kuvvetlerimiz ordunun müstakbelıthizmejinej gireceği 
»üçlerinin seviyesinde muhafaza, edilecektir, gücü öy
le olacaktır. Eğer böyleyse, «Millî, Savunma Bakan-
lığınca sağlanır» sözü iki (defa geçiyor burada. Bi
rincisinde anlaşılıyor,^me^ele. Diyoruz, ki,, kendi büt
çesinden, Jandarma.( pGenel Kqrnutanlığjı Bütçesinden 
bunu sağlayacak. İkinci fıkradaki_ hizrnetlşr de, genç 
Jandarma Genel Komutanlığınca sağlanacak; ama 
buradaki sağlama Millî JŞavunrn^ B^anl|§ıAt^afın.dan 
tespit ^edilecşk^ miktarda, ve^ ölçülerde _ ye şçyiyede, jOİa-
Cafc. 'J c-.'.;;...".,. -,!,... i../.:"-' '... , ^ 

•™ GF'sdtisjÖty 'Bu-'flöinti "İMAlt rSwttatfflf$ ^Bafeflifiğm-
ca sağlanır» sözü, sanki Millî Savunma* Bakanlığın^ 
câ '^J İndaf^a^Weî ' lKdı^ t laÂt tğ ımn Bütçesine" ek 
birtakım masraflarla yerflden "\y$ ̂ âglâma yapılâcik-
mış izlenimi veriyörJ r ! '•-'"' '•"•••'• Ji::-!' '••''' ' ' ' '• 

.nfQofs^b^ :?Jben d^rn { k), ^eşğe^ ̂ ygun . bulurlarsa, 
^Şe^rd^j y ^ , ^ ğ a ^ s ^ . ^ u ı ^ m İ ^ a r . djğer kuyyetler 
e^nej^ir^e^.jan^afma,,«birliklerinin ,hej türlü ihti; 
J f ^ ^ j ^ î i j r ^ ^ k ^ j ^ ^ n ^ İ ) , emrine.^gireceği Kuv
vet k ^ ^ ^ l ^ İ a ^ j ^ , . ı ^ ^ | . a | i n ^ uy?un ^olur» .de
mek kafidir yafyut^Banştan jtibaren.de, bu uyrçunluk-
ta ve seviyede sağlanır» demek isabetlidir. Çünkü bu 
ktaşıkfoglâ' «efee^^olüyörriEgen-'^MIlri SlVunirtS*. • Ba-
kâtaîgftctf^âğlaıfn^'söz^ sâğlâha'-
"c^dbb^"gÛŞferg ffealjtia«m' ^ y 'ise, ^âtftife; ^öğfır.'' Y6k 
defilsW,̂ îşairgfnddillerî';hüsüs! ik,{nci,;.birî''şe^î*'sallkyaö'âk-
mış izlenimi v f̂îyör̂ 'iSöfbeM ;d6ğ{l.' Bâfta göfe,; oiiffa 
ldüze>in«r^6fifttAelösfer"!*û şdt^dte ftitfddehin' lekfeme 
iTlttmgsııSda isabet igörü'yöFüml î r " '; f : -!• 'l 
- ^ S a y t f l a ^ k ı n a r î n 1 ; ' - ? î M ^ ' ' ' - : • • ( ' ; • • : <• :-.\ı.-,•.. <• i -, 
ı^.'riEn jfj|.f,1 ;'!OYİ!i'i;f'::^ rrf;.'Ü!! P'":-.-'T:;:!^.-: (•-.'• f".'^.]-. 
. h Ş,AŞKArNı — ^ e ^ k k ^ p d ^ ; Saym (KırcaİL .. 

-•'" A İ İ A E D Î 5 4 N , ' " ' X K ] S ( ! ) Y [ -tw SâVtn'^Ba^kanhrj,•'•••sâ!-
ym^a^â^fe r f lö r 1 " ' 1 •''•-'̂ •••' iil;'! •!--"• .-./!-:;-;: 

i • > Bû iftiidde ı ydrinde^-'vö i isabetli • bir•' !maddediri' < Jan-
rdSfMfcnin'<ktökotfomut$mm& W; ı$tlâh,;"cephane • ttı 
tiy&çîarıfilftK fMilli? SâVünnla Öafeanliği • t&rafinâan :b i-
lltlmMm^^^^hnmMİMa. büyük ^İtİtlAt Vardır. 

http://jtibaren.de
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Karanlık işlerin döndürülmemesini sağlayacak bir 
maddedir. Tasviplerinize sunuyorum. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Sayın Komisyon Sayın IKırcalı'nın ve Sayın Ce

beci'nin tekliflerine cevabınızı rica ediyorum. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU BAŞKANI EŞREF AKINCI — 
Sayın Başkanım, muhterem arkadaşlar; 

Burada bir arkadaşımın «İkmal» yerine, «Lojis
tik» denmesi hususunda bir teklifi olmuştur. Burada 
lojistik denmemiştir, çünkü lojistik, ikmali de içine 
alan daha geniş kapsamlı bir faaliyettir. Halbuki, 
burada maksud, tamamen ikmal faaliyeti, silah ve 
mühimmatının ikmalidir. O itibarla «ikmal» denmiş
tir, «lojistik» denmemiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın IKırcalı'nın görüşü ile ilgili, teklifi ile ilgili 

bir cevap lütfedecek misiniz?.. 
Sayın Komutanım, Sayın ıKıral, zc.tıâliniz mi ce

vap verecek?... 
İÇİŞLERİ 'BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KOR

GENERAL MEHMET KIRAL — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kıral. 
İÇİŞLERİ /BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KOR

GENERAL MEHMET KIRAL — Sayın Başkan; 
Burada bu madde iki bölümlü olarak tertiplen

miştir. Bundan maksat şudur: Jandarmanın bir barış 
durumu var, bir de sefer durumu var. Seferde, Jan
darma Genel Komutanlığı birliklerinin mühim bir 
kısmını diğer kuvvetler emrine veriyor. 

Şimdi bu barıştaki birliklerin ikmali, silah, mü
himmat ikmali nasıl olacak, bunun parası nereden 
karşılanacak; bir o belirtiliyor, bir de seferde diğer 
kuvvetler emrine girecek birliklerin ikmali nasıl ola
cak, bunun parası nereden karşılanacak?... 

Şimdi burada, birinci fıkrada Jandarma Genel 
Komutanlığının ikmal hizmetleri ile silah ve mühim
mat ikmalinin bilhassa Millî Savunma Bakanlığı ta
rafından sağlanacağı hükmü getiriliyor; fakat parası 
jandarma bütçesinden karşılanacak. Buna sebep de, 
silah ve mühimmat zaten başka kanaldan alınmaz. 
Bugün zaten prosedür de budur. Yeni bir hüküm ge
tirilmiyor, mevcut fiilî durum buraya aksettiriliyor. 

İkinci husus da; seferde 'Kara Kuvvetleri ve di
ğer kuvvetler emrine girecek jandarma birliklerinin 
tabiî o kuvvetlere ayak uydurması, onlarla ahenk 
içinde çalışabilmesi için, onların standartlarına, uy

gun silah ve mühimmatla teçhiz edilmeleri ve sefer 
stoklarının da barıştan itibaren sağlanması lazım. IBu-
nun parası da Millî Savunma Bütçesinden karşılana
cak. Bu, tamamen fiilî durumu buraya aksettirmiş-
tir. Değişik bir hüküm değildir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kıral. 
Değerli üyeler; 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — ISayın Aydar, buyurun. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, bir şe

yi redaksiyon anlamında ifade etmek istiyorum. 
21 inci maddenin belli bir yerinde bir düşüklük 

var kanımca. Önce okuyacağım, sonra kendi teklifi
mi, lütfederseniz kanaatimi arz edeceğim. 

«Jandarma Genel 'Komutanlığı ikmal hizmetleriy
le faaliyetlerini ve Millî Savunma Bakanlığınca sağ
lanacak silah ve mühimmatını kendi bütçesinden kar
şılar.» derken birinci bölümdeki «Jandarma Genel 
Komutanlığı ikmal hizmetleriyle faaliyetlerini» der
ken, «Bütçesinden karşılar» olmaz. 

Bu cümle düşüklüğüdür. Onun için bu cümle 
düşüklüğünü bertaraf edebilmek bakımından bir 
ilaveyi Sayın Komisyondan istirham edeceğim. 

Şöyle olmalı; 
«Jandarma Genel Komutanlığı ikmal hizmetleriy

le faaliyetlerine ait her türlü ihtiyaçlarını ve Millî 
Savunma Bakanlığınca sağlanacak silah ve mühim
matını kendi bütçesinden karşılar.» 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Soralım efendim. 
Evet, buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — Efen
dim, Sayın Aydar'ın fikrine katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Kıral, katılıyor musunuz? 

İÇİŞLERİ (BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KOR
GENERAL MEHMET KIRAL — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Değerli üyeler; 
21 inci maddeyi; «Jandarma Genel Komutanlığı 

ikmal hizmetleriyle faaliyetlerine ait her türlü..» İla
ve edilecek kısım şudur. «Faaliyetleri»nden sonra, 
«Faaliyetlerine ait her türlü ihtiyaçlarını ve Millî Sa
vunma Bakanlığınca sağlanacak silah ve mühimmatı
nı kendi bütçesinden karşılar.» şeklinde, bu değişik
likle maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. IKabul edilmiştir. 
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22 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 22, — Jandarma Genel Komutanlığı 

personeli bu kanunla getirilen hakların yanısıra, öz
lük hakları bakımından, Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanunu, Devlet Memurları Kanunu ile genel 
ve özel düzenleme getiren diğer kanunlarla verilen 
haklardan da yararlanır. 

BAŞKAN — !Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Sayın Aksoy buyurun. 

ALÂfBDDİN AKSOY — Sayın Başkanım, sayın 
arkadaşlarım; 

iBu madde yerinde bir maddedir; çünkü jandarma 
genel idarî hizmetleri ve asayiş hizmetlerini yapar
ken şehit olur, yaralanır, hastalanır, sakatlanır. Po 
lise bu gibi hallerde bazı tazminatlar verilmektedir 
Jandarmaya da bu tazminatların verilmesi gerekir. 
Ancak, tabiî bu genel idare hizmetleri sebebiyle ve
rilmesi gereken tazminat ve ödenmesi gereken meb
lağdır. 

Silahlı Kuvvetlerde bazı özel tazminatlar da ve
rilir. Hâkim tazminatları, doktor tazminatları gibi. 
Bu 22 nci maddenin tedvininden tabiî böyle bir şey 
kastedilmiyor; ama o kadar geniş tutulmuş ki, biraz 
uzatırsanız Silahlı Kuvvetlerin kendine özel tazmi
natlarından da yararlanabilir gibi bir durum çıkıyor. P 
Maddede bunun kastedilmediği anlaşılıyor; ama ben 
bir açıklık getirmek bakımından bu Silahlı Kuvvet
lerin özel kesimlerine taalluk eden tazminatların jan
darmaya taalluk etmediğini izah etmek bakımından 
buraya geldim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Söz isteven başka sayın üye?.. Yok. 
Sayın IKırat, buyurun. 

İÇİŞLERİ (BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KOR
GENERAL MEHMET KIRAL — Sayın Başkan; 

Şimdi bu metni okuduğumuzda Sayın üyenin be
lirttiği gibi, bir anlam çıkarılması mümkün değil; 
çünkü jandarma Genel Komutanlığı personeli bu Ka
nunla getirilen hakların yanı sıra, özlük hakları bakı
mından Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa 
tabidir. Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunun
da kimlere hangi hakların verileceği gayet açık ola
rak belirtilmiştir. Yani, «Jandarma personeli bu Ka
nundaki haklara sahip» deyince, Kanunun tedvin et
tiği bütün hakları alacak manasına değil. Orada ki
min ne alacağı açıkça bellidir. 
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Sonra, «Devlet Memurları Kanunu ile genel ve 
özel düzenleme getiren diğer kanunlarla verilen hak
lardan» diyor. 

Bu metin gayet açık olarak kaleme alınmıştır, te
reddüdü mucip bir durum yoktur. 

Arz ederim efendim. 
ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kıral. 
M. FEVZİ UYGUNER — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Uyguner, buyurun efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 

Bu madde şüphesiz son derece iyi niyetle hazır
lanmış ve bir ihtiyacı karşılayacak nitelikte bir mad
de olarak düşünülmüş ve kaleme alınmış; ancak, bu 
maddenin son kelimelerini teşkil eden «Devlet Me
murları Kanunu ile genel ve özel düzenleme getiren 
diğer kanunlarda verilen haklardan da yararlanır.» 
diyor. Yani, genel ve özel bütün kanunlarda kimlere 
ne hak verilmişse, bütün bu haklardan yararlanır an
lamı çıkmaktadır. Kapsamı bu kadar geniş tutul
muştur. 

Şimdi, mesela idarecilere, valilere, kaymakamlara 
verilen tazminatlar vardır. Bunlar, özel kanunlarla 
getirilmiş tazminatlardır. Hâkimlere verilen tazmi
natlar vardır. Bunlar özel kanunlarla getirilmiş taz
minatlardandır. Madde bu şekliyle kaldığı takdirde 
Jandarma Genel Komutanlığı personelinin bütün bu 
haklardan yararlanacağı gibi bir anlam çıkar. Yani, 
bunun düzeltilmesi için «Genel İdare Hizmetleriyle 
ilgili olarak» ibaresi konulursa, «Jandarma Genel 
Komutanlığı personeli, Genel İdare hizmetleriyle il
gili olarak, bu Kanunla getirilen hakların yanı sıra, 
özlük hakları bakımından Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanunu, Devlet Memurları Kanunu ile ge
nel ve özel düzenleme getiren diğer kanunlarla veri
len haklardan da yararlanır» şeklinde düzenlenirse 
madde bu yanlış anlama ortadan kalkmış olur. Do
layısıyla uygulamacı burada tereddüde düşmez. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka

nım, madde hakkında bir şeyi arz edecektim. 
BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, buyurun. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; 
Bugün sizleri bir hayli meşgul etmiş bulunuyo

rum; özür dilerim. Ancak bu madde, iyi düzenlenmiş 
bir madde olarak görünmemektedir. Elimdeki grafik, 
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(Grafiği Genel Kurula göstererek) 1981 senesi başın
da sağlık hizmetleri personelini ve teknik hizmetler 
sınıfındaki personele verilen ödeneklerin Türk Ordu
sunda yarattığı anarşiyi göstermek içindir. Bütün 
Devlet personel rejimi içerisinde, önce bütün arka
daşlarıma göstereyim, grafikte en yüksekte görülen
ler, Genelkurmay Başkanı burada, tuğgeneral sağlık
çı doktor burada. Ve ordu içinde şurası müsteşar, bu
rası Devlet memurları, şurası tuğgeneral veyahutta 
albay, şurası doktor, şurası Genelkurmay Başkanı. 
Bunlar, özel bir kanunla getirilen sistemin Orduya ve 
Devlet memurlarına yaygınlığını gösterir kalp elekt
rosu. 

HAMDİ AÇAN — Sayın Kantarcıoğlu konuya 
aykırı konuşuyorsunuz. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Hayır efendim, 
arz etmek istiyorum. 

Bu tip düzenlemeler yanlış düzenlemeler. Nitekim, 
hükümetler de, Sağlık Bakanlığı da, diğer bakanlık
lar da bundan vazgeçmişlerdir. 

Şimdi burada, 657'den faydalandı dendiği zaman, 
Türk Ordusunda fazla mesai yoktur; fakat şu mad
deler olduğu takdirde gelecektir. Bu bakımdan, biz 
bunu, 657 ile falan demeden, Türk Silahlı Kuvvet
lerindeki emsali subaylar gibi, demek suretiyle hiç bu 
küçük şeylere dokunmayalım. 

Özel kanunlar, Emlak Kredi Bankasındaki beş 
ikramiyeyi getiriyor, buraya mı vereceğiz? Üniversite 
tazminatı var; onu mu vereceğiz? % 80 tazminat var, 
onu mu vereceğiz? Sonra şu anda Türkiye'de uygu
lanan Genel İdare hizmetleri sınıfındaki personele ve 
teknik hizmetler sınıfındaki personele % 20 nispetin
de net, brüt ödenen para var; bunları da mı verece
ğiz? 

Bu bakımdan, sadece kendi Silahlı Kuvvetler Ka
nunundaki esaslara göre, ayrıcalık yaratmadan, Türk 
Ordusunda yüzbaşıya fazla, jandarma yüzbaşısına az 
veya fazla diye bir durum çıkarmadan oradaki hiye
rarşiyi bozmadan bir düzen getirmemiz lazım. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı

oğlu. 
Evet, buyurunuz Sayın Kıral. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KORGE

NERAL MEHMET KIRAL — Sayın Başkan, mü
saade ederseniz konunun özelliğine binaen maliye
ci arkadaşımın cevap arz etmesini uygun görüyorum, 
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BAŞKAN —Hayhay. 
Buyurunuz efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ALBAY 

MÜMİN SUNAY — Sayın Başkan, muhterem üye
ler; 

Malumunuz olduğu üzere, Jandarma Genel Ko
mutanlığı personeli sadece subaylardan teşekkül etmi
yor; sivil memurları var, daha evvel de maddelerin 
görüşülmesinde ifade edilmişti. 

Ayrıca, subayları da çeşitli sınıflara mensup, ör- . 
neğin pilotları var, dalgıçları var, hâkimleri var, kur-
bağaadamları var; bütün bunlar, özel düzenleme ile 
getirilen ve özel durumlarıyla ilişkin hakları ve taz
minatları var. işte, bütün bunlara cevap verebilmesi 
için bu maddede düzenlenmiştir. 

Bir misal olarak arz etmek isterim : Jandarma 
Teşkilatı, kaçakçılığın men ve takibi ile ilişkin görev
leri sırasında kaçaktan yakalanan maldan ikramiye 
alacaktır; bu bir özel düzenlemedir; bundan da ya
rarlanacaktır, yoksa hiçbir yasada dalgıç olmayan ki
şiye dalgıç gibi, pilot olmayan kişiye pilotmuş gibi, 
nasılsa özel düzenlemede vardır diye bu Yasayı, bu 
maddeyi \böyle anlayarak ödeme yapmak mümkün 
değildir; bir maliyeci olarak bunun hiçbir şekilde 
mümkün olamayacağını huzurlarınızda ifade etmek 
isterim. Kaldı ki, bunların hangilerinin nasıl uygula
nacağı, nasıl düzenleneceği de Yönetmelikte detayıy
la ifade edilmektedir, Yönetmelik maddesinde bu 
açıklık da vardır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kantarcıoğlu buyurunuz efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka

nım Tasarının 22 nci maddesinin son satırında, «Ka
nunlarla» kelimesinden sonra, «emsallerine» kelimesi
nin eklenmesini teklif ediyorum; maddenin diğer kı
sımları aynen kalacak. 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu'nun «emsalleri
ne» kelimesinin ilavesiyle yapmış olduğu değişiklik 
teklifine Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet Temsil
cisi?.. 

Buyurunuz Sayın Kıral. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KORGE

NERAL MEHMET KIRAL — Sayın Başkan, bu 
metine, «emsallerine» kelimesinin konması büyük bir 
değişiklik getirmez, eğer Yüce Heyet öyle kabul edi
yorsa, biz de buna katılırız. 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. t 
Sayın Komisyon?.. I 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ I 

KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — Aynı I 
görüşteyiz efendim. I 

BAŞKAN — Komisyon da aynı görüşte. I 
Sayın Kantarcıoğlu önergenizi bekliyorum. I 
Esasen çok defa kısa önergeler yazılmak üzerey- I 

ken, kabul edildiği takdirde, önerge Başkanlığa gel- I 
miş gibi işlem yapıyoruz. I 

Sayın Kantarcıoğlu'nun teklifini tekrarlıyorum : I 
Tasarının 22 nci maddesinin en son cümlesinde, «Ka- I 
nunlarla» kelimesinden sonra «emsallerine» kelimesi- I 
nin ilavesi idi. I 

Değerli üyeler; Sayın Komisyon ve Sayın Hükü- I 
met Temsilcisi Sayın Kantarcıoğlu'nun bu teklifine I 
iştirak ediyorlar. Bu kelimenin ilavesi suretiyle yapıl- I 
mış olan bu değişiklikle maddeyi oylarınıza sunuyo- I 
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul I 
edilmiştir. I 

23 üncü maddeyi okutuyorum : I 
MADDE 23. — Jandarma Genel Komutanlığına I 

mensup veya bu Komutanlık bünyesine atanmış di- I 
ğer kuvvetler askerî personeline ayrıca «Emniyet ve I 
asayiş hizmeti muhtelif ücret ödemesi» yapılır. Bu- I 
nun miktarı ile ödeme hal ve şartları her yıl Bütçe I 
Kanununda belirtilir. I 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın I 
üye?.. Yoktur. I 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... I 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. I 

24 üncü maddeyi okutuyorum : I 
MADDE 24. — Uzman jandarma çavuşlar ile I 

erbaş ve erlerin kaynakları, hizmet süreleri, terfileri, I 
maaş, tahsisat, giyim, kuşam ve beslenme usulleri I 
özel kanunlarında gösterildiği gibidir. I 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın I 
üye?.. Yoktur. I 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... I 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. I 

25 inci maddeyi okutuyorum : I 
MADDE 25. — Görevlerinin niteliği icabı kazan- I 

dan beslenemeyen jandarma erbaş ve erlerine kanunî I 
yiyecek istihkak maddelerinin aylık maliyeti kadar I 
tayın bedeli, tutarı Millî Savunma Bakanlığı ile varı- I 
lacak mutabakata göre Jandarma Genel Komutanlı- I 
ğınca saptanarak İçişleri Bakanınnı onayından sonra I 
her ay peşin olarak ödenir. [ 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum : 
Yönetmelik Çıkarılması : 
MADDE 26. — Bu Kanunun uygulama şekli, ya

yımını izleyen altı ay içerisinde içişleri Bakanlığınca 
hazırlanıp Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe ko
nacak bir yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili Sayın Eroğlu'nun 
bir değişiklik önergesi var; okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Jandarma Teşkilat, Görev ve 

Yetkileri Kanun Tasarısının madde 26'sının aşağıdaki 
şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Hamza EROĞLU 

«Madde 26. — Bu Kanunun uygulanmasını sağ
lamak üzere, Kanunun yayımını izleyen 6 ay içeri
sinde Millî Savunma, içişleri ve Maliye Bakanlıkla
rınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu kararı ile yürür
lüğe konulacak bir yönetmelik çıkarılır.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyonla, Sayın Hüküme
tin bu önergeyle ilgili görüşlerini rica ediyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANI EŞREF AKINCI — Sa
yın Başkanım, muhterem arkadaşlar; 

Bu husus, yani yönetmelik çıkarma hususu üç ba
kanlığı ilgilendirmektedir; İçişleri, Millî Savunma ve 
Maliye Bakanlığını ilgilendirmektedir. O itibarla, bu 
Bakanlıkların müşterek imzalarıyla bir yönetmeliğin 
hazırlanması uygun olur. önergeye katılıyoruz arz 
ederim. 

BAŞKAN — Yani, Sayın Eroğlu'nun önergesine 
katılıyorsunuz. 

Sayın Kıral. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KORGE

NERAL MEHMET KIRAL — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, sivil 

memurların korunmaları devlet personel rejiminin 
içinde mütalaa edilmesi gerekir ve bütün yönetmelik
lerin, Millî Savunma Bakanlığının bu ilgili yönetme
liklerinin Devlet Personel Dairesinin görüşü alınma
dan olmaz. Onun için bu önergenin aleyhinde bulun
mak istiyorum. 
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Millî Savunma Bakanlığının bir tuğgeneral veya 
bir albay rütbesinde Bakanlar Kurulu kararıyla gö
revlendirdiği bir yer üyesi var, sırf Millî Savunma 
Bakanlığının emrinde bulunan sivil memurları koru
ma bakımından ve personel rejimindeki yerine oturt
ması bakımından, bu düzenleme orada olur, Maliye 
Bakanlığının yönetmelikle alakası yoktur. Yönetme
liklere girmez bu. O bakımdan, sadece Devlet Perso
nel Dairesi. Bu bakımdan, müşterek çalışmaya hiç 
gerek yoktur. 

, BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Herhalde Sayın Eroğlu bir cevap verecekler. 

Buyurun Sayın Eroğlu. 
HAMZA EROĞLU — Efendim, konu Millî Sa

vunma Bakanlığını, İçişleri Bakanlığını yakından il
gilendiriyor, ayrıca Maliye Bakanlığını da ilgilendiri
yor. Kanun Tasarısının başlığı : «Jandarma Teşki
lat, Görev ve Yetkileri Kanunu Tasarısı» dır. Teşki
lat görev ve yetkileri olmamış olsaydı, sadece jandar
ma personel kanun tasarısı olmuş olsaydı arkadaşımız 
haklıydı. Teşkilat görev ve yetki konusu söz konusu 
olunca, ortaya kadrolar girecek, bunun malî sorum
luluğu söz konusu olacak, Maliye ile az veya çok il
gisi bulunmaktadır. 

Bu bakımdan, biz İçişleri Bakanlığı, Millî Savun
ma Bakanlığının yanında Maliye Bakanlığına bu ne
denle yer verdik. Devlet Personel Dairesini de ilgi
lendirir, ilgilendirir; ama Devlet Personel Dairesi, 
Başbakanlığa bağlıdır, Bakanlar Kurulu kararıyla 
yönetmelik yürürlüğe gireceği için, Devlet Personel 
Dairesinin de varsa, dolaylı olarak bir etkisi burada 
olacak. Ayrıca, Devlet Personel Dairesini zikretme-
ye lüzum ve gerek görülmemektedir. 

iNeden bunu bu şekle getirdik onu da izah ede
yim, Anayasanu'n 112 nci maddesinde yönetmelik
lerden bahsedilirken, kanun ve tüzüğün uygulan
masını sağlamak üzere deniliyor. Bu Kanunun uy
gulanmasını sağlamak 'üzere deyimine bunun için 
yer verildi. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

[BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 

Değerli üyeler; 
Sayın Eroğlu'nun 26 ncı maddenin değiştirilme

siyle ilgili önergesine Sayın .Komisyon ve Sayın Hü
kümet Temsilcisi katilmaikıtadırlar. Bu itibarla, ke
sin oylarınıza sunuyorum önergeyi: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

26 mcı maddeyi bu değişiklikle oylarınıza sunu
yorum': Kabul edenler... Etmeyenler... 26 ncı madde 
kabul edilmiştir. 

Yürürlükten Kaldırılan ve Uygulanmayacak Olan 
Hükümler : 

'MADDE 27. — 
a) 1706 Sayılı Jandarma Kanunu ile ek ve de

ğişiklikleri yürürlükten kaldırmıştır. 
b) 1. 1624 Sayılı 'Dahiliye Vekâleti Merkez Teş

kilatı ve Vazifeleri Hakkında Kanunun, 
2. 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanu

nunun, 

3. 3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanunununun, 
4. 5442 Sayılı İl' İdaresi Kanununun ve 
Diğer kanunların 
iBu Kanuna aykırı büklümleri jandarma teşkilatı 

için uygulanmaz. 
BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kalbul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil-
ımiştir. 

Geçici Hükümler : 
GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun 26 ncı mad

desiyle çıkarılması öngörülen yönetmelik yürürlüğe 
girinceye kadar, 1 Aralık 1937 gün ve 2/7756 sayılı 
Kararname ile yürürlüğe konulmuş olan Jandarma 
Teşkilat ve Vazife Tüzüğü ile ek ve değişikliklerinin 
bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulan
masına devam edilir. 

(BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

GEÇİOİ MADDE 2. — Jandarma Gendi Ko
mutanlığı bünyesindeki demiz birlik ve tesisleri, Saıhiıl 
Güvenlik komutanlığının kurulmasını müteakip 1985 
yılına kadar bu komutanlığa bağlı olarak hizmet 
icra ederler. 

/BAŞKAN — Değerli üyeler; 
IBu maddeyle ilgili Sayın Kuzuoğiu ve Sayın Tos-

yalı'ının bir değişiklik önergeleri var okutuyorum. 
Sayın .Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 163 sıra sayılı Jandarma Teş
kilat Kanununda geçici madde 2'nin redaksiyon ba
kımından aşağıdaki' şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
A. ıFehmi KUZUOĞLU Lüflfuilah TOSYALI 

Geçici Madde 2. — Jandarma Genel Komu
tanlığı »bünyesindeki deniz birlik ve tesisleri sahil 
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güvenliği ile ilgili bir komutanlığın kurulmasını 
müteakip 1985 yılına kadar jandarma Genel Komu
tanlığına bağlı olarak hizmet icra ederler. 

BAŞKAN — Bu önerge üzerinde Sayın Komis
yonunun ve Sayın Hükümetin görüşleri?.. Buyurun 
Sayın KııralL 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KOR
GENERAL MEHMET KIRAL — Sayın Başka
nım, bu geçici maddeden maksat, biraz önce gö
rüşünüzden geçen Salhil Güvenlik Komutanlığının, 
oradaki metinde de bir madde vardı 1985'e kadar 
Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olarak hizmet 
verecek, 1985'ten sonra İçişleri Bakanlığına direkt 
bağlılık durumuna geçecek. Bu geçici madde bunu 
getiriyor, burada şimdi o Kanun Tasarısındaki. Ko
mutanlığın adı neyse, o ad burada konmuş. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuzuoğlu. 
Buyurun Sayın Tosyalı. 
LÜTFULLAH TOSYALI — «Bu komutanük» 

deyimi, var, hangi komutanlık olduğu anlaşılmıyor, 
«Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olarak hiz
metlerini icra ederler») diye olmasında fayda var. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANI EŞREF AKINCI — Uy
gundur efendim, uygundur. 

BAŞKAN — Aynı maddenin başında «Jandar
ma Genel Komutanlığı»! var. 

Sayın Komisyon; Sayın Tosyalı'nın... 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ? VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — «Bu 
komutanlığa»;, «Jandarma Genel Komutanlığı»! şek
linde... 

BAŞKAN — Değiştiriyor; yani bu şekilde iki de
fa geçmiş olsun, siz de öyle kabul ediyorsunuz... 

HALİL GELENDOST — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Geleridost. 
HALİL GELENDOST — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Küçük bir redaksiyon yapılması için söz almış 

bulunuyorum. 

Bu ifade şu şekilde olsa daha uygun olacağı ka
nısındayım : «Jandarma Genel Komutanlığı bünye
sindeki deniz birlik ve tesisleri, Sahil Güvenlik Ko
mutanlığının 1985 yılında kurulmasını müteakip bu 
komutanlığa bağlı olarak hizmet icra ederler.»* şek
linde olması daha uygun olur kanaatindeyim. 

«... Komutanlığının kurulmasını müteakip 1985 
yılına kadar») ibaresi biraz karışık bir anlam taşı
yor... 

MAHMUT AKKILIÇ — «Kuruluncaya kadar» 
Sayın Gelendost. 

HALİL GELENDOST — Evet efendim «Kuru
luncaya kadar»ı. 

BAŞKAN — Peki efendim,,'teşekkür ederim; 
Komisyon görüşüyor. 

NECDET GEBOLOĞLU — Sayın Başkan, bir 
arzım var. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Geboloğlu. 
NECDET GEBOLOĞLU — Efendim, ben bu 

cümlede herhangi bir değişiklik yapmadan takdim 
tehir yapmak suretiyle bir düzeltmenin yapılmasını 
faydalı görüyorum. Şöyle ki : 

«Jandarma Genel Komutanlığı, bu komutanlığa 
bağlı olarak (Yani bu komutanlığı ona atfetmek su-

Şimdi, takrirde bu ad değiştiriliyor, deniyor ki, 
o Kanun daha çıkmadı, o ad kesinleşmedi, onun için 
böyle bir gend tabir kullanalım. Halbuki, Kanun 
geçti herhalde, çıkacak, biz o Kanundaki adın burada 
da aynen kullanılmasının ileride daha ahenk sağlar, 
herhangi bir karışıklığa meydan vermez kanısındayız. 
Eğer bu ad değişik olarak buraya konursa, o 5 sene 
zarfımda belki bazı karışıklıklar olabilir. 

Durumu takdirlerimize arz ederim. 
Maddede geldiği şekilde kalmasını uygun görü

yoruz; çünkü çıkacak kanunla beraberlik sağlaya
cak. 

BAŞKAN — Maddede geldiği şekilde kalma
sını uygun görüyorsunuz, teşekkür ederim Sayın Kı-
ral 

Sayın Komisyon. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU BAŞKANI EŞREF AKINCI — Ay
nı görüşteyiz efendim. 

BAŞKAN — Aynı görüştesiniz, evet. 
Buyurun Sayın Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim, çık

mamış olan bir kanuna atıfta bulunulması hukukî 
değildir. Zannediyorum bu mesele. Saıhil Güvenlik 
hakkındaki Kanunda bu cümle eklenmişti, burada 
tekrar işaret etmede ne zaruret olduğunu ben anla
madım. Zarurî değilse buradan çıkarılmasını, çıkmış 
bir kanuna atıfta bulunulmamasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın Kuzuoğlu ve Sayın Tosyalı önergeyi oyla

yayım mı, yoksa?.. 
A. FEHMİ KUZUOĞLU — Efendim, madem 

arzu etmiyorlar geri alıyoruz. 
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retiyle) bünyesindeki deniz birlik ve tesisleri, Sahil 
Güvenlik Komutanlığı, 1985 yılına kadar hizmet ic
ra ederler», şeklinde değiştirilirse, «bu», kelimesinde
ki tereddüt ortadan kalkar kanısındayım. Yani «bu 
komutanlığa»! ibaresini Jandarma Genel Komutanlı
ğından sonra getirdiğimiz takdirde bu tereddüt orta
dan kalkıyor. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Geboloğlu. 
Bu iki sayın üyemizin görüşlerini Sayın Komis

yon ve Sayın Hükümet Temsilcisi değerlendiriyor
lar. 

Evet, buyurun. 
ıMİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — Efen
dim, daha evvel Sayın Tosyalı'nın teklif edip de Ko
misyonun da kabul ettiği «Bu komutanlığa» yerine 
«Jandarma Genel Komutanlığına») ibaresini koyduk
tan sonra mana tamamen anlaşılabilir. Biz bu deği
şiklikle maddenin uygun olduğunu kabul ediyoruz 
ve diğerlerine katılmıyoruz. 

NECDET GEBOLOĞLU — Efendim, «Jandar
ma Genel Komutanlığına» konmuşsa ben geri alıyo
rum. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 
Sayın üyelerin teklifi üzerine yalnız, Komisyo

nun ve Hükümet Temsilcisinin, «1985 yılma kadar» 
kepmesinden sonra .aradaki «bu»ı yu kaldırıyor ve 
«Jandarma Genel Komutanlığına»! kelimelerini ilave 
ediyoruz. 

Bu değişiklikle maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Değerli üyeler; 
Tasarıyı görüştüğümüz sırada iki maddî hatadan 

bahsedildi ve bu maddî hataların düzeltilmesini: Sa
yın Komisyonla Sayın Hükümet kabul ettiler. Bu, 
17 nci maddeye aitti. 

17 nci maddenin evvela eski şekliyle (e) fıkrasın
daki değişiklikte iki defa «Uygulanır» kelimesinin 
kullanıldığı, bunun bir tanesinin çıkarılması gerek
tiği belirtildi. Bu ikinci «Uygulanır» kelimesinin çı
karılmasıyla ilgili (e) fıkrasını yeniden yazarak gön
dermiş bulunuyorlar. Bu fıkrayı okuyorum : 

«e) Adlî hizmetlerden doğan suçların da, amir 
durumunda olan il jandarma alay komutanı ile kad
rolu yardımcıları, merkez ilçesi ve ilçe jandarma bö
lük komutanları ile bu görevleri vekâleten yürüten
ler hakkında, hâkimlerin görevlerinden dolayı tabi 
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oldukları yargılama usulleri, bu sayılanlar dışındaki 
görevlilerin adlî hizmetlerden doğan suçlarında ise 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 154 üncü 
maddesi hükümleri uygulanır.» 

Değerli üyeler; 
(e) fıkrasının okunduğu şekilde ve bir de bu mad

dede (a) ile başlayan ve (f) ile biten fıkra başlarında
ki a, b, c, d, e, f harflerinin kaldırılması ve fıkra ola
rak kalması teklif edildi. 

Bu değişiklikle maddeyi tekrar oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

28 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük : 
MADDE 28. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yürütme : 
MADDE 29. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte konuşmak 

isteyen sayın üye?.. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Lehte Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, muhte

rem üyeler; 
Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanun Ta

sarısının görüşülmesi Kurulumuzda tamamlanmıştır. 

Genelde sabit ve seyyar jandarma hizmetlerini çok 
kıt imkânlarla yürüten bir teşkilat, gerçekten mülkî, 
adlî ve askerî görevleri büyük bir fedakârlıkla yıl
lardan beri yapmakta ve de şehirde değil, köyde, kır
da, dağda, yaylada hiçbir aracın, hatta hayvanın da
hi güç ulaşabildiği yerlerde insanın can, mal güven
liğini sağlamak gibi çok kutsal, önemli bir görevi ye
rine getiren bu teşkilata bu Yasanın güç katacağı 
inancındayım. 

Bu nedenle bu tasarının yasalaşmasından sonra 
bu teşkilatın daha da güçlendirileceği ve hudutları
mızda kendilerine tahsis edilen şeritlerde silahlar sırt
larında yaya gezen erlerden kurtulup, herhalde mo
torize olacakları ve halen köylerde, kırlarda gerek 
idarî, mülkî hizmetleri, gerek adlî hizmetleri yerine 
getirmek için, yine tüm yolculuklarımızda gördüğü
müz gibi, yolların kenarında, ağustosun sıcağında 
sırtlarında tüfekleri yaya yürüyen jandarmalarımızın 
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motorize hale gelip, yol güvenliklerini, halkımızın I 
can ve mal güvenliğini bu ölçüde sağlayacağına yar
dımcı olacağı inancındayım. Bu nedenle tasarının le-
hindeyim. Ancak, bir noktayı açıklamadan geçeme
yeceğim. I 

Dünkü konuşmamda cezaevleriyle ilgili konuda I 
jandarmanın adlî görevleri belirtilirken, dış koruma
sı Hükümet tasarısına girmişken, ben buna, «Acaba 
iç koruma da dahil edilemez mi?» teklifinde bulun
dum. Bir de önerge verdim. Bugünkü görüşmede ve I 
bu teklifimin gerekçesi, tutanaklardaki beyanım ile 
de sabittir ki, işin güçlüğü nedeniyle bu zor, bu güç 
işi omuzlamak her babayiğidin harcı değil gayet tabiî. I 
Onun için, bu güç işi, bu zor işi hiç kimse bugünkü I 
maddî imkânlarla göğüslemeyi seve seve talep etmi- I 
yor. Bu nedenle, cezaevlerimizdeki Devletin noksan I 
kalan otorite boşluğunu ve cezaevindeki güçsüzlüğü 
ve bu nedenlerle kazılan yüzlerce metrelik tüneller
den Devleti sarsan insanların nasıl kaçtığını, işte içe
rideki Devlet otoritesinin aczinin bir sonucu olduğu 
ve bu firar olaylarından sonra da kamuoyunda Dev
let otoritesinin nasıl sarsıldığının açık belirtisi oldu
ğundan Devletin daha güçlü ellerinin sadece cezaevi
nin dış kapısında değil, içerisine de girip hâkim ol
masını, Devletin var olmasını amaçlamak için söyle
diğim bu söz, herhalde anlatma kabiliyetimin nok
sanlığından olacak ki, Sayın Hükümet Temsilcisinin 
«Bugün jandarmaya burada gardiyanlığı layık gö
renler de görülmüştür, çok üzülmüşümdür» sözünü 
söylemeye neden oldu. I 

Dünkü gerekçemi bugün herhalde daha iyi anla
tabileceğim bir üslupla ve açıklıkla bu nedenle belirt
me lüzumunu, özellikle açıklama zaruretini hissettim. 
Çünkü, bugün cezaevlerinde bağımsız hâkimin insan 
yaşamı üzerinde her türlü hakkın en önünde gelen I 
yaşama hakkı üzerinde bağımsız hâkimin verdiği ka
rarla insan ömrünün bir kısmı üzerinde veya bazan 
tamamı üzerinde tasarruf eden cezaevi nizamı ve bu 
insan ömrünün tasarruf edilen bir bölümünün orada 
geçen kısmına nezaret eden kişi bana göre görevlerin 
en kutsalını yapmaktadır. Çünkü bağımsız hâkim ka
rarının; insan ömrü üzerinde verilen bağımsız hâkim 
kararının yerine getirilmesine nezaret etmektedir. Bu 
kadar kutsal ve önemli bir görevin ve de şerefli bir I 
görevin maalesef burada küçük görülmesine ben son I 
derece üzüldüm. Onun için, herhalde dünkü anlatı- I 
mimin yanlış anlaşıldığı kanaatiyle bugün bunu bir I 
defa daha belirtmek istiyorum. Çünkü bugün halen I 
yürürlükte olan cezaevi rejiminde 12 Eylül sonrası | 
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zarurî olarak; (söylemek istemezdim; ama şunu da 
açıkça huzurunuzda söylemek istiyorum. Çünkü bu 
kürsüden açık açık her şeyin söylenmesi lazım) 12 
Eylül öncesi, (1975 yılından sonra cezaevleriyle ya
kın ilgisi bulunmayanlar bunları bilmez arkadaşlar) 
bir bakan, ilin jandarma alay komutanı, vali ve sav
cısıyla beraber cezaevinin bir koğuşunda siyasî hü
kümlülerle konuşurken; «Duvardaki resimler niçin 
indirilmedi» diye bakan sorduğunda, eli cebinde hü
kümlünün yaktığı sigarayı bakanın yüzüne üflediğine 
tanık olduk arkadaşlar. 

Devlet gerçekten güçlü ve otoritesiyle cezaevinde 
de bulunsun; ama hem şefkatiyle hem otoritesiyle be
raber bulunsun. Bunu, bu zor, insan yaşamı üzerin
de tasarruf eden çok önemli kutsal gardiyanlık göre
vinin yapılmasında, maddî imkânları az olduğu için 
hükümsüz; yani ilamsız mahkûm durumunda bulu
nan gardiyanlık mesleğine yetenekli insanlar talip 
olmadığı için, mesleğin küçük olduğu için değil, süfiî 
olduğu için değil; gerçekten insan hayatı üzerinde 
tasarruf eden bir meslek, çok onurlu bir görev ol
masına rağmen, işin güçlüğü nedeniyle gerçekten ye
tenekli insanlar buraya talip olmadığından Devlet 
otoritesi orada noksan kalıyor. 

Dışının koruma görevi ile içinin koruma görevi 
arasında ne fark var ki bunun?., işin bütünlüğü açı
sından, işin içinde yaşayan bir insan olarak bundan 
sonra kanayan bir yara olduğu için, bugün askerî ce
zaevlerinde uygulanan sistem en küçük bir şekilde 
herhangi bir meslek kuruluşuna bir nakise mi getir
miştir?.. Devleti haysiyetli, onurlu ve de otoritesini 
güçlü tutmak için bunun uygulanmasında zaruret. 
vardır. Dünkü sözlerime bu açıklamalarımı da ilave 
etmek zaruretini hissettim. 

Bir de 27 nci maddede, alışılmış bir üslupla kale
me alınmıştır, yine bir noksanlık olacağı kanısında
yım : Şu kanunlar şunlara aykırıdır, buna aykırı hü
kümleri mülga, yürürlükten kaldırılmıştır, gibi bir 
hüküm var. Hangi hüküm kime aykırıdır, neye aykı
rıdır?.. Bu da sakıncalı bir şekilde ele alınmıştır. Ta
biî bunun şu anda düzeltilmesi mümkün değil. Bun
dan sonraki çalışmalarımıza ışık tutar diye belirtmek 
istiyorum. 

Bu Kanunun halkımıza, milletimize, Ulusumuza 
hayırlı olmasını diler, hepinize saygılar sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Başka konuşacak sayın üye?.. Yok. 
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Değerli üyeler; 
Görüşmekte olduğumuz Jandarma Teşkilatı Gö

rev ve Yetkileri Kanun Tasarısını kesin oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... De
ğerli üyeler; Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri 
Kanunu Danışma Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Fedakâr Jandarma Teşkilatına ve Türk Milletine 
hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. (Al
kışlar) 

Ayrıca, Hükümetin Sayın Temsilcisi değerli Ko
mutana ve Komisyona teşekkür ediyorum. 

Buyurun Sayın Kıral. 
İÇÎŞLERt BAKANLIĞI TEMSİLCtSÎ KOR

GENERAL MEHMET KIRAL — Sayın Başkan; 
Bir haftadan beri, hatta komisyonlarda da daha 

uzun süre bu Jandarma Kanun Tasarısı büyük bir 

titizlikle hem komisyonlarda, hem Genel Kurulda 
görüşülmüş ve katkılarınızla daha da gelişmiş, iyi 
bir hale gelmiştir. Bu Kanun çıktıktan sonra büyük 
bir boşluğu dolduracağı ve hizmete de müspet yön
de büyük etkileri olacağı malumdur. 

Bu bakımdan gerek Bakanlık, gerekse Jandarma 
Teşkilatı adına hepinize saygılarımı sunarım. 

Sağ olun efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kıral. 
Değerli üyeler; 
Zamanımız, öğleye kadar tespit ettiğimiz süre dol

mak üzeredir. Yeni bir tasarıyı görüşecek kadar za
manımız yoktur. 

Saat 14.00'e kadar Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 12.15 

mmm 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14*00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fenni İSLİMYELİ 
KÂTİP ÜYELER : Kamer GENÇ, İmren AYKUT 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
118 inci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere devam ediyoruz. 
2. — Danışma Meclisi Üyesi Muammer Yazar 

ve 10 arkadaşının, 22.4.1962 Tarihli 44 sayılı «Ana
yasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanun»un 56 ncı Maddesinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu. (2/47) (S. Sayısı : 153) (1) 

'BAŞKAN — Sayın Bayazıt'ın bir tezkeresi var; 
okutuyorum, 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Gündemin 6 ncı sırasında yeralan Danışma Mec

lisi Üyesi Muammer Yazar ve 10 arkadaşının, 
22.4.1962 tarihli 44 sayılı «Anayasa Mahkemesinin 
Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun»un 

(/) 153 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna ek
lidir, 

56 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki 
Kanun Teklifinin önem ve müstaceliyetine binaen 
Gündemde mevcut bütün işlere takdimen öncelikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu 
'Başkanı 

Rıfat BAYAZIT 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, Gündemin 6 ncı 
maddesinde bulunan Anayasa Mahkemesinin Kuru
luş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanunun 
56 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki 
Kanun Teklifinin öncelik ve ivedilikle görüşülmesi
ni istemektedir. 

Oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun Teklifi ile ilgili Adalet Komisyonu Ra
porunun okunmasını oyunuza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Komisyonun ve Hükümet temsilcisinin yerlerini I 
almalarını rica ediyorum I 

Hükümet temsilcisinin yetki belgesini rica ediyo- I 
mm, I 

Hükümet Temsilcisinin yetki belgesini okutuyo- I 
rum : I 

Danışma Meclisi Başkanlığına I 
Danışma Meclisi Üyesi Muammer Yazar ve 10 I 

arkadaşının «22.4.1962 tarihli, 44 sayılı Anayasa I 
Mahkemesinin 'Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hak- I 
kında Kanunun 56 ncı Maddesinde Değişiklik Yapıl- I 
ması Hakkında Kanun Teklifi»nin Danışma Mecli- I 
si Genel Kurulunda görüşülmesi sırasında, Bakanlı- I 
ğımı, Kanunlar Genel Müdürvekili Sait Rezaki'nin I 
temsil edeceğini saygılarımla arz, ederim. I 

Cevdet MENTEŞ I 
Adalet Bakanı I 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. I 
Raporu okutuyorum efendim. I 
{Adalet Komisyonu raporu okundu) I 
BAŞKAN — Kanun Teklifinin tümü üzerinde I 

Sayın Kırcalı, buyurun efendim. I 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kan, sayın üyeler; I 
Arkadaşlarımızca değişik zamanlarda, değişik ko- I 

nular üzerinde Danışma Meclisimize kanun teklif- I 
leri verilmektedir. Bu teklifler bir teşkilatı olmayan, I 
çoğunlukla bir grubun ihtiyaçlarını karşılayan, eksik I 
almış emeklilik gibi, fiilî hizmet zammı gibi konu- I 
lan çözümleyen teklifler olmaktadır, makuldür. I 

Önümüzdeki Teklif ise, koskoca Anayasa Mahke- I 
mesi Genel Sekreterinin nasıl çalışacağı hususunda- I 
dır, bunun ıslahı istenmektedir. I 

Bu, benim kanıma göre, 'bizim arkadaşlarımızın I 
çözümleyeceği bir sorun olmaktan öte, Devletin, I 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığının Hükümetle kura- I 
cağı ilişkiler sonucunda çözümleyeceği bir sorundur. I 
Hele, Anayasanın hazırlanmakta bulunduğu ve bize I 
takdim edileceği bugünlerde, 1961 yılından beri çö- I 
zümlenmemiş olan bu sorunun, Anayasa Mahkeme- I 
sinin, Genel Sekreteri sorununun Danışma Meclisi- I 
ne getirilmesinde kesinlikle isabet görmüyorum. I 

Teklifin gerekçesinde sayın arkadaşlarımız izah I 
ediliyorlar; diyorlar ki, «Gerçekten, Anayasa Mah- I 
kemesinin gerek Cumhurbaşkanlığı, Parlamento, Hü- I 
kümet, Bakanlar ve diğer Yüksek Yargı Organlarıyla I 
ilişkileri, gerek aralıksız sürmekte olan Yüce Divan I 
çalışmalarının mahiyet ve gerekleri icabı bir genel I 
sekretere çok ihtiyaç vardır.» | 
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Şu saymış olduğum makamlara derdini anlata
mayan ve bir genel sekreter için bir kanun tasarısı 
teklifinde bulunduramayan Anayasa Mahkemesi, bi
zim arkadaşlarımızdan birisi marifetiyle teklif getir
mektedirler ve bunun ıslahını istemektedirler. Bu ba
kımdan isabetli değildir ayrıca da. 

Üçüncü olarak; Danıştayda, Yargıtayda Genel 
Sekreter bir üyedir. Anayasa Mahkemesinde niçin bir 
üyeye bu vazife verilmiyor da, bir raportöre bu va
zife veriliyor?. Şu biraz evvel saymış olduğumuz 
makamlarla ilgili İlişkilerde ancak bir raportör bu 
hizmeti yüklenebiliyor?.. Bunun izahına imkân yok
tur, 

Diğer taraftan, Anayasa Mahkemesinin İki türlü 
raportörü, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu Hakkın
da 44 sayılı Kanunda yer almıştır. Bir, aslî raportör
leri vardır, bir de, geçici raportörleri vardır. Anayasa 
Mahkemesi yirmi yıldan beri aslî raportörünü sağla
yamamıştır. Yıllardan beri Yargıtaydan, Danıştaydan 
arkadaşlar oraya giderler, bir süre çalışırlar. Bu ça
lışmaları daha ziyade onların, esas itibariyle yargısal 
hizmetle ilgilidir. Omlara ayrıca bir idarî hizmet va
zifesi vermekte de isabet yoktur. 

Bir de, maddede bir tasarruf sağlanacağından bah
sedilmektedir. «Bu görevi yürütmekle görevlendirile
cek raportörlere bu iş için ayrıca herhangi bir ücret 
de ödenmeyeceğinden, atamanın dışarıdan yapılması 
haline göre yılda en az 500.000 lira dolayında bir 
tasarruf da sağlanabilecektir.» denmektedir. Bu, son 
derece aldatıcı bir açıklama yöntemidir; çünkü oraya 
gönderilmiş olan, Danıştaydan seçilmiş, Yargıtaydan 
seçilmiş raportör arkadaş, idarecilik görevi görecek
tir, o sırada onun maaşım vermeyecekler midir?.. 
Onun hizmeti geriye kalacaktır. Yıllardır Anayasa 
Mahkemesinden çıkacak kararları beklemiştir bu 
memleket. 

O sebeple, bu Kanun Teklifi, ne zaman itibariyle, 
ne teklifin mahiyeti icabı, ne de teklif edilen kişi icabı 
yerimde değildir, isabetli değildir, zamanı değildir. 
Reddedilmesini öneriyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın Gökçe, buyurun. 
Bilindiği veçhile, tasarıların tümü üzerinde yapı

lan konuşmalar yirmi dakika ile sınırlıdır. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlar; 
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama 

Usulleri Hakkındaki Kanunun 56 ncı Maddesinde De-
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ğişiMik Yapılması konusunda bir yasa teklifiyle hu
zurumuza gelen Sayın Muammer Yazar ve arkadaş
larına huzurunuzda teşekkür etmek isterim. Gerçek
ten, çok önemli, hele Anayasa Mahkemesi gibi yük
sek bir mahkemenin çok önemli bir ihtiyacını dile 
getirmişler ve diğer yüksek yargı organlarına paralel 
bir duruma getirmek için bu Kanun Teklifini yüksek 
huzurlarınıza getirmişlerdir. 

Kanun Teklifinde ne yapılmak isteniyor?.. Ka
nun (Teklifinde yapılmak istenen şu: Anayasa Mah
kemesinin de bir Genel Sekreterliği vardır; tıpkı Da-
nıştayın, Yargıtayın Genel Sekreterliği gibi. Danışta-
ya gidiniz, Yargıtaya gidiniz, Genel Sekreterler üye 
seviyesinde kişilerdir ve işlerinin çokluğu nedeniyle 
bunların yardımcıları da vardır Danıştay bünyesi içe
risinde. tki, üç genel sekreter yardımcılığı da kulla
nılıyor, hatta yasaya göre yeterince raportör de alı
nabiliyor. 

Şimdi, Anayasa Mahkemesinde Genel Sekreterin 
yaptığı iş, gerçekten diğer devlet dairelerinde ve diğer 
yargı organlarında yapıldığı gibi rutin işler değil; 
bilgi, beceri isteyen ve hukuka vukufu olan kişilerin 
yapması gereken iştir, işte değerli arkadaşlarımız bu 
gerçeği sezmişler ve bu ihtiyaç üzerine parmak ba
sarak bu Yasa Teklifini yüksek huzurunuza getirmiş
lerdir. 

Sayın Kırealı, «Niçin Danıştay ve Yargıtayda üye; 
burada da mademki böyle bir şey isteniyor, üye ge
tirilsin.» dedi. Anayasa Mahkemesi üyelerinin ne de
rece mahmul olduğunu, çoğu kez toplanma nisabı
nın temin edilemediğini kendisi yakından bilenlerden
dir. Kaldı ki, Anayasa Mahkemesinin en fazla yü
künü çekenler ve Anayasa Mahkemesinin kararlarına, 
çalışmasına yön verenler, oraya seçilmiş olan, Yargı-
taydan ve Danıştaydan gitmiş bulunan çok değerli 
tetkik hâkimleri ve raportörlerdir. Bunlardan biri
sinin Anayasa Mahkemesi gibi yüce bir mahkeme
nin Genel Sekreterliğine getirilmesinde büyük isabet 
vardır. Bu Kanun Teklifli Yüksek Heyetinizce kabul 
ödildiği takdirde, gerçekten büyük bir ihtiyaç karşı
lanmış olacaktır. 

Yüksek Heyetinizi saygıyla selamlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
iSayın Öztürk, buyurun efendim. 
'KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, döğeâ'i nrf-

kadaşlar; -«-> 8AÖÖA 
Anayasa Mahkemesi Genel Sdkreteriiğki'iftfiteitblMl-

portör tarafından yarMiM8^iQ&$i$a^Y.£^îmn 
Teklifini tetkik eiti$Mw$8in^tâf^M)Mifci3İfaiâLl-

mının gerçekte 'böylesine çalışan müesseselerde tek
nik oluşunun önemini acı tecrübelerle yaşadığım için, 
bir iki cümleyle 'huzurunuzu işgal ettim; bağışlanma
mı rica ediyorum. 

. Anayasa Mahkememizi, inşallah Anayasanın ge
leceğini Tanrı tayin eder de, Anayasa önümüze ge
lirse, bol bol tartışacağız; ancak Anayasa Mahkeme
sinin geçmişte; yılını hatırlamıyorum, 'ama aynı ge
rekçe ile nisan ayında reddettiği bir kanun iptalini 
eylül ayında kabul ettiğini de hatırlıyorum. Bütün 
bunlar, teknik büronun dakik ve 'duyarlı çalışmaması 
sonucudur. 

Önümüze gelen Genel Sekreterlik' teklifinde, ra
portörlerden birinin bu görevi yapması öngörülmek
tedir. Bıiiehildiğim kadarıyla, raportörler kariyer me
murdur; yanii ilaninaye raportörlükte kalmaz, bla-
hara Danıştaya ve diğer yargı kuruluşlarına aza ol
mak gibi yüksek makamlara seçilir. 

Genel sekreterlik devamlılık ister ve de duyarlı 
çalışmayı gerekli ıkılar. Gönül arzu ederdi İki, Ana
yasa Mahkemesi Genel Sekreterinin bugünkü statüsü 
yetmiyor ise, ona üstün bir statü; ama bu görevi 
devamlı olaralk yapması biçiminde bir statü verilsin. 
Aksi halde, 'biraz önce örneğini arz ettiğim, içtihat 
ıtutturamıama, içtihatı devam ettirememe biçimindeki, 
Genel Sekreterlikte sik sık vaki değişmeler, Anayasa 
Mahkememizin çalışmasına yeni bir unsur katmaya-
oaiktiır. 

Bu nedenle, bir zaman çalışıp bilahara statüsü 
'değişecek 'bir raportör aracılığıyla Yüce Mahkeme
nin Genel Sekreterliğinin tedviri son derece güç ola
cak ve mevcut statüye yeni bir şey getirmeyecektir. 
Bu nedenle bu Kanuna karşıyım. 

Saygılarımla arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özt&flk; '••-' ' 
'Sayın Bilge, Komisyon adına mı İbW Btedtefz 

©fendim? .r.^no, -ır-li^iü ı:ı,-j 

INBCİP BÎLGE — Hayır''efendMiîkpiet gb'kîş-
- , . . «,. .ob-!o!":"îUJf! i'i;;o-!ih3 rr^-.!:-! 
lenmı arz edeceğim. 

IBAŞKAN — ' Buyurun' ̂ eleiidiim/' ItökÖMr îenînide 
SÖZ veriyorum. 

.NECÜ^ BİLGE !^lSaym' 'Blşlcan? !die;ğ^rl!! âirkâdaş-
Jiarim;--: —:! ;T, h::;-:.: nıv-f.v \ ')M'^r. ,\r r^ fili';!-,'!" 
,!••• SSayı» Kırcakf'JbbpıKanuni ^Tfflklifiniib yersiz,1'±a> 

ıhfchsız-' <• oltöuğtırîü söylediler!-> Yklnızî tçtüğümüze' bafld-
tığımiz- •mtii2cw;iğ&rü&ûz+ ikC ymi'> tökllfr 'eterie %ususunî-
da îûyelei'''.baksamndaıbtBgfhangi'Ito'smli^âma'yoikfeur; 
iistedikteri hususlarda»iiherhatıgi"' Site; rsınMamayâr ̂ tkrıi 
olmadan kanun telklifindteı '• "^buluaâMrfe;' vr;ıbt>yle 

_^63$a— 
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bir teklif gelmiştir. 'Böyle 'bir teklif gelince, Adalet 
'Komisyonu da gayet tabdîdıir iki bunu bir sonuca 
bağlamak zorundadır. Teklif istikametinde sonuca 
bağlamasının sebebi şudur: 

'Bir ıkere, Anayasa Mahkemes'inin Genel Sekreter
liği uzun zamandan beri açık bulunrnalktadiır, bir Ge
nel Sekreter yoktur. Genel 'Seikretere ihtiyaç vardır 
ve ıbunun da bir hukukçu olması, hâkim olması uy
gun görülmektedir. Anca'k, Anayasanın halen yürür
lükte bulunan yargılama ile (ilgili ıhüikümlerine göre, 
hâkimler ikanunda gösterilenler dışında herhangi !bir 
vazife 'kabul edemezler, herhangi ıbir ödenek alamaz
lar. 

ı«Danıştayda ve Yargıtayda bu mevki için üyeler 
öngörülmüştür.» dediler. Kanunda öyle öngörül
müştür ide, onun için Yargıtay üyesi olan 'bir Ikıimse 
Genel Sekreterliik vazifesi yapmak suretiyle maaş 
alabilmektedir. Yoıksa, Kanunda öngörülmüş olma
saydı, ne Yargıtay üyesi, ne Danıştay üyesi böyle 
bir göreve getirilemezdi ve 'bundan dolayı da kendi
sine bir ödenek verilemezdi. İşte Teklif bunu çöz
meye çalışmaktadır. 

Anayasa Mahkemesinde geçici veya asıl rapor-
törlerler vardır; fakat onların raportör olarak, tet-
ikilk hâkimi olaralk görev yapmaları hâkim olmaları 
sifatıyladır ve bu sebeple onlara maaş verilebilmek
tedir. İdarî vazifeye geçince, maaş verilemez; yapa
mazlar ıbu 'işi. İşte bunu çözümlemek içindir iki, tet
ikle hakimlerinden veya raportörlerden birisine Genel 
Sekreterlik görevinin verilmesi hususundaki 'bu öneri 
uygun görülmüş ve 'kabul edilmiş 'bulunmalktadır. 

Takdir Yüoe Heyetindir. 
IBAŞKAN — Teşelfckür edebim Sayın Bilge. 
MAHMUT AKKILIÇ — Bir ısorum var Sayın 

Başkan? 
'BAŞKAN — Malumunuz, genel görüşmelerden 

sonra sorulara geçmemiz mümlkün oluyor; size o 
zaman söz versem, mümkün mü efendim? 

MAHMUT AKKILIÇ —< Olabilir efendim. 
BAŞKAN — Evet, usulümüz 'böyle. 
Sayın Yazar, Teklif sahihi olarak buyurun efen

dim. 
MUAMMER YAZAR — Sayın Başkanım, Yü

ce Meclisin sayın üyeleri; 
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tedarik edilmek icabediyordu. Hâkim olmayan bir za
tın tayini, buradaki ihtiyacı hakkıyla yürütmeye ye
terli görülmedi. Tatbikat da bunu göstermiştir. Çün
kü, o arkadaşımız ayrıldıktan sonra, epey bir süre-
denberi orada çalışan memurlardan birisine bu iş 
yaptırılmaktadır. Ancak, bu tatbikat gösterdi ki, bu 
işin bir hâkim tarafından yapılması daha faydalı, 
daha hayırlı olacaktır. Ancak, hâkimler genel sekre
ter olarak tayin edilmemektedir. Böyle bir talip de 
ortaya çıkmamaktadır; yoktur. Hâkim, haklı olarak 
hâkimlik veya savcılık yapmak istiyor. Genel sekre
terlik ise ne hâkimliktir, ne de savcılıktır. 

Bir hâkimin çalıştırılması nasıl mümkün olacak
tır?.. Demin Sayın Bilge Hocanın ifade buyurduğu 
gibi, hâkimler başka görev kabul ^edemezler. Bunun 
en iyi tatbik yolu, en hayırlı, en faydalı, en yararlı 
çalışma yolu bir raportörün çalıştırılmasıdır. 

Raportörler, bildiğiniz gibi iki kısımdır; birisi dai
mî raportör birisi de geçici raportördür. Daimî ra
portörlerin 7 nci dereceye gelmiş kimselerden, hariç
ten, tayin şartlarına uygun olarak bazı sınavlar vesai-
reden geçtikten sonra tayini mümkündür. Geçici ra
portörlerin behemehal 7 nci dereceye gelmiş olmala
rı ve bu işi, yani raportörlüğü yapabilecek ehliyette 
bulunmaları şarttır. Bunlar da seçimle, yani arana
rak, taranarak geliyorlar. 

Orada geçici raportör olarak çalışan arkadaşlar 
hakikaten çok yeteneklidirler; beraber çalıştık. 

Bunların «Geçici» adı taşımalarının sebebi; üç beş 
gün kalıyorlar değildir, yıllarca kalıyorlar orada, bir 
başka yere seçilip gidilinceye kadar; ki bu sürenin 
beş sene, altı sene, on sene ve daha da fazla sürdü
ğü vakidir. 

Bu arkadaşlardan bu işi yapabilecek güçte olan
ların Başkan tarafından bu işe getirilmesi en uygun 
bir yoldur. Teklif de bu sebeple yapılmıştır. 

Burada Devletin malî menfaati da vardır. Ayrıca 
bir sekreter tayinindense, bu işi yapabilecek kabili
yette, orada çalışan bir raportörün tayini hem Devle
te masraf bakımından fazla yük olmayacaktır, hem 
de işlerin en iyi şekilde yürütülmesini sağlayacaktır. 
Bu maksatla bu Kanun Teklifi getirilmiştir. Takdir 
Yüce Meclisindir. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yazar. 
Sayın Güray, buyurun efendim. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 

Bu ihtiyaç şuradan doğmuştur : Konu malum; 
şimdiye kadar bir hâkim Genel Sekreterlik yapmakta 
ve işler de düzgün yürümekte idi. Bu arkadaşımız 
emekli oldu. Onun yerine kadro itibariyle ya hâkim 
olmayan birisi tayin edilecek veyahutta bir hâkim 
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Huzurunuza getirdiğimiz bu küçük teklifin bu ka
dar dikkat çekeceğini ben şahsen ummamıştım; ama 
değerli arkadaşlarımız bu konuya da büyük ilgi gös
terdiler. O nedenle huzurunuzu işgal etmek zorunda 
kaldım, özür dilerim. 

Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliği, genel ida
rî hizmetler sınıfından bir hizmet tümdür. Bu ma
kamın pek fazla yanödemesi ve cazip tarafı olma
dığından, 1 inci dereceye gelmiş sair kişiler de bu 
görevi kabul etmek istememektedirler. 

Bunun yanında, yüksek malumları olduğu üzere, 
son aylarda Anayasa Mahkemesi bir ceza mahke
mesi mahiyetine dönüşmüştür. Hem öyle bir ceza 
mahkemesi ki, duruşmaları birkaç gün arayla yapıl
makta ve bir duruşmadan diğerine, yerine getirilecek 
ara kararları yüzlerce müzekkerenin yazılmasını ge
rektirmektedir. 

İşte, bu işlerin yapılması ve bu davaların düzenli 
bir şekilde yürütülmesi için Genel Sekreterliğin hâ
kim sınıfından olan bir kişi eliyle tedvir edilmesi 
önem arz etmektedir. Şu anda da bu makam boş bu
lunmaktadır. 

Anayasa Mahkemesi Başkanı çeşitli başvurularına 
rağmen bu konunun halli için yetkili diğer merciler
den kısa sürede sonuç istihsal edememiştir. Onun 
için kendileri bize başvurmuşlar, biz de işin müstace
liyetine binaen ve Yüce Divanda devam eden dava
ların önemini de gözönünde bulundurarak bu Teklifi 
yapmak zorunda kaldık. 

Hükümetin yapmadığı veya müstaceliyetini anlaya
madığı bir hususu Teklif haline getirmemizin neden 
tenkit edildiğini ben şahsen anlayamadım, özür dile
rim. | 

Yine yüce malumları olduğu gibi, Türkiye'de, ba
şında geçici kelimesi olan her mevki veya kanun mü
ebbet yaşar gider. Anayasa Mahkemesi geçici rapor
törleri de öyledir. Geçici olarak tayin edilirler; fa
kat emekli olana kadar veyahut bir üst göreve seçilin
ceye kadar bu işlerini devam ettirirler. 

İşte buradaki izah etmek istediğimiz husus da, 
bu raportörlerin aynı zamanda birisinin Genel Sek
reter olarak görevlendirilmesidir ve hizmetin daha iyi 
yürürnesidir. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Kantârcıoğlu, buyurun efendim. 
SELÇUK KANTÂRCIOĞLU — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 

Geçen gün de konuşmamda, 1,5 milyon devlet 
memuru dururken toplumun hizmetinde bulunmanın 
ve bu işi çabuklaştırmanın şu anda çok zorunlu ol
duğunu beyan etmiş; fakat bugün de acil olarak önü
müze, ondan daha önemli, 1,5 milyon memurdan 
önemli bir memur çıkmış bulunuyor. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 1965 yılın
da çıktığı zaman sadece hâkim, savcı, subay, astsu
bay, öğretim üyesi ve il özel idareleri bunun dışında, 
Anayasa Mahkemesi üyeleri hariç, hepsi 657 sayılı 
Kanun kapsarm içindeydi. Zorlamalar sonunda, 1327 
sayılı Kanunu çıkaran Meclislerin de günahı vardır 
bunda, nihayet hudut biraz daha genişledi. Anayasa 
Mahkemesi üye ve yedek üyeleri de bunun içerisine 
girdi ve raportörleriyle birlikte. 

Bu raportör kelimesini küçülterek söylemek iste
miyorum. Her hizmette raportör var. Hukuk müşa-
virliklerindeki raportörler de bundan farklı değildir 
herhalde; ama bu da düşünülmedi. Nihayet bugün, 
işte 1 kişi için kanun teklifi geldi. 

Özerk olan üniversitelerimizin genel sekreterleri 
vardır, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
dir. Hatta şu anda genel sekreterlerden mastırlı, dok
toralı, doçent unvanında olan kişiler dahi vardır, ya
ni akademik kariyeri olanlar da vardır. Buna rağmen 
hiçbir zaman onlar, % 80'i, % 75'i veya şimdi Ana
yasa Mahkemesinde olduğu gibi, bir zammı dahi dü
şünmemektedirler. 

Kısaca bir olaydan bahsetmek istiyorum : 
Sayın arkadaşlarım; 
Geçen sene Anayasa Mahkemesinde bu işleri yü

rüten bir arkadaşımız yaş haddinden emekli oldu. 
Emekli olduktan sonra 2333 sayılı Kanundan fayda
lanmak suretiyle ilgilinin yeniden çalıştırılması düşü
nüldü. Yaş haddinden emekli olanın artık çalıştırıl
ması mümkün değildir. Devlet Personel Dairesi oy
birliğiyle bir karar verdi; istihdam politikası, yetişen 
memurların önlerinin açılması ve alttaki memurların 
yükseltilmesi esas olduğundan oybirliğiyle bunu red
detti. Hükümet aynı kişiyi 2333 sayılı Kanundan ya
rarlanmak suretiyle aynı yere başkâtip veya bu işleri 
yürüten kişi olarak tayin etti ve şu anda çalışıyor. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B 
maddesine uymadığı için, 23 3 3'e uyduğu için çalışma 
devam ediyor. Yarın ne olacağı belli olmaz. 

Şimdi, madem öyle bir durum olacak idi, kamu 
idarelerinin yeniden düzenlenmesiyle ilgili Hükümete 
yetki verirken, neden biz yargı organlarını dışarı çı
kardık?.. Bundan çıkardık. Şimdi özel bir kanun ge-
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tiriliyor. Gönül isterdi ki, bunu savunan arkadaşları
mız, benim teklifim üzerine o zaman yargıda da bu
nu yapmak mümkündür diyebilselerdi, kalksalardı, 
oradan benim verdiğim önerge istikametinde üniver
siteyi ve yargı organlarını çıkarsalardı. Çıkarmadan, 
bugün de tek kişi için kanun teklifinde bulunuyor
lar. Bunun, şu anda bir kişi için çıkan kanunun, hiz
metin yürütülmesi için, bir kişinin bir devletin hizmeti
ni, bir Anayasa Mahkemesini sürükleyeceği asla ve 
asla söylenemez. 

Bu bakımdan, Teklifin aleyhinde olduğumu arz 
eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu. 

Sayın Kırcalı, buyurun efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 
Zamanınızı bir miktar alıyorum; fakat gerçekten 

bu soruna inanıyorum, ilk, Teklifi gördüğüm vakit 
de şaşırdığımı beyan etmek isterim. 

Anayasa Mahkemesi hakkında veyahut herhangi 
bir konuda, tabiatiyle üyelerimizin teklifte bulunma
larını tahdit eden herhangi bir hüküm yok İçtüzüğü
müzde. Bunu ben de biliyorum. Zaten söylerken, İç
tüzüğümüzde bir hüküm var, şu maddeye binaen de
medim. Devam edip gelen usul, arkadaşlarımızın ara
sında böyle teşkilatlar şeklinde değil, ancak çözüm-
lenememiş birtakım sorunlar varsa onlar ele alınsın 
şeklinde oluyor dedim. Konu olarak emeklilik mese
leleri gibi. 

ruz, kanun mu çıkarıyoruz? Diyoruz ki, eğer yapa
caksanız üyelerden yapsınlar teklifleri. Nitekim, bu 
arada Sayın Gökçe dediler ki, «Anayasa Mahkemesi 
üyeleri çok mahmuldür.» Kesinlikle öyle değil ar
kadaşlar. 20 üye var şu anda; 15 asıl, 5 yedek üye
dir. 15 asıl üye Mahkemenin davalarını görmekle so
rumlu, yükümlü ve daha çok yorulmaktalar; 5 üye 
yedek olarak beklemekte ve hatta kendilerinin söy
lediklerine göre, (İsmini zikretmeyeyim) aynen bana, 
«Vallahi biz bekliyoruz, bir şey yapmıyoruz» demiş
lerdir, boşturlar. Bu kadar mahmul olsalar, aynı za
manda o Kanunda kendilerine verilmiş başka vazife
ler de vardır : Kitaplık meselelerini tanzim etmek, ki
taplığa alınacak kitapları seçmek vazifesi verilmiştir 
Anayasa Mahkemesi üyelerine. 44 sayılı Kanunda bu 
hüküm vardır. 

Bunun yanında, Sayın Gökçe, «Oraya çok kıy
metli raportörler gitmiştir. Bunlar Danıştaydan, Yar-
gıtaydan seçilerek gitmiştir. Bütün işleri yapan, rapor
ları yazan onlardır» diyorlar, bir taraftan da bunla
rın orada genel sekreterlik vazifesi almasına muvafa
kat ediyorlar. Bu sözde bizatihi çelişki var gibi geli
yor bana. 

Efendim yanödeneği olmadığı için kişi bulunamı-
yormuş, gelemiyormuş, diğer teşkilatlardan hâkimler 
buraya gelmiyormuş, çünkü hâkimlik yapmak istiyor
muş; ama Danıştaydan gitmiş olan raportörü, Yargı-
taydan gitmiş olan geçici raportörü istedikleri gibi 
orada idarî hizmete istihdam edecekler, ondan ya
rarlanacaklar, bu arkadaşın isteyip, istemediği hususu 
gözönünde tutulmayacak, bu bambaşka bir konu. 

Ben Anayasa Mahkemesinin bu konularda yeteri 
kadar güçlü olduğuna inanıyorum. Nitekim protokol
de almış oldukları yer bakımından göstermiş olduk
ları başarı. Nitekim, arabalar hususunda... Ben bura
da Adalet Bakanına sordum, Anayasa Mahkemesin
de kaç araba vardır diye, bana cevap vermediler. Ce
vap vereceğim yazılı olarak dediler, gittiler, bir daha 
cevap da vermediler. 

Bu sebeple ben Sayın Yazar ve arkadaşlarının bu 
teklifine katılmıyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan geneli 

üzerinde konuşacağım efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, sayın 

üyeler; 

Sayın Yazar o hususta da teklifte bulunmuştu, 
bu makuldü; ama buradaki koskoca Anayasa Mahke
mesinin Genel Sekreterinin nasıl tayin edileceğini, na
sıl halledileceğini biz çözmeye kalkıyoruz. Hükümete 
de teklifleri gitmiş. Orada ceza davaları görüyorsa, 
Hükümetimiz bunun ihtiyacını tespit etmiyor mu?.. 
Niçin oraya intikal ettirmiyorlar?.. Niçin oradan bir 
kanun tasarısı bize getirmiyorlar?.. O sebeple, kendi
lerinden gelmiş, bir Anayasa Üyeliğinden gelmiş ar
kadaşımızı önimza yaparak, rica ederek buraya inti
kal ettiriyorlar? Ben bu bakımdan isabetli bulmuyo
rum. 

Zaman bakımından da isabetli bulmadığımı söy
ledim. Sayın Bilge'yi bir hususta daha cevaplamak 
istiyorum. «Efendim, Danıştayda, Yargıtayda kanun 
öyle gördüğü için üyeden genel sekreter oluyor» di
yorlar. Biz burada ne yapıyoruz?.. Karar mı ahyo-
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Ben, gerekliliği ya da gerekmediği ya da bunun 
Hükümet tarafından geldiği ya da bir üyemiz tara
fından geldiği üzerinde değil de, buradaki Kanunun 
veya Kanun Teklifinin bir bakıma noksan olduğunu 
belirtmek istiyorum. 

Anayasa Mahkemesi Kanununun 19 uncu madde
sinde, «Anayasa Mahkemesi Başkanlığına bağlı ola
rak genel sekreterlik teşkilatı kurulur» diye bir hü
küm vardır; fakat burada genel sekreterliğin vazife, 
yetki ve sorumluluklarını belirten hususlar yoktur 
efendim. Aynı şekilde bugün getirilen Kanun Tekli
finde de genel sekreter nedir, görevi nedir, yetki ve 
sorumluluğu nedir belirtilmemektedir. Örneğin, Ana
yasa Mahkemesi Başkanı ve üyeleriyle ilişkileri ne 
düzeyde olacaktır?.. Hatta gerekçede, «Cumhurbaş
kanlığı, diğer makamlarla olan ilişkileri düzenleye
cektir» diyor; ama Kanunda bir şey yok. 

O bakımdan, örneğin genel kurul toplantılarına 
katılacak mıdır?.. 

Bir örnek vereyim : Fakülte genel sekreterleri 
yönetim kurulu toplantılarına katılır, dekanın verdiği 
şu şu şu görevleri yapar, akademik personelin dışın
daki memurların amiridir şeklinde bazı görev ve yet
kileri vardır; ama burada hiç öyle bir şeye rastla
madım efendim. O bakımdan tahmin ediyorum ki, 
Anayasa Mahkemesi Kanununda da böyle bir ka
yıt olmadığına göre, buraya bu gibi hususların ilave 
edilmesinde yarar olduğu kanısındayım. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Sayın Muratoğlu, buyurun efendim. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU

RATOĞLU — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Müsaadenizle evvela tenkitlerde bulunan arkadaş
larıma kısaca cevap vermek istiyorum. 

Sayın Kırcalı, tekliflerin umumiyetle bir grubun 
ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğini, eldeki Teklifin ise, 
Devletin Anayasa Mahkemesi Başkanı ile kuracağı 
bir diyalog, irtibat sonunda belirlenmesi gerektiğini, 
Danışma Meclisinden bu tarzda gelmesinin doğru ol
madığını, Danıştayda ve Yargıtayda genel sekreterlik 
görevini bir üyenin yaptığını, Anayasa Mahkemesin
de ise bu işi bir raportörün yüklenmiş olduğunu, bu
nun terviç edilemeyeceğini, bu raportöre idarî hiz
met verilmesinin doğru olamayacağını, yılda 500 bin 
lira tasarruf sağlanabileceği iddiasının keza varit ola
mayacağını, kendi hizmetinin geri kalacağını söyle
diler. 

J Şimdi, Komisyonumuza göre Kanunun ehemmiye
tine binaen çok kısa olmak üzere cevaplandırmaya ça
lışayım. 

Kendilerinin de bahsettikleri gibi, üyeler teklif ge
tirebilirler. Bu konu önemli görülmüştür, şimdiye ka-

I dar doldurulamamış bir boşluk olarak görülmüş ve 
bazı arkadaşlarımız tarafından bir teklif getirilmiştir. 
Bu meyanda Komisyonumuz, Hükümetin görüşünü 
aldı sayın üyeler, Hükümet müspet cevap verdi, tek
life katıldı. Bu hususu belirtebilirim. 

Danıştayda ve Yargıtayda genel sekreterlik göre
vinin üyeler tarafından yapılması biraz değişik bir 
durum arz eder. Yargıtayda 201 adet üye vardır, Da
nıştay da ise 75 - 80 civarında üye mevcuttur. Bu 
itibarla rakam olarak müsait bir durum olduğu görü
lüyor. Bunun dışında Anayasa Mahkemesinin bilindi
ği üzere 15 asil üyesi, 5 tane de yedek üyesi vardır. 
Bu 15 üye devamlı şekilde kendi Mahkemelerine taal
luk eden işlerle ve Yüce Divan işleriyle meşgul olur
lar ve bunların yokluğu, bir kısmının yokluğu halin
de de yedek üyeler bu görevi yüklenirler. Bu itibarla 
adet azlığı bakımından bir Anayasa Mahkemesi üyesi
nin bu göreve getirilmesi Kanunen doğru görülmemiş
tir. 

Yılda 500 bin,lira tasarruf sağlanabileceği husu
sunun varit bulunmadığı tarzındaki iddialarına gelin
ce; kendileri de mazur görsünler, biz böyle olmadığı 
kanaatindeyiz, bu mülahazalarına katılamıyoruz. Zi-

I ra, görevlendirilecek olan raportörün aslî görevi yi
ne üzerinde kalacaktır. Bu işi bir ek görev olarak ya
pacaktır. Bu itibarla bir şahıs iki iş yapmış oluyor. 
Bize göre, gerekçede de belirtilen 500 bin lira tasar
ruf doğrudur değerli üyeler. 

Sayın Gökçe, bu değişiklik teklifini uygun ve ye-
I rinde gördüler, gayet isabetli ve faydalı açıklamalar 

yaptılar. Bu itibarla Komisyonumuz adına kendilerine 
teşekkürlerimi sunmak isterim. 

Sayın öztürk, genel sekreterlik makamının tek
nik bir makam olduğunu söylediler, Anayasa Mahke
mesini bu bakımdan tenkit ettiler. Genel sekreterlik 
görevini bir raportörün yapmasının devamlılık iste
yen bir iş olması bakımından, ayrı bir statü verilme
sini istediler, bir raportörle bu işin yapılmasının uygun 
olmadığını söylediler. 

Şimdi, biraz sonra arz edeceğim veçhile görevleri 
görülecektir genel sekreterin. Bir üyenin bu işi yapma
sının esasen yersiz olduğu da ortaya çıkacaktır. 

Sayın Bilge, bu konuda açıklamalar yaptılar. Ona 
söyleyeceğim bir şey yok. Sayın Yazar ve Sayın Gü-

I ray keza kıymetli açıklamalar yaptılar. 
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Sayın Kantarcıoğlu bu Kanunun acil kanun ola- ı 
rak gündeme alınmasını tenkit ettiler. Biz Adalet Ko
misyonu olarak görevimizi ifa ettik. Bahsettikleri hu
sus tabiatıyla takdir buyurulur ki, Komisyonumuzun 
fonksiyonunun dışındadır ve bu Kanun Teklifi de bir 
şahıs için getirilmiş bir Kanun Teklifi değildir, bir 
müesseseye ait Kanun Teklifidir, şahıs kanunu ola
rak bakmamak lazım. j 

Sonra, Sayın Akkılıç, gerekliliği hususunda beyan
da bulunmamakla beraber genel sekreterin görevleri
nin ne olduğunun teklifte açıklanmadığını ve bunun 
açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirttiler. 

Bu beyan, görünüşü itibarıyla tamamıyla doğru
dur; ancak Tüzükte genel sekreterin görevleri açıklan
mıştır değerli üyeler. 

Bu görevler şunlardır : 
1. Müstahdemleri tayin etmek. I 
2. İkinci derecede ita amirliği görevi yapmak. I 
3. Bütçenin müzakereleri sırasında, Adalet Ba- I 

kanlığı tensip ettiği takdirde bütçe müzakerelerinde 
Anayasa Mahkemesini temsilen bulunmak. i 

4. Anayasa Mahkemesi Başkanının vereceği di
ğer görevleri yapmak. I 

Bu izahatımdan herhalde anlaşılıyor ki, görev ta
mamen idarîdir. 

Şimdi, hal böyleyken, Sayın Güray'ın da etraflıca 
açıkladıkları gibi, bundan evvel 44 sayılı Kanun mu- I 
cibince Anayasa Mahkemesinin çalışmalarında Genel 
Sekreterlik görevi idarî hizmetlerden gelen bir memu
ra, bu statüdeki bir memura yaptırılıyordu. Halbuki, 
bahsettiğim gibi bu görevleri tecrübeli ve hâkim ve I 
savcı sınıfından gelmiş, hukukî fikrî, bilgisi bulunan 
bir kimsenin yapması şüphe yok ki, çok daha doğru I 
ve yerinde olurdu; gerek tahsil, gerek tecrübe, gerek I 
bilgi bakımından. Zira, Anayasa Mahkemesinin, bilin- I 
diği üzere, Cumhurbaşkanlığı ile parlamento ile Hü- I 
kümetle bakanlarla ve diğer yüksek yargı organlarıyla I 
ilişkileri vardır ve aralıksız süren Yüce Divan çalış- 1 
maları bakımından da bu görev yine ehemmiyet ifa- I 
de etmektedir. I 

Yargıtay ve Danıştay gibi yüksek yargı organların- I 
da sözü geçen görevin, üye statüsündeki kimseler tara
fından yürütülmesi, arz ettiğim gibi, ilgili yasalarda 
yer almış ve o sebeple genel sekreterler üyelerden ta- I 
yin edilmiştir. Kaldı ki, Anayasa Mahkemesinin üye I 
adedi de arz ettiğim gibi, buna müsait değildir. Bu I 
bakımdan personel yokluğu nazara alınarak ve daha I 
kifayetli bir kimsenin bu göreve getirilmesi düşünüle- I 
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rek hâkim sınıfından bir şahsın bu göreve getirilmesi 
uygun görülmüş ve teklif bu istikamette hazırlanmış
tır. Sayın Bilge'nin de bahsettikleri gibi hâkimler başka 
bir görev alamayacakları için böyle bir kanunun ge
tirilmesine lüzum görülmüş idi. 

Teklif Komisyonumuzdan sadece bir iki kelimenin 
yer değiştirmesi şeklinde geçmiştir. Bize gelen teklif
te, «Geçici raportörler arasında Anayasa Mahkemesi 
Başkanınca seçilen bir raportör» deniyordu. Biz bunu 
başa aldık, «Anayasa Mahkemesi» ismini, «Anayasa 
Mahkemesi Başkanınca geçici raportörler arasından 
seçilen bir raportör, asıl görevine ek olarak Anayasa 
Mahkemesi Genel Sekreterliği görevini yapar» tarzın
da, değişiklik değil de, bir nevi kelimelere yer değiş
tirmesi yaptık. 

Durum bundan ibarettir. Takdir Yüksek Heyeti
nize aittir. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
Sayın Eryılmaz, buyurun efendim. 
AZMt ERYILMAZ — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 
Yarın tatile başlayacağımız ve Anayasa organla

rını gözden geçireceğimiz bir günde, daha Anayasa
mız kabul olmadan, sanki o organı olduğu gibi kabul 
etmişiz ve görevlerini de olduğu gibi burada karar
laştırmışız gibi, bugün bir memur için Yüce Meclis 
meşgul edilmektedir. Hem de gerekçeler gerçeğe uy
gun düşmemektedir. Bunu bir görev bildiğim için Yü
ce Meclisi aydınlatmak durumunda kaldım. (Alkış
lar) 

Anayasa Mahkemesi kurulduğu günden bugüne 
kadar iki genel sekreter değiştirmiştir. Bu iki genel 
sekreter devamlı surette Anayasa Mahkemesinde ça
lışmışlardır. En son değişen Genel Sekreter Celâlettin 
Ongun'dur. Bu Genel Sekreter avukatlık hizmetini 
yapmış ve Yozgat'tan bir partinin senatör adaylığını 
da kazanmış bulunmaktaydı ve orada da bu yöneticili
ği hak etmişti. 

Şimdi, önümüze gelen nedir?. Anayasa Mahkeme
si üyelerinin işi çokmuş, Anayasa Mahkemesinin kad
rosu eksikmiş! İyi ya tezata düşüyorlar. Anayasa Mah
kemesinin kadrosu eksikse, beş on memurla uğraşı
yorsa, o da yapar. Ben bunu şimdi inceleyeceğim. 
Anayasa Mahkemesinin 20 üyesi vardır, beş tanesi ye
dek üyedir. Bu yedek üye aylarca beklemektedir. Hiç
bir iş yapmamaktadırlar. Bunu bilmemizde fayda var
dır. Bu bakımdan yedek üyelere bu işi verilmezmiş; bu 
gerçeğin ifadesi değildir. Anayasa Mahkemesi 16 üyey-
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ken de üyeler iş yapmaktaydılar. Bugünkü yedek üye
ler işsizlikten dolayı sıkıntıya uğramıştır. Sayın Sır
rı Kırcalı arkadaşımız Danıştayda yıllarca Genel 
Sekreterlik görevini yapmıştır. Bu konuda Yüce Mec
lisinize sunduğu bilgilerde gerçek payı vardır. Halen 
Anayasa Mahkemesi raportörleri geçicilik statüsünü 
bırakamamışlardır. Bu bakımdan Anayasa yapılma
dan bu işin gündeme gelmesini iyi karşılamıyorum. 
Bu bir nevi Anayasanın ibrası demek olur. Bunun 
için bunun karşısındayım. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryılmaz. 
Teklifin tümü üzerinde görüşmeler sona ermiştir. 
Maddelere geçilmesini oya sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Madde l'i okutuyorum. 
22.4.1962 Tarihli ve 44 Sayılı «Anayasa Mahkeme
sinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nuncun 56 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Teklifi 
MADDE 1. — 22.4.1962 tarihli ve 44 sayılı Ana

yasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanunun 56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Personelin Tayini : 
Madde 56. — Anayasa Mahkemesi Başkanınca ge

çici raportörler arasından seçilen bir raportör, asıl gö
revine ek olarak Anayasa Mahkemesi Genel Sekreter
liği görevini yapar. 

18 inci madde hükümleri saklı olmak üzere me
mur kadrosundaki personelin tayinleri Anayasa Mah
kemesi Başkanı tarafından yapılır. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen sayın üye?... Yok. 

Bir önerge var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 153 Sıra Sayılı Kanun Teklifi

nin değiştirilen 56 ncı maddeye aşağıdaki fıkranın ek
lenmesini müsaadelerinizle arz ederim. 

Mahmut AKKILIÇ 

Madde 56'ya eklenecek son fıkra : 
«Genel Sekreterin görev ve yetkileri tüzükte be

lirtilir.» 
BAŞKAN — Komisyonun ve Hükümet Temsilcisi

nin görüşünü rica ediyorum. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOĞLU — Efendim, tüzükte belirtilmiştir; ka

nunda bazı maddelerde keza belirtilmiştir. Bu itibarla 
yeniden buraya alınmasına lüzum olmadığı kanaatin
deyim. 

BAŞKAN — Evet, Hükümet Temsilcisinin görü
şü?... 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SAİT RE-
ZAKt — Sayın Başkanım, Genel Sekreterin görevleri 
kanunun muhtelif maddelerinde ayrı ayrı belirtilmiş
tir, ayrıca bunların tüzükte belirtilmesine gerek yok
tur. Esasen, kanundaki bu görevleri tüzüğe de vansıtıl-
mıştır ve ayrıca yönetmelikle de bunların daha detay
lı bir şekilde düzenlenmemesi için hiçbir neden yok. 
Bu sebepten katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Esasen, kanunda ve tüzükte belir
tilmiştir diyorsunuz. 

Sayın Akkılıç buyurunuz efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, o takdirde ben 

kürsüyü boşuna işgal etmiş oldum. 
Biraz evvel gittim rica ettim Sayın Komisyondan 

ve Sayın Hükümet Temsilcisinden; dedim ki, Kauun 
da Genel Sekreterin görevleriyle ilgili bir madde var 
mıdır?.. 19 uncu maddeyi okudum ve yok; sadece. «Ge
nel Sekreterlik kurulur.» Eğer böyle bir şey olduğu
nu ifade etmiş olsalardı ben vazgeçerdim; ama yok; 
olmadığına göre, bunun konmasında yarar vardır; 
varsa lütfen hangi maddede olduğunu açıklasınlar, 
teklifimi geriye alayım. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon Sözcümüz yet
kisiyle tüzükte ve kanunda esasen buna mütedair bir 
hüküm olduğunu ifade ettiler. 

Tekrar etmek istiyor musunuz efendim?... 

Buyurunuz. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOĞLU — Lüzum yoktur efendim. Tüzükte ve 
kanunun muhtelif maddelerinde yegân yegân belirtil
miştir. Ben bunu demin beş kalemde kürsüden arz ve 
izah ettim. 

BAŞKAN — Sayın Akkılıç herhalde geri alıyorsu
nuz?... , 

MAHMUT AKKILIÇ — Tüzük bir dayanak is
ter. Kanundaki herhangi bir maddeye dayanılarak 
çıkarılır, tüzükte varsa amenna. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT BA-
YAZIT — Sayın Başkan müsaade eder misiniz?.... 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Başkan. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT BA-

YAZIT — Sayın Başkan, Anayasa Mahkemesinin Ku
ruluş Kanununda 53 üncü maddede ikinci derecede 
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amiri ita olduğu gösterilmiştir. 52 nci maddenin yine 
dördüncü bendinde, bütçe müzakerelerinde Anayasa 
Mahkemesini temsilen bulunacağı bildirilmiştir. 

56 nci maddesinde, müstahdemlerin tayini hakkın
da hüküm vardır; fakat bunu, bu defa başkan üzerine 
almıştır, bütün memur tayinlerini ve tüzüğe de bun
lar aktarılmıştır. Başkanın vereceği bütün vazifeleri 
de Genel Sekreter yapar. İcabında, Yargıtayda ve 
Danıştayda görev yapmış olan arkadaşlarım bilirler, 
raportör üyeye muhtelif dosyalar verilir, bunları Ge
nel Kurula arz ederler. Bu bakımdan, ayrıca bir açık
lık getirilmesine lüzum yoktur. 

Takdir Yüce Kurulundur. 
BAŞKAN — Tüzük esasen mevcut diyorsunuz, 

değil mi efendim?... 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT BA-

YAZIT — Evet efendim, tüzük mevcuttur. 
BAŞKAN — Tüzüğün düzenlenmiş vaziyette ol

duğunu tekrar ifade ediyorlar. Sayın Akkılıç, kara
rınıza göre ya oylayacağım ya da geri alacağım. 

MAHMUT AKKILIÇ — Efendim o halde geri alı
yorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
1 inci madde üzerinde yapılan görüşmeler sona 

ermiştir. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Danışma MeclM Başkanı Sadi Imvak'vn ara 
tatili ve Anayasa Tasarı metni hakkında ttçıklaması. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Danışma Meclisimizin 
Sayın Başkanı Sadi Irmak bir açıklama yapmak isti
yorlar, kendilerine söz veriyorum. Buyurunuz efen
dim. 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANI SADİ IRMAK 
— Yüce Meclisin aldığı karar gereğince, bugünkü 
oturumlarımızdan sonra, Yüce Heyetiniz bir ara tati
line çıkacaktır. 

Bu vesileyle günümüzün birinci derecede aktüel 
olan mevzuu olduğu için, Anayasa Tasarısını hazır-

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 

Madde 2'yi okutuyorum. 

MADDE 2» — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üyemiz?... Yoktur. 

2 nci maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

Madde 3 *ü okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen sayın üyemiz?... Yoktur. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Teklifin tümünü oyunuza sunmadan önce leh ve 
aleyhte konuşmak isteyen birer üyeye söz vereceğim. 
Söz almak isteyen sayın üyemiz?... Yoktur. 

Teklifin tümünü oyunuza sunuyorum : Kabul 
edenler.. Etmeyenler... Teklifin tümü kabul edilmiş
tir, hayırlı olsun. 

Komisyona teşekkür ediyorum. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

layan Komisyon Başkanı ile bugün bir nihaî konuşma 
ihtiyacını hissettim ve bu konuşmayı yaptım. 

Vardığımız müşterek karara göre durum şu olu
yor: 

Anayasa Tasarısı metni, cumartesi günü Başkan
lığımıza tevdi edilecektir ve bu vaadin nihaî olduğu
nu Sayın Başkan bendenize ifade etmişlerdir. 

Bu suretle burada kalan arkadaşlarımız Meclise 
teşrif edip metni alabilirler, yarın yola çıkacak ar
kadaşlarımıza da en seri vasıtayla metin ulaştırıla
caktır. Bunu arz etmek istedim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
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İN İŞLER (Devam) V. — GÖRÜŞÜ! 

3. — Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALPDÜN* 
DAR ve 24 Arkadaşının, Emekli Sandıkları ile Ma
luliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortaları Kanunlarına 
Tabi Hizmetlerin Birleştirilmesine İlişkin, 5.1.1961 
Tarihli ve 228 Sayılı Kanunun 28.1.1970 Tarihli ve 
1214 Sayılı Kanunla Değişik 10 uncu Maddesinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Malî İşler 
Komisyonu Raporu. (2/15) (S. Sayısı : 150) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Malî İşler Komisyonu 
Başkanı Sayın Kırcalı'nın önergesi var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Gündemin dördüncü maddesinde yer alan ve uzun 

süredir gündemde bulunan Sayın Mustafa Alpdündar 
ve 24 arkadaşının Teklifinin öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi hususunu arz ve teklif ederim. 

S. Sırrı KIRCALI 
Malî İşler Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Alpdündar ve 
24 arkadaşının Emekli Sandıkları ile Maluliyet, İhti
yarlık ve ölüm Sigortaları Kanunlarına Tabi Hiz
metlerin Birleştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi, Ma
lî İşler Komisyonu Başkanı Sayın Kırcalı tarafından 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi istenmektedir; oyu
nuza sunuyorum : Kabul edenler.. Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Malî İşler Komisyonu raporunu okutmadan ön
ce Komisyonun ve Hükümet Temsilcisinin yerini al
masını rica ediyorum. 

Hükümet Temsilcisinin yetki belgesini okutuyo
rum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

Kanun Teklifinin Yüce Meclisinizde görüşülmesi sı
rasında, hüviyeti aşağıda yazılı kişinin Bakanlığımı 
temsile yetkili olduğunu saygıyla arz ederim. 

Maliye Bakanı 
Kaya ERDEM 

Adı Soyadı : Ateş Amiklioğlu 
Görev Unvanı : Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Genel Müdürü 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Malî İşler Komisyonu Raporunun okunup okun

mamasını oyunuza sunuyorum : Okunmasını ka-

(1) 150 Sıra Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

bul edenler... Etmeyenler... Malî İşler Komisyonu Ra
porunun okunmasına gerek görülmemiştir. 

Geneli üzerinde söz almak isteyen sayın üye
miz?... Buyurun efendim. Sayın Güvenç, tümü üze
rindeki görüşmeler 20 dakikadır bildiğiniz veçhile. 

VAHAP GÜVENÇ — Sayın Başkan, çok kısa 
olacak maruzatım, belki 15 dakikayı bile bulmaya
cak. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Yüce Meclisin üyesi olmak erişilmesi güç şe

refli görevlerden biridir. Bu şerefli görevin sorum
luluğu ve külfeti olduğu kadar, itibarı ve elbette ni
metleri de vardır. Üyelerin sorumluluk açısından 
eşitliği tabiîdir ve kaçınılmazdır. Sorumlulukta söz 
konusu olan eşitliğin nimetler açısından da eşit ol
ması gerekir. 

Adalet ölçüleri içinde eşitsizliklerin giderilmesi 
için bir bakıma görevli olan Meclisimizin kendi bün
yesi içindeki eşitsizliği gidermesi kadar doğal bir şey 
olamaz. İşte bu Kanun Teklifi eşitlik ilkesinden güç 
alarak hazırlanmıştır. Bu Teklif yeni bir menfaat, ya 
da nimet getirmemektedir. Sadece daha önce Türki
ye Büyük Millet Meclisi üyeleri için kazanılmış olan 
bir hakkın uygulamadaki ayrıcalığını giderecektir. 

Sözünü ettiğimiz ayrıcalık ya da eşitsizlik şu
dur : Yasama Meclisi üyeliği Emekli Sandığına bağ
lı bir görevdir. Yasama Meclisi üyeliğine seçilen ve 
henüz emekli olmamış olan Emekli Sandığına bağlı 
kişi baremin hangi kademesinde olursa olsun Ya
sama Meclisine seçildiği tarihten itibaren intibakı 
yapılarak emekli keseneği alınmaya başlanır. Mec
lis üyesi iken emekliliğe hak kazanırsa, emeklilik iş
lemi yapılır. 

Bir başka örnek; Emekli Sandığının herhangi bir 
kademesinden emekli iken, Yasama Meclisine seçilen 
kişinin de emekli kademesine intibakı yapılarak eşit
lik sağlanmaktadır. Emekli Sandığı dışındaki sosyal 
güvenlik müesseselerine bağlı, yani Sosyal Sigortalar 
Kurumuna, Bağ - Kur'a ve diğer sandıklara bağlı ki
şiler de, Yasama Meclisine seçilince şayet emekli de-
ğilseler, emekliliğe esas hizmetlleri Emekli Sandığına 
getirilerek intibakları yapılıyor, emekli keseneği alın
maya başlanıyor; Yasama görevi sırasında emekliye 
hak kazanıp, emekliliğini isteyince de yapılmış olan 
intibaklar üzerimden emekli oluyorlar. 
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Yani anlattığım her üç halde de Yüce Meclisin 
üyesi Yasama Meclisinden emeklilik şerefine ve de 
nimetine nail olmuş oluyor. Emekli Sandığı dışındaki 
sosyal güvenlik kurumlarından emekli iken Yasama 
Meclisine seçilenler ise, işte bu şeref ve nimetten 
mahrum kalmaktadırlar. Dolayısıyla eşitlik ilkesi de 
çiğnenmiş oluyor. Teklifteki amaç bu ayrıcalığı eşit
leştirmek içindir. 

Yüce Komisyon Teklifi benimsemiş, kendi karar
laştırdığı metni huzurunuza getirmiştir. Komisyonun 
kabul ettiği metin, esas maddenin diğer fıkralarıyla 
birlikte düşünüldüğünde amaca hizmet etmediği gö
rülmektedir. Bu tespit, sadece benim değildir. Gerek 
Emekli Sandığı ye gerekse diğer sosyal güvenlik ku
rumu tatbikatçıları da aynı görüşteler. Teklif Ko
misyondan geldiği gibi kanunlaştığı takdirde, hizmet
ler Emekli Sandığında birleştirilemiyor ve de emekli
nin almakta olduğu, yani daha önce emekli olduğu 
sosyal güvenlik kurumundan almakta olduğu emekli 
maaşının kesilmesine dair de bir hüküm bulunma
dığından, Emekli Sandığı maaşı bağlamıyor, yani 
oradaki hizmeti Emekli Sandığına gelemiyor. 

Tatbikatçılarla ve diğer ilgililerle yaptığımız gö
rüşme sonucunda yeni bir önerge ile durumun dü
zeltilmesi yoluna gidilmesini düşündük ve şu öner
geyi hazırladık: 

«c. Sigorta ve sandık kanunlarında belirtilen tah
sis haklarından faydalanmış veya bu haklarını kay
betmiş bulunanların anılan devrelere ait hizmet süre
leri 3 üncü maddeye göre yapılacak birleştirmede na
zara alınmaz.» Buraya kadar eski hükümdür. 

«Şu kadar ki, sigorta ve sandık: kanunlarında 
belirtilen tahsis haklarından faydalanmış olanlardan 
Yasama Orgam üyeliğine seçilen veya atananlarla, 
parlamento dışından Bakanlar Kurulu üyeliğine seçi
len veya atananların hizmet süreleri 3 üncü madde
ye göre birleştirilir. Bunların sosyal güvenlik ku
rumlarından daha önce almakta oldukları emekli ay
lıkları 5434 sayılı Kanuna göre, Emekli Sandığınca 
emekli aylığı bağlandığı tarihten itibaren kesilir.» 

Önergemizden de anlaşılacağı üzere, kapsam da
raltılmıştır. Sadece Yasama Meclisi üyeleriyle Hü
kümette dışarıdan görev alan, Emekli Sandığı dışında 
kalan sosyal güvenlik kurumlarına bağlı olan bakanları 
kapsar hale getirilmiştir. 

Ayrıca, hizmetlerin Emekli Sandığına getirilme ve 
maaş bağlanmaya mani hukukî engel ortadan kaldı
rılmış, hiçbir tereddüte mahal kalmayacak şekle so
kulmuştur. 
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Değerli Başkam, muhterem arkadaşlarım; 
Sözünü ettiğimiz Kanun kapsamına girecek, Ka

nunla ilgili Meclisimizde 15 kadar üyenin olduğu 
söylenmektedir. Eğer bu vermiş olduğumuz önerge 
Komisyonca benimsenir, Yüce Heyetinizce kabul edi
lir ve kanunlaşırsa, bu arkadaşlarımızın ayrıcalığı or
tadan kalmış olacaktır ve bir eşitlik sağlanmış ola
caktır. 

Benim maruzatım bu kadar, kabul edeceğinizden 
emin olarak hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güvenç. 
Tümü üzerinde söz almak isteyen başka bir üye

miz?.. Yok. 

Komisyon bir açıklamada bulunacak mı efendim? 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HİLMİ 

SABUNCU (Bu Kanunda Sözcü) — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

1214 sayılı Kanunla değişik 228 sayılı Kanun ya
rarlananlar açısından Raporumuzda da arz edildiği 
gibi, bir eşitsizlik getirmektedir, bunun, telafisi için 
getirilen bu Kanun Teklifini Komisyonumuz uygun 
görerek Sayın Genel Kurulumuza sunmuştur. 

Arz ederiz. 
BAŞKAN — Hükümet bir açıklama yapacak mı 

ayrıca? Buyurunuz. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ATEŞ 

AMİKOĞLU — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim.: 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum : Ka

bul edenler.,.. Etmeyenler.... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Emekli Sandıkları ile Maluliyet, İhtiyarlık ve ölüm 
Sigortaları Kanunlarına Tabi Hizmetlerin Birleşti
rilmesine İlişkin 5.1.1961 Tarihli ve 228 Sayılı Kanu
nun 28.1.1970 Tarihli ve 1214 Saydı Kanunla Değişik 

10 uncu Maddesinin C Bendinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Emekli Sandıkları ile Maluliyet, 
İhtiyarlık ve Ölüm Sigortaları Kanunlarına Tabi 
Hizmetlerin Birleştirilmesine İlişkin 5.1.1961 Tarihli 
ve 228 Sayılı Kanunun 28.1.1970 Tarihli ve 1214 Sa
yılı Kanunla Değişik 10 uncu Maddesinin C Bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

C) Sigorta ve Sandık Kanunlarında belirtilen 
tahsis haklarından faydalanmış olanlardan seçim 
yoluyla veya ihtisasları gereği kamu görevlerine ata
nanlardan daha önce yararlandıkları tahsis haklarını 
durdurmayanların; 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üyemiz?.. Yok. 

Madde üzerinde iki önerge var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Hizmetlerin Birleştirilmesine 

İlişkin Kanun Teklifindeki (c) fıkrası, Komisyondan 
geldiği şekliyle kanunlaştığı takdirde, daha önce sos
yal güvenlik kuruluşlarınca bağlanmış aylıkların nasıl 
ve ne zaman kesileceği açıklığa kavuşmamış gözük
mektedir. 

Uygulamaya açıklık sağlama amacıyla sözü edi
len (c) fıkrasının aşağıda olduğu şekilde kabul edil
mesi hususunu arz ve teklif ederiz. 

Vahap GÜVENÇ Feridun Ş. ÖĞÜNÇ 

Yılmaz ÖZMAN Aydemir AŞKIN 

Orhan CİVELEK Şadan TUZCU 

Cevdet KARSLI 

«C) Sigorta ve Sandık Kanunlarında belirtilen 
tahsis haklarından faydalanmış veya bu haklarını kay
betmiş bulunanların, 

Anılan devrelere ait hizmet süreleri, 3 üncü mad
deye göre yapılacak birleştirmede nazara alınmaz. 

Şu kadar ki, Sigorta ve Sandık Kanunlarında be
lirtilen tahsis haklarından faydalanmış olanlardan 
Yasama Organı üyeliğine seçilen veya atananlarla 
parlamento dışında Bakanlar Kurulu üyeliğine seçi
len veya atananların hizmet süreleri 3 üncü maddeye 
göre birleştirilir. Bunların sosyal güvenlik kurumla
rından daha önce almakta oldukları emekli aylıkları, 
5434 sayılı Kanuna göre, Emekli Sandığınca emekli 
aylığı bağlandığı tarihten itibaren kesilir.» 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 150 sıra sayılı Yasa Teklifinin 
linçi maddesinin (c) bendindeki «ihtisasları gereği ka
mu görevlerine atananlardan, daha önce yararlan
dıkları tahsis haklarını durdurmayanlar» ibaresinin 
metinden çıkarılmasını arz ederim. 

Kamer GENÇ 
1. DOĞAN GÜRBÜZ — Önergeleri anlayama

dık efendim, önerge sahipleri önergelerini izah eder
lerse... 

BAŞKAN — Vereceğim efendim, her iki önerge 
sahibine de açıklama imkâm vereceğim ve muhterem 
üyelere de aynı zamanda bu konuda görüşme imkânı 
vereceğim. 

Birinci önerge Sayın Güvenç'e aitti. 
Bir açıklamada bulunacak mısınız Sayın Güvenç?.. 
VAHAP GÜVENÇ — Efendim, ben zaten konuş

ma yaparken açıklamada bulunmuştum. 
BAŞKAN — Konuşmanızı yaparken gerekli açık

lama yaptınız, evet efendim. 
Bu önerge üzerinde Komisyonun ve Hükümetin 

görüşünü rica ediyorum. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HİL

Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Esasında her iki önergenin de amacı aynı olması 

lazım. Bu önergelere Komisyon olarak katılıyoruz. 
Ancak, başlıkta ve madde l'de bir değişiklik yap
mak gerekecek önergelere denk olarak. O da şöyle : 
Emekli Sandıklarıyla Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm 
Sigortaları Kanunlarına Tabi Hizmetlerin Birleştiril
mesine... 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz Sayın Sa
buncu?.. Ben, iki önergenin birbirinden çok farklı ol
duğunu görüyorum. Herhalde takip etmek imkânı 
olmadı, size göndereyim, bir tetkik buyurun. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HİL
Mİ SABUNCU — Hay hay efendim. 

Sayın Başkan, müsaade buyurur musunuz? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HİL

Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bugün için değil; ama gelecekte pek büyük bir 

farklılığa sahip olamayacağı açısıyla biz başlangıçta 
görüşümüzü böyle sunmuştuk. Ancak, ikazınızdan 
dolayı müteşekkir olduğumuz birinci ve ikinci öner
geleri birlikte mütalaa ettik. Sayın Vahap Güvenç'in 
önergesine Komisyon olarak katılıyoruz efendim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Genc'in önergesi, metinden 

bir ibarenin çıkartılmasını istemektedir. Bu itibarla, 
gerekçesiyle beraber bu önergeyi bir kere daha oku
tup, Komisyonun ve Hükümetin görüşünü aldıktan 
sonra oylarınıza sunacağım. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 150 Sıra Sayılı Yasa Teklifi

nin 1 inci maddesinin (c) bendindeki «İhtisasları ge
reği kamu görevlerine atananlardan, daha önce ya
rarlandıkları tahsis haklarını durdurmayanlar» ibare
sinin metinden çıkarılmasını arz ederim. 

Kamer GENÇ 
Gerekçe : Getirilen madde ile evvelce Sosyal Si

gortalar veya Bağ - Kur'dan emekli olan bir sigor
talı veya Bağ - Kur emeklisinin herhangi bir suret
le bir ay kamu hizmetine veya Emekli Sandığı hiz-

646 — 



Danışma Meclisi B : 118 8 . 7 . 1982 O : 2 

metine tabi bir göreve atanması halinde kendisine 
Emekli Sandığından maaş bağlanma imkânı verece
ğinden, eşitsizliği yaratacağı inancıyla bu çıkarma
nın yapılması uygun olur. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz almak isteyen?.. 
Sayın Güvenç, buyurun efendim., 
VAHAP GÜVENÇ — Sayın Başkan, müsaade 

ederseniz yerimden söyleyebilir miyim?.. 
BAŞKAN — Yüksek sesle lütfen. 
VAHAP GÜVENÇ — Sayın Genc'in vermiş ol

duğu önergeyi ben dikkate aldım, benim önergemde 
bu konu yok zaten. Komisyon benim önergemi be
nimsediğine göre, Sayın Genc'in vermiş olduğu öner
genin manası kalmıyor, eski metin için verilmiştir. 
Komisyon, vermiş olduğum önergeye katıldığına gö
re, eğer kabul edilecek olursa bunun nedeni kalmaz. 
Ben bunu dikkate alarak hazırladım önergemi. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın Komisyon?.. 
MALÎ İŞLER KOMISYONU SÖZCÜSÜ HIL-

Mt SABUNCU — Sayın Başkanım, Sayın Güvenç' 
in önergelerine Komisyon olarak katılıyoruz. O ne
denle Komisyon olarak katılınca, Sayın Güvenç'in 
önergesinde bulunan «Şu kadar ki» ibaresinden itiba
ren fıkranın tamamı bizim metnin yerine geçmiş ola
caktır. Dolayısıyla Sayın Kamer Genc'in çıkardığı 
hükümler bizim metnimizde katıldığımız şekilde yer 
almayacaktır. Sayın Vahap Güvenç ve arkadaşlarının 
önergelerine katıldığımızı yeniden arz ederim. 

BAŞKAN — (c) fıkrasını müsaade ederseniz bir 
kere daha okuyalım, ifade edilmek istenen (c) fıkrası 
şu şekli alıyor : «Sigorta ve Sandık Kanunlarında be
lirtilen tahsis haklarından faydalanmış veya bu hak
larını kaybetmiş bulunanların, anılan devrelere ait 
hizmet süreleri, 3 üncü maddeye göre yapılacak bir
leştirmede nazara alınmaz. Şu kadar ki, Sigorta ve 
Sandık Kanunlarında belirtilen tahsis haklarından 
faydalanmış olanlardan Yasama Organı üyelerine seçi
len veya atananlarla Parlamento dışından Bakanlar 
Kurulu Üyeliğine seçilen veya atananların hizmet sü
releri 3 üncü maddeye göre birleştirilir. Bunların sos
yal güvenlik kurumlarından daha önce almakta ol
dukları emekli aylıkları, 5434 sayılı Kanuna göre 
Emekli Sandığınca emekli aylığı bağlandığı tarihten 
itibaren kesilir.» (C)... 

M ^«1 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, aslında Sayın Va
hap Güvenç'in önergesine katıldığımızı beyan etti
ğimde, (C) fıkrasının ve «Anılan devrelere ait hiz
met süreleri» ibaresinden başlayan son kelimeler di
zisinin alınmaması gerekli olduğunu kanun tekniği 
bakımından arz edecek idim. Biz, Sayın Vahap Gü
venç'in (C) fıkrasının aşağıda olduğu şekilde değiş
tirilmesini öneren bu önerisine aslında, «Şu kadarki» 
den itibaren katılıyoruz. (C) fıkrasında ve hemen ar
kasından gelen kısımda bir değişiklik zaten getirme
mektedir. 

O bakımdan, eski hükümlerle şu andaki... 
BAŞKAN — Şimdi vuzuha vardık; çünkü, ben 

büyük bir tereddüt içinde idim. 
MALÎ İŞLER KOMISYONU SÖZCÜSÜ HÎL-

Mt SABUNCU — Şu andaki yürürlükte bulunan 
hükümlere göre, 10 uncu maddenin (C) bendi de ge
tirilen önergeyle aynıdır. 

Ondan sonra başlayan, «Anılan devrelere ait hiz
met süreleri» 3 üncü maddeye göre yapılacak birleş
tirmede nazara alınmaz, halihazırda yürürlükte bu
lunan maddede de vardır. 

Bu nedenle biz, Sayın Vahap Güvenç ve arkadaş
larının önergelerine katılmakla birlikte, «Şu kadarki» 
den itibaren biz bunu 1 inci maddenin «1214 sayılı 
Kanunla değişik 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir» şekliyle kabul ediyoruz. Çünkü, arz et
tiğim gibi... 

BAŞKAN — (C) bendi olarak değil?.. 
MALÎ İŞLER KOMISYONU SÖZCÜSÜ HIL-

Ml SABUNCU — (C) bendi olarak değil; çünkü, 
(C) bendi mevcut hükmüyle vardır ve halihazır du
rumuyla aynı deyimler geçmektedir. 

Bir değişiklik (C) bendinde getirmediği için, (C) 
fıkrasının aşağıda olduğu şekilde kabul edilmesi hu
susu Komisyon olarak... 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz sayın üyeler, bu
nu benim Başkanlıkta düzenlemem mümkün değil
dir. 

Bu itibarla, Komisyona iade ediyorum ve bir me
tin getirmelerini teminen celseye 10 dakika ara veri
yorum. 

Kapanma saati : 15.40 

m ı ı 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 15.50 

BAŞKAN : BaşkanveUi Fenni İSLİ M YELİ 
KÂTİP ÜYELER : Kamer GENÇ, İmre» AYKUT 

ıBAŞKAN —• Danışma Meclisimin sayın üyeleri; 
'11'8 inci Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 
Komisyondan gelen yeni metni okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Teklifle ilgili, başlık ve '1 inci 

maddeyi içeren yeni metin aşağıda sunulmuştur. 
'Saygılarımla, 

Malî 'işler Komisyonu 
S. Sırrı KIRCALI 

Emekli Sandıkları ile Maluliyet, ihtiyarlık ve 
Ölüm Sigortaları Kanunlarına Tabi Hizmetlerin Bir
leş binilmesine İlişkin 5.1.19611 Tarihli ve 228 Sayılı 
Kanunun 28.1.1970 Tarihli ve 1214 Sayılı Kanunla 
Değişlik 10 uncu Maddesine 'B'ir Fıkra Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi. 

ı'MADDE 1. — Emekli Sandıklan ile maluliyet, 
ihtiyarlık ve ölüm sigortaları Kanunlarına tabi hiz
metlerin birleştirilmesine ilişkin 5.1.1961 tarihM ve 
,228 sayılı Kanunun 28.1.Iİ97Ö tarihli 1(214 sayılı Ka
nunla değişik 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 

ı«Şu kadar iki, sigorta ve sandık kanunlarında be
lirtilen tahsis haklarından faydalanmış olanlardan 
Yasama Organı üyeliğine seçilen veya atananlarla, 
Parlamento dışında 'Balkanlar Kurulu üyeliğine seçi
len veya atananların hizmet süreleri 3 üncü maddeye 
göre birleştirilir. 

Bunların sosyal güvenlik (kuramlarından daha ön
ce almakta oldukları lemekli aylıkları, 5434 sayılı Ka
nuna göre Emekli Sandığınca emekli aylığı bağlandı
ğı tarihten itibaren kesilir. 

BAŞKAN —• Maddenin yeni şekli üzerinde söz 
almak isteyen sayın üyemiz?.. 

(HİDAYET UĞUR — İzin verir misiniz efendim?.. 
(BAŞKAN — 'Buyurunuz efendini. 

HİDAYET UĞUR — Efendim, bu konunun da
ha evvel halledilmiş olması gerekirdi. Bundan ev
velki Meclislerde bu durum devam ettiğine göre, bu

güne ikadar acaba 'bir tedbir alınmış mıdır, gelmiş 
midir? Gelmişse ne gibi fok karar alınmıştır?.. Red-
dedilmıiışse sebepleri nedir?.. 

IBunun hakkında acaba Hükümet temsilcisi bir 
izahatta bulunabilirler mi?.. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uğur. 
»Buyurun Sayın Amiklioğlu. 
(MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ATEŞ 

AMİKLİOĞLU — Sayın Başkan; bugüne ikadar bu 
konuda herhangi bir yasa teklifinde bulunulmamış
tır. İlik kez Yüce Meclisin önüne gelmektedir ve bu 
Yasa çıktıktan sonra da yürürlük tarihinden itibaren 
geçerlik kazanacaktır, makable şamil değildir. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
lı inci maddeyi... 
ISADİ ERDEM — Elfendim 'Bütçe Komisyonu 

neden reddetti lacaba? Onun esbâb-ı mucibesi ney
di?.. Bunu bilmemizde fayda var. 

BAŞKAN — Efendim Bütçe Komisyonuna bir 
sual tevcih etmemiz mümikün olmayacak ıtakdir eder
siniz. 

iBu noktada Malî işler Komisyonu mütalaa ver
miş. 

1 inci maddeyi başlığı ile birlikte... 
AYHAN FIRAT — Başlığı nasıl oluyor efendim?, 
IBAŞKAN — Başlığı eski şekliyle kalmış oluyor^ 
(MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HİL

Mİ SABUNCU — Hayır efendim. 
Sayın 'Başkan, en sondaki başlıkla ilgili «... Hak

kında Kanun Teklifi.» ifadesinin üstündeki satırda 
«10 uncu Maddesinin >(c) 'Bendinin Değiştirilmesi» 
ibaresi, «-10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi...» 
şekline çevrilmiştir. 

BAŞKAN — Tereddütleri izale için Komisyon
dan gelen yeni ınetni bir daha okutuyorum. 

(Malî işler Komisyonunun yeni metni tekrar 
okundu.) 

IBAŞKAN — Maddeyi Komisyondan geldiği ye
ni şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... 
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Tekrar işaret buyurulmasını rica edeceğim. Ka
bul 'edenler... Etmeyenler... 

Özür dilerim bir kere dana işaret buyurulur mu 
efendim : Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci mad
de ikabul edilmiştir. 

ikinci maddeyi okutuyorum. 
MADDE (2. — !Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
'BAŞKAN — 2 inci madde üzeninde söz almak 

isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir, 
3 üncü maddeyi okutuyorum. 

MADDE 3, — (Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiştir. 

Kanun TeMfiniin tümü üzerinde oylama yapma
dan önce leh ve aleyhte konuşmak isteyen sayın üye
ye söz vereceğim. 

Söz laim'ak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Kanun Teklifinin tümünü oylarınıza sunuyorum. 

IH. — YOKLAMA 

l(Necdet GBBOUOĞLU, A. Fehmi KUZUOĞLU, 
Remzi BANAZ, Halil GELENDOST, Ahmet SARP 
ve İbrahim ŞENOCAK ayağa kalkarak çoğunluğun 
olmadığını beyanla yoklama isteminde bulundular.) 

'BAŞKAN — Yok'laıma yaptırıyorum efendim. 
'(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır; görüşmelere 

devam ediyoruz. 

VAHAP GÜVENÇ — Sayın Başkan, çoğunluk 
olduğuna göre zannediyorum oylama yapacaksınız. 
Oylaması yapılacak olan teklifte, konuşmalarımızdan 
bir yanlış anlaşılma çıktığı kanaatindeyim; olumsuz 
oy veren arkadaşlarımla yaptığım görüşme bunu gös
teriyor. Müsaade ederseniz bulunduğum yerden bir 
açıklama yapayım? 

BAŞKAN — Sayın Güvenç, bir noktayı ifade 
edeyim. Burada leh ve aleyhinde söz almak isteyenle
re imkân verdim. Böyle bir imkândan faydalanmak 
isteyen bir 'başka arkadaşımız ve siz olmadınız. Şim
di bu safhada usuli bir görüşmeyi tekrar başa al
mak zarureti hâsıl olacak. Sizden sonra da bir başka 
arkadaşa söz vermek durumunda kalacağım. Yalnız, 
yeni gelen arkadaşlarımızı gerçekte tenvir etmek için 
bir teklif sahibi olan size, yani lehinde, bir de şüp
hesiz ki aleyhinde bir başka arkadaşa söz vermek 
durumuyla başbaşa kalacağım. 

VAHAP GÜVENÇ — Ben bulunduğum yerden 
kısa bir açıklama yapacağım. 

BAŞKAN — Siz bulunduğunuz yerden değil de, 
lütfen kürsüye gelerek açıklamanızı yapın. Bir de 
aleyhinde konuşmak isteyen bir başka arkadaşa söz 
vermek suretiyle adaleti sağlayayım. 

Buyurun efendim, 
VAHAP GÜVENÇ — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Zannediyorum vermiş olduğum önerge ve yap

mış olduğum konuşma yanlış anlaşıldı. Bunu kısa 
bir şekilde, fazla vaktinizi almadan, birkaç cümley
le izah etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Dedim ki, Yasama Meclisinde görev alanlar 

Emekli Sandığına tabidirler, Emekli Sandığından 
emekli olurlar. Ben Yasama Meclisine seçilmiş bir 
üye olarak zaten bu hakka sahibim. îşçi emeklisi
yim; emekli iken seçildim geldim. 'Bu hakka, diğer 
üyelerin sahip olduğu gibi sahibim. Ancak, benim 
buraya intibakımın yaptırılması için tabi olduğum 
Sosyal Sigortalar Kurumundaki emekli maaşımın ke
silmesi lazım. O kesilmedikçe, iki yerden maaş ala-
cakmışım gibi bir durum oluyor. O kesilmedikçe 
oradaki hizmetlerimin buraya getirilmesi mümkün 
değil. Buraya getirebilmek için bu önergeyi verdik. 
Zaten, Emekli Sandığının şartlarına uygun gün sa
yım, primim, hizmetim yoksa, Emekli Sandığı za
ten maaş bağlamayacaktır. Bazı arkadaşlarım, «Hiç 
günü olmasa bile, geldiği zaman maaş bağlanacak», 
diyorlar. Katiyen böyle bir şey yoktur. Komisyon da 
aynı kanaattedir, yapmış olduğumuz teklif de aynı 
mealdedir; yani Emekli Sandığının şartlarına uygun 
süıesi olmayan ve prim gün sayısı kadar prim öde
memiş olanlar emekliye hak kazanamazlar. Emekli 
Sandığı zaten bağlamaz; Kanun açıktır, yani o şart
larla yerine getirecektir. 

Şimdi, bir misal daha vermek istiyorum : içi
mizde halen bunu yaşayanlar var; Sosyal Sigortalar 
Kurumuna tabi ve aktif sigortalı iken, yani çalışıp 
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prim öderken Danışma Meclisine seçilmiş olan ar
kadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımız müracaatlarını 
yaptılar; Kanunda mani hüküm olmadığı, yani on
lara maaş bağlanmamış olduğu için, oradaki hizmet
lerini aldılar, getirdiler, Emekli Sandığına koydular. 
Emekli Sandığındaki hizmetleri yürüyor. Emekli 
Sandığının şartlarına uygun hale gelince, onların 
emeklilik muameleleri yapılacaktır. Gelmediği tak
dirde, onların da emekliliği yapılmayacaktır. 

Günün birinde bakacaksınız ki, gelecek mecliste 
Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi emekliler de ola-
caktır, 

BEŞÎR HAMİTOĞULLARI — Çok iyimsersin. 
VAHA'P GÜVENÇ — Normal sigortalı, yani ak

tif sigortalı iken buraya gelip emekliliğini buradan 
yaptıranlarla, emekli iken seçilip de oradaki maaşını 
kestirememe nedeniyle buraya intibakını yaptırama
yanların bir ayrıcalığı doğuyor. Biz sadece bunu gi
dermeye çalıştık. 

Bir de, «Bütçe - Plan Komisyonu bunu reddet
miş.» diyorlar. O konuda pek bilgim yok; ama ol
saydı ekinde Bütçe - Plan Komisyonunun raporu 
olurdu. Öyle bir rapor da yok zannediyorum; yani 
Bütçe - Plan Komisyonuna gitmemiş, sadece Malî 
İşler Komisyonunda bu görüşülmüştür. 

Dediğim gibi, sadece verilmiş olan bir hakkın iş
lerlik kazanması yolundadır. Zaten hakkım benim; 
ama oradan maaşımı kestiremediğim için kanunen 
buradaki işlerimi yürütemiyorum. Sadece bunu gi
dermek içindir. 

Saygılar sunarım efendim. 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güvenç. 
Kanun Teklifinin aleyhinde konuşmak isteyen 

bir arkadaşımız var mı efendim?.. Yok. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI SÜ
LEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkanım, 
Bütçe - Plan Komisyonuyla ilgili iddiayı açıklayabi
lir miyim efendim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırcalı. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI SÜ

LEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; 

Konu, doğrudan doğruya Başkanlığımızca Malî 
İşler Komisyonuna havale edilmiştir, bizde incelen

miştir. Hükümetin geniş tetkikleriyle, uzun tartışma
lar sonunda bu noktaya gelinmiştir. Bütçe - Plan 
Komisyonuna gitmiş ve reddedilmiş gibi herhangi bir 
durum yoktur, doğrudan doğruya Komisyonumuza 
gelmiştir, orada incelenmiştir ve Yüce Kurula bizim 
Komisyonumuzca takdim edilmektedir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, müm
künse bir soru sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, çeşitli söy
lentiler var; bilemiyoruz. Bugün için Danışma Mec
lisimizde bu haktan yararlanacak kaç üye arkadaşı
mız var; bir. 

İkincisi; bazı arkadaşlar diyorlar ki, gerçi sayın 
Güvenç açıkladılar ama tam açıklığa kavuşmadı, 
«Sosyal Sigortalarda 5000 iş günü çalışan kişi 12-13 
yıl çalışmış demektir; halbuki devlet memurluğunda 
25 yılını tamamlamayan emekli olamaz.» deniyor. 
Bu konunun da açıklığa kavuşturulması lazımdır. 
Sayın Hükümet Temsilcisi bunu açıklasınlar. Orada 
da acaba 25 yılını tamamladıktan sonra mı emekli 
olabiliyor, yoksa bu bize intikal ettirilen husus doğru 
mudur? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Amiklioğlu, buyurun efendim. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ATEŞ 
AMİKLİOĞLU — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
sayın üyeleri; 

5434 sayılı Yasaya göre Emekli Sandığından 
emekli aylığı bağlanabilmesi için 25 hizmet yılını 
doldurmuş olmak şartı vardır. Sosyal Sigortalar Ku
rumundaki hizmeti, prim ödeme gün sayısı ne ka
dar olursa olsun, bu hizmetler Emekli Sandığına 
intikal ettiği andan itibaren, fiilen 25 hizmet yılını 
doldurmuş olma şartı aranmaktadır. Dolayısıyla, 
Sosyal Sigortalar Kurumunda 12 yıllık hizmeti var 
ise, o kişi Parlamentoda da bulunsa, Danışma Mec
lisinde de bulunsa, daha 13 yıl görev yapmış olma
sı gerekmektedir, emekli aylığı bağlanabilmesi için. 

Arz ederim, 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Teşekkür ederim efen

dim* 
BAŞKAN — Başka bir sual?.. Yok. 
Bu itibarla Kanun Teklifinin tümünü oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 118 indi birleşimin 
Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

4. — Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER 
ve 15 arkadaşının, 5.11.1980 Tarih ve 2334 Sayılı 
«.Millî - Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinde Gö
revlendirilecek Uzman Personele Yapılacak Ödeme
lere Dair Kanuncun Adı ile Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (2/38) (S. Sayısı : 145) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizde Danışma Meclisi 
Üyesi Nuri ÖZGÖKER ve 15 arkadaşının, Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreterliğinde Görevlendirile
cek Uzman Personele Yapılacak ödemelere Dair Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi bulunmaktadır. 

Komisyon yerini almıştır. 
Maliye Bakanlığı temsilcisinin yetki belgesini 

okutuyorum, 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım, müsaade 

ederseniz bu Teklif görüşülmesine başlamadan önce, 
bazı eksiklikler ve usul hakkında görüşlerimi arz et
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında, şimdiye kadar bu 
celsede veya bundan evvel bir usul hatası yaptı isek, 
lütfen onu yerinizden ifade ediniz, ben de onu değer
lendirmeye çalışayım; ama eksiklikler diye ifade 

(1) 145 S. Saydı Basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir, 
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Kanun Teklifinin tümü Danışma Meclisince kabul 
edilmiştir. 

Gündemin diğer maddesine geçmeden evvel 20 
dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.20 

-» 

edeceğiniz bir şey hakkında burada mütalaa serdedil-
mesi mümkün değildir. Çünkü, Gündemin Kanun 
Tasarı ve Teklifleriyle ilgili Bölümündeyiz. Lütfen 
onunla ilgili olarak usul hatalarımız var ise, onu bi
ze naklediniz. 

AYHAN FIRAT — Hayır efendim. Yalnız, ben 
daha önceden, hemen başlamadan söz almak iste
miştim. Mümkünse şunu arz etmek istiyorum yerim
den?.. 

'BAŞKAN — Efendim, cereyan eden usul hak
kında görüşme imkânımız var; fakat cereyan eden 
usulün dışında bir başka hususu arz edecekseniz, 
tespit ettiğimiz gündemin dışında size söz vermiş olu
rum, ona benim yetkim bulunmamaktadır. Takdir 
zatıâlinize aittir. 

AYHAN FIRAT — Peki efendim. 
BAŞKAN — Yetki belgesini okutuyorum efen-

dim* 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

5.11.1980 tarihli ve 2334 sayılı Kanun Değişik
liğine ait Kanun Teklifinin Yüce Meclisinizde gö
rüşülmesi sırasında hüviyeti aşağıda yazılı kişinin 
Bakanlığımı temsile yetkili olduğunu saygılarımla 
arz ederim. 

Kaya ERDEM 
Maliye Bakanı 

Adı, Soyadı : Görev Unvanı : 

Saim KIRGÖZ Müsteşar Yardımcısı 

6S1 — 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 16.40 

BAŞKAN : Başkanvekili Fenni İSLİMYELt 
KÂTİP ÜYELER : Kamer GENÇ, Mehmet PAMAK 
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BAŞKAN — Bütçe - Plan Komisyonu Raporu
nun okunup okunmamasını oyunuza sunuyorum. 
Okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Kanun Teklifinin geneli üzerinde konuşmak is
teyen arkadaşlarımız var mı efendim?.. 

Buyurun 'Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, Yüce Mecli

sin sayın üyeleri; 
Biraz önce bir yasayı burada üç kere oyladık. 

Daha önce de arz etmiştim, bu bizim İçtüzüğümü
zün 115 inci maddesi değişmediği müddetçe... 

BAŞKAN — Sayın Fırat, beni o kadar müşkül 
vaziyette bırakıyorsunuz ki bu ifadenizle... 

AYHAN FIRAT — Konuya geçiyorum efen
dim t 

BAŞKAN — Lütfen konu içinde fikrinizi ifade 
edin, 

AYHAN FIRAT — Muhterem arkadaşlarım; 
Gene bir yasa önümüzde, gene gerekçenin okun

mamasına karar veriyoruz ve ondan sonra bir ka
nunun bazı maddelerine bazı fıkralar eklenmesi veya 
kanuna bir madde eklenmesi görüşülüyor. Bu ko
nuda komisyonlardan da gerekli izahatı maalesef ala
mıyoruz. Alamayınca burada tereddüt hâsıl oluyor. 

Benim arzım şudur : Gene gerekçenin okunma
sından vazgeçildi. Sıkışık dönemlerde eğer komis
yonlar bizi tatmin edecek bilgiyi bu kürsüden bize 
veremezlerse, ben bundan sonra bu şekilde geçecek 
bütün tasarıların aleyhinde olacağım, bunu arz et
mek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Teklifin tümü üzerinde görüşmek isteyen başka 

bir arkadaşımız?.. 
'Buyurun Sayın Kantarcıoğiu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; 

Tarihinde de görüleceği gibi bu Teklif, Kasım 
ayının başlarında ve (12 Eylül Harekâtının) akabin
de ele alınmış idi, o zaman sadece Millî Güvenlik 
Konseyi vardı, 2333 ve 2334 iki kanun tasarısını 
Devlet Personel Dairesi olarak yukarıda hazırlamış
lardan birisi bulunduğum için kısaca arz etmek isti-
yorum< 

Başlığına saygı gösterilmek suretiyle ufak bir de
ğişiklik dahi yapmadan güzel bir Teklif hazırlan
mıştır. Yani bu Teklif Millî Güvenlik Konseyine 
karşı (Çünkü teklif onlarındı) bir durum olmasın 

diye bir madde olarak üzerine eklenmiş idi, gayet 
yerindedir. Sonra, hiç bir değişiklik yapmadan Da
nışma Meclisindeki bu kilitlenen durumu da aydın
latmak ve çalışanları da mağdur etmemek için hazır
lanmış bir Tekliftir. En kısa bir zamanda kısa bir 
şekilde, müspet görüşlerinizle çıkacağına kaniim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı

oğlu, 
Söz almak isteyen başka bir üyemiz?.. Yok. 
Sayın Komisyon bir açıklamada bulunacak mı-

siniz?.. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU ADINA TUR

HAN GÜVEN — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU ADINA TUR

HAN GÜVEN — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Maruzatım kısa olacaktır. Biraz evvel bir arka

daşımızın da beyan ettiği üzere, 1980 yılında 2334 
sayılı bir Kanunla Millî Güvenlik Konseyi Genel 
Scikreterlıiğinde görevlendirilecek uzman personele 
ıhir ödeme yapılması Ikarara bağlanmış idi. Bu dö
nemde yüksek malumları olduğu üzere, Kurucu Mec
lis Hakkındaki Kanun yürürlüğe girmemişti. Bila-
hara 2485 sayılı Yasa yürürlüğe girince, bu !kez Da
nışma Meclisinde, yani Kurucu 'Meclisin bir kana
dımı oluşturan Danışma Meclis'inde gelecek, (izahatta 
bulunacak ve görevlendirilecek uzman personele de 
bir ödeme yapılması zarureti hâsıl olmuştur. Bu Millî 
GüvenJıilk Konseyinde yapılan lişlemlerde geçerlidir, 
bir kanadını oluşturan Danışma Meclislinde de 'bu 
noiksanliik tamamlanmak maksadıyla Sayın Özgöker 
ve arkadaşları tarafından bu Kanun Teklifi verilmiş, 
Komisyonumuzda görüşülmüş ve Ikarara 'bağlanmıştır. 

Arz ederim efendim. 

'BAŞKAN — Teşeikkür ederim Sayın Güven. 
Teklifin tümü üzerinde bir başka söz almalk is

teyen arkadaşımız bulunmamaktadır. Bu itibarla 
maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

ıMadde »1 'i okutuyorum. 

5.11.1980 Tarih ve 2334 Sayılı Milî Güvenlik Konse
yi Genel Sekreterliğinde Görevlendirilecek Uzman 
Personele Yapılacak ödemelere Dair Kanunun Adı 
İla Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka

nun Teklifi 
IMADDE 1. — 5 . 1(1 . 1980 tarih ve 2334 sayılı 

Kanunun adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

i 
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'«Kurucu Meclise Bilgilerinden Yararlanmak 
Maksadıyla Çağrılacak Uzman Personele Yapılacak 
Ödeme Haikkında Kanun». 

'BAŞKAN — 1 linçi madde üzerinde söz almak 
isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(Madde T yi okutuyorum. 
MADDE 12. — 5.11.'19I8Q Tarih ve 2334 sayılı 

Kanunun 2 noi maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 2. — Millî Güvenlik Konseyi Genel Sek
reterliğinde veya Danışma Meclisi Başkanlığında gö
revlendirilmek, bilgilerinden yararlanmak üzere, veya 
2485 sayılı Kanunun 21 inci maddesi gereğince, aslî 
görevlerinin veya işyerlerinin ^bulunduğu mahal dışına 
çağrılanlara, yol masrafları ile barındırma ve yemek 
giderleri, Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği 
ve Danışma Meclisi Başkanlığınca kendi bütçelerinin 
(«diğer personel giderleri» tertibinden karşılanır. Söz 
konusu kişilere 'Ö24İ5 sayılı Kanuna göre yevmiye öden
mez. 

«BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 
»isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 

M'addeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde ka'bul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 13. — 5 . 111 . 1980 tarih ve 23134 sayılı 

Kanunun '5 İnci maddesi (aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

'Madde 5. — Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin 
hususlar, Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği 
ve Danışma Meclisi 'Başkanlığınca hazırlanacak bir 
yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — 'Bu madde üzerinde söz almak is
teyen sayın üyemiz?.. Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Ka'bul edenler... Etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum. 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun 3 üncü mad

desinde öngörülen yönetmelik hazırlanıp yayınlanın-
caya kadar Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterli
ğince bu 'konuda düzenlenmiş olan Yönetmelik Da
nışma Meclisi bakımından da uygulanır. 

ıBAŞKAN — Geçici madde 1 üzerinde söz al
mak isteyen sayın üyemiz?.. 

SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkanım. 
IBAŞKAN — Buyurun Sayın Kurtoğlu. 

iSERDA KURTOĞLU — Kısa bir maruzatım var. 
Kanun tekniği 'bakımından ıkıyasen tabirini kul

lanmakta yarar vardır; çünkü ıbu Yönetmeliği açar
sak «'Danışma Meclisi» lafı yok burada. Hep «Gü
venlik Konseyi, Güvenlik Konseyi» var. Yani «Kıya-
sen» sözü burada kanun yapma tekniği bakımından 
doğru olur kanaatindeyim. 

ıBAŞKAN — Evet, lütfedin efendim onu. 
SERDA KURTOĞLU — «Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreterliğince ıbu konuda düzenlenmiş olan 
Yönetmelik ıkıyasen Danışma Meclisi bakımından da 
uygulanır.»' 

BAŞKAN — «Kıyasen Danışma Meclisli bakı
mından da...» o cümle biraz... 

SERDA KURTOĞLU — ı«Kıyasen Danışma 
Meclisi için de 'Uygulanır.» 

ıBAŞKAN — Hal, şimdi, «Kıyasen Danışma Mec
lisi için...» 

SERDA KURTOĞLU — Böyle ıbir ifade gere
kiyor. Aksi takdirde lafzen hiç alakası yoık. 

'BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyorlar mı 
efendim? 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU ADINA TUR
HAN GÜVEN — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — «Yönetmelik kıyasen Danışma Mec
lisi için de uygulanır» şekline geliyor. 

İSERDA KURTOĞLU — Evet «de», «Dahi» ma
nasına. 

BAŞKAN — Evet; de, dahi manasında, «için de.» 
Evet, «İçin de,» dahi manasında. 

Mutabık mıyız efendim? Bu şekliyle... 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU ADINA TUR

HAN GÜVEN — Mutabıkız efendim. ı«de» dahi an
lamında kullanılıyor. 

BAŞKAN — Evet, dahi anlamında kullanılıyor. 
Evet, 'bu tashihle oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler. Geçici madde 1 kabul edil
miştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum. 

MADDE 4. — 'Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

'BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... 4 üncü madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 5. — 'Bu kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu, Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri ve 
Danışma Meclisi ©aşlkanı yürütür. 
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IBAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üyemiz?.. Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kaibul edenler... Etmeyen
ler... 'Madde ıkabul edilmiştir. 

Kanun Teklifinin leh ve aleyhinde konuşmak is
teyen bir üyeye söz vermek (istiyorum. Söz isteyen 
sayın üyemiz?.. Yok. 

'Bu itibarla tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Teklif 'hıayıdı ve uğurlu olsun. 
Teşekkür ederim. 

5. — Orman Genel Müdürlüğü 1968 Bütçe yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Orman 
Genel Müdürlüğü 1968 Bütçe Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnce
leme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/194) (S. Sa
yısı : 147) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
öundemiırüizde Orman Genel Müdürlüğü 19i6'8 

Bütçe yılı Kesinhesabına Ait Kanun Tasarısı, aym za
manda Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sa
yıştay Komisyonu Raporu bulunmaktadır. 

Komisyon Başkanımız?.. Burada. 
Hükümet?.. Hükümetten 'kimse ibulünmamalktadır. 
(HAMIZA EIROĞLU — Sayın Başkanım, müsaade 

eder misiniz?.. 

2. — Danışma Meclisi Başkanvekili Fenni İslim-
yeli'nin Danışma Meclisi Genel Kurul ve Komisyon
larının bugüne kadar yaptığı çalışmalar hakkında 
açıklaması. 

BAŞKAN — Muhterem üyeler; 
'Birleşimi kapatmadan önce bir bilgiyi sizlere 

sunmak istiyorum. 
Danışma Mıeclisi Genel Korulu 23 Bfcim 19181 ta

rihinden bugüne kadar 1İ1I8 Birleşim ve 223 oturum 
yapmış, toplam 48i5 saat çalışmış bulunmaktadır. 

IBu süre zarfında, 106 ikamın tasarısı Meclisimiz
ce Ikaibul edilmiş, i20 kanun tasarısı Hükümetçe geri 
alınmış, 5 kanun tasarısı matbaada basım safhasın
da bulunmaktadır. 

Komisyonlarda görüşülmekte olan tasarı sayısı 
lise 74'ıtür. 

Meclisimize üyderimizce yapılan ıkanun teklifle
rinden 1'8'i Genel Kurulumuzda ka'bul edilmiş, 9 tek
lif geri alınmış, 29 teklif ise komisyonlarda görüşül
me safhasındadır. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
DANIŞMA MECLÎSİ HESAPLARINI İNCELE

ME VE SAYIŞTAY KOMİSYONU BAŞKANI 
HAMZA EJROĞLU — Biz bunu Sayın Başkanlığa 
arz etmiştik. Orman Genel Müdürlüğünün 19Ö8 ve 
onu izleyen yıllarının kesinhesap kanun taşanları 
Koımisyonumuzdan çıkıp Başkanlığa havale edilmiş
tir. Hepsinin ıhirlikte görüşülmesini arzu etmiştik. O 
bakımdan ileriıki günlerden bir günkü gündemde 
görüşülmesini rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 
Esasen bir Hükümet temsilcisü de bulunmamak

tadır. Teklif ettiğiniz veçihile işlem yapılacaktır. 
(HAMZA BROĞLU — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
6. — 1.4.1933 Tarihli ve 2133 sayılı Devlet Ki

tapları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 2 nci 
Maddesine 7380 Sayılı Kanunla Eklenen ve 1733 Sa
yılı Kanunla Değiştirilen İkinci Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komis
yonu Raporu. (1/412) (S. Sayısı : 152) 

BAŞKAN — Gündemimizin 5 inci maddesi son 
maddesi, Devlet Kitapları Mütedavil' Sermayesi Hak-
kındalki Kanunun Bazı Maddelerinde değişiklik ya
pılmasına mütedairdir, 

Millî Eğitim Bakanlığını temsil eden bir yetkiili?.. 
Bulunmamaktadır. 

IBu itibarla gündemimiz sona ermiştir. 

L KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

Meclisimizin lıl komisyonu kanun tasarı ve tek
liflerini görüşmek üzere toplam 2 513 saat çalışmış
lardır. 

Bu bilgileri takdirlerimle birlikte bilgilerinize 
sunmakta ve zapta geçirmekte fayda mülahaza et
tim ve bundan Divan olarak mutluluk duyduğumuzu 
ifade etmek istiyorum. (Alkışlar) 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Balkanım, 

izin verir misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hamitoğulları. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI —- Sayın Başkanım; 
Verdiğiniz değerli bilgiler (için çok teşekkür ede

rim ve Kurucu Meclisin ister Danışma Meclisi ka
nadı, ister diğer kanadı olsun 'bundan sonra da mem
lekete hizmet sunmada ne denli faaliyeti olduğunu 
lütfettiğiniz bilgiler göstermektedir; ama zannediyo
rum ki, elinizin altında varsa, 19(72 - 1980 arasındaki 
dönemde Senatonun da ne kadar toplantı yaptığını, 

IV. - BAŞKANLIK DİVANININ GEN 
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'bir mukayese yapmak imkânı vermek üzere acaba 
söylemek imkânınız var mı efendim? Varsa istirham 
edecektim. 

©AŞKAiN — Sayın Hamitoğulları, böyle ıbir im
kâna şu anda sahip değilim; ama zaımedliyorum, 
tetkik edilirse Danışma Meclisinin, bu eslkü mesaile
rin fevkalade üstünde fair mesai verdiği mutlaktır 
ve zannediyorum bu çatımın tarihinde bir rekordur. 
Ama böyle !bir mukayeseye gerek olmadığı da bir 
gerçekti^ 

Danışma Meclisi, tarihî görevini bundan sonra da 
aynı vazife anlayışı içinde şüphesiz İki devam ettire
cektir. 

iSayın üyeler; 
12 Ağustos 19&2 Pazartesi günü saat 9.30"da top

lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

Kapanma Saati : 17.00 
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Danışma Meclisi 
GÜNDEMİ 

118 İNCİ BİRLEŞİM 

8 Temmuz 1982 Perşembe 

Saat : 9.30 

1. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. — SEÇİM, 

3. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELfîN İŞLER 

1. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe - Plan ve Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/124) 
(S. Sayısı : ,163) (Dağıtma tarihi : 7.7,198'2) 

2. — Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER 
ve 1>5 arkadaşının, 5.11.1980 Tarih ve 2334 Sayılı 
«Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinde Gö-
revlendirilecelk Uzman Personele Yapılacak Ödeme
lere Dair Kanun» un Adı ile Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve ıBütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (2/38) {S. Sayısı : 145) (Dağıt
ma tarihi : 23.6.19İ&2). 

X 3. — Orman Genel Müdürlüğü 1968 Bütçe yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk BUdirarmnin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay 'Başkanlığı Tezkeresi ile Orman 
Genel Müdürlüğü 1968 Bütçe Yılı Keşinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnce

leme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/194) (S. Sa
yısı : 14İ7) (Dağıtma tarihi: 24.6.1982) 

A. — Danışma 'Meclisi Üyesi Mustafa ALPDÜN-
DAR ve 24 arkadaşının, Emekli Sandııkları ile Malu
liyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortaları Kanunlarına 
Tabi Hizmetlerin Birleştirilmesine İlişkin, 5.1.il961 
Tarihli ve '228 Sayılı Kanunun 28.1.1970 Tarihli ve 
1214 Sayüı Kanunla Değişilk 10 uncu Maddesinin De-
ğlşıfcirimesi Hakkında Kanun Teklifi ve Mıalî İşler 
Komisyonu Raporu. (2/115) (S. Sayısı : 150ı) (Dağıtma 
tarihi : 25.6.1982) 

5. — 1.4.1933 Tarihli ve 21'33 sayılı Devlet Ki
tapları MütedaVil Sermayesi Hakıkında Kanunun 2 
nci Maddesine 7380 Sayılı Kanunla Eklenen ve 1)733 
Sayılı Kanunla Değiştirilen İkinci Fıkrasının Değiş-
ıbirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Ko
misyonu Raporu. (1/41İ2) (S. Sayısı : 1512) (Dağıtıma 
tarihi : 28.6.19&2) 

6. — Danışma Meclisi Üyesi Muammer Yazar ve 
10 arkadaşının, 22.4.1962 Tarihli 44 sayılı «Anaya
sa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanıun»un 56 ncı Maddesinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun TeUdıifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu. (2/47) (S. Sayısı : 153) (Dağıtma 
tarihi : 38.6,1982) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 153 

Danışma Meclisi Üyesi Muammer Yazar ve 10 Arkadaşının, 
2 2 . 4 . 1 9 6 2 Tarihli, 44 Sayılı «Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu 
ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun »un 56 ncı Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komis

yonu Raporu. (2 /47) 

DANIŞMA MECLİSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

22.4.1962 tarih ve 44 sayılı «Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun»un 
5'6 net maddesinde değişiklik yapılmasına dair olan kanun teklifi ekli olarak sunulmuştur. 

Gereğine .delâletleri saygıyla arz olunur. 26.5.1982 
Muammer YAZAR A. Mümin KAV ALALI İsa VARDAL 

Feridun GÜRAY Özer GÜRBÜZ Serda KURT OĞLU 

Fevzi UYGUN ER İmren AYKUT Mustafa ALPDÜMDAR 

B. Sami D AÇ E Ertuğrul Zekâi ÖKTE 

GEREKÇE 

Kuruluş ve Yargılama Usulleri 22.4.1962 günlü, 44 isayıUı Yasa ile düzenlenmiş bulunan. Anayasa Mahke
mesinin çalışmalarında, Genel Sekreterlik görevinin Yasaca memur statüsündeki personel eliyle yürütülmesinin 
öngörülmüş bulunmasına karşılık bu personelin hizmetin gerektirdiği bilgi, tecrübe ve tahsilden yoksun olması 
nedeniyle istenen verimin sağlanamamış bulunduğu ve Genel Sekreterliğin uzun süre boş bırakılmasının yeğ
lendiği görülmektedir. Kaldı ki, Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri ile Genel Sekreterlik görevini vekâleten 
yürüten Genel Sekreter Yardımcısının istekleri üzerine, kimi personelin de 13.11.1981 günlü, 2559 sayılı Yasa 
hükümlerinden yararlanarak emekliye ayrılmaları nedeniyle halen Anayasa Mahkemesinde 'bu görevi istenilen 
biçimde ve bilinçli olarak yürütebileeck tahsil, bilgi ve tecrübeye sahip eleman da bulunmamaktadır. Gerçek
ten, 'Anayasa Mahkemesinin gerek Cumhurbaşkanlığı, Parlamentlo, Hükümet, Bakanlar ve diğer Yüksek Yargı 
Organları «ile ilişkileri, gerek aralıksız sürmekte olan Yüce Divan çalışmalarının mahiyet ve gerekleri, Genel Sek
reterlik görevinin memurlar eliyle değil Mahkemede görevli ve bu işi yürütebilecek hukukî Ve idarî bilgi, tahsil 
ve kamu hizmeti tecrübesine sahip hâkim statüsündeki raportörler eliyle yürütülmesini zorunlu kılmaktadır. Ni
tekim görevin niteliği dikkate alınarak Yargıtay ve Danıştay gibi Yüksek Yargı Organlarında sözü geçen göre
vin üye statüsündeki kişilerce yürütülmesi ilgili yasalarda yer verilen hükümlerle olanaklı kılınmıştır. 

Anayasanın 134 üncü maddesinin son fıkrası «Hâkimler, Kanununda belirtilenlerden başka genel ve özel 
hiç bir görev alamazlar» kuralını koyduğundan ve 44 sayılı Yasada izin verici özel bir hüküm bulunmadığın
dan Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliğinin vekâleten dahi olsa raportörlerden biri eliyle yürütülmesi ola
nak dışıdır. 

Anayasa Mahkemesinin diğer Yüksek Yargı Organlarının sahip olduğu hukukî olanağa kavuşturulması yö
netimsel çalışmalarda ve Mahkemenin öteki kurum ve kuruluşlarla ilişkilerinde yetenekli personel yokluğun
dan kaynaklanan aksamaları ve bu aksamaların yargısal çalışmaları oluımisuz yönde etkilemesini önleyeceği 
gibi, asıl görevi üzerinde kalmak üzere bu görevi de yürütmekle görevlendirilecek raportlörlere bu iş için ayrıca 
herhangi bir ütret de ödenmeyeceğinden, atamanın dışarıdan yapılması haline göre yılda en az 500 bin lira do
layında bir tasarruf da sağlanabilecektir. 
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Belirtilen nedenlerle ve Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliği görevinin bu Mahkemede görevli rapor
törler arasından, asıl görevleri üzerlerinde kalmak üzere, Anayasa Mahkemesi Başkanının seçeceği birisi (tara
fından yürütülmesine hukuikî olanak sağlanması amacıyla 44 sayılı Yasanın 56 ncı maddesinde değişiklik ya
pılmasını öngören yasa teklifi hazırlanmıştır. 

Adalet Komisyonu Raporu 

T.C. 
Danışma [Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 2/47 
Karar No. : 59 

23 Haziran 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Üyesi Muammer Yazar ve 10 arkadaşının 22.4.1962 tarihli, 44 sayılı «Anayasa Mahkeme
sinin Kuruluşu ve Yargılalma Usulleri Hakkında Kanun» un 56 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması Haikkında 
Kanun Töklifi Komisyonumuzca, Teklif sia'hibi, ilgili Bakanlık temsilcisi ve Anayasa Mahkemesinden bir yet
kilinin 'iştirakiyle incelenip görüşüldü. 

Teklifin (gerekmesi uygun görüldü. Başlığına «ve» ilave edilerek, birinci madde yapılan redaksiyon değişikliği 
ile iki ve üçüncü maddeler aynen kalbul «dildi. 

Raporumuz Danışma Meclisi Genel Kuruluna sunulmak Ü2fere saygıyla arz olunur. 

Rıfat BAY AZIT 
iBaşkan 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Necip BİLGE 
Üye 

Necdet GEBOLOĞLU 
Üyö 

S. Feridun GÜRAY 
Üye 

M. Fevzi UYGUN ER 
IBaşkanıvekili 

Alâeddin AKSOY 
füye 

(Bulunamadı 

Bekir Sami DAÇE 
Üyö 

Halil GELEN DOST 
Üye 

İsa VARDAL 
Üye 

Enis MURAT OĞLU 
ISözcü 

İbrahim BARANGİL 
(Üye 

Halil ERTEM 
Üye 

A. Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

Şerafettin YARKIN 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 153) 



DANIŞMA MECLÎSİ ÜYESİ MUAMMER YA
ZAR ve 10 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

22 . 4 . 1962 Tarihli, 44 Saydı «Anayasa Mahkeme
sinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nun »'un 56 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 22 . 4 . 1962 tarihli, 44 sayılı Ana
yasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri 
Hakında Kanunun 56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Personelin Tayini : 

Madde 56. — Geçici raportörler arasiından Anaya
sa Mahkemesi Başkanınca seçilen bir raportör, asıl 
görevine ek olarak Anayasa Mahkemesi Genel Sekre
terliği görevini yapar. 

il 8 inci madde hükümleri saklı olmak üzere me
mur kadrosundaki personelin tayinleri Anayasa Mah
kemesi Başkanı tarafından yapılır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür, 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

22.4.1962 Tarihli ve 44 Sayılı «Anayasa Mahkeme
sinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nuncun 56 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE T. — 22,4.1962 tarihli ve 44 sayılı Ana
yasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri 
Hakında Kanunun 56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Personelin Tayini : 

Madde 56. — Anayasa Mahkemesi Başkanınca 
geçici raportörler arasından seçilen bir raportör, asıl1 

görevine ek olarak Anayasa Mahkemesi Genel Sekj 

reterliği görevini yapar. 
il 8 inci madde hükümleri saklı olmak üzere me

mur kadrosundaki personelin tayinleri Anayasa Mah
kemesi Başkanı tarafından yapılır. 

MADDE 2. — Teklifin ikinci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin üçüncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi '(S. Sayısı ; 153) 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 150 

Danışma Meclisi Üyesi Mustafa Alpdündar ve 24 Arkadaşmm 
Emekli Sandıkları ile Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortaları 
Kanunlarına Tabi Hizmetlerin Birleştirilmesine İlişkin, 5.1.1961 
Tarihli ve 228 Sayılı Kanunun 28.1.1970 Tarihli ve 1214 Sayılı 
Kanunla Değişik 10 ncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka

nun Teklifi ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (2 /15) 

Danışma Meclisi Baçfoarihğma 

Emekli Sandıkları ile MaluKiyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortaları Kanunlarına tabi hizmetlerin birleştirilmesi 
.hakfkınidalki 5.il. 1961 tarih ve 228 sayılı Kamunun Bazı maddelerini değiştiren 28.1.1970 gün ve 1214 sayılı 
Kamunun 10 ncu maddesinde değiiş'Mik yapıümıasına 'ifi'şkli/n Kamun telklMfi ve gerekçesi ilişikte sıurouıtauşjtur. 

Arz ederiz. 7 . 1 . 1982 

Mustafa ALPDÜNDAR Ali Nejat ALPAT Vahap GÜVENÇ 

Nazmı ÖNDER Ertuğrul Zekai ÖKTE Fikri DEVRİMSEL 

Kamer GENÇ İbrahim GÖKTEPE Mehmet PAMAK 

Muhsin Zekai BAYER Ahmet Senvar DOĞU Orhan BAYSAL 

Akif ERGİN AY Ender CİNER Kâzım ÖZTÜRK 

Muzaffer ENDER Ertuğrul AL ATLI A. Güngör ÇAKMAKÇI 

İmren AYKUT Feridun Ş. ÖĞÜNÇ Lütfullah TOSYALI 

Yılmaz ÖZMAN Mahmut AKKILIÇ Atalay PEKÖZ 

Cevdet KARSLI 
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EMEKLİ SANDIKLARI İLE MALULİYET - İHTİMAIRLİK VE ÖLÜM SİGORTALARI KANUN
LARINA TADİ HÎZİMlETLERlİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDAKİ 5.1.19161 TARIÎ1H VE 228 SAYILI 
KANUNUN DAZI MADDELERİNİ DEĞİŞTİREN 28.1.1970 GÜN VE 11214 SAYILI KANUNUN 10 

UNCU MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAFILMIA|S1N|A ILfâKlN KİANUN TEKLİFİ 

GBRİBKÇESİ : 

Sdsyal Güvenlik, 'kişilerin yaşlılık ve malûllüklerinde kenldiferine, ölümlerinde halk sahipleriıne hayatlarını 
devaım etltiirdbiflrrBeiltori içlin belirli ve devamlı bir gelir sağlamayı amaçladığından, 28.U1970 gün vie 1214 sa
yılı Kanunl'a değişjilk 228 sayılı Kanıun ile de çeşitli sosyal Güvenlik Kuruluşlarınlda geçen hizmet sürelerimin 
aynı amaçla blMeşitiinilmesi sağlandığımdan, bir konruıma talbi görevlden ayrılıp kesenek veya prim iadesi, toptan 
öldeme almış olanların veya bu halkları zamanaışıımına uğrayan paralarını, yinıe bu maldldödie getirilen şarltl'aırla 
ialde etmeleri hal'inlde biriieştirrnidde nazara ataması gerdkli görrülımdkitddir, 

Yine aynı amaçla, kurumlardan birine talbi görevden ayrılan ve kesenek, prlim iadösıî veya toptan ödeme
ye halk kazanıp, bu parafları almadan başlka bir kuruma talbi göreve grenlere kesendk, pilim ve toptan ödeme
lerinin verilmemesi hülklme bağlanmıştır. Maddemin (C) benkl'inde, Sosyal Güvenlik Kuruluşlarmın biründen 
aylık bağlanmış veya aylik hakkını kayhdtlmiş bulunanların, aylık bağlanimasına esas olan sürelerimtiım diğer 
Sosyal Güvenlik Kuruluşlarında geçmfiş ve geçecek süre ile birlleştiıülhnemıes'inli gerektinmdklfcedir. 

(Ancak, bir istisna olaralk malullük ve vazlilfe malullüğü aylığı bağlananlarldian konltriol muayeneleri sonu
cunda aylığı kesilm'iş ve tdkrar Sosyal Güvenlik Kuruluşjlarındaın herhangi birinde işe girenlerde, bu kuruluş
lardan emekli aylığı bağlandıktan sonra T.C Emekli Sandığına ta'bii dalirelende emeklilikle ilgillli işe girenlerin 
veya seçilenlerin tdkrar hizmet birleştirıme halklarından yararlanımıaları geııdkırnekftddiir. 

IMaldddddki «aylılk ataı'a halklkını kaylbetm'iış bulunanlar»Wan maltosat, 5434 sayılı Kanunun 92 rwdi mad
desi uyarıniöa, Türlk Vatandaşlığından çıkarılmaları, Türlk Valtanldaışllığını bırakmaları, yabancı memleket 
uyruğuna girmeleri, Hükümetten izlin allmaklsızın yabancı memldkeltlerde görev kalbul ûtmelerü ne/dlen'iyle 
emdkflilk hakiki düşenlerle, Sosyal Güvenlik Kuruluşları Kanıunlarırida yer alan sükûtu halk süreleri nede
nliyle aylılk hakkını kayfbddenileıld'ir, 

IHer kesim Sosyal' Güvenlik emeklisi, işçi, memur veya esnaf, seçilmlıe yen'ilden görev alıp, çalışanlar dahil 
yeni görev aldıkları Kurumun bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Kuruluşu mevzuatı gereği işjtirakçü olduktan 
slonra geçecek yeni hizmetleri ile tahsis taftdblinde bulunacakları zaman eslki hizmetlerinin en son tabi buliun-
duMarı Sosyal Güvenlik Kuruluşunda birleşjtirillmeısi hakkı esasen mevduatımız gerdği bir halktur, 

IDu halklkını tesliımin'de yapılacak uygulamalara açıklılk getirmek amacıyla hazırlanmış bu Kanun tekliifi 
Hiç bir kurum ve ku/rultuşa yeni btir malî yükümlüllıük getirmemektedir., 

Danışma Meclîsi <S. Sayısı : 150) 
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T.C, 
Danışma Meclisi 

Malî İşler Komisyonu 
Esas No. : 2/15 
Karar No. : 39 

Malî İşler Komisyonu Raporu 

17 Haziran 1982 

YÜKSEK (BAŞKANLIĞA 

Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALPDÜINİE^A'R ve 24 Arkadaşının, Emekli Sandıkları ile Maluliyet, 
İhtiyarlık Ve Ölüm Sigartalları Kanunlarına Talbi Hizmetlerin ÖideşltidUmıe^ne İlişkim 5.1 ..1961 Taıtilhli ve 228 
sayılı Kanunun 28.1.11970 TariMi ve 12)14 sayılı Kanunla Ddğiış'ilk 10 ncaı Maıddesidin DeğjişttMImesi Halklkında 
fcanun tcfldlifi, Hükümet temsiıllöileri'nin de görüşü alınaralk 17.2J19I82, 14.6jl9&2 ve 17.6,1982 tarihli birleışjtfn-
lertiıılde görüşülmüştür. 

Gerdkçe'de açManfdığı üzere ; 
1İ214 Sayılı Kanunla 'değişlik 228 sayılı Kanun hükmıünün, yaraırtenanlar açısınldan eiksiklk ve eşitösıizliğe 

yol açması nedeniyle halktın tesliımiaçısından bir değişikliğe mulhltaç buluınlduğu dikkate alınarak, tdkl'if Ko-
mlisyoınumuzca değiştirilerek beniimisenmiş'tür. Başlılk da buna paralel olarak degiışjtirilmliştir. 

TeMlifle, saidece 10 ncu maJddemiın c beridinlde değişiklik yapıtoalsı amaiçlanldı.ğı halde, bütün maldküenin 
yazimış olduğu, saidece c beridinlde getirilen degişjlkligi'nı konu alınalbileceğji dlüşünüllmüş ve 1 nci madde bir 
önerge üzerine yeni şeMiyle kabul edilmişitir. 

Telklİfin 2 ve 3 r«cü maddelerimi aynen kaSbul eiden KiomÜsyionumuz; telklifim tümünü de ka'bül etrriiştlir. 
Gereğinin ifası dilelğityle işbu raporumuz Yüksek Başjkanllıiğa saygı ile sunulur., 

Süleyman Sırrı KIRIOAİLI 
Başkan' 

Son toplantı ve oylamakla 
bulunamadı 

Bu Ranuntda Sözcü 
Hilmi SABUNCU 

Kâtip 

Erdoğan BAYIK 
Üye 

Doğan GÜRBÜZ 
Üye 

M. Velid KORAN 
Üye 

İsmail ŞENGÜN 
BaştkanvelkSli 
Çelkümseriııı 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Üye 

Muzaffer ENDER 
Üye 

Salih İNAL 
Üye 

Hamdi ÖZER 
Üye 

Muhalifim 

Mehmet PAMAK 
Sözcü 

Recai BATURALP 
Üye 

Kamer GENÇ 
Üye 

Muhalifim 

Mehmet KANAT 
Üye 

Ragıp TARTAN 
Üye 

Muhalif itti 
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DANIŞMA MECLİSİ ÜYESÎ MUSTAFA ALP-
DÜNDAR VE 24 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Emekîi Sandıkları ile Maluliyet, İhtiyarlık ve ölüm 
Sigortalan Kanunlarınla Tabi Hizmetlerin Birleştiril
mesine İlişkin, 5 . 1 . 1961 Tarihi ve 228 Sayılı 
Kanunun 28 . 1 . 1970 Tarihli ve 1214 Sayın Ka
nunla Değişik 10 {ncu Maddesinin Degiştirümesa 

Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 228 Sayılı 
Kanunun 28 . 1' . 1970 tarihli ve 1214 Sayılı Kanun
la değişik 10 ncu maddesi aşağıdaki sekilide değiştiril
miştir. 

Madde 10. — Bir kurumla ilişiği kesildikten son
ra diğer kurumlardan biri ile ilgilenenlerin, önceki 
kurum veya kurumlarda birikmiş prim ve kesenek
leri geri verilmez, toptan ödemeleri yapılmaz. 

Ancak; 
A) (Kesenek, prim veya toptan ödemelerini al

dıktan sonra diğer bir Sosyal Güvenlik Kurumuna 
tafbi işe girenlerden, aldıkları paralan, 

a)' istekleri üzerine aylık bağlanacak olanların, 
istek tariıhinlden en az 6 ay önce, 

/b) Malullük veya öüm nedenlerimden görevleri 
ile ilgileri kesilenlerin, 60 yaşım dolduranların, T. C. 
Emekli Sandığına tabi görevlerden kurumlarınca 
resen veya yaş haddinden emekliye sevkediıl'enlerin, 
görevlerinden ayrıldıkları tarihten itifbaren 6 ay için
de; 

Kendileri veya hak sahipleri tarafından, aldıkla
rı günden yaitıracakları güne kadar hesaplanacak % 
5 faizi ile birlikte, aldıkları kuruma toptan ödenme
yenlerin, 

!B) (Kesenek, prim iadesi veya top'tan ödeme 
hakkı doğduğu halde paraları zamanaşımına uğra
yanların, zamanaşımına uğrayan paraları, faizsiz ola
rak (A) fıkrasında yazılı süreler içinde kendileri veya 
hak sahipleri tarafından, ilgili kuruma, toptan öde
meyenlerin, 

G) Sosyal Güvenlik Kurumlarından aylık bağ
lanmış (malûllük ile vazife malullüğü aylığı bağla
nanlardan kontrol muayeneleri sonucunda aylığı ke-
isiimiş bulunanlarla T. C. Emekli Sandığına talbi gö
revlere girenler veya seçilenler hariç) veya aylık al
ma hakkını kaybetmiş olanların!, söz konusu devre
lere ait hizmet süreleri yapılacak bMeştirîrnede naza
ra alınmaz. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Emekli Sandıkları ile Maluliyet, İhtiyarlık ve ölüm 
Sigortaları Kanunlarına Tabi Hizmetlerin Birleşti
rilmesine İlişkin 5.1.1961 Tarihli ve 228 Sayılı Kanu
nun 28.1.1970 Tarihli ve 1214 Sayılı Kanunla 'Değiştik 

10 uncu Maddesinin C Bendimin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Emekli Sandıkları ile Maluliyet, 
İhtiyarlık ve Ölüm Sigortaları Kanunlarına Talbi 
Hizmetlerin Birleştirilmesine ilişkin 5.1.196/1 Tarihli1 

ve 228 Sayılı Kanunun 28.1.1970 Tarihli ve 1214 Sa
yılı Kanunla Değişik 10 uncu Maddesinin C Bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Of .Sigorta ve Sandık Kanunlarında belirtilen 
tahsis haklarından faydalanmış olanlardan seçim 
yoluyla veya ihtisasları gereği kamu görevlerine ata
nanlardan daha önce yararlandıkları tahsis halklarını 
durdurmayanların; 
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(Danışma Meclisi Üyesi Mustafa Alpdündar ve 
24 arkadaşının teklifi) 

Ölüm halinde, toptan ödeme ihyalarının yapıla
bilmesi, hak sahiplerinin bu Kanuna göre birleşik 
hizmet süresi üzerinden aylığa mü&tehak olmaları 
şartına bağlıdır, 

'MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer, 

.MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

. . . .> . . 

(Malî işler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

....... 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 145 

Danışma Meclisi Üyesi Nuri Özgöker ve 15 Arkadaşının, 5.11.1980 
Tarih ve 2334 Sayılı «Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterli
ğinde Görevlendirilecek Uzman Personele Yapılacak Ödemelere 
Dair Kanun»un Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (2 /38) 

'Danışma Meclisi Başkanlığına 

5.1ıl J1980 Tarih ve 23314 No. lu «Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinde 'görevlenıdtirilecek uzman 
personele yapılacak ödemelere dair kanun» un ıbaşlık ve foazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tekli
fimiz ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 

Nuri ÖZGÖKER Hamdı ÖZER Yılmaz ÖZMAN 

Necdet ÖZDOĞAN Zeki ÖZKAYA A. Asım İĞNECİLER 

Nermin ÖZTUŞ İsmail ŞENGÜN ha VARDAL 

Bahtiyar UZUNOĞLU Adli ONMUŞ İHalil Erdoğan GÜREL 

Aydın A§KIN Lütfullah TOSYALI Hayati GÜRTAN 

Evliya PARLAK 

G E R E K Ç E 

'Bilindiği gibi Millî Güvenlik Konseyi İMisas Komisyonlarında yasama çalışmaları nedeniyle Ankara ve 
Ankara dışından uzmanlar çağırılmış ve çağırılmakta devam olunmaktadır. Bunların bilgi ve İhtisaslarından 
yararlanılmaktadır. Aynı ihtiyaç Danışma Meclisi Komisyonlarında da hissedilmekte ve Ankara dışından za-
toıan zaman uzman personel çağrılmaktadır. Bunların asgarî giderlerimin <6245 sayılı kanunla karşılanması 
mümkün olmamaktadır. Zira 'bunların bazılıarı bir kaç gün Ankara'da konaiklamak durumunda kalmaktadırlar. 

Bilgi ve ihtisaslarından yaradandiığımız bu gffibi kimselerin yaptıkları asgarî masrafın karşılanabilmesi malk-
Isadıyla 2334 No. lu yasada öngördüğümüz şekilde 'bir değişütkiiğe gerek bulunmaktadır, 

Kanundaki yeni düzenlemeye uygun olarak başlığınida da değişiklik öngörülmektedir. 



_ 2 — 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 
TC 

^Danı^ma Meclisi 
Bütçe - Plan Komisyonu 

tfsas No. : 2/38 
Karar No. : 51 

16 Mayıs 1982 

DANIŞMA MECLÎSt BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meefeî Üyesi Nuri ÖZGÖKiER ve 15 arkadaşının, 5J1I1.1980 tarih ve '2334 sayılı Milî Güven
lik Konseyi Genel Sdkrelterdiğinlde Görevlendirilecek Uzman Personele Yapılacak Ödemelere Da'iir Kanuoun Adı 
ıjle Bazı Maddelerinim Deği'ştirilmesıi Hakikındla Kanun Teklifi ve Gerekçesi, Komisyonumuzun 15.6,;19i8!2 gün
lü 67 nci birleşiminde, Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla görüşüldü. 

Teklif, Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği Komisyonlarına Ödemeler Hakkında Kanun hükümle
rinin Danışma Meclisi Komisyonlarına çağrılacak uzman personele de uygulamasını öngörmektedir. 

Teklifin ıtümü ve maddeleri üzerinlde yapılan tartışmalar sonucunda, maldlde (metinlerinde 'bulunan «No. 
lu» İbareleri kanun tdkniğine uymaması dolayısıyla ,«Sayılı» ibareleri ile değiştirilmiş, 2334 sayılı kanunun 3 üncü 
maddesinde bulunan fakat teklifin aym maddesinde yer almayanı «söz konusu kişilere 6245 sayılı Kanuna 
göre yevmiye ödenmez» cümlesi 3 üncü madde sonuna eklenmiş, «Danışma Meclisine çağırılacak uzman per
sonele yapılacak ödemelere ait yönetmelik yayınlamncaya kadar, herhangi fbir aksamaya meydan verimemek 
için verilen ibiir öneüge dile teklife 1 geçidi maldlde eklenmiş, 2334 sayılı kanunun 7 nci maddesini değiştiren 
4 üncü madde tekliften çıkartılmış, «Yürütme» maddesi olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Turgut KUNTER 
iBaşkam 

Tülay ÖNEY 
Kâtip 

Muhsin Zekâi BAY ER 
Üye 

Akif ERGİN AY 
Üye 

İbrahim GÖKTEPE 
Üye 

Besir HAMİTOĞULLARI 
Üye 

Muzaffer SAĞIŞMAN 
Üye 

A, Lâmi SÜNGÜ 
Üye 

Sodan TUZCU 
Üye 

Tandoğan TOKGÖZ 
Baş'kanvekilli 

Yavuz ALTOP 
Üye 

Orhan BAYSAL 
Üye 

Azmi ERYILMAZ 
Üye 

Özer GÜRBÜZ 
Üye 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üy© 

<Ahmet SAMSUNLU 
Üye 

İbrahim ŞENOCAK 
Üye 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Üye 

Cemil ÇAKMAKLI 
iSözcüı 

, Fuat AZGUR 
ı Üye 

Ahmet Senvar DOĞU 
Üye 

\Abdurrahman Ali GİRMEN 
Üye 

(Turhan GÜVEN 
Üye 

Nazmi ÖNDER 
Üye 

Dündar SOYER 
Üye 

Cahit TUTUM 
Üye 

Osman YAVUZ 
Üye 

Danışma Meclisi l(S. Sayısı : 1(415) 

file:///Abdurrahman


— 3 

DANIŞMA MECLİSİ ÜYESİ NURİ ÖZGÖKER VE 
H5 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

5.11.1980 Tarih ve 2334 No.Iu «Millî Güvenlik Kon
seyi Genel Sekreterliğinde Görevlendirilecek Uzman 
Personele Yapılacak ödemelere Dair Kanun» un Adı 
ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Teklifi 

(MADDE 1. — 5.11.1980 Tarih ve 233/* No. lu 
Kanunun adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Kurucu Meclise Bilgilerinlden Yararlananaik Mak
sadıyla Çağrılacak Uzman Personele Yapılacak Öde
me Hakkında Kanun» 

MADDE 2. — 5.1İJ19İ80 Tarih ve 2334 No. lu 
Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 2. — Millî Güvenlik Konseyi Genel Sek
reterliğinde görevlendirilmek, ıblgierinden yararlan
mak üzere, veya 2485 No. lu Kanunun 21 inci mad
desi gereğince, aslî görevlerinin veya işyerlerinin 'bu
lunduğu mahal dışına çağrılanlara, yol maisrafları ile 
barındırma ve yemek giderleri, Mfflî Güvenlik Kon
seyi Genıel Sekreterliği >ve Danışma Meclisi Başkanlı
ğınca 'kendi bütçelerimin «diğer personel giderleri» ter
tibinden Ikaırşılamr. 

İMADDE 3. — 5.1(1.1980 Tarih ve 2334 No. lu 
Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 5. — (Bu kanunun uygulanmasına ilişiklin' 
hususlar, M i l Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği 
ve Danışma Meclisi Başkanlığınca hazırlanacak bir 
yöndfcmeiık ile düzenlenir. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
»ETTİĞİ METİN 

5.11.198a Tarih ve 2334 Saydı Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreterliğinde Görevlendirilecek Uzman Per
sonele Yapılacak Ödemelere Dair Kanunun Adı ile 

Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi 

MADDE 1. — 5 . İli .• 1980 tarih ve 2334 sayılı 
Kanunun adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

ı«'Kurucu Meclise Bilgilerinden Yararlanmak 
Maksadıyla Çağrılacak Uzman Personele Yapılacak 
Ödeme Hakkında Kanun». 

MADDE 2. — 5.111 Jl9(80 Tarih ve 2334 sayık 
Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştıiril-
miştir. 

Madde 2. — Millî Güvenlik Konseyi Genıel (Sekre
terliğinde veya Danışma Meclisi Başkanlığında görev
lendirilmek, bilgilerinden yaraırlanmak üzere, veya 
2485 sayılı Kanunun 21 inci maddesi gereğince, aslî 
görevlerinin veya işyerlerinin (bulunduğu mahal dışına 
çağrılanlara, yol masrafları ile barındırma ve yemek 
giderleri, Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği 
ve Danışma Meclisi Basjkanlığınca kendi bütçelerinin/ 
«diğer personel (giderleri» tertibinden 'karşılanır. Söz 
konusu kişilere 6245 sayılı Kanuna ıgöre yevmiye öden
mez. 

MADDE 3. — 5 . İl1 . 1980 tarih ve 2334 sayılı 
Kanunun 5 ncli maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 5. — Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin 
hususlar, Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği 
ve Danışma Meclisi Başkanlığınca hazırlanacak bir 
yönetmelikle düzenlenir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun 3 ncü mad
desinde öngörülen yönetmelik hazırlanıp yayınlanın-
caya kadar Milî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterli
ğince (bu konuda düzenlenmiş olan Yönetmelik Da
nışma Meclisi bakımından da uygulanır. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

Danışma Meclisi (S. 'Sayısı : 145) 
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(Danışma Meclisi Üyesi Nuri Özgöker ve 15 (Bütçe - Plan Komisyonunun Kalbul Ettiği Metin) 
Arkadaşının Teklüfi) 

MADDE 4. — 5.IİU.1980 Taröh ve 2334 No. kv MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar 
Kanumun 7 nci madldesii aşağıdaki şdkilde değiştiril- Kurulu, MM Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri ve 
mistir: Danışma Meclisi Başkamyürütür. 

Madde 7. — Bu kamum hü'kümlerinıi Bakanlar Ku
rulu, Miiî Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri ve Da
nışma Meclisi Başkanı yürütür. 
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