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DANIŞMA MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 
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98 inci Birleşim 

9 Mayıs 1983 Pazartesi 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Sayfa 
360 

360:361 
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361 
362 

III. — BAŞKANLIK DÎVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Danışma Meclisinin bundan sonraki 
çalışma dönerrîinde, gündemlerin tanzimi ça
lışma günlerinin ve usullerinin tespitine dair 
Başkanlık Divanı Kararı. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
.1 — Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ta

bi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî İşler ve 
Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları rapor
ları. (1/561) (S. Sayısı : 331) 362:363 

2. — Atatürk Orman Çiftliği Arazisin
den Yüzseksenaîtı'bin Dörtyüzkırkbir Metre
karelik Kısmının Satılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve 
Kooperatifler ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları 
raporları. (1/551) (S. Sayısı : 324) 

3. — Danışma Meclisi Üyesi Kâzım ÖZ-
TÜRiK ve 10 Arkadaşının, Atatürk Orman 
Çiftliği Mülkiyetindeki Bir Kısım Arazinin 
Hazineye ve Gazi Üniversitesine DevredüLme-

363 

Sayfa 
si Hakkında Kanun Teklifi ve Tarım ve Or
man, Köy İşleri ve Kooperatifler ve Bayın
dırlık, Ulaştırma, 'İmar ve iskân, Turizm ve 
Tanıtma komisyonları raporları. (2/80) (S. Sa
yısı : 334) 363:370 

4. — 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 34 
üncü Maddesinin (d) Fıkrasının Değiştiril
mesine ve 43 üncü Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Mililî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Rapo
ru. (1/602) (S. Sayısı: 328) 370:373 

5. — Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî 
Güvenlik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin 
ERSIN'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 49 uncu Maddesine Bir 
Bent Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma, içişleri ve Dışişıleri Komis
yonu Raporu. (2/106) (S. Savısı : 380) 373:375 

6. — Kara Kuvvetleri Komutanı ve Mil
lî Güvenlik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin 
ERSIN'in, Tüfk Silahlı Kuvvetlerinden Ayrı
lanların Kurabilecekleri Dernekler Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişıleri Komisyonu Raporu. (2/53) (S. Sayı
sı : 342) 376:395 
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Sayfa 
7. — Danışma Mecl'isi Üyesi Muzaffer 

SAÖIŞMAN ve 13 Arkadaşının Yükseköğre
timin Son Sınıfında, 4 Yıl Süreli Olanların 
3 üncü Sınıfında 4 Yıldan Uzun Süreli Olan
ların 4 ve 5 inci Sınıfında Bulunup Başarısız
lık Dolayısıyla Belge Alan öğrencilere Yeni
den imtihan Hakkı Verilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporları. 
(2/25) (S. Sayısı: 109 ve 109'a 1 inci Ek) 396:397, 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — Uslam Konferansı çerçevesinde kurulan Bi

limsel ve Teknolojik İşbirliği Komitesinin tslama-
bad'da yapılacak olan ilk toplantısına katılmak üze
re, 10-13 Mayıs 1983 tarihleri arasında Pakistan'a 
gidecek olan Devlet Bakanı M. Nimet ÖZDAŞ'a, 
Devlet Bakanı Mehmet öZGÜNEŞ'in; 

İktisadî İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı Bakanlar 
Konseyinin Paris'te yapılacak toplantılarına katılmak 
üzere 7-10 Mayıs 1983 tarihleri arasında Fransa'ya 
gidecek olan Dışişleri Bakanı llter TÜRKMEN'e, 
Millî Savunma Bakanı Ümit Halûk BAYÜLKEN'in; 

Kore Ticaret ve Sanayi 'Bakanının davetlisi olarak 
8-15 Mayıs 1983 tarihleri arasında Kore'ye gidecek 
olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet TURGUT'a, 
Ticaret Bakanı Kemal CANTÜRK'ün; 

İktisadî işbirliği ve Gelişme Teşkilatı Bakanlar 
Konseyinin Pariste yapılacak toplantılarına katılmak 
ve Avrupa İskân Fonu yetkilileriyle görüşmelerde bu
lunmak üzere 9-10 Mayıs 1983 tarihleri arasında 
Fransa'ya gidecek olan Maliye Bakanı Adnan Ba-

Tmarılar 
1. Dicle Üniversitesi 1981 Malî Yılı Kesinhesap 

Kanun Tasarısı. (1/686) (Başkanlığa geliş tarihi : 
6.5.1983) (D. M. Hesaplarını inceleme ve Sayıştay 
Komisyonuna : 6.5.1983) 

2. Ondokuzmayıs Üniversitesi 1981 Yılı Kesinhe
sap Kanun Tasarısı. (1/687) (Başkanlığa geliş tarihi : 

Sayfa 
8. — 14.6.1973 Tarih ve 1739 Sayılı Mil

lî Eğitim Temel Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/644) 
(S. Sayısı : 374) 397:405 

9. — 13.5.1981 Tarihli ve 2461 Sayılı Hâ
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Rapo
ru. (1/604) (S. Sayısı : 310) 405 

şer KAFAOĞLU'na, Devlet Bakanı Sermet Refik 
PASIN'in vekillik etmelerinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

2. — Lâm'i SÜNGÜ'nün, hastalığı nedeniyle 25 
Nisan 1983 tarihinden itibaren 15 gün müddetle izinli 
sayılmasına dair Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

3. — Milletvekili Seçimi Kanunu Tasarısının 
Maddeleri üzerindeki müzakerelere devam olunarak; 
Geçici Madde 3 ile 37, 38 ve 39 uncu maddeleri kabul 
adildi ve Tasarının maddeleri üzerindeki görüşmeler 
tamamlandı. Tümünün oylaması sonucunda, Tasarının 
ka'bul edildiği bildirildi. 

9 Mayıs 1983 Pazartesi günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 16.20'de son verildi. 

Vefik KİTAPÇIGÎL 
Başkan 

Başkanvekili 

Ali Nejat ALPAT A. Güngör ÇAKMAKÇI 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

6.5.1983) (İD. M. Hesaplarını inceleme ve Sayıştay 
Komisyonuna : 6.5.1983) 

3. Tekel Genel Müdürlüğü 1981 Malî Yılı Ke
sintıesap Kanun Tasarısı. '(1/688) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 6.5.1983) 

4. 7 Arahk 1962 Tarihi ve 128 Sayılı Muvaz
zaf Subay ve Askerî Memurlara Verilecek Elbise ve 

»>-••« 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
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Teçhizat Hakkında 4608 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 
Birinci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı. (1/689) (Başkanlığa geliş tarihi : 
6.5.1983) (Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonuna : 9.5.1983) 

Teklif 
5. Jandarma Genel Komutanı ve Millî Güven

lik Konseyi Üyesi Orgeneral Sedat CÜLASUN'un, 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Kanun Tdklifi. 
(2/119) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.5.1983) (Bütçe -
Plan Komisyonuna : 6.5.1983) 

»•-<« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 

KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, M. Talât SARAÇOĞLU 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Danışma Meclisinin 
98 inci Birleşmini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Danışma Meclisinin bundan sonraki çalış
ma döneminde, gündemlerin tanzimi çalışma günle
rinin ve usullerinin tespitine dair Başkanlık Divanı 
Kararı. 

BAŞKAN — Gündemin sunuşlar bölümünde 
Başkanlığın 'bir sunuşu vardır, okutuyorum. 

Genel Kurula 
1. Halen gündemde bulunan kanun tasarı ve tek

liflerinden önceliği tespit edilenler için özel gündem 
yapılmasına, 

2. içtüzüğümüzün 52 nci maddesi gereğince, sa
lı günleri de Genel Kurul toplantısı yapılmasına, 

3. Bütün kanun tasarı ve tekliflerinin tümü üze
rinde en fazla 6 üyeriin konuşmasından sonra, ye
terlik önergesi verilmiş ve ka'bul edilmiş sayılmasına, 
konuşma sürelerinin 10 da'kika ile sınırlandırılmasına, 

4., Tasarı ve tekliflerin maddeleri ve önergeler 
üzerinde en fazla 5 dakika süre ile konuşulmasına, 
maddeler üzerinde 6 üyenin konuşmasından sonra ye

terlik önergesi verilmiş ve kalbul edilmiş sayılmasına, 
önerge sahibi madde üzerinde konuşmuş ise önerge 
üzerinde de konuşmuş sayılmasına, önerge üzerinde 
en fazla bir lehte b'ir aleyhte konuşma yapılmasına, 

5. Haftada bir günün tekliflere ayrılmasına, 
Karar verilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; konu daha önceden 
Yüce Genel Kurulun ıttılaına arz edilmiş bulunmak
tadır ve sa'bah'ki yapılan toplantıda da bu hususun 
Yüce Genel Kurulun oylarına sunulması tasvip gör
müştür. 

Kararı tümüyle oylarınıza sunuyorum... 

KAMER GENÇ — Teker teker oylayalım efen
dim... 

BAŞKAN — Ka'bul edenler... Kalbul etmeyenler... 
Ka'bul edilmiştir efendim. 

Tek tek yok; sabahleyin bu konu halledilmiştir 
efendim. 

— 361 — 
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IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak j 
Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Malî İşler ve Sağhk ve Sosyal İşler Ko
misyonları raporları. (1/561) (S. Sayısı : 331) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Gündemin «Kanun 
Tasarı ve Töklifleri ile Komisyonlardan Gelen işler» I 
bölümüne geçiyoruz. 

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Ge- I 
çen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Malî İşler ve Sağlık ve Sosyal İşler Korniş- I 
yonlan raporları üzerinde, Seçim Kanunu Tasarısı 
üzerindeki görüşmelere başlamadan evvel görüşmele
rin büyük bölümü tamamlanmış idi. 

Sayın 'Hükümet ve Sayın Komisyon lütfen yer
lerini alsınlar efendim. 

Bu Tasarı üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 
Komisyon ve Hükümet hazır. 

Sayın üyeler; bu Kanun Tasarısında beşinci mad
de ile onbeşinci madde üzerinde verilen önergeler dik
kate alınmak üzere kabul edillmiş, bu nedenle geçici 
ikinci madde de 'bu maddelerin görüşülmesinden son
raya 'bırakılmış bulunmaktadır. 

Bu hususta Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Baş
kanlığından gelen yazıyı okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurulun 21 Nisan 1983 tarih ve 87 nci 

Birleşiminde dikkate alınmasına karar verilen öner
gelerle birlikte Komisyonumuza iade edilen Sosyal 
Güvenl'ik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmet
lerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının, 
beşinci ile onbeşinci maddeleri Komisvonumuzun 27 
Nisan 1983 tarihli toplantısında yeniden ele alınarak 
görüşülmüş ve Komisyonumuz, Tasarının beşinci 
maddecini değiştirmeyerek aynen kabul etmiş, on
beşinci maddesini ise verilmiş olan önerge doğrul
tusunda değerlendirerek Tasarıdan çıkarmıştır. 

On'beşinci madde Tasarıdan çıkarıldığından, bu 
madde ile ilgili olan geçici ikinci maddenin de Tasa
rıdan çıkarılmasına karar verilmiştir. 

Saygılarımızla arz olunur. 
Mehmet AKDEMİR 
Sağlık ve Sosyal İşler 

Komisyonu Başkanvekili 

(1) 331 S. Sayılı Basmayazı 21.4.1983 tarihli 87 
nci Birleşim Tutanağına eklidir, 

BAŞKAN — Sayın Öney; beşinci madde ile ilgili 
bir önergeniz dikkate alınmıştı efendim. Komisyon 
eski metninde ısrar ettiğini bildiren bir tezkere gön
dermiştir. Önergenize katılmıyorlar efendim. Bir açık
lamanız olacak mı?... 

TÜLAY ÖNEY — Hayır Sayın Başkanım, Öner
geyi verdiğim zaman bu konuyu enine boyuna açık
lamıştım. Komisyon böyle takdir etmiş. Benim ila
ve edecek bir açıklamam yok. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Sayın Genç, sizin de bu konuda bir önergeniz 

vardı efendim; dikkate alınmamış, 
KAMER GENÇ — Efendim, önergeniz açıktır. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; Tasarının beşinci mad

desini Komisyon eski biçimiyle huzurunuza getirmiş 
bulunmaktadır. Beşinci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Beşinci 
madde kabul edilmiştir efendim. 

Sayın üyeler; gelen yazıya göre, onbeşinci madde
yi, Sayın Alpdündar'ın önergesi doğrultusunda me
tinden Komisyon çıkarmış bulunmaktadır; yani dik
kate almıştır. Bu nedenle Tasarının onbeşinci madde
si Komisyon Raporuyla birlikte Tasarıdan çıkarıl
mış bulunmaktadır; ayrıca oylamaya gerek yoktur 
efendim. 

Geçici ikinci maddeyi okutuyorum. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce, T. C. Emekli Sandığı dışındaki 
kurumlardan müştereken veya münferiden bağlan
mış vaşlılık veya malullük aylığını almakta iken 

a) T. C. Emekli Sandığı le ilgilenmiş bulunanla
rın, 

b) Avlığı bagiavan kuruma tabi işe girmesi ne-
denivle avlığı kesildikten sonra T. C. Emekli Sandığı 
ile ilgili işe girmiş olanların, 

T. C. Emekli Sandığı ile ilgileri devam eder. 
Bunların aylı'k bağlandıktan sonra geçen bu hiz

metleri hakkında 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa göre müstakilen işlem yapılır. 

Bu madde kapsamına girenlerin daha önce bağ
lanmış aylıklarından doğan hakları saklıdır. 

BAŞKAN — Geçici ikinci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?... Yok. 

Sayın Komisyon buyurun efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Baş
kanım; bu madde onbeşinci maddenin kabulü halin-

— 3$2—-
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de uygulanabilecek bir maddeydi. Onbeşinci madde I 
çıktığından o nedenle artık uygulanma alanı kalma- I 
mıştır. Maddeyi geri alıyoruz. I 

Arz ederim. I 
BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. Teşekkür ederim. I 
Sayın üyeler; Komisyon Geçici 2 nci maddeyi me- I 

tinden çıkardığını beyan etmektedir. Bu nedenle mad- I 
de üzerinde görüşme yapılması mümkün değildir. Ge- I 
cici madde 2 Tasandan çıkarılmış bulunmaktadır. I 

Sayın üyeler; 18 inci maddeyi okutuyorum. 1 
Yürürlük : I 
MADDE 18. — Bu Kanun yayımı tarihini Meyen I 

aybaşında yürürlüğe girer. I 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın I 

üye?... Yok. I 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet 'bir açıklama- I 

nız var mı efendim?... Yok. I 
18 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim. I 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 18 ind madde I 
kabul edilmiştir. I 

19 uncu maddeyi okutuyorum. I 
Yürütme : I 
MADDE 19. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar I 

Kurulu yürütür. I 

BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir açıklamanız 
var mı efendim?... Yok. 

19 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 19 uncu madde kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?... 
Yok. 

Tasarıyı tümüyle oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Tasarı kabul edilmiş
tir. Hayırlı ve uğurlu olsun efendim. 

Sayın Hükümet bir diyeceğiniz var mı efendim?.. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ NACİ ÜNVER — Çok teşekkür ederiz Sayın 
Başkan. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

2. — Atatürk Orman Çiftliği Arazisinden Yüz-
seksenaltıbin Dörtyüzkırkbir Metrekarelik Ktsmınm I 
Satılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım ve Or- I 
man, Köy İşleri ve Kooperatifler ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma korniş- I 
yonları raporları. (1/551) (S. Sayısı : 324) (1) \ 

9 . 5 . 1983 O : 1 
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3. — Danışma Meclisi Üyesi Kâzım ÖZTÜRK 
ve 10 Arkadaşının, Atatürk Orman Çiftliği Mülkiye
tindeki Bir Kısım Arazinin Hazineye ve Gazi Üni
versitesine Devredilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ve Ba
yındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân .Turizm ve Ta
nıtma komisyonları raporları. (2/80) (S. Sayısı : 
334) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Bayındırlık, Ulaştırma, tmar ve İskân, Turizm ve 

Tanıtma Komisyonu Başkanlığının bir tezkeresi var, 
okutuyorum. 

Başkanlığa 
Gündemin 22 nci sırasında bulunan 324 Sıra Sa

yılı Kânun Tasarısı ile 27 nci sırasında yer alan 334 
Sıra Sayılı Teklifin öncelikle ele alınıp görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

A. Fehmi KUZUOĞLU 
Bayındırlık, Ulaştırma, îmar 

ve tskân, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündemin 22 nci mad
desinde bulunan Kanun Tasarısı «Atatürk Orman 
Çiftliği Arazisinden Yüzseksenaltıbin Dörtyüzkırkbir 
Metrekarelik Kısmının Satılması Hakkında Kanun 
Tasarısı.» 

Diğer 27 noi madde ise, «Kâzım öztürk ve 10 
Arkadaşının, Atatürk Orman Çiftliği Mülkiyetindeki 
Bir Kısım Arazinin Hazineye ve Gazi Üniversitesine 
Devredilmesi Hakkında Kanun Teklifindir efendim. 

Her ikisi de Atatürk Orman Çiftliğiyle ilgili oldu
ğu için Gündemin 1 inci sırasına getirilmesi hususu
nu oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Hükümet, Sayın Komisyon lütfen yerlerini 
alsınlar. 

Sayın üyeler; Kanun Tasarısı ile Teklifi aynı iş
lemi ve aynı konuyu kapsadığından birlikte görüştü
rülerek; fakat sonucunda ayrı ayrı oylanacaktır efen
dim. Arz ederim. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 
Hükümetin Yetki Belgesi tamam. 

(1) 324 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna ek
lidir. 

(2) 334 S .Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna ek
lidir, 
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Komisyon raporlarının okunmaması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir efendim; Komisyon raporları 
okunmayacaktır. 

Sayın Komisyon, bu konuda bir açıklamanız ola
cak mı efendim?... 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KAN, TURİZM VE TANITMA KOMÎSYOıNU 
BAŞKANI A. FEHMİ KUZUOĞLU — Efendim, 
açıklama olacak Sayın Genel Kurula. Yalnız Sayın 
Haîil Evliya esas dokümanları almaya gitti; bir da
kika müsaade ederseniz açıklama yapacağız. 

Genelde bir açıklamayı Sayın Aydar yapacaklar 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Aydar, buyurun efendim. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; 

Atatürk Orman Çiftliği sınırları içinden geçecek 
olan Ankara - İstanbul yolu ayrımı, Ankara - Eski
şehir yolu ayrımı (Atatürk Orman Çiftliği duble yol) 
inşaatı için Atatürk Orman Çiftliği arazisinin içeri
sinden bir kısım arazinin satın alınması hususu Hü
kümetimizce uygun mütalaa edilmiş ve bu yolda ha
zırlanan kanun tasarısı Yüce Meclise sunulmuştur. 

Atatürk Orman Çiftliğinin arazisi yıllar itibariyle 
ortaya çıkan birtakım kamu hizmetine tahsis edile
bilecek miktarlar içerisinde kamulaştırılması, satın 
alınması hususu kanunla yerine getirilmesi gerekti
ğinden Hükümet, Ankara şehrinin ulaşım imkânla
rını artırmak, önümüzdeki yıllarda şehir trafiğinin 
daha işlerlik kazanmasını sağlamak bakımından, de
min ifade ettiğim gibi Ankara - İstanbul, Ankara - Es
kişehir yollarını birleştirici mahiyette ve trafiğin yü
künü dağıtıcı anlamda böyle bir projenin uygulanma
sı hususunu uygun karşılamıştır. Bu projenin uygu
lanması imkânı ancak Atatürk Orman Çiftliği arazi
sinden bir duble yol geçirilmesini gerektirmektedir. 
Kanunun esas maksadı budur. Maddelere geçilmesi 
hususunda Yüce Heyetin olumlu oy kullanmasını arz 
ve teklif etmekteyiz. 

Aynı şekilde, aynı maksatla da Sayın Öztürk'ün 
bir teklifi vardır. Bu teklif de yine üniversite ile il
gili bir arazinin satın alınmasına mütedairdir. Ko
misyonumuz tasarıyı da teklifi de olumlu mütalaa 
etmiş ve her ikisini de Yüce Heyetinize sunmuştur. 
Kabulünü arz ederiz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın üyeler, tasarı ve teklifin tümü üzerinde söz 

isteyen sayın üye var mı efendim?.. Sayın Bayer. 
Başka sayın üye?.. Yok. Kayıt işlemi bitmiştir. 
Sayın Bayer; konuşma süreniz 10 dakikadır, bu

yurun efendim. 
MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 

Atatürk Orman Çiftliği ülkemizde ilk defa nu
mune bir çiftlik olarak Atatürk tarafından tesisi is
tenmiş ve arazisi kendisi tarafından millete hediye 
edilmiş bir çiftliktir. Kuruluş gayesi, Türkiye'de nu
mune çiftlik işletmesini göstermek içindir; fakat geç
miş devirlerde bu Atatürk Orman Çiftliği siyasal taz
yiklerle parçalanmış ve bugün kendi hizmetini göre
cek nitelikte de kalmamıştır. 

Hepiniz biliyorsunuz, Türkiye'de ağaçlandırma 
kampanyası yapıldığı zaman Atatürk Orman Çiftli
ğinde Yüce Atatürk ilk defa ağaçlandırmayı Söğüt-
özü'nde yapmıştır. 

Şimdi bugün bir tane tasarı, bir tane teklif 
görüşüyoruz; ama lütfen bundan sonra Hükümetten 
istirham ediyorum, Atatürk Orman Çiftliğinin nitelik 
ve özelliklerini bozacak yeni bir müdahaleye gitme
sin. Çünkü Atatürk Orman Çiftliği artık bir çiftlik 
olmak hüviyetinden tamamen kopmuş ve hizmetini 
yapamayacak bir duruma gelmiştir. Geçmiş devirler
de kendi memurlarına iskân sahası yapmak üzere de 
çiftlik parçalanmıştır. Bu bakımdan Atatürk Orman 
Çiftliğini, Atatürk'ün Türk milletine hediyesi olan bu 
Çiftliği daha iyi, dikkatle muhafaza etmek gerektiği 
kanaatindeyim. 

Arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Üyeler; Atatürk Orman Çiftliği Arazisin

den 186 bin 441 Metrekarelik Kısmının Satılmasına 
Dair Kanun Tasarısının maddelerine geçilmesi hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

Atatürk Orman Çiftliği Arazisinden Yüzseksenaltıbin 
Dörtyüzkırkbîr Metrekarelik Kısmının Satılması Hak

kında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — Ankara - İstanbul yolunun 7 + 

860 inci km.'si ile Ankara - Eskişehir yolunun 7 + 200 
üncü km.'si arasını birbirine bağlayan ve Ankara 
nazım planına göre Ankara yeni çevre yolunun bir 
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parçasını ve Anadolu Bulvarının devamını teşkil ede
cek şekilde inşa edilecek olan ve Atatürk Orman 
Çiftliği arazisinden geçen çift yol için toplam 186 441 
m2 lik arazinin Karayolları Genel Müdürlüğü ile Ata
türk Orman Çiftliği Yönetim Kurulu arasında günün 
rayicine uygun olarak tespit ve Tarım ve Orman Ba
kanlığınca tasvip edilecek bedelle Karayolları Genel 
Müdürlüğüne satılmasına 5659 sayılı Atatürk Orman 
Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanunu 10 uncu mad
desi hükümlerine göre izin verilmiştir. 

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

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir açıklamanız 
var mı efendim?.. Yok. 

1 inci maddeyi bu biçimiyle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci madde ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir açıklamanız 

var mı efendim?.. Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiş
tir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN— 3 üncü madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceğiniz 

var mı?.. Yok. 
3 üncü maddeyi bu biçimiyle oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye var 
mı efendim?.. Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Tasarının tümü kabul edilmiş
tir; hayırlı ve uğurlu olsun. 

Sayın öztürk ve arkadaşlarının teklifinin görüşül
mesine geçiyoruz. 

Sayın Öztürk, teklifiniz üzerinde bir açıklama ya
pacak mısınız?.. Buyurunuz efendim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Teklif sahibi olarak bir sürprizle karşılaştım; o 
da, bugün bu konunun gündeme alınmış olmasıdır. 

Uzun bir çalışma ve büyük bir dosya, gündemi
miz kabaırık; bütün dosyaları yanımızda taşımak 
mümkün değil. Gündeme alındıktan sonra hemen te
darik etmeye çalıştım; ama maalesef dosyamı elde 
edemedim. 

Riyasetten bir istirhamım var : Bunu görüşüyo
ruz; ama üyeleri böyle sürprizle karşı karşıya bırak
mamalarını istirham ediyorum. Hiç olmazsa sabah 
haberimiz olsaydı, böylesine... 

BAŞKAN — Sayın Öztürk; müsaade eder misi
niz efendim?.. Şu anda Danışma Meclisinin 98 inci 
Birleşimine ait Gündem üyelerimizin ıttılaına arz 
edilmiş ve dağıtılmıştır. Kanun teklifiniz de bu gün
demin 27 nci maddesi içindedir. Her an huzurunuza 
getirilebilecek düzeyde hazırlık yapılmıştır. Her üye
nin de bu hususta bilgisi olduğu görüşünde ve ka
naatindeyim. Lütfen efendim; bu şekilde değil de, her 
an gelebileceğini her üyemiz takdir ediyor ve biliyor
lar. 

Devam edin efendim, lütfen. 
KÂZIM ÖTÜRK — Sayın Başkanlığın takdirine 

tabiî saygı göstermek zorundayız. 
Değerli arkadaşlarım; Atatürk Orman Çiftliği özel 

bir kanunla kurulmuş, arazisi ancak Özel kanunlarla 
alınabilir hale dönüştürülmüştür. 

Büyük Kurtarıcının adını taşıyan ve hemen Anka
ra'nın yakınında, ancak bir nefes alabilecek çiftliği 
oluşturan bu araziden yeniden bölümler alınması he
pimiz için üzücü, hatta sempatik değildir. Ancak ne 
var ki, teklifime konu üç parça arazinin ikisi aske
riyeye ait ve halen bu amaçla kullanılmaktadır. Diğer 
bir bölümü ise, Gazi Üniversitesinin, hepimizin bil
diği Trafik Hastanesinin çevresine düşen ve Atatürk 
Orman Çiftliği sadece bekçi parası ödeme durumun
da kalan, korumak için masrafa girdiği ve çiftlik ara
zisinin bünyesinde yer almayan kısmı oluşturur. 

Şehrimiz büyüyüp nüfusu milyonlara ulaştığı sü
rece, bir kısım kamu hizmetlerinin bu yerlerden ya
rarlanması doğaldır. Bu amaçla zarurî ihtiyaçlara da
yalı olarak bu kısım arazilerin kullanılma amacına 
uygun biçimde oluşması gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; bir hususu belirtmek istiyo
rum. Teklifime konu Gazi Üniversitesine tahsis edi
len arazi, Komisyonumuzca amacı değişik biçimde 
kaleme alınmıştır. Hazineye devredilmekte; Hazinece 
mevcut ihtiyaçlara göre tahsisi yolu tercih olunmuş
tur. 
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Bugün fiilen Gazi Üniversitesi yeai kurulmuş ve 
gelişme sürecinde bulunan bir üniversitemizdir. Yeni
den formaliteler yaratacak böyle bir değişikliğin ön-
görülmemesi ve teklife konu biçimde, teklif edildiği 
şekilde kabulünü arz ediyorum ve saygılar sunuyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın Komisyon, bu konuda bir açıklamanız ola

cak mı efendim? 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANI A. FEHMİ KUZUOĞLU — Efendim, 
müsaade ederseniz Sayın Aydar bu konuyu daha de
taylı olarak arz edecekler. 

Konu iki kısımdır efendim. Birisi, halen Atatürk 
Orman Çiftliğinin arazilerinden bir kısmı Millî Sa
vunma Bakanlığı tarafından kullanılmaktadır. Daha 
önce tahsis yapılmıştır; fakat kanunî değildir. 

Diğer kısmı ise, Ankara - Eskişehir yolunun Gü
neyinde ve halen Gazi Üniversitesinin bir kısım ara
zisi içerisinde bulunan ve Orman Çiftliğine dahil ol
mayan, yani bizim anladığımız manada Orman Çiftli
ğine dahil olmayan; fakat onlara ait olan, bütünlüğü
ne tesir etmeyen bir kısım arazi parçalarıdır. Biz bu
nu, Sayın Öztürk'ün ifade ettiği şekilde doğrudan 
doğruya Gazi Üniversitesine veremedik, Ankara Na
zım Plan Bürosunu çağırdık, Ankara Nazım Plan 
Bürosu bize : «Gelişmekte olan nazım planına göre 
buranın tahsis edilebileceğini, şimdiden doğrudan 
doğruya Gazi Üniversitesine tahsis edilmesinin mah
zurlu olduğunu» söylediler ve biz bu maksatla; fa
kat Atatürk Orman Çiftliğinden çıkması mülahaza
sıyla Hazineye devrini öngördük. Mesele bundan iba
rettir efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Aydar, buna ilave edeceğiniz bir konu var 

mı? 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım 
açıkladılar efendim. Buna ilave edilecek bir husus 
yok. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim efendim. 

Sayın üyeler, teklifin maddelerine geçilmesi hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Maddelere geçilmesini 
kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 
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1 inci maddeyi okutuyorum. 
Atatürk Orman Çiftliği Mülkiyetindeki Bir Kısım 

Arazinin Hazineye Satılmasına izin Verilmesi 
Hakkında Kanun Teklfi 

MADDE 1. — Atatürk Orman Çiftliği Mülkiye
tinde olup : 

a) Millî Savunma Bakanlığı kullanım bölgesinde 
bulunan Yenimahalle İlçesi, Çayyolu (Kutugün) köyü 
sınırları içerisindeki 647, 648, 649, 662, 665, 668 parsel 
sayılı toplam 767.708 metrekare arazi ile Millî Sa
vunma Bakanlığınca kullanılmakta olan Yenimahalle 
İlçesi, Macun Mahallesi sınırlan içerisindeki 3427, 
3428, 3429 parsel sayılı toplam 488, 500 metrekare 
arazinin, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Millî Savun
ma Bakanlığı arasında tespit edilecek bedelle, Millî 
Savunma Bakanlığına tahsis edilmek üzere Hazineye; 

b) Çankaya İlçesi, Balgat köyü sınırları içerisin
deki 2093/3, 2095/1, 2096/30, 35, 61, 83 parsel sayılı 
toplam 396.312 metrekare arazinin imar planlan ka
rarları içinde kullanılmak ve ileride ilgili kamu kuru
luşlarına tahsis edilmek üzere, Tarım ve Orman Ba
kanlığı ile Maliye Bakanlığı arasında tespit edilecek 
bedelle Hazineye, 

Satılmasına 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği 
Müdürlüğü Kuruluş Kanununun 10 uncu maddesi 
hükümlerine göre izin verilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Sayın öztürk buyurun. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, şifahen arz 
ettiğim öneriyi, önerge şeklinde takdim ediyorum; 
birinci maddenin teklif metnindeki şeklinin görüşül
mesini arz ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Lütfen önergenizi gönderirseniz, 
önergeler kısmında ona göre işlem yaptırırım efen
dim. 

Başka söz isteyen olmadığına göre, Sayın Tekeli, 
buyurun madde üzerindeki sorunuzu sorun efendim. 

MEHMET ALİ ÖZTÜRK TEKELİ — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Büyük Atamızın vasiyetiyle ve özel kanunla ko
runan Gazi Orman Çiftliğinin bundan evvel de Ya
sama Meclisimizde; gerek komisyon müzakerelerin
de, gerekse Genel Kurulda, hakikaten liçten dileği
mizle tasvip etmeyeceğimiz şekilde; ama imkânlar 
zorladığı için toprak kaybına uğradığını bilmekteyiz. 

Ben tamamen halisane görüşümü şöyle toparla
mak isterim. Dileriz ki, şimdiye kadar mecbur edi
len ve mecburiyet karşısında bu gibi kanun teklif 
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Diğer kısımları Sayın Aydar cevaplandıracak 
efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bayer'in bir sorusu var, bu

yurunuz efendim. 
MUHSİN ZEKAÎ BAYER — Efendim, bende

niz tesadüfen Ankara Nazım Plan Bürosunda çalış
tım. Ankara Nazım Plan Bürosunda Atatürk Orman 
Çiftliği için bugün bir yerleşim alanı tahsis edilmiş 
değildir. Yani üniversitenin kurulması diye herhangi 
bir planda ilke veya öneri yoktur. Bu bakımdan Ko
misyonun teklifi yerindedir. Tahsis keyfiyeti ancak 
imar planlarında kullanım kararları belli olduktan 
sonra ortaya çıkar Bu bakımdan Komisyon metnini 
destekliyorum efendim. 

Sorum şu : Sayın Komisyon Başkanının da be
lirttiği üzere, Atatürk Orman Çiftliğinin bütünlen-
mesi için Çiftlik İdaresi yeni bir plan yapacağını ifa
de etmiş midir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Komisyon Sözcüsü, buyurunuz efendim. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Efendim, Nazım 
Plan Bürosunun yaptığı açıklama ve bizim götürdü
ğümüz öneriler istikametinde Ankara'nın bütünlüğü 
içerisinde Atatürk Orman Çiftliği yeni bir düzenle
meye tabi tutulacaktır. 

Demin Komisyon Başkanımızın da açıklıkla ifade 
ettiği ve kendi raporumuzda da yer alan husus şu
dur : Atatürk Orman Çiftliğinde özel mülkiyete tabi 
olan bazı arazi parçaları vardır. Bu arazi parçalarının 
tevhidi dahi gerekmektedir. Bunların kamulaştırıla-
rak Atatürk Orman Çiftliğinin bir bütünlük arz ede
bilecek bir biçimde planlanması düşünülmektedir. Bu 
yolda atılmış adımlar vardır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Dal, buyurunuz. 

veya tasarılarıyla Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 
bundan sonra en azından ufaltılmasına, küçültülme
sine gerçekten gönlümüz razı değil. Yalnız benim Ko
misyondan sorum şu olacak : 

Hiç olmazsa mecbur olunan bu arazi parçasının 
Hazineye devrinden sonra başka, üniversitenin dışın
da başka bir kuruluşa verilmemesinin zapta geçmesi 
itibariyle Komisyon tarafından cevaplandırılmasını 
istirham ederim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tekeli. Ya

ni bundan sonra Atatüırk Orman iÇftliğinden başka 
bölümler de verilecek mi demeye getiriyorsunuz her
halde?.. 

MEHMET ALİ ÖZTÜRK TEKELİ — Sayın 
Başkanım, özür dilerim. Ben daha kesin sorumu şöy
le yönelteceğim. Kendi halisane görüşümü şöyle arz 
ettim : Dileriz ki, bundan sonra Gazi Orman Çiftliği 
arazisine dokunulmasın. Sorum şudur : 

Şimdi tadat edilen arazi parçasının, Hazineye dev
redilecek olan parçanın, başka kurumlara değil de 
üniversiteye mi verileceğinin cevabını istiyorum? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tekeli. 
Sayın Komisyon, buyurunuz efendim. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANI A. FEHMİ KUZUOĞLU — Sayın Baş
kanım, sayın üyeler; 

Raporumuz okunmadığı için Öyle tahmin ediyorum 
ki bu hususta biraz sorulara muhatap oluyoruz. 

Raporun beşinci sayfasından bir bölümü aynen 
okuyorum : «Bu nedenle : 

a) Atatürk Orman Çiftliğinin küçülmesi ve mak
sat dışı kullanılması sonucunu doğuracak talepleri 
önlemek amacıyla mevcut Nazım Planın gözden ge
çirilmesinin ve gelecekteki düzenlemelerde bu esasa 
hassasiyetle uyulmasının yararlı olacağı düşünülmek
tedir. 

b) Diğer yandan, yer yer parçalandığı ve bütü
nü içinde özel mülkiyete ait arazi parçalarının mev
cut bulunduğu tespit edilen Atatürk Orman Çiftliği 
arazisinde bütünlüğü sağlamak üzere, bu arazi parça
larının istimlaki çok faydalı olacaktır. 

Bu suretle bütünlüğünün temini ve mevcudun mu
hafazası tedbirleri alındıktan sonra, Çiftlik arazisinin 
tamamı üzerinde bir düzenleme ve geliştirme planı 
ve programının yapılması hususunu Hükümetimizin 
tensiplerine sunmak isteriz.» diye bağlamıştık ki, bu 
sorularının cevabı oluyor. 

KEMAL DAL — Sayın Başkan, Sayın öztürk'ün 
teklifi, Atatürk Orman Çiftliğinden bir kısım arazinin 
Gazi Üniversitesine verilmesi şeklindedir. Komisyon 
bu teklifi aynen benimsememiş ve nazım plan ihti
mallerini göz önünde tutarak Hazineye verilmesini 
uygun görmüş; Hazine Gazi Üniversitesine tahsis 
edecekmiş; ama ileride Hazine bunu Gazi Üniversi
tesine tahsis etmezse, «Nazım Plan esaslarına göre 
tahsisi uygun görmedim» derse, durum ne olacak-
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tır? Teklif, Gazi Üniversitesinin ihtiyacından bahis
le Atatürk Orman Çiftliğinin de pek işine yaramayan 
bir kısmın Gazi Üniversitesine verilmesi şeklindedir. 
Bu şekilde geldiği hailde ilerde bu müesseseye gitme
mesi ihtimali vardır. Acaba Komisyon bu hususta 
ne düşünüyor? Onu rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dal. 
Sayın Aydar, buyurunuz efendim. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Komisyonumuz durup dururken bir kanunî dü
zenleme yapmış değildir. Bir teklife mütedair ola
rak bir düzenleme yapmıştır. Bu düzenleme itibariyle 
Sayın Dal'ın ifade ettiği endişe söz konusu olmaya
caktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın üyeler, bu maddeyle ilgili olarak Sayın Kâ

zım Öztürk'ün bir önergesi var, okutuyorum. 
Başkanlığa 

Kanun teklifinin birinci maddesi teklif metninin 
görüşmeye esas alınmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Kâzım ÖZTÜRK 

BAŞKAN — Sayın öztürk, açıklamanızı daha ev
vel yapmıştınız değil mi efendim? 

KÂZIM ÖZTÜRK — Evet efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergenin lehinde Sayın Kırcalı, buyurunuz efen

dim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 

Ben Atatürk Orman Çiftliğinin herhangi bir su
retle tahsis edilmiş olan arazilerine dokunulmasına 
esasta karşıyım. Ne olursa olsun ona dokunulmasını 
istemiyorum. Bunu bir vedia olarak kabul ediyorum, 
tarihten, Ulu önderden bize kalmış bir hediye olarak 
saklanmasına son derece taraftarım. 

Bazen görüyorum bu arazi içine Orman Çiftliği 
idaresinin lojmanları falan yapılmış. Bunlar nasıl ya
pılıyor, nasıl tahsis ediliyor bilmiyorum. Biraz evvel 
yine bir Kanunu, yol geçsin diye kabul ettik, bir kı
sım araziyi aldık. Şimdi ikinci bir arazi alma yoluna 
gidiliyor; ama Komisyonumuz incelemiş, «Bu Orman 
Çiftliği arazisine dahil değil, bu sebeple kabul etmiş 
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bulunuyoruz» diyorlar. Neyi kabul etti şimdi Komis
yon? 

Bir Kanun Teklifi hazırlamış getirilmiş. Deniyor 
ki, «Burada halen mevcut olan araziler Orman Çift
liği tarafından maksada uygun olarak kullanılmamak
ta, hatta hiç kullanılmamaktadır. Bu sebeple, Ankara 
da bir üniversite kurulmuştur, bunun bir fakültesi 
vardır, büyük hizmetler görmektedir. Bu fakültenin 
de ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçları karşılamak için 
Orman Çiftliğindeki bu arazi alınsın, bu üniversiteye 
verilsin...» 

Şimdi, Komisyonumuz ne yapıyor? «Evet biz in
celedik, hakikaten bu yerler Orman Çiftliğine gerekli 
olan yerlerden değil, o halde Hazineye devredelim.» 
diyor, Şimdi, Kanun Teklifi ile bunun hiç alakası 
yok. 

Kanun teklifini hazırlayan arkadaşlarımız düşün
müşler, taşınmışlar; fakat evvel emirde Orman Çift
liğinin arazisi kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu hu
susunu incelememişler. Şu hususu incelemişler; şu
rada var olan Üniversitenin bir arazi ihtiyacı var mı? 
Evet var. Bu arazi gereksinmesinin karşılanması da, 
Orman Çiftliğinin burada mevcut olan ve maksada 
uygun olarak kullanılmamakta bulunan arazisinin 
tahsisi suretiyle olur. 

Şimdi ne olmuş? Evet burada fazla bir arazi var, 
bu araziyi biz Hazineye alalım, haline getirilmiş Ka
nun teklifi Komisyonumuzun bugünkü kabul ettiği 
tarzıyla. Şimdi Komisyon tamamen maksadın dışına 
çıkmak suretiyle bir Kanun teklifi getirmiş bize. O 
zaman bizim buna karışmamıza hiç gerek yok; çün
kü arkadaşlarımızın teklifi ile bunun hiç alakası yok. 

Eğer bu istikamette kabul edilecekse, yarın bu 
yerlerin şu hastaneye verileceği, bu fakülteye verilece
ği hangi surette tekeffül edilebilir? Eğer gerekiyorsa 
biz şimdi, Sayın öztürk'ün biraz evvel söyledikleri ve 
arkadaşların teklifleri istikametinde, teklif istikame
tinde tahsis edelim. Eğer istikbalde gerekiyorsa, Be
lediye imar Planında yapılacak değişiklikler, nazım 
planda yapılacak değişiklikler sonunda bu arazilerle 
müstakbel araziler arasında bir mübadele imkânını 
ve gücünü verelim bu kimselere. Yoksa istikbalde yi
ne bunlar arazisiz kalacaklar ve Kanunun maksadı 
katiyen gerçekleşmemiş olacak. 

Bu sebeple önerge yerindedir. Kabulü istikametin
de oy verilmesini ben de istirham ederim. 

Saygılar sunarım efendim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KAN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm 
ve Tanıtma Komisyonu Atatürk Orman Çiftliğinin 
bırakınız binlerce metrekarelik arazisini, bir avuç 
arazisinin dahi kanun dışı, amaç dışı bir yere tah
sis edilmesine karşı büyük bir hassasiyet göstermiş
tir, olaya bu açıdan bakmıştır ve o kadar hassas dav
ranmıştır ki, mesaisinin önemli bir kısmını bu arazi
de geçirmiştir. Görülmüştür ki, arazinin genel çer
çevesi içerisinde küçük adacıklar halinde başka mak
satlarla ve mülkiyeti başkalarına ait araziler de mev
cuttur. 

Değerli arkadaşımızın Teklifinde Gazi Üniversi
tesine tahsisi istenen arazi de, dikkat buyurulacak 
olursa, parça parça bir arazidir. Bunun heyeti umu-
miyesini Gazi Üniversitesine tahsis etmek dahi, bu 
arazinin, Atatürk Orman Çiftliği arazisinin ileride 
Ankara Nazım Planının gerçek veçheleriyle ortaya 
çıktığı zaman bir motivasyon bozukluğu meydana 
getirebileceği düşüncesiyle önce arazinin Hazineye 
intikâli prensibi üzerinde durulmuştur. 

Bu o demek değildir ki, Sayın öztürk'ün yap
tığı teklifte sözü edilen Gazi Üniversitesine tahsis 
yapılmayacaktır. İşin esası Hazineye intikâl ettiril
meli, bilahara oraya geçmelidir. Zaten bu araziye bi
tişik arazi üzerinde Gazi Üniversitesinin bazı ünite
leri ve hatta bu araziye tecavüzi mahiyette olan bazı 
tesisleri mevcuttur. Olaya çok objektif bir şekilde 
yaklaşılmıştır ve çözüm yolu olarak da Komisyonu-
nunuz böylesine bir teklifle ıhuzurunuza gelmiştir. 

Sayın Kırcalı'nın ifade ettikleri, «Atatürk Orman 
Çiftliği idaresi bunu nasıl olsa kullanamıyor. Bu iti
barla bunlar alınsın, başka maksatlara tahsis edil
sin...» Hayır. Atatürk Orman Çiftliğinin arazinin ta
mamı üzerindeki mülkiyet hakkını hassasiyetle ko
ruduğunu da biz gördük; ama zamanla ortaya çıkan 
büyük ihtiyaçlar yine Atatürk Orman Çiftliği Ku
ruluş Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak 
geçmiş Meclisler tarafından, yine kanuna dayanıla
rak bazı tasarruflar yapılmıştır. Yüce Meclisiniz de 
şimdi, biraz evvel çıkardığı bir kanunla hayatî bir 
mesele olarak ortaya çıkan ulaştırma konusunu çö
zümleyecek tür yol projesinin fiilen uygulanmasını 
sağlayacak Kanunu çıkarmıştır. 

Burada da değişik ihtiyaçlar olabilecektir; yani 
sadece Gazi Üniversitesinin değil, belki bir başka 
kamu kuruluşunun da ihtiyacı olabilecektir. Yani 
olayı bir bütün halinde mütalaa etmiştir ve o kadar 
bütün olarak mütalaa etmiştir ki, Raporumuzda da 
ifade ettiğimiz gibi, bir daha bu araziye kimse ta
sallut etmesin. Maksat budur. Özür dileyerek ifade 
ediyorum, belki kullandığım kelime biraz ağır ol
muştur; ama değmektedir. 

Durumu böylece bilgilerinize arz ediyorum. Sa
yın öztürk'ün bir önerge ile tekrarladığı ilk teklifine 
katılmadığımızı beyan eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın üyeler; Sayın Öztürk'ün önergesine Ko

misyon ve Hükümet katılmadığını beyan etmekte
dir. 

Önergenin dikkate alınıp, alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum: Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Önergenin dikkate alınması 
kaibul edilmemiştir. 

Sayın üyeler, 1 inci maddeyi Komisyondan gel
diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — 'Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

'BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok,. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diye
ceği?... Yok. 

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

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz iste

yen sayın üye?... 
LÜTFULLAH TOSYALI — «ttu Kanun hüküm

lerini» diyelim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, Komisyonun metni bu; 

ama bir ilave getiriyor musunuz? «Bu Kanun hü
kümlerini» şeklinde düzeltiyor musunuz Sayın Ay
dar? 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MEHMET AYDAR — Düzeltiyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; redaksiyonla ilgili 
bir konu var; «Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
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Kurulu yürütür.» şeklinde düzeltilmiş biçimiyle mad
deyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... 3 üncü madde ıkabul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?... 
Yok. 

Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Teklif kabul edilmiştir; ha
yırlı ve uğurlu olsun efendim. 

Teşekkür ederim Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümet. 

4. — 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 34 üncü Madde
sinin (d) Fıkrasının Değiştirilmesine ve 43 üncü Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/602) (S. Sayısı v 328) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Millî Savunma, İç
işleri ve Dışişleri Komisyonu Başkanlığının bir tez
keresi var, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Gündemin 25 inci sırasında yer alan 328 S. sayılı 

Türk Silahlı Kuvvetleri İç (Hizmet Kanununun 34 
üncü maddesinin (d) fıkrasının değiştirilmesi Hakkın
daki Tasarının öncelikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Eşref AKINCI 
Millî Savunma, İçişleri 
ve Dışişleri Komisyonu 

Başkanı 
BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanının tezke

resini dinlediniz efendim. Bu tasarının gündemin bi
rinci maddesi olarak görüşülmesi (hususunu oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayın Komisyon ve sayın Hükümet lütfen yerle
rini alsınlar. 

Sayın üyeler; öncelikle görüşülmesini kabul etti
ğiniz Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Raporunun görüşmelerine baş
lıyoruz. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon yerinde. 
Hükümetin yetki belgesi tamam. 
Komisyon Raporunun okunmaması hususunu oy

larınıza sunuyorum. Raporun okunmamasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması ka
bul edilmemiştir efendim. 

Tasarı üzerinde bir açıklama olacak mı efen
dim?... 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANI EŞREF AKINCI — Var 
efendim; Sayın Dikmen açıklayacaklar. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dikmen. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ALİ DİKMEN — Sayın 
'Baskın, sayın üyeler; 

Kısaca, arkadaşlarımızın bilgi edinmesi bakımın
dan önünüzde bulunan Kanun Tasarısı üzerinde 
ben bir maruzatta bulunacağım. 

Efendim, önünüzde bulunan Kanun Tasarısı iki 
maksatla hazırlanmıştır. Bunlardan birincisi; Türk 
Silahlı Kuvvetlerinde disiplinin simgesi olan kıya
fet ve kıyafet kavramı içinde yer alan el, yüz ve saç 
tuvaletlerinde benzerliğin sağlanması. 

İkincisi ise, yasalardan doğan çeliş'kileri gidere
rek asker kişilerin siyasî akımlardan uzak tutulma
sını hedef gütmektedir. 

'Birinci maksadın sağlanması için, 211 sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 34 üncü 
maddesinin (d) fıkrasına bir değişiklik getirilmekte
dir. Değiştirilmesi istenen bu fıkra aynen şöyledir: 

«Üniformanın şekilleri hususî kıyafet kararname-
leriyle tayin ve tespit olunur. Kıyafet mefhumu için
de olan el, yüz, saç ve bıyık tuvaletlerinde sadelik 
esastır.» 

Bu fıkraya getirilen değişikliğe göre, üniforma
nın şekilleri Genelkurmay Başkanlığınca çıkarılacak 
yönergeyle tespit ediliyor, ayrıca favori, biş ve bı
yık bırakmak yasaklanıyor. 

Muhterem arkadaşlar; 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde disiplinin sağlanma
sı, korunması ve idamesi için kanunlara, emirlere, ta
limatlara uyulması yanında, intizam ve nizamın da 
büyük önemi vardır. Bu her şeyden önce, toplum 
nazarında aslker kişilerin görünüşünde, tavır ve ha
reketlerinde aranır. Bu bakımdan, subay ve astsubay
ların bıraktıkları bıyıklar bu husustaki mevzuatın ta
rif ve ölçülerini tutmadığından bazıları güzel, bazı
ları gösterişli, birçoğu da nahoş bir manzara arz 
etmektedir. Kaldı ki, sade ve düzgün tıraşlı bir as
kerin daha gösterişli olduğu bir gerçek olduğu ka
dar, çağımızdaki ekseri ordularda da bıyık bırakıl-
mamaktadır. 

İkinci maksada gelince, onu yine tekrar ediyo
rum: Bu da yasalardan doğan çelişkileri gidererek 

(1) 328 S. Sayılı Basmayan tutanağın sonuna 
eklidir. 
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asker kişilerin siyasî akımlardan uzak tutulmasını 
hedef gütmektedir, diye ifade etmiştim. 

Muhterem arkadaşlar; 

Çoğunuz biliyorsunuz. Bugün 6643 sayılı Türk 
Eczacılar Birliği Kanunu, 6235 sayıh Türk Mühen
dis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, 6023 sayılı 
Türk Tabipleri Birliği Kanunu ve 6343 sayılı Vete
riner Hekimliği Mesleğinin terasına, Veteriner He
kimleri Birliği ile Odaların Teşekkülü Tarzına ve 
Göreceği İşlere Dair Kanunun ve 1136 sayılı Avu-
katlik Kanunu, eczacı, mühendis, yüksek mühen
dis, mimar, tabip, diş tabibi gibi (Daha fazlasını say
mıyorum) birçok meslek kuruluşlarına dair kanunlar 
vardır. Bu kanunlara göre, bizim askerî meslekle il
gili olan subaylarımızın da birçoğunun bu meslek 
kuruluşlarına üye olmak şartı bulunmaktadır; çün
kü üye olmayanların meslekleriyle ilgili faaliyette 
bulunmalarına da yasal olarak imkân verilmemekte
dir. 

Ancak, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hiz
met Kanununun 43 üncü maddesi, Türk Silahlı Kuv
vetlerinin her türlü siyasî tesir ve düşüncelerin dı
şında ve üstünde olduğunu belirtmekte, Silahlı Kuv
vetler mensuplarının yalnızca Millî Savunma Bakan
lığı tarafından isimleri yayınlanan ve siyasî olma
yan derneklerin faal olmayan üyeliklerine girebilecek
lerini öngörmektedir. Gerek dernekler, gerek meslek 
kuruluşları belirli amaçlarla kurulmuş kuruluşlardır. 
Silahlı Kuvvetler mensubu kişilerin bunlardan bir 
bölümüne üye olmaları zorunlu iken, bir bölümüne izine 
bağlı olarak üye olabilmeleri bir çelişki doğurmak
tadır. Zaten bu konuda Anayasamızın 135 inci mad
de 2 nci fıkrası meslek kuruluşlarına girme zorunlu
luğu da aramamaktadır. Meslek kuruluşlarıyla der
neklerden ibazılarının siyasî nitelikte faaliyette bu
lundukları da hepimizce bir gerçektir. 

işte bu nedenlerle getirilen bu madde yasalardan 
doğan bu çelişkilerin giderilmesini, asker kişilerin 
siyasî akımlardan uzak tutulmasını ve bunun dışın
da, yukarıda arz ettiğim gibi, yine (kıyafet, favori, biş 
ve bıyık gibi bazı disiplini zedeleyici ve bunlara 
uyucu durumları düzeltici bir madde önünüze geti
rilmiş bulunmaktadır. 

Komisyonumuzda bu her iki husus da tartışıl
mış ve uygun görülmüştür. Tabiî takdir Yüce Ku
rulundur. 

Maruzatım bu kadar. Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 

Sayın Hükümet Temsilcisinin de zannederim bir 
açıklaması olacak. 

Sayın Yıldıran, buyurun efendim. 
MtLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN — Sa
yın Başkanım, değerli üyeler; 

Bilindiği üzere İç Hizmet Kanununun 34 üncü 
maddesi (d) fıkrası ve İç Hizmet Yönetmeliğinin 84 
üncü maddesine göre, subay ve astsubaylar belirti
len şekil ve şartlara uygun olmak kaydıyla bıyık bı
rakabilmektedirler. Ancak subay ve astsubaylar ta
rafından bırakılan bıyıklar çok kere Yönetmeliğin 
belirttiği tarif ve ölçülere uydurulamadığından kıya
fet birliğini bozan ve hoş olmayan durumlar mey
dana gelmdkte, kıyafet beraberliğini sağlamak üze
re bıyıkların tamamen kesilmesi en uygun yol ola
rak düşünülmüş bulunmaktadır. 

'Esasen çağdaş ordularda personel bıyık bırakma
maktadır. Ancak, bazı görevlerde ve zamanlarda bı
yık bırakma zarureti ola'bilir. Bu hallerde kimlerin 
bıyık bırakacağı hususunu da Genelkurmay Başkan
lığı tayin edecektir. 

İç Hizmet Kanununun 34 üncü maddesi (d) fık
rası, Silahlı Kuvvetler mensuplarının kıyafetlerinin 
Bakanlar Kurulu kararıyla tayin ve tespit olunaca
ğını amir bulunmaktadır. Ancak bir kıyafet konusu
nu Bakanlar Kurulu kararına bırakmak gereksiz ve 
zaman alıcı bir usul olarak görülmektedir. Silahlı 
Kuvvetlerin iç bünyesini ilgilendiren kıyafetin esas 
şekil ve şartlarının tespiti hususunun Genelkurmay 
Başkanlığınca çıkarılacak bir yönergeye göre yapıl
ması her bakımdan kolaylık sağlayacağından, fıkra
nın bu hükmü de değiştirilmek istenmektedir. 

Diğer taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hiz
met Yönetmeliğinin 43 üncü maddesi, Silahlı Kuvvet
lerimizin her türlü siyasî tesir ve düşüncelerin dışın
da ve üstünde olduğunu belirtmiş ve Askerî Ceza 
Kanununun 148 inci maddesi ise, siyasî partilere gi
ren, siyasî demeç veren veya siyasî toplantı yapan 
asker kişilere verilecek cezalan göstermiştir. Ayrı
ca, siyasî olmayan ve Millî Savunma Bakanlığınca 
müsaade edilenlerin dışındaki derneklerin faal ol
mayan üyeliklerine girme eylemi de yasaklanmıştır. 

Hal böyle iken Türk Mühendis ve Mimar Oda
ları Kanunu, Türk Tabipler Birliği Kanunu, Türk 
Eczacılar Birliği Kanunu, Veteriner Hekimliği Ka
nunu, Avukatlık Kanunu bu mesleklerden olup Si
lahlı Kuvvetlerde görevli bulunan personelin söz ko
nusu meslek kuruluşlarına girmedikleri takdirde mes-
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leklerini icra edemeyecekleri hükümlerini ihtiva et
mektedir. Bu durumda îç Hizmet Kanununun 43 ün
cü maddesiyle bu kanunların hükümleri çelişmekte
dir. Kaldı ki, Anayasanın 135 inci maddesi 2 nci 
fıkrasında, kamu kurum ve kuruluşlarıyla Kamu ik
tisadî Teşebbüslerinde aslî ve sürekli görevlerde ça
lışanların, meslek kuruluşlarına ıgirme mecburiyeti 
de aranmamaktadır. 

Şu durum karşısında, asker kişilerin siyasî akım
lardan uzak tutulması maksadıyla meslek kuruluşla
rına üye olamamaları, ancak kanunlarda belirtilen 
kayıt ve şartlarla mesleklerini icra edebilmelerini te
min etmek amacı güdülerek, getirilen Tasarıyla İç 
Hizmet Kanununun 43 üncü maddesine bir fıkra 
eklenmesine lüzum ve zaruret görülmüştür. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldıran. 
Sayın üyeler; Tasarının tümü üzerinde söz isteyen 

sayın üye?... Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oyla

rınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
îç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinin (d) 
Fıkrasının Değiştirilmesi ve 43 üncü Maddesine Bir 

Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri İç Hizmet Kanununun 34 üncü maddesinin (d) 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

«Üniformanın şekilleri Genelkurmay Başkanlığın
ca çıkarılacak kıyafet Yönergesi ile tespit edilir. 

Kıyafet kavramı içinde olan el, yüz ve saç tu
valetlerinde sadelik esastır. Favori, biş ve bıyık bı
rakmak yasaktır. Ancak, 'bıyığın; hangi görevlerde, 
ne zaman ve kimler tarafından bırakılacağı Genel
kurmay Başkanınca belirlenir.» 

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

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir açıklama
nız var mı?... Yok. 

Sayın Bayer'in bir önergesi var, okutuyorum efen
dim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanunun 1 inci maddesinde 

«Bıyık» tabirinin çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Muhsin Zekâi BAYER 

BAŞKAN — Sayın Bayer, açıklama yapacak 
mısınız?.,. 

MUHSİN ZEKÂİ BAYER- — Açik efendim. 
BAŞKAN — Açık, «Bıyık» çıksın diyorsunuz; 

yani «Bıyık bırakılsın» diyorsunuz? 
MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Evet. 
IBAŞKAN — Önergenin lehinde, aleyhinde söz 

isteyen sayın üye?... Yok. 
Sayın Komisyon?... 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU BAŞKANI EŞREF AKINCI — Ha
yır, katılmıyoruz^ 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?... 

MltLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN — Ka
tılmıyoruz efendim. 

MÖHSİN ZEKÂİ BAYER — önergemi geri 
alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Geri aldınız; teşekkür ederim. 
önerge işlemden kaldırılmıştır. 
Sayın üyeler; 1 inci maddeyi Komisyondan gel

diği biçimiyle oylarınıza... 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan, müsaade eder
seniz bir sorum var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — Efendim, bu maddenin içe

risinde; bıyık, favori bırakılmayacak; kabul Ayrı
ca «iBiş» tabiri var; o da bırakılmayacak. Fakat 
«Biş», anladığımız kadarıyla sakalın belli bir şekli
dir. Onun dışındaki sakallara müsaade edilecek mi
dir?... 

BAŞKAN — Zapta geçmesi bakımından değil mi 
efendim?. 

NECİP BİLGE — Evet. 
•BAŞKAN — Sayın Bilge gayet haklılar; diyor 

ki, bir biçim sakaldır biş, bunun dışında bir başka 
tipte sakal uzatmak mümkün olacak mıdır?. 

Sayın Hükümet?... 
IMİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN — Ha
yır efendim, kesinlikle yasaktır. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim, zapta geçmiştir 
efendim. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — 211 sayılı Kanunun 43 üncü mad

desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, meslekleriy

le ilgili kuruluş, birlik ve odalara üye olamazlar. Da
ha önce üye olarak kaydolunanların, meslekî kuruluş, 
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birlik ve odadan kayıtları derhal silinir. Bu kişiler, 
meslekî kuruluş, birlik ve odalara üye olmasalar bi
le, diğer kanunlarda belirtilen kayıt ve şartlarla, 
meslekleriyle ilgili hizmetlerde çalışabilir ve meslek
lerinin icrasını gerektiren işlerk. meşgul olabilirler, 
meslekî öğretim yaptırabilirler, meslek ve sanatlarım 
serbestçe icra edebilirler ve resmî veya özel 'bir gö
rev alabilirler. 

Diğer kanunların bu fıkraya aykırı olan hüküm
leri, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları hakkında uy
gulanmaz.» 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diye
cekleri?... Yok.... 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan, bir soru efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 

NECİP BİLGE — Efendim, burada maddenin 
ikinci cümlesinde «Bu kişiler meslekî kuruluş, bir
lik ve odalara üye olmasalar bile» tabiri geçmekte
dir. Yukarıda meslekî kuruluşlara girmek mecbu
riyeti olmadığı, hatta bunlara giremeyecekleri, yasak 
olduğu ifade edilmiş. «Üye olmasalar bile» dendiği
ne göre, «Olabilirler» gibi bir anlam da çıkmakta
dır. Acaba bu «Üye olmasalar bile» ne demektir? 
«Üye olmasalar bile» ibaresi yerine, «Üye olamamak
la 'birlikte» dense, daha iyi olmaz mı?... 

BAŞKAN — Sayın Komisyou, redaksiyonla il
gili bir şeydir; daha düzgün olması bakımından Sa
yın Bilge, «Odalara üye olamamakla birlikte» şek
linde olması dalha uygun olmaz mı? Demektedirler. 

MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANI EŞREF AKINCI — Evet, 
daha uygun olur efendim. 

BAŞKAN — Bu biçimde düzeltilirse cümle daha 
iyi anlaşılır diyorlar; katılıyorsunuz efendim?... 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU 'BAŞKANI EŞREF AKINCI — Ka
tılıyoruz efendim, 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Bilge'nin öne
risi üzerine, «Bu kişiler, meslekî kuruluş, birlik ve 
odalara üye olamamakla birlikte, diğer kanunlarda 
belirtilen» şekilde cümle düzeltilmiştir. Bu düzeltil
miş biçimiyle 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — fiu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Bu madde üzerindesöz isteyen sa
yın üye?... Yok. 

Komisyon ve Hükümetin ibir diyeceği?... Yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum1-
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?... Yok. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diye

ceği?... Yok. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?,.. 

Yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum efendim. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarı kabul edilmiş
tir. 

Hayırlı ve uğurlu olsun. 
5. —Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven

lik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin ERSİN'in, 
926 Sayılı Türk Silahtı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun 49 uncu Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (2/106) (S. Sayısı : 
380) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Millî Savunma, İçiş
leri ve Dışişleri Komisyonu Başkanlığının bir tez
keresi var, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Gündemin 51 inci sırasında yer almış bulunan 

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun 49 uncu Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hak
kındaki Teklifin, önceliğine binaen gündemdeki mev
cut diğer tasarı ve tekliflerden önce görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Eşref AKINCI 
Millî Savunma, İçişleri ve 

Dışişleri Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Millî Savunma, İçiş
leri ve Dışişleri Komisyonu Başkanlığının bir kanun 
teklifinin ilk sıraya alınmasına ilişkin tezkeresini din
lemiş bulunuyorsunuz. Tezkereyi oylarınıza sunuyo
rum: İlk sıraya alınması ihususunu kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

(1) 380 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 
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Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerindeler; 
belgeleri tamam. 

Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik 
Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin Ersin'in, 926 sa
yılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 
uncu Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu üzerindeki görüşmelere başlıyo
ruz. 

Raporun okunmaması hususunu oylarınıza sunu
yorum efendim. Okunmamasını kabul edenler... Et
meyenler... Okunmaması kabul edilmiştir. 

Sayın Komisyon, bu Teklifle ilgili bir açıklama
nız olacak mı efendim? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ALİ DİKMEN — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ALI DİKMEN — Sayın 
Başkan, sayın üyeler; 

Malumunuz, konumuz, 926 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu maddesine 
ibir fıkra eklenmesidir ve ibu teklifin maksadı, hiz
met ve görev ihtiyacı nedeniyle hizmete devam et
melerinde zaruret görülen orgeneral veya oramiral-
lerin hizmet sürelerinin, müteakip 30 Ağustos ta
rihine kadar bir yıl uzatılabilmesini öngörmektedir. 

Tasarıda görüldüğü gibi, süresi uzatılmak suretiy
le hizmete devam edecek orgeneral, oramiral sayısı 
birden fazla olamayacağı gibi, rütbeye mahsus yaş 
haddini geçemeyecek, gerektiğinde atama usulüne uy
gun bir işlemle de emekliye sevk edilebileceklerdir. 
Bu suretle hizmete devam ettirilen orgeneral, orami-
raller 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 49 uncu madde (b) bendinde gösterilen 
miktarların dışına da çıkamayacaklardır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 47 

nci maddesi, rütbe, terfi şartlarını açıkça belirlemiş 
ve yükselmeyi, yükseleceği üst rütbe kadrolarında 
açık bulunma koşullarına bağlamıştır. 

Tuğgeneral - tuğamiral, tümgeneral - tümamiral, 
korgeneral - koramiraller için 49 uncu maddenin (b) 
bendinde, bulundukları rütbede hizmete devam et
melerinde zaruret görülmesi halinde rütbe bekleme 
süresi sonunda hizmete devam etmeleri imkânı sağ
lanmıştır. Ancak, orgeneral - oramiraller için bu im

kân sağlanmamıştır. Her ne kadar 12.12.1980 tarih
li 2357 sayılı Kanunla, kuvvet komutanlığı yardım
cılığına atanan orgeneral - oramirallerin rütbe bek
leme süreleri görevlerinin devamınca; yine 926 sa
yılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
20.8,1981 tarih ve 2511 sayılı Kanunla 38 inci mad
de olarak ek bir madde eklenmek suretiyle, zorun
lu ıhallerde hizmet ve görev ihtiyacı nedeniyle hiz
mete devam etmesinde zaruret görülen orgeneral -
oramiralin rütbe bekleme süresi, kuvvet komutanı
nın lüzum göstermesi üzerine, Millî Güvenlik Kon
seyince bir yıla kadar uzatılabiliyorsa da, görüldüğü 
gibi, ileride Millî Güvenlik Konseyinin Cumhurbaş
kanlığı Konseyine dönüşmesi halinde, bu madde ge
çerliğini yitirecektir. 

Burada istenen, diğer generallerde olduğu gibi, 
yeni teşkilatlanmalar, hizmet ve görev ihtiyaçları ve 
ilerideki yılları da düşünerek, (bilgi ve tecrübelerinden 
her zaman yararlanmak ihtiyacını duyacağımız orge
neral ve oramirallerin hizmet sürelerinin de teklifte 
belirlenen koşullarla bir yıla kadar uzatılarak de
vamlı bir kanunî düzenleme getirmektir. 

Muhterem arkadaşlar; 

Daha açık ifade edilmek istenirse; komuta görev
lerini üstlenen general ve amirallerin rütbe miktar
ları, sözü edilen Kanunun (b) bendinde açıkça gös
terilmiştir. Bu miktar, ibugün orgeneral ve oramiral
ler için 9 kara, 2 hava, 2 deniz olmak üzere 13'tür. 
Durum ve şartların gereği Konsey üyelerimiz hariç 
tutulursa, bu miktar bugün 14'tür. 30 Ağustos 1983'te 
3 orgeneralimizin emekliye ayrılmasıyla bu miktar 
11'e düşecektir, işte, emeklilik sırası gelen bu 3 or
general - oramiralden bir tanesinin hizmet süresi, 
Genelkurmay Başkanının teklifi, Millî Savunma Ba
kanının inlhası, Başbakanın imzalayacağı ve Cum
hurbaşkanının onaylayacağı bir kararname ile bir 
yıl daha uzatılacak ve bu da, 13'ün dışında tutula
caktır. Böylece, terfi sırasında olan korgeneralleri
mizin kadro ihtiyacı miktarlarında yükselmelerine 
de bir mani olmayacaktır. 

Sonuç olarak; durum, hiçbir yoruma tabi tutul
mayacak kadar açıktır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Sayın Yıldıran, bir açıklamanız olacak mı efen

dim? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN — Sa
yın Başkan, Teklife aynen katılıyoruz efendim. 

— 374 — 



Danışma Meclisi B : 98 9 . 5 . 1983 O : 1 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, Kanun Teklifinin tümü üzerinde 

söz isteyen sayın üye var mı efendim?... Yok. 
Sayın üyeler, Teklifin maddelerine geçilmesini oy

larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul Etme
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun 49 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hak

kında Kanun Teklifi 
MADDE 1. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvet

leri Personel Kanununun 49 uncu maddesine aşağı
daki (j) bendi eklenmiştir. 

«j) Hizmet ve görev ihtiyacı nedeniyle hizmete 
devam etmelerinde zaruret görülen orgeneral veya 
oramirallerin rütbe bekleme süreleri, Genelkurmay 
Başkanlığının teklifi, Millî Savunma Bakanının inha
sı, Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının 
onaylayacağı müşterek kararname ile bir yıla kadar 
uzatılabilir. Bu suretle hizmete devam edecek or
general - oramiral sayısı birden fazla olamaz. 

Bu süre içinde rütbeye mahsus yaş haddini geçe
meyecekleri gibi gerektiğinde atanma usulüne uygun 
bir işlemle emekliye sevk edilebilirler. 

Bu şekilde hizmete devam ettirilen orgeneral - or-
amiraller (b) bendinde gösterilen miktarlar dışına çı
karılır.» 

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

Sayın Hükümet, Sayın Komisyon, bir açıklama
nız var mı efendim?... Yok. 

1 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 noi maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?... Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği? Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiş
tir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

Sayın Komisyon,, Sayın Hükümetin bir diyeceği? 
Yok. 

3 üncü maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... 3 üncü madde kabul edilmiştir. 

Kanun Teklifinin tümü üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. 

Kanun Teklifinin tümünü oylarınıza sunuyorum: 
Katoul edenler... Kabul etmeyenler... Teklif kabul 
edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olsun. 

Sayın üyeler, Birleşime 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 15,25 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.45 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 

KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, M. Talât SARAÇOĞLU 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 98 inci Birleşimin 
ikinci oturumunu açıyorum. 

6. — Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Gü
venlik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin ERSÎN'in, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayrılanların Kurabile
cekleri Dernekler Hakkında Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(2/53) (S. Sayısı : 342) (1) 

BAŞKAN — Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
Komisyon Başkanlığının 'bir tezkeresi var, okutuyo
rum : 

Başkanlığa 
Gündemin 31 inci sırasında yer almış bulunan, 

Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayrılanların Kurabile
cekten Dernekler Hakkındaki Teklifin öncelikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Eşref AKINCI 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 

Komisyonu Başkanı 
BAŞKAN — Sayın üyeler; Millî Savunma, İç

işleri ve Dışişleri Komisyonunun Sayın Başkanı, 
gündemin 31 inci sırasında bulunan, Kara Kuvvet
leri Komutanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi Or
general Nurettin Ersin'in, Türk Silahlı Kuvvetlerin
den Ayrılanların Kurabilecekleri Dernekler Hakkın
da Kanun Teklifi üzerinde ye ilk sıraya getirilmesi
ne ilişkin 'bir tezkereleri var. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan; bu tezkerey
le ilgili olarak bir konuşma yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, tezkereyle ilgili konuş
ma yapamazsınız. 

KAMER GENÇ — Efendim, gündemde deği
şiklik yapıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyonun 'bir teklifi vardır, oy
lanır. 

KAMER GENÇ — Hayır, 'bir şey var; yani 
gündemde sabahtan 'beri bir değişiklik yapılıyor 
Eğer böyle gidecekse, gündemi hiç okunmadan, mü-

«(1) 342 sıra sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir.» 

zakeresiz oylayalım, geçsin gitsin. Şimdiye kadar 
kaç tane kanun çıktı, hiçbiri okunmadı.'' 

BAŞKAN — Sayın Genç; komisyonların her za
man İçtüzüğe uygun olarak, öncelikle görüşme 
istemleri huzura getirilebilir. Millî Savunma, İçişleri 
ve Dışişleri Komisyonu da İçtüzüğe uygun olarak 
'bir öncelik yazısı göndermiştir. Bunun üzerinde tar
tışılacak 'bir konu yoktur;, oylanır, ka'bul edilir veya 
edilmez. 

KAMER GENÇ — Bir mesele oylanmadan ev
vel üzerinde konuşulsun. 

AHMET SENVAR DOĞU — Zaman geçiyor 
Sayın Başkan; gerekeni yapın efendim. 

BAŞKAN — Efendim, reddederseniz mesele yok
tur. 

Sayın üyeler; Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonu Başkanının tezkeresini oylarınıza sunu
yorum. Kanun Teklifinin gündemin ilk sırasına ge
tirilmesi hususunu kabul edenler... Ka'bul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet lütfen yer
lerini alsınlar... 

Hükümet Temsilcisinin yetki belgesi tamam. 
Kanun Teklifi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 
Sayın üyeler; Komisyon Raporunun okunmama

sı hususunu oylarınıza sunuyorum: Ka'bul edenler... 
Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edil
memiştir. 

Sayın Komisyonun bir açıklaması olacak mı efen
dim? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANI EŞREF AKINCI — Var 
efendim, Sayın Dikmen bir açıklamada bulunacak. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
AKİF ERGINAY — Sayın Başkan; usul bakı

mından söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Erginay; usulün nesi hak

kında efendim? 
AKİF ERGİNAY — Bu meselede. 
BAŞKAN — Buyurun. 
AKİF ERGINAY — Sayın Başkan; teklifinizi 

anladığıma göre, 'buraya gelen raporlar 'bir komis-
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yon tarafından, okunmak için mi hazırlanır, okun- j 
mak 'için mi? Şimdi diyeceksiniz ki,, siz 'bunları al
dığınıza göre okumuş sayılırsınız. Doğrudur; ama 
bazı hallerde de okuyamıyoruz. Şimdi bir idam ra
poru gelse, «Bunun idamını istemeyenler?..» diye 
mi reye koyarsınız, yoksa idamın kabulünü mü reye 
koyarsınız? Onun için rica ediyorum, yine usulü
müze göre hareket edelim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Müsaade ederseniz, ben de cevaben sadece İç

tüzüğün 74 üncü maddesini okuyayım ve ayrıca bir 
açıklamaya gerek görürseniz, onu da yaparım efen
dim. 

İçtüzüğün 74 üncü maddesi diyor ki, «Başkan, 
bir tasarı veya teklifin görüşülmesine başlanırken 
raporun tamamının okunmasına gerek olup olmadı
ğını Genel Kurula sorar...» Şimdi ikinci cümleyi 
lütfen dikkatle okuyalım; «... Buna gerek görülürse 
rapor okunur.» Demek ki aslolanı, gerek görülme
mesidir. Sebebini de biraz evvel kendiniz açıkladınız. 

AKİF ERGİNAY — Hayır efendim, tam tersi, 
gerek görülürse. 

BAŞKAN — Biraz evvel kendiniz açıkladınız 
Sayın Erginay. Çünkü, raporlar 48 saat önceden 
dağıtılma keyfiyetine uygun olarak bütün üyelerin 
ıttılaına arz edilmiştir; yani bir diğer deyişle, «Ge
nel Kurulun 'her üyesi, kendi kutusuna atılan ka
nun tasarı ve teklifini incelemiştir» kabul edilmekte
dir İçtüzüğümüze göre. 

Teşekkür ederim efendim. 
NECİP BİLGE — Usule aykırı. 
AKİF ERGİNAY — Rica ediyoruz bundan son

ra müspet olarak oya sunulsun. 
BAŞKAN — Sayın Erginay; lütfen efendim. 
Buyurun Sayın Komisyon. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ALİ DİKMEN — Sayın 
Başkan, sayın üyeler; 

Bu Kanun Teklifi, Türk Silahlı Kuvvetlerinden 
ayrılanların, askerlik mesleğine ilişkin ortak anıla
rını yaşatmak, dayanışmalarını devam ettirmek, sos
yal ve kültürel ihtiyaçlarını 'karşılamak gayesiyle 
kuracakları derneklerin tabi olacakları esasları be
lirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

Muhterem arkadaşlar; 

Bugün her millet, kendi toplumunu dünya mil
letleri içerisinde en üstün seviyeye çıkarmak, ona 
saygınlık kazandırmak için, siyasî, iktisadî, kültürel 
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ve askerî sahada ana politikasını tayin eder ve bu 
hedefe ulaşmak için millî güç ve imkânlarından ya
rarlanır. 

Milletleri teşkil eden insan toplulukları da, kendi 
bünyesi içerisinde, gerek meslek kuruluşları, gerekse 
aynı amaç için birleşebilecek olanlar, Anayasa ve 
kanunların verdiği sınırlar içerisinde, belli amaca 
yönelik kulüp ve dernek gibi kuruluşlar altında bir 
araya gelmek ihtiyacını duyabilirler. 

'Bir araya gelinerek kurulan ve kurulmak isteni
len dernek ve kuruluşların çoğu, genellikle karşılıklı 
yardım, dayanışma ve sosyal amaçlıdır ve bir bakı
ma da, esasında yukarıda arz ettiğim gibi, Devletin 
ana amaç ve politikasına yardımcı olmak ve onu 
kolaylaştırmaktır. 

Ancak, aynı maksat ve gaye için kurulacak olan 
derneklere bir düzen getirmek ve onları himaye et
mek de Devletin görevidir. 

Bugüne kadar, maksat, maksada ulaşmak için 
takip edilecek yol ve yöntem, düşünce ve meslek 
yapıları aynı olmasına rağmen, kanunlarımızın ta
nıdığı imkânlardan yararlanarak pek çok dernek ku
rulmuş; fakat ne yazık ki, bunların çoğunun, Dev
letin 'kontrolü ve murakebesi dışında faaliyet gös
terdikleri de bir gerçektir. Genellikle, enflasyon de
nilecek bir seviyeye ulaşan bu derneklerin faaliyet
lerinin faydalı ve mahzurlu yönleri üzerinde dur
mayacağım. 

Ordudaki şerefli hizmet ve görevlerini yaptıktan 
sonra ayrılan asker kişiler de, maksatları aynı olma
sına rağmen, çeşitli isimler altında pek çok dernek 
kurmuşlardır. Tespit edebildiğimiz rakamlara göre, 
halen Türkiye'de 27 adet asker kökenli dernek var
dır. Bunların hiçbirisinin bugüne kadar maksatları 
dışında faaliyet gösterdikleri iddia edilemez. Ne var 
ki, sayılarının çokluğu, 'birbirleriyle ilişki kurmala
rını, karşılıklı dayanışma ve yardımlaşma yapma
larını, ayrıca her 'birinin ayrı ayrı Türk Silahlı Kuv
vetlerinden istemlerde 'bulunmaları, sorunlarının çö
zümünü güçleştirmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; konunun en önemli ya
nı, Ordumuzdan ayrılmış olmalarına rağmen, maddî 
ve manevî, ruhî ve bütün varlıklarıyla mesleklerine 
bağlılığını sürdüren bu asker kişileri, Türk Milleti 
de daima asker olarak tanımakta ve görmektedir. 
Varlıklarını idame ettirmek için birçok derneklerin 
maddî olanak sağlama yolunda girşitikleri teşebbüs
lerin, asker kökenli dernekler tarafından denemeye 
kalkışılması dahi, sivil ve asker hiçbir vatandaş ta
rafından tasvip görmemektedir. 
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Bu derneklerin, Türk Silahlı Kuvvetlerinden vaki 
çeşitli ve 'birbirinden farklı talep ve istekleri, sami
mî ve içtenlikle yerine getirilmesi arzu edilmesine 
rağmen, sayılarının çokluğundan doğan güçlükler 
bu değerli meslekdaşlarımızın haklı arzu ve istekle
rini yerine getirememenin üzüntü ve ıstırabını da 
vermektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, sonuç olarak: Yaşam
larının büyük bir 'bölümünü Türk Silahlı Kuvvetle
rinde geçirmiş olan 'bu asker kökenli kişilerin so
runlarının kolaylıkla çözümlenmesi, Türk Silahlı 
Kuvvetlerine irtibatlarının ve ilişkilerinin daha ko
lay yürütülmesi ve devamlılığının sağlanması yanın
da, yetişmiş oldukları meslek gurur ve şerefine ya
raşır bir şekilde maksada uygun olarak dernek faa
liyetlerini idame etJtirmek ve Devletin maddî ve ma
nevî desteği ile kamuya yararlı dernek niteliğine sa
hip olabilmeleri için, asker kökenli kişiler tarafından 
kurulacak olan derneklerin, «Emekli Subaylar, Emek
li Astsubaylar, Müharrip Gaziler» olmak üzere, üç 
dernek adı altında örgütlenmelerini kolaylaştırmak 
ve 'bu derneklere yapılacak yardımların esaslarını be
lirlemek amacıyla 'bu Kanun Teklifi hazırlanmıştır. 

Kısaca, Komisyonumuzda müzakere edilmiş olan 
bu Teklif, uygun karşılanmış ve Genel Kurulun tas
viplerine şimdi sunulmaktadır. 

Benim maruzatım bu kadar. Saygılar sunarım 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Sayın Hükümetin bir açıklaması olacak mı efen

dim?.. Yok. 
Sayın üyeler, Kanun Teklifinin tümü üzerinde 

söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Teklifin maddelerine geçilmesi hususunu oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenier... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayrılanların Kurabile

cekleri Dernekler Hakkında Kanun Teklifi 
Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Türk Silahlı 

Kuvvetlerinden ayrılanların askerlik mesleğine iliş
kin ortak anılarını yaşatmak, dayanışmalarını devam 
ettirmek, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak 
gayesiyle kuracakları derneklerin tabi olacakları esas 
ve usulleri belirlemektir. 

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

MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Sayın Başkan 
sorum var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂt BAYER — Efendim, benim 

bildiğime ve Devlet Personel Kanununa göre, ayrıl
ma, kanunî bir mecburiyetle olur. Halbuki burada
ki ayrılma bir emeklilik anlamına geliyor. Bunun 
açıklanmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Komisyondan cevabını rica ediyorum. 
MİLLİ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ALİ DİKMEN — Sayın 
Başkan; sayın üyeler; 

Buradaki ayrılmadan kasıt, doğrudan doğruya 
emeklilik nedeniyle ayrılanları kapsar. Yoksa, doğ
rudan doğruya, biz her zaman konuşuruz «Türk Si
lahlı Kuvvetlerinden ayrıldım» deriz. Alrılma, emek
lilik nedeniyle olur, istifa nedeniyle olur; fakat bu
rada Kanun, emeklilik nedeniyle ayrılanları kapsa
maktadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
1 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun, kurulması öngörülen 

Türkiye Emekli Subaylar Derneğini, Türkiye Emekli 
Astsubaylar Derneğini ve Türkiye Muharip Gaziler 
Derneğini kapsar. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir açık
laması?.. Yo'k. 

2 nci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Kurucular ve üye olabilecekler 
MADDE 3. — Bu Kanuna tabi derneklerden : 
a) Türkiye Emekli Subaylar Derneği; Türk Si

lahlı Kuvvetlerinden emeklilik veya maluliyet nede
niyle ayrılan subaylar. 

b) Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği; Türk 
Silahlı Kuvvetlerinden emeklilik veya maluliyet ne
deniyle ayrılan astsubaylar ile uzman çavuş, uzman 
jandarma çavuşlar, 
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c) Türkiye Muharip Gaziler Derneği; savaşa ka
tılanlar tarafından kurulur. 

Türkiye Emekli Subaylar Derneği ve Türkiye 
Emekli Astsubayalr Derneğini kurma hakkına sahip 
olanlar ile bunların dul eşleri statülerine uygun der
nekler; savaş ilan edilmemiş olsa bile, savaşa katı
lanlar veya işgal kuvvetlerine karşı çarpışanlar, çatış
maya taraf olan bir devletin silahlı güçlerine karşı 
savaşanlar veya Kuvayı Milliye'ye katılmış olanlar 
veya vazife matullerti ile bunların dul eşleri ve şehit 
yetimleri de Türkiye Muharip Gaziler Derneğine üye 
olabilirler. 

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

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diye
ceği?... Yok. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan, redaksiyonla 
ilgili bir husus var. 

BAŞKAN — Redaksiyonla ilgili buyurun Sayın 
Bilge. 

NECİP BİLGE — Efendim (c) bendinde «Tür
kiye Muharip Gaziler Derneği; savaşa katılanlar ta
rafından kurulur.» diye aynı bent içinde cümle bit
mektedir. Halbuki, «tarafından kurulur» ibaresi hep
sine şamildir; (a), (b), (c) bentlerine şâmildir. Bu 
itibarla «tarafından kurulur» ibaresini satırbaşı yap
mak lazımdır. 

BAŞKAN — Çok haklısınız Sayın Bilge. Nite
kim Komisyon, bize gönderdiği metinde «Tarafın
dan kurulur» ibaresini büyük hart ile başlayarak sa
tırbaşı yapmış ve cümleyi o şekilde tamamlamıştır. 
Bu şekilde oylayacağım efendim. 

'Sayın üyeler, Sayın Bilge'nin de 'buyurdukları 
veçhile, (c) bendinde «savaşa katılanlar» dan sonra 
bir virgül geliyor ve «tarafından kurulur» ibaresi 
aşağıda satırbaşı oluyor ve cümle bu biçimde ta
mamlanıyor. 

Bu 'biçimiyle 3 üncü maddeyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Kurucu ve üye olamayacaklar 

MADDE 4. — Türk Silahlı Kuvvetlerinden is
tifa edenler, mahkeme kararı ile çıkarılanlar, disip
linsizlik veya ahlaki nedenlerle ayırma işlemine tabi 
tutulanlar ve sıkıyönetim komutanlarının istemi üze
rine işlerine son verilenler 'bu Kanuna ta'bi dernek
leri kuramaz ve üye olamazlar. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. 

Sayın Azgur ve soru sormak üzere Sayın Bilge. 
Sayın Azgur, buyurun efendim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, değerli ar

kadaşlarım; 
Teklifin 1 inci maddesinde, «Türk Silahlı Kuvvet

lerinden ayrılanlar» diye genel bir ifade kullanıldığı 
halde, 4 üncü maddede dernek kurma hakkı muay
yen kişilerle sınırlandırılmış bulunuyor. Ben, «Silahlı 
Kuvvetlerden ayrılanlar» deyimini de, Sayın Ko-
M'isyon Sözcüsü gibi anlıyamıyorum. Eğer öyle ol
saydı, «Türk SilaMı Kuvvetlerinden emekli olmak 
suretiyle ayrılanlar.» diye bir tasrihatın bulunması 
gerekirdi. Demek ki, Türk Silahlı Kuvvetlerinden is-
tisfa etmek suretiyle ayrılanların dahi bu derneklere 
üye olabilmesi icabeder. Filhakika, 3 üncü madde
nin diğer fıkralarını okuduğumuz zaman da görüyo
ruz ki, mesela Türkiye Muharip Gaziler Derneğine 
üye olabilmek için Kuvayı Milliyeye katılmış olmak 
kâfi görülüyor. Kuvayı Milliyeye dahil olup da bir 
yüzbaşı eğer ordudan istifa etmiş ise, 'bunu Türkiye 
Gaziler Derneğine almak imkânı olmayacak eğer 
4 üncü madde böyle kabul edilir ise. Halbuki, gerek 
şehitlik, gerekse gazilik bizim Türk Milletinin inanç
larına göre verilen 'birer rütbedir ve 'bir askerin rüt
besinin en büyüğü şehitlik rü'tbesidir. 

O itibarla, mesela şehit ailelerinin de dernek 
kurması kabul edilmiş olsaydı da, bu tasarıda si
lahlı kuvvetlerden istifa eden subayların eşleri bu 
derneğe üye olamaz diye bir hüküm bulunsaydı bu 
da çok garip kaçardı. 

Aynı şekilde savaşa katılmış ve bizim inançları
mıza göre gazi unvanını kazanmış olan bir subay 
ordudan istifa etmiş olsa dahi bence bu derneklere 
üye olabilmelidir. 

Hele, işin daha hazin tarafı 4 üncü maddede si
lahlı kuvvetlerden istifa edenleri, mesela ahlakî ne
denlerle ordudan ayrılanlarla bir tutmuştur. Bu son 
derece hazin bir olaydır. Gazilik unvanını almış olan 
bir Türk subayı çeşitli sebeplerle, mesela sağlık se
bebiyle eğer ordudan istifa etmiş ise ve hatta üzü
lerek istifa etmiş ise, onu ahlakî redaetle ordudan 
ayrılanla bir tutmak bence çok garip kaçar. 

O itibarla bendenizin 4 üncü madde hakkında 
bir önergem var; «Türk Silahlı Kuvvetlerinden isti
fa edenler» deyiminin madde metninden çıkarılma
sını yüksek tasviplerinize arz ettim. Kabule mazhar 
olursa şükran duyarım. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ALİ DİKMEN — Sayın 
Başkan sayın üyeler; 

Malumunuz, buradaki «istifa» kelimesi üzerinde 
Komisyonumuzda da durulmuş ve tartışılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Malumunuz, Türk Ordusundan iki şekilde ayrılma 

var diye beyan etmiştim. Onlardan birisi, emeklilik 
süresini doldurmadan ayrılanlar, yani istifa edenler; 
mecburî hizmetini doldurmuştur, 10 sene, 10,5 sene, 
istiıa etmiştir ve ordudan istifa eden bu şekildeki ar
kadaşlarımız bugün ordunun sosyal hizmetlerinden 
esasen yararlanamamaktadır. Yani, orduevlerine gire
mezler, kamplara giremezler yani kısacası emeklili
ğini doldurup da ayrılanlara tanınan haklardan bu 
arkadaşlarımız faydalanamıyorlar. 

Bu bakımdan buradaki, dernekler kamuya yararlı 
dernek haline getirilecek, dolayısıyla bunlara yine 
Millî Savunma Bakanlığından bir yardım sağlana
caktır, onun için mevcut ordudaki geleneği bozmamak 
bakımından istifa edenlere derneğe girme hakkı ta
nınmıyor. 

Pek tabiî, ben de üzülerek burada ifade ediyo
rum, aynı şekilde ordudan istifa etmiş, başka hiz
metlere katılmış, memlekete yararlı olmuş arkadaşla
rımız çoktur, hatta içimizde dahi var; fakat emekli
likle ordudan ayrılanlarla, istifa ederek ayrılanların 
hakları bir değildir. İç Hizmet Kanunu, yönetmeliği 
ve diğer sosyal hizmetlerle ilgili talimatlara uygun 
olarak bugün uygulanan sisteme uymak bakımından 
Kanunda bu kabul edilmemiştir. 

Diğer taraftan tabiî Sayın Konuşmacı arkada
şımız buradaki istifa edenleri diğer, mesela disiplin
sizlik ve ahlakî nedenlerle ayrılanlar gibi bir statünün 
içerisinde, aynı yerde gösterilmiş gibi bir tabir kullan
dılar. Bu akla hiçbir zaman getirilmiş ve düşünülmüş 
bir şey değildir; böyle bir şey asla düşünülmemiştir. 

İkincisi, savaşa katılanlardan söz ettiler. Malumu
nuz, Savaşa Katılanlar Derneğine subay da üyedir, 
savaşa katılmış, astsubay da üyedir, er de üyedir. Ya
ni yukarıdaki iki statünün dışındadır. Yukarıda, dik
kat ettiyseniz, bir Emekli Subaylar Derneği, ikincisi 
Emekli Astsubaylar Derneği; fakat diğer maddede 
Savaşa Katılanlar Derneğidir. Bugün Savaşa Katılan
lar Derneğinin içerisinde subay da vardır astsubay da 
vardır, er de vardır ve burada istifa mevzu bahis de
ğildir. Çünkü muharebeye gitmiştir. Uzun süre de

ğildir; gider üç ay muharebe etmiştir, savaşa katıl
mıştır, üç sene muharebe etmiş, savaşa katılmıştır. 
Hatta bugünkü savaşlar, aşağıda açıklanmıştır görü
yorsunuz, savaş ilan edilmemiş bile olsa... Bugün sa
vaş ilan edilmiyor ki genellikle; muharebeler ilan edil
meden başlıyor. Yani o tabir dahi getirilmiştir. 

Bu bakımdan madde gayet açıktır. Biz buna Ko
misyon olarak katılamıyoruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkan, bir soru sora
bilir miyim Sayın Sözcüden? 

BAŞKAN — Tabiî efendim, madde ile ilgili soru 
sormak mümkün. Sayın Bilge de zaten soru faslında 
veyahut redaksiyonla ilgili... 

NECtP BİLGE — Ben soru sormaktan vazgeç
tim efendim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz, oldu. 
Buyurun Sayın Azgur. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, Komisyonu
muzun değerli Sözcüsü istifa etmiş olan subayların 
silahlı kuvvetlere ait sosyal tesislerden istifade edeme
yeceklerini mesela orduevlerine giremeyeceklerini be
lirttiler. Elbette bu doğrudur. Ancak bu hususu dü
zenleyen İç Hizmet Kanunudur. Bu Dernekler Yasa 
Tasarısında böyle bir hüküm yoktur. Yani bu der
neklere üye olanların mutlaka sosyal tesislerden ya
rarlanacağı konusunda bu Tasarının hükmü yok. Sa
dece bir dayanışmayı, geçmişteki hatıraları yaşatmayı 
amaçlayan bir dernektir. O itibarla o izahlarını kabul 
etmek bendenize göre mümkün değil. 

Acaba kendileri bir başka madde mi gösterecek
tir? Ben göremedim. Yani şu Tasarı içerisinde bir baş
ka madde var mıdır, bu derneğe üye olanlar silahlı 
kuvvetlerin sosyal tesislerinden istifade ederler diye 
bir hüküm var mı? Bunu istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, bendeniz de 

bir şey sormak istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, bu madde 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir kısım üyelerinin emek
lilik bakımından, dernek kurduktan sonra Devlet 
Bütçesinden yardım edileceği de ayrı bir maddede yer 
aldığı göz önünde tutulursa, zannediyorum ki, istifa 
edenler bakımından böyle bir hususun nazara alın
maması gerekir. Bunu düşünürler mi acaba Komisyon 
olarak? 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Buyurun Sayın Dikmen. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ALİ DİKMEN — Sayın 
Başkan, sayın üyeler; 

Biraz önce Sayın Azgur gayet güzel yine temas et
tiler, dediler ki «Türk Silahlı Kuvvetlerinden istifa 
etmiş olanlar esasen orduevlerinden bazı sosyal tesis
lerden faydalanamıyorlar; ama bu bir dayanışmadır, 
binaenaleyh, bir dernekte farklıdır, dernekten yarar
lanabilirler.» Biz de diyoruz ki, işte Türk Silahlı 
Kuvvetlerinden hizmet süresini doldurup da emekli
lik hakkini kazanmış olanlara bu hak tanınıyor. Çün
kü, biraz evvel Sayın Erginay'ın söylediğine de kıs
men zannederim orada temas ettim, çünkü bu ka
muya yararlı dernekler haline getiriliyor ve aynı za
manda Millî Savunma Bakanlığının Bütçesinden ayrı
lacak bir meblağda da netice itibariyle desteklenecek, 
oradaki bu arkadaşlarımız sosyal yaşantılarında top
lum içerisindeki yerlerini bulacaklar. 

Pek tabiî biz burada fazla açıklamak istemiyo
ruz; bugün 27, hatta benim kulağıma geldiğine göre 
35, benim tespit ettiğim rakam 27'dir; böyle 27 tane 
derneğin ayrı ayrı istemlerinin, ayrı ayrı ihtiyaçları
nın karşılanmasının güçlüklerinden de genel konuş
mamda bahsettim. Bu bakımdan bunları derleyip to
parlamak; yine toplumumuz emekli olsa dahi bu 
emekli arkadaşlarımızı ordunun bir mensubu sayıyor
lar aynı şekilde görmek istiyorlar. O halde toplum 
içerisinde bunlara yaraşır bir ortamda yaşamalarını 
sağlamak için esasen bu Kanun getiriliyor; fakat arz 
etmek istediğim, kıymetli bir arkadaşımız belki bu 
memleketin en üst kademelerine gelmiş, 10 senesini 
doldurmuş istifa etmiş; fakat diğer bir arkadaşımız 
3Q sene, 35 sene orduya hizmet etmiş emekli olmuş. 
Şimdi o diyor ki, bana bu hakkı da ver. 

Biz bir paralellik göremiyoruz, onun için kabul 
edemiyoruz Sayın Başkanım; arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. Za
ten önergeleri okutacağım, o zaman ayrıca görüşünü
zü alacağım efendim. 

Sayın üyeler, bu madde ile ilgili Sayın Uğur'un 
ve Sayın Azgur'un aynı mealde iki önergeleri var 
efendim, okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 342 Sıra Sayılı Kanun Tasa

rısının 4 üncü maddesinde «İstifa edenler» ibaresinin 
silinmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Hidayet UĞUR 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 4 üncü maddesi, birinci cümlesindeki 

:Türk Silahlı Kuvvetlerinden istifa edenler» deyimi
nin madde metninden çıkarılmasını saygıyla arz ede
rim. 

Fuat AZGUR 
BAŞKAN — Sayın Uğur, bir açıklamanız olacak 

mı efendim? 
HİDAYET UĞUR — İzin verirseniz efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HİDAYET UĞUR — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Arkadaşımız Azgur'un konuşmaları benim verdi

ğim önerge konusunda işimi kolaylaştırdı. Ben bir iki 
noktaya daha temas etmek isterim. 

Sayın Komisyonun belirttiği gibi bu istifa için sa
yılan diğer sebeplerle tabiî bir mukayese asla düşü
nülmemiştir, buna inanıyoruz; ancak istifayı da yine 
orada sayıyoruz tabiî, istifa edenler de buraya gire
memiş oluyorlar. 

ikincisi; istifa yasal bir haktır. Bunu kullanan bir 
kimsenin bir kısıtlamaya tabi tutulmamasında fayda
lar vardır, istifa ailevî, sıhhî nedenlerle veya kabili
yeti olan bir sahada, uzmanlık dalında tahsilini yap
maya olanak sağlamak için bu gibi hallerde başvuru-
labilen bir tedbirdir ve bu bakımdan da elbette ki, 
kınanamaz. 

Sayın arkadaşlarım; aramızda; bugünkü Danışma 
Meclisinde beş üyemiz Ordudan istifa etmek suretiyle 
ayrılmış değerli arkadaşlarımızdır. Dernekte de böyle 
kimselerden ayrıca faydalanılması da arzu edilir. Bir 
derneğe girmekte zorunluk yoktur. Kalben Orduya 
bağlı olan bu gibi arkadaşlarımızın silah arkadaşlarıy
la bağlantılarını, irtibatlarını devam ettirmelerinde 
faydalar vardır. Sayın Komisyonun belirttikleri gibi 
«Bir geleneği bozmamak için, geleneğe bağlı kalmak 
için» dediler bu bir gelenek de sayılmamalıdır. Eski 
olan bir mevzuatın tatbikatından ibarettir. Bu tatbi
katta bir değişiklik teklif ediyoruz. Diğer taraftan 
Orduda 30 sene hizmet edip de ayrılmış olan bir kim
se ile on sene hizmet edenin aynı statüye tabi tutul-
mamaları gibi bir konu da tahmin ederim ki söylene
mez; çünkü biz bu dernekte, yedek subay bazı arka
daşlarımızı da alıp şimdiye kadar faydalandırdık, 
halbuki Orduda aynı şekilde yetişmiş, aynı tahsili 
yapmış ve fakat yukarıda arz ettiğim sebeplerle Or
dudan ayrılmış olanların da yine dernekle irtibatının 
devamında faydalar mülahaza ederim. Bu bakımdan 
önergeyi verdim. 
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Arz eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uğur. 
Sayın üyeler; Sayın Uğur ve Sayın Azgür'un öner

gelerinin lehinde, aleyhinde söz isteyen var mı?.. 
KAMER GENÇ — Aleyhinde söz istiyorum. 
MEHMET AKDEMİR — Lehinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Genç aleyhinde, Sayın Akde

mir lehinde söz istemişlerdir. 
Sayın Genç, önerge aleyhinde konuşmak üzere 

buyurunuz. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Şimdi, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanların 

kurabilecekleri derneklerin mensuplarının hangi hak
lara sahip olacağı bu Kanunda belirtilmemiş. Bu iti
barla o tarafını bilmiyoruz; ancak bu derneğin kamu 
yararlı bir dernek olduğu müteakip 7 nci maddede 
belirlenmiş ve buna da Devlet tarafından yardım ya
pılabileceği ilkesi de getirilmiştir. Şimdi aslında yani 
istifa eden kişileri biz bundan yararlandırırsak bugün 
Meclisimiz içinde bulunan birçok, kişi yedek subaylık 
yapmıştır, bunlar da subaylık yapmıştır diyerek o za
man onların da bu haktan yararlanması lâzımdır. Öte 
tarafta herkes askerlik görevini yaptığı için, yani asker
lik görevini yaptığına göre böyle bir dayanışma içinde 
olmasını ister. Şimdi, bir sene subaylık yapmış veya 
iki sene subaylık yapmış, istifa etmiş, gitmiş başka 
meslekler içinde yer almış arkadaşların, gelip de bu 
derneğe üye olması bence bu derneğin kuruluş amaç
larına aykırı bir durum yaratır. 

O itibarla, burada «İstifa» kelimesini getirdiğiniz 
zaman bir sene de ordu mensubu olarak kalabilir, on 
sene de kalabilir veya emeklilik süresine yakın bir 
süreye kadar da kalabilir; bu itibarla böyle «İstifa» 
kelimesini hariç tutarsanız o zaman yedek subaylık 
yapanlara da bu hakkı vermek lazımdır. Onların ne 
günahı var? Yani iki sene gitmiştir, Türk Silahlı Kuv
vetlerinde görev yapmıştır, hatta daha geniş düşünür
seniz erlere de tanımak lazımdır. Yani o erlik ya
panlara da tanımalıdır. 

Bu itibarla bu önergenin kabulü halinde çok bü
yük eşitsizlikler doğar. Bu itibarla kabul edilmemesi 
gerektiğine inanıyorum. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Akdemir, buyurun efendim. 
MEHMET AKDEMİR — Sayın Başkanım, sayın 

üyeler; 
Aslında benim bu hususta çok fazla söyleyeceğim 

şey olmayacaktır; zira Sayın Azgur biraz önce bu 

konulan çok güzel anlattılar. Ancak ben, gerçekten 
çok sevdiğim ve 18 sene içerisinde fiilen hizmet et
tiğim bir Ordudan üzülerek ve ailevî nedenlerle ay
rıldım. Bugün gönlüm yine Silahlı Kuvvetlerle bir
liktedir. Bu çerçeve içerisinde beni, bu getirilen 4 üncü 
maddede, mahkeme kararı ile çıkarılanlar, disiplin
sizlik edenler, hatta sıkıyönetim komutanlarının kov-
duklarıyla bir araya koymaları sebebiyle; hakikaten 
samimiyetle, 18 sene çok büyük bir zevkle hizmet et
tiğim Ordumuzla ilgili bu madde beni üzmüştür. An
cak biraz önce aleyhinde konuşan Sayın arkadaşı
mızın bahsettiği konulara gelmek istiyorum. 

istifa müessesesi bugünkü şartlarda 15 sene fiilî 
hizmeti gerektirir. Aksi takdirde bir sene yedek su
baylık yapmış veya 18 ay erlik yapmış bir adamın 
18 sene fiilen hizmet etmiş bir kişiyle bir araya ge
tirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle bu madde
nin, ki şu anda Danışma Meclisinde beş tane arka
daşımız var, kişisel olarak da herhangi bir derneğe 
gireceğim de söz konusu değil; ama belirli şeylerde 
istifa edenlerle etmeyenleri bir araya getirmek müm
kün değil. Kaldı ki, biraz önce Sayın Sözcü Komu
tanımızın belirttikleri, «Efendim, istifa edenler zaten 
kolaylıkla tesislerinden de yararlanmıyorlar» dediler, 
dernek üyesi olarak kolaylıklardan, tesislerinden ya
rarlanacağına dair orada hiçbir hüküm yoktur. Der
nek üyeleri zaten yararlanamayacaklar. Üye olarak 
yararlanamayacak; ama emekliliği hak etmiş olduk
larından dolayı yararlanacaklar. Yani dernek üyeli
ğinden yararlanma söz konusu değil. 

Bu nedenle dernek üyeliği ile emeklilik hakkı el
de etmiş olanlar eş durumda ise de; dernek üyesi ola
rak kolaylıklardan, tesislerden yararlanması söz ko
nusu değil. Yani, bununla onun bir araya getirilmesi 
mümkün değil, aynı eşdeğer durumda tutulması müm
kün değil. Kaldı ki, dernek üyesinin bu kolaylıklardan 
ve tesislerden yararlanamaması hususu bile bugün 
münakaşa edilmesi gereken bir konudur. Yani 18 
sene fiilen hizmet etmiş bir adam hasbelkader çeşitli 
nedenlerle, ama çok sevdiği bir yerden ayrılmış ise, 
bunun kolaylıklardan, bu tesislerden yararlanması da 
lazım; bu konu ayrı. Bu konuya, burası zaten yeri 
de değil, o nedenle girmek istemiyorum. Biraz önce 
Sayın Uğur'un ve Azgür'un belirttikleri gibi burada 
bu; «İstifa edenler» ibaresinin mutlaka çıkarılması 
hususunda Yüce Meclisin Karar vereceği ümidi ile 
hepinizi derin saygılarımla selamlıyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akdemir. 
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Sayın Komisyon, daha evvel önergelere katılma
dığınızı beyan etmişsiniz; ama bir kere daha lütfeder 
misiniz efendim? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ALİ DİKMEN — Katılmı
yoruz, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet Katılıyor mu? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Azgur ve Sa
yın Uğur'un önergelerine Komisyon ve Hükümet ka
tılmadıklarını beyan etmektedirler. 

Önergelerin dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza 
sunuyorum efendim. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önergelerin dikkate alın
ması kabul edilmiştir efendim. 

4 üncü maddeyle birlikte bu önergeleri Komis
yona veriyorum. 

Sayın Komisyon, bir ibarenin çıkarılmasına iliş
kindir. Eğer bir katılmanız olacaksa 4 üncü maddeyi 
kesin oylayacağım efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ALİ DİKMEN — Müsaade 
ediniz maddeyi geri alalım efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi Komisyona veriyorum efen
dim. 

Sayın üyeler; 5 inci maddeyi okutuyorum. 
Yasaklar 
MADDE 5. — Bu Kanunla kurulması öngörülen 

derneklerle aynı amacı güden, bu derneklerin isim
leriyle veya bunların isimlerinin baş ve sonuna ek
ler yaparak yahut asker, gazi, muharip, askerî okul 
adlarını veya benzeri isimleri kullanarak dernek ku
rulamaz. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir açıklama
nız var mı?.. Yok. 

5 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme

yenler... 5 inci madde kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Kişilik kazanma 
MADDE 6. — Bu Kanuna göre kurulacak dernek

lerin tüzükleri, Millî Savunma Bakanlığınca incele
nip, gerekiyorsa ilave ve değişiklikler yapıldıktan ve 
son şeklini aldıktan sonra içişleri Bakanlığına gön
derilir. İçişleri Bakanlığınca Dernekler Kütüğüne kay
dedilen dernek, kayıt tarihinde tüzelkişilik kazanır. 

Son şeklini alan tüzük, kayıt tarihi ile birlikte ku
ruculara tebliğ edilir. 

Tüzüklerde yapılacak değişiklikler hakkında da 
aynı yöntem uygulanır. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Sayın Genç, kayıt işlemi bitmiştir. 

Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Şimdi, tabiî aynı günde çok kanun çıkarma zo

runda kaldığımız için ve daha yeni Seçim Kanunu da 
bittiği için... 

BAŞKAN — Sayın Genç, sözlerinize başlarken. 
KAMER GENÇ — Efendim bir dakika, sözü

müze başlıyoruz... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, sözlerinize dik

katle başlayın efendim. 
KAMER GENÇ — Başlıyoruz; herhalde sizin... 

BAŞKAN — Mesele şudur: Sabahleyin Yüce Ge
nel Kurul belirli ölçülerde belirli kararlara varmıştır... 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, sözümüzü kes
meyin de cümlemizi tamamlayalım da, muhakkak ki 
biz bu... 

BAŞKAN — Cümlenizi lütfen doğru tamamlayın. 

KAMER GENÇ — O zaman Sayın Başkan, siz ne 
söyleyeceğimizi söyleyin de, biz buradan onu söyle
yelim. 

BAŞKAN — Lütfen ciddî olarak, cümlenizi ciddî 
olarak tamamlayın efendim. 

KAMER GENÇ — Ciddî söylüyoruz; ciddiyet 
Başkanlık Divanından aranır. 

Sayın üyeler; biraz önce açıklamak istediğim şu: 
Bazı kanunları teferruatlı incelemek gerekiyor. Bu 
itibarla, şimdi elimizde bir Anayasa var. Bu Ana
yasada dernekler için birtakım ilkeler getirildi. Tabiî, 
günde beş altı kanun sırada; hangi kanunların da 
daha önce geleceğini bilmediğimiz için, bunları uzun 
uzadıya tetkik etme imkânımız yoktu. 

Şimdi 6 ncı maddede, buradaki derneğin tüzelki
şilik kazanmasıyla ilgili olarak şöyle denilmektedir: 
«Bu Kanuna göre kurulacak derneklerin tüzükleri, 
Millî Savunma Bakanlığınca incelenip, gerekiyorsa 
ilave ve değ-şiklikler yapıldıktan ve son şeklini al
dıktan sonra içişleri Bakanlığına gönderilir. İçişleri 
Bakanlığınca Dernekler Kütüğüne kaydedilen dernek 
kayıt tarihinde tüzelkişilik kazanır.» Yeni Anayasa
mızın 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasında ise şöyle 
denilmektedir: «Dernek kurabilmek için kanunun gös
terdiği bilgi ve belgelerin, kanunda belirtilen yetkili 
mercie verilmesi yeterlidir.» Şimdi, benim bu iki 
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hükmün karşılaştırmasından anladığım; getirilen Ka
nun Tasarısı metni Anayasaya aykırıdır. 

Çünkü, Anayasanın 33 üncü maddesinin birinci 
fıkrasında «Herkes, önceden izin almaksızın dernek 
kurma hakkına sahiptir» dedikten sonra ve belgeleri 
yetkili mercie verince tüzelkişilik kazanıyor; ancak 
«Bu bilgi ve belgelerin kanuna aykırılığının tespiti ha
linde yetkili merci, derneğin faaliyetinin durdurulması 
veya kapatılması için mahkemeye başvurur» denili
yor. Fakat, bu Kanun Tasarısında özel bir hüküm 
getirilmiş; evvela «Tüzüğün Millî Savunma Bakan
lığınca incelenmesi» hakkı verilmiş ve incelenen bu 
tüzük içişleri Bakanlığına veriliyor, içişleri Bakanlığı 
da bunu Dernekler Kütüğüne yazdıktan sonra kişilik 
kazanıyor ve faaliyete geçiyor... Bana göre, Anayasa
nın bu mutlak hükmü karşısında, bu maddenin ye
niden düzenlenmesi lazım. Çünkü, eğer verilen belge
ler ve bilgiler kanuna aykırı ise, zaten yetkili merci, 
burada derneğin faaliyetinin durdurulmasını temin 
edebilir. Bu itibarla, getirilen metin kanaatimizce Ana
yasanın zikrettiğimiz açık hükmüne aykırıdır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Buyun Sayın Dikmen. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ALI DİKMEN — Sayın Baş
kan, sayın üyeler; 

Biz, bu mevzuun Anayasaya uygun mu, değil mi 
şeklinde bir tartışma konusu yapılmasını pek arzu 
etmiyorduk; fakat şimdi sayın arkadaşımız bu mev
zuu ortaya attı. 

Burada, yararlandığımız bir maddeyi okumadan 
önce bir hususu hatırlatmakta fayda umuyorum. Ger
çekten halledilmesi gereken, çözülmesi gereken bir me
sele vardır. Fakat çözmek istediğimiz bir konuda kar
şımıza bir problem çıkabilir. Mesela burada denir 
ki, «Efendim bu mesele Anayasaya aykırıdır.» Anaya
saya aykırı ise, o halde yapmayalım; 27 tane, 37 ta
ne, 40 tane dernek ne olacak; şu saydığımız mahzur
larla ortada kalacaktır. Yani, bir bu çözüm var. 

O halde, ikinci şık olarak, yapmak geliyor, işte, 
yapmaya karar verdiğimiz zaman; o zaman mesele 
çözümlenmiş oluyor. Yani, bir şeyi yapmaya veya 
yapmamaya karar verildiği zaman bazı riskleri de 
göze almak gerekiyor. 

Şimdi burada, «Efendim, böyle bir mülahaza yü
rütülemez. Bu, doğrudan doğruya hukuk nizamına, 
Anayasaya, birçok şeylere aykırıdır» denebilir. Fakat, 
getirmiş olduğumuz Kanun Tasarısı, doğrudan doğ-

| rüya Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanları ilgilen
diren bir konudur. Biz şurada temenni ederiz ki Tür
kiye'deki, yani bütün milletimizin içerisindeki çeşitli 
meslek dallarına ait olan bütün kuruluşlar aynı şe
kilde örnek bir davranış gösterebilsinler de, topar
lansınlar. Bugün yalnız biz değiliz ki, bütün millet; 
bir dernek, bir kulüp; bunların enflasyona uğradığı
nı ve çeşitli faaliyetlerde bulunduğunu biliyor ve bu
nu yakın geçmişimizde gördük. 

Şimdi bu mülahazadan sonra, bizim burada ya-
ı rarlanmak istediğimiz madde şu idi : Anayasanın 13 

üncü maddesi (Ki, bu maddenin tamamını değil, vak
tinizi almamak için yarısını okuyorum) şöyle de
mektedir : «... Cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu 
düzeninin, genel asayişin, kamu yararının, genel ah
lakın ve genel sağlığın korunması amacı ile ve ayrıca 
Anayasanın ilgili maddelerinde öngörülen özel se
beplerle, Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak 
kanunla sınırlanabilir.» Yani, bizim burada faydalan
mak istediğimiz; «Kamu yararına uygun» bir dernek 
meydana getirmek için bu Kanun Teklifini ortaya 
sürmüş bulunuyoruz; ama pek tabiî biliyoruz ki, her 

I vatandaş dernek kurmak, derneğe üye olmak, parti 
j kurmak gibi haklara sahiptir ve serbesttir; biz bu ko

nuda bir şey demiyoruz. Fakat, eğer toplumda bir ra
hatsızlık görüyorsak, bunlara karşı tedbir almak da, 
gerek Devletin gerekse bu Meclisten, Yasama Orga
nından çıkarılacak kanunlarla düzenlenmesinin de bir 
vazife olduğunu bilmemiz gerekiyor. 

I O bakımdan, tekrar ediyorum, bu konunun bu 
şekilde bir tartışma yönüne gireceğini pek tahmin et
miyorduk. Öyle tahmin ediyorum ki, arkadaşlarımız 

j bu konuda büyük anlayış göstereceklerdir. 
Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
BEKİR SAMI DAÇE — Sayın Başkanım; bir ko

nuda bir hususu arz edebilir miyim, bir açıklama ya
pabilir miyim? 

BAŞKAN — Efendim müsaade ederseniz, söz is
teyen üyeler olarak kayıt yaptım Sayın Daçe, sadece 
oylamaya geçiyorum; çünkü zaten önerge de yok 
efendim... Müsaade ederseniz bu 6 ncı maddeyi doğ-

I rudan doğruya Komisyondan gelen biçimiyle... 
BEKİR SAMI DAÇE — Sayın Başkan; ben, sa-

I dece Anayasaya aykırılık yönünden mütalaa beyanın
da bulunmak istiyordum; çünkü burada Anayasanın 
33 üncü maddesinin ikinci fıkrasıyla ilgili bir durum 
yoktur. Bunu arz etmek istiyordum efendim. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Daçe. 
Sayın üyeler; 6 ncı maddeyi Komisyondan geldiği 

biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.,. Ka
bul etmeyenler... 6 ncı madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Kamuya yararlı olma 
MADDE 7. — Bu Kanuna göre kurulan dernek

ler kamuya yararlı derneklerden sayılırlar. Ve bu der
neklere sağlanan haklardan yararlanırlar. Millî Savun
ma Bakanlığı Bütçesine, bu derneklere yardım yapıla
bilmesi için ayrıca ödenek konulabilir. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Sayın Uyguner, Sayın Daçe... Kayıt işlemi 
bitmiştir. 

Buyurun Sayın,Uyguner. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkanım, ma
ruzatım redaksiyon yönünden olacaktır. Şöyle ki : 

«Bu Kanuna göre kurulan dernekler kamuya ya
rarlı derneklerden sayılırlar» şeklinde değil, «... kamu 
yararına çalışan derneklerden sayılırlar» şeklinde ol
ması lazım. Çünkü, Dernekler Kanununda «Kamu ya
rarına çalışan dernekler» tabiri vardır; bu şekilde dü
zenlenmiştir. Komisyon kabul ettiği takdirde, 7 nci 
maddede de bu şekilde bir düzenleme yapılmasını 
arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Buyurun Sayın Komisyon. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ALİ DİKMEN — Uygun
dur; Sayın Uyguner'in önerisini kabul ediyoruz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim o zaman, tabiî redaksiyon 
en sonraki bir işlemdi; ama madem başladık. Yani 
«Kamuya yararlı» değil de, «Kamu yararına çalışan 
derneklerden sayılırlar» biçiminde oluyor; değil mi 
efendim?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ALI DİKMEN — Evet Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Daçe, buyurun efendim. 
BEKİR SAMİ DAÇE — Sayın Başkanım, değerli 

arkadaşlarım; 
Demin Sayın Genc'in beyan ettiği hususa şimdi 

tekrar değinmeye elbetteki mahal yok; 33 üncü mad
denin ikinci fıkrası «Kanunî mercilere başvurmak 
suretiyle» şeklinde bir ifade kullanmıştır. Bu itibarla o 
maddede Millî Savunma Bakanlığı birinci merci, aka
binde de İçişleri Bakanlığı ikinci merci olarak göste

rilmişti. Nitekim orada bu sebeplerle bir Anayasaya 
aykırılık iddiası söz konusu olamaz. 

Ancak, yedinci madde benim düşüncelerime pek 
yatkın gelmedi. «Bu Kanuna göre kurulan dernekler 
kamuya yararlı derneklerden sayılırlar» diyor. 

Aziz arkadaşlarım; 

Şimdi birinci fıkrayı okuyorum. «Bu Kanunun 
amacı, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanların asker
lik mesleğine ilişkin ortak anılarını yaşatmak, daya
nışmalarını devam ettirmek, sosyal ve kültürel ihti
yaçlarını karşılamak gayesiyle kuracakları dernekle
rin tabi olacakları esas ve usulleri belirlemektir» di
yor. Maddenin amacı gayet açık; bunun kamu yara
rıyla bir ilgisi yoktur. Bu itibarla yedinci maddenin 
gerekçesine de baktım, gerekçesi de nihayet madde 
metninin tekrarından ibaret olmuştur. Şayet Sayın Ko
misyon ve Sayın Hükümet, bu konuyu bir açıklığa 
götürürlerse bundan müteşekkir olacağım. Neden ka
mu yararına sayılan dernekler bünyesine alınmak is
tenmektedir?.. Bunun gerekçesinin açıkça ortaya kon
masında fayda vardır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Daçe. 
Sayın Komisyon, buyurun. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ALİ DİKMEN — Sayın Baş
kan, sayın üyeler; 

Bugün genellikle zaten kurulmuş olan bütün der
nekler kamu yararına derneklerden sayılırlar; yani bu 
maksat dışında kurulmamış, kamuya yararlı adını, is
mini takmayan bir dernek yoktur ki. Bu bakımdan... 
(«Olur mu?», «Var» sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, bir gö
rüştür. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ALI DİKMEN — Esasen 
Bakanlar Kurulu kararıyla bütün kurulmuş olan as
ker kökenli dernekler, kamu yararına derneklerden 
sayılmaktadır. Bu bakımdan buradaki son maddede 
bu açık bir şekilde belirtilmiştir, yukarıda bir amaç 
güdülmüştür. 

Sonra şunu da arz etmek isterim. Tabiî sırası gel
dikçe biraz daha aydınlatmakta fayda umuyorum. Bu
gün dünyanın hiçbir ordusunda ordusundan ayrılan 
bu kadar dernek yoktur; çünkü bugün dış memle
ketlerden muharip gazilerle ilgili bir dernek gelse, 
Türkiye'de hangi derneği ziyaret edip hangisine gi
deceğini' şaşırıyor. Üzerinde durmak istediğim bir ko
nu bu; yani bunu biraz önce genel konuşmamda da 
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bahsettim, bu kabil dernekler yalnız kamu yararına 
olmakla beraber, devletin politikası üzerinde de bu
gün müessir olmaktadır. Karşılıklı yardımlaşma konu
larında bunlar, karşılıklı devletler arasındaki müna
sebetlerde müessir olmaktadır. Bunların hepsini bir 
gerekçeye sığdırmak, bunları açık açık çok teferruat
lı izah etmek burada mümkün olmuyor. 

Yalnız arz etmek istediğim konu, maksat, Türk 
Ordusundan ayrılan subay, astsubay, gerekse sava
şa katılanları bu üç dernek altında toplamak ve bun
ları kamuya yararlı dernekler haline getirmektedir; 
yani toparlama budur. Yoksa şurada elimde bir liste 
var, okursam 27 tane derneğin yedi - sekiz tane sa
dece savaşa katılanlar derneği vardır. Sayıları turis
tik seyahatlara varıncaya kadar yapmış subay der
nekleri vardır. O bakımdan müsaade buyurursanız bu 
konuyu daha fazla böyle ortaya koymaktan ziyade, 
Kanunun maksat ve amacının üzerinde yürümekte 
fayda umuyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Soru soracak üyeler... Sayın Dal, Sayın Yarkın, 

Sayın Narlıoğlu, Sayın Öney.. 

Ayrıca, Türk hukukunda Dernekler Kanunu diye 
bir kanunla bütün dernekler düzenlenmişken, Türk | 
Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanlarla ilgili neden ayrı 
bir dernekler kanununa ihtiyaç görülüyor?.. Bunu ri
ca ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Dal, bu sorunuza Komisyo
nun cevap vereceğini zannedemiyorum. Şu nedenle; 
çünkü tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir, «Neden 
bir ayrıcalık görülmüştür» faslı değil de olsa olsa 
sorunuz, «Neden kamu yararına çalışan dernekler
den sayılmaktadır?..» şeklindeki sorunuzu Komisyona 
soralım efendim. Diğer ikinci sorunuz tümü üzerin
deki görüşmelerde sorulacak bir soruydu. 

Sayın Komisyon, Sayın Dal'ın sorusunu lütfen ce
vaplar mısınız? «Neden kamu yararına çalışan der
nek sayılmaktadır?» der. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ALI DİKMEN — Sayın 
Başkanım, şu anda bu Kanunun çıkmasıyla yeniden 
dernek kurulacak değildir; halen bu dernekler mev
cuttur arz ettiğim gibi. Şimdi bu dernekler üç der
nek altında, isim altında toplanacaklardır, işin esası 
budur. Yoksa yeniden bu Kanuna göre dernek kuru
lacak değildir. Arz ettim baştan da 27 - 30 tane der
nek vardır. Bunlar şimdi üç dernek halinde toplana
caktır; hatta bunların bundan sonra takip edecekleri 
yol, bundan sonraki maddelerde de geliyor, öyle zan
nediyorum ki, o maddeler okunurken bu konu daha 
iyi de anlaşılacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Sayın Yarkın, buyurun. 

ŞERAFETTIN YARKIN — Sayın Başkanım, Sa
yın Kemal Dal da temas ettiler; aşağı yukarı aynı şe
ye değinecektim. 1630 sayılı Dernekler Kanunu, ka
muya yararlı derneklerin nasıl oluşacağını çok açık 
bir şekilde hükme bağlamıştır. Buna göre, derneğin 
en az bir yıl önceden kurulmuş olması, ülke çapında 
faaliyet göstereceği hakkında kanı uyanması, bu da 
derneğin faaliyet sahasıyla ilgili bakanlıkların görüşü 
alınarak ve Danıştayın da görüşü alınarak Bakanlar 
Kurulundan karar çıkması suretiyle oluşmaktadır, ilk 
defa olarak kanunla, bir derneğe kamuya yararlıdır. 
dendiğini müşahede ediyoruz. Bir endişeye lüzum 
yoktur; Bakanlar Kurulu biraz Önce arz ettiğim şart
ların varlığı halinde bu kararı zaten verecektir. Bu 
itibarla kamuya yararlı dernek sayılmasını kanunla 
düzenlemeye neden ihtiyaç görülmüştür?.. Bunun Ta
sarıdan çıkarılmasını düşünürler mi?.. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Buyurun Sayın Dikmen. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ALI DİKMEN — Sayın 

Sayın Dal, buyurun efendim. Şu anda maddemn 
tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir Sayın Dal, so
ru ancak efendim. 

KEMAL DAL — Soru şeklinde. 
BAŞKAN — Evet. 
KEMAL DAL — «Bu Kanuna göre kurulan der

nekler kamuya yararlı derneklerden sayılır.» Şimdi, 
kamu yararına dernekler, hukukumuzda Bakanlar Ku
rulu kararıyla ortaya çıkmaktadır Dernekler Kanunu
na göre. Belli bir kesimi ihtiva etmektedir. Türk Si
lahlı Kuvvetlerinden ayrılan kimselerin kurmuş oldu
ğu dernekler, otomatikman bu Kanuna göre kamuya 
yararlı dernekler haline gelmektedir. Acaba burada 
bir farklılaşma yaratılmıyor mu?.. Yani diğer insan 
grupları yanında, Ordudan ayrılanlara imtiyaz tanın
mıyor mu?.. Kamuya yararlı dernekler, bazı imtiyaz
lardan istifade etmektedir, bazı kolaylıklar sağlan
maktadır. Otomatikman kanunla bu şekilde bu dernek
lere bu kolaylıkları sağlamak acaba neden icabediyor?.. 
Diğer derneklerle ilgili hükümler dururken, neden 
böyle ayrıcalık yaratılıyor?.. 
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Başkanım, tabiî sorulara hep aynı şekilde cevap ver
mek durumunda kalıyoruz. 

Esasen arz ettiğim gibi, bu dernekler mevcut. Şim
di bunlar, kamu yararına sayılan derneklerdendir, 
bunların mazisi de çok eskidir. Şimdi arz ettiğim gibi, 
her geçen sene bu dernekler bölünmek suretiyle ço
ğalmaktadır maalesef; yani yeniden Ordudan ayrılan
lar bir dernek kurmuyor. Anlaşmazlıklar, herhangi 
bir ihtilaf, yahutta bir kırgınlıktan dolayı oradan üç 
kişi ayrılıyor, bir dernek daha kuruyor. Sorun bura
dan doğuyor ve bunlar esasen böyle yardım toplaya
madıklarından, bazı maddî sıkıntıları olduğu için, dai
ma yardımı Türk Silahlı Kuvvetlerinden bekliyorlar 
ve ayrı ayrı da istemde bulunuyorlar; yani şahsen ya
hutta münferiden kendilerine Ordunun gözetmesini, 
yardımını, kendilerinin Ordunun himayesi altına alın
masını talep ediyorlar. Şimdi bunları toparlamak su
retiyle bunlara bir çekidüzen verilmek isteniyor ve bu 
dolayısıyla esasen mevcut olan derneklerdir ve ka
mu yararına derneklerdir. Netice itibariyle bu Kanu
na da bir madde getirilmiştir, «bunlar kamu yararına 
derneklerden sayılacaktır» diye. Yoksa bunun herhan
gi bir maksada matuf bir yönü yoktur. Maruzatım 
gu kadar, bilmiyorum arz edebildim mi?.. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Sayın Narlıoğlu, buyurun. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkan, 

madde devlet bütçesinden kurulacak derneğe yardımı 
öngörüyor. 

Sorum şu : Devlet bütçesinden bu şekilde kamu 
yararına kurulmuş bir derneğe yardım yapılacağına 
dair özel kanunlarda başkaca hüküm var mıdır?.. Ya
ni emsali var mıdır?.. Böyle bir hüküm konulmasa 
bütçeden bu ödenmez mi idi?.. Bu iki soruya cevap 
rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Narlıoğlu. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ALI DİKMEN — Sayın 
Başkanım, bu soruya tabiî net bir cevap veremeyece
ğim. Yalnız hatırladığım kadarıyla bütçelerde bu ka
mu yararına derneklere özel yardımlar tahsis edilebi
liyor, yani çıkarılabiliyor bildiğim kadarıyla. O ba
kımdan bu, pek tabiî ki, bir yardımın yapılması de
mek artık böyle bütçenin içerisinden Millî Savunma 
Bakanlığından özel olarak muayyen bir miktar yar
dım ayrılacak oraya verilecek anlamına da gelme-
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meli; yani bir ihtiyarîdir, özel bir şekilde esasen büt
çenin içerisine konacak cüzi bir yardımdan ibarettir. 
Bilmiyorum arz edebildim mi?.. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Sayın Daçe, buyurun efendim. 

BEKİR SAMI DAÇE — Sayın Başkanım, gerçi 
Sayın Yarkın temas ettiler ama bir hususu Sayın Ko
misyon ve Hükümetin dikkatine sunmak istiyorum. Sa
ha, gerçekten düzenlenmeye ihtiyaç hissettiren bir sa
hadır, bu sahanın disipline edilmesi zarureti vardır; 
bunu hiçbir şekilde tartışmıyoruz. Ancak bazı düzen
lemeler yanlış imajlar yaratacak bir mahiyet de arz 
etmemesi gerekmektedir. Şimdi Tasarının 8 inci mad
desinde «Bu Kanunda özel hüküm bulunmayan hal
lerde Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır» de
mektedir. Nihayet dernekler teşekkül ettikten sonra, 
bu düzenleme yapıldıktan sonra Dernekler Kanunu
nun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulunda kamu 
yararı kararı alınmak suretiyle bu derneklerin be
lirli statüye kavuşturulması mümkündür. 

Bu itibarla 7 nci maddenin Tasarı bünyesinden 
çıkarılmasında hiçbir sakınca yoktur. Bu ihtiyacı ile
ride Dernekler Kanunu yoluyla karşılamak mümkün 
olacaktır. Bu itibarla 7 nci maddenin Tasarı metnin
den çıkarılmasını düşünürler mi efendim? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Daçe. 
Sayın Dikmen, buyurun. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ALI DİKMEN — Sayın 
Başkanım, kısaca maddeden çıkarılmasını düşünmü
yoruz. Çünkü bu Kanunu dikkatinize sundu, sırası 
geldi ve bu Kanunu da çıkarıyoruz; fakat ayrıca bir 
Dernekler Kanunu da çıkacaktır genel mahiyette ma
lumunuz; fakat o kanunun ne zaman çıkacağı da bel
li değildir. Süresi belli değildir. Bu Kanun gündeme 
gelmiştir, şimdi eğer tasviplerinizle buradan geçerse 
Konseyden de çıkmak suretiyle kanunlaşacaktır bu 
Kanun Teklifi. Bu bakımdan biz diğer kanunun ara
sında bir zaman süresi olduğu için bu Kanunun da
ha öncelikle çıkmasını ve bu derneklerimizin bir an 
evvel bir statüye, bir düzene kavuşması bakımından 
fayda umuyoruz. Yoksa dikkat ediniz o 8 inci mad
dede «diğer kanunun hükümleri uygulanacaktır» diyo
ruz, oraya o da konmamış olabilirdi; yani bu bakım
dan üzerinde duruyoruz. 

Şimdi çıkarılır mı?.. Kalmasında ne mahzur var?.. 
Şimdi orası da dikkati çekiyor; yani kalmasının ne 
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gibi sakıncası doğuyor?.. Sorunun bir de o yönü var. 
O bakımdan biz kalmasında hiçbir sakınca bulmu
yoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Sayın Öney, buyurun efendim. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım, ben de Sa

yın Narlıoğlu tarafından yöneltilen soruyu yönelte
cektim; fakat bir değişik biçimiyle tekrarlamakta fay
da görüyorum. Çünkü gerçekten bir yanlış yapılmak
tadır. 

Sayın Başkanım; 
Böyle bir Kanunla, daha sonra çıkacak olan, her 

yıl çıkacak olan bütçe kanunlarını ipotek altına al
mak mümkün değildir efendim. Kanunun 7 nci mad
desinin son kısmı açıkça Millî Savunma Bakanlığı 
Bütçesine bu derneklere yardım yapılabilmesi için ayrı
ca ödenek konulabilir diye, «ödenek» diye isimlendi
rilerek hatta bundan sonra çıkacak olan bütün büt
çelere Millî Savunma Bütçesinde bir fasıl açılıp böy
le bir ödenek konulmasını amir bir hükümdür bu. 
Onun için Sayın Daçe'ye katılıyorum, maddenin her
halde diğer yönleri de hukukçu arkadaşlarımızın be
lirttiği şekilde biraz arızalıdır, Sayın Komisyon lütfet
sinler maddeyi geri alsınlar, kendilerine yardımcı ola
lım gerekirse, ya madde tümüyle çıksın yahut yeni
den düzenlensin Sayın Başkanım. 

Bir de böyle bir şeye niçin ihtiyaç duyduklarını 
(illa şimdi diyeceksiniz ki soru sırasıdır, konuşma ya
pamazsın, soru soracaksın) merak ediyorum. Böyle 
bir şeye gerek yoktur. Millî Savunma Bakanlığı Büt
çesine böyle bir yardım konulabilirdi, böyle Kanunda 
yer almasa bile; ama bir kanunda yer alırsa bütçeyi 
ipotek altına almak demektir, böyle bir şeye de cevaz 
yoktur Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Sayın Komisyon, buyurun. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ALI DİKMEN — Sayın 
Başkan, bu konuyu biz açıkçası idarenin takdirine 
bırakmak istemiyoruz. Biz bu derneklerin durumu
nu yakınen biliyoruz ve inceledik. Bu bakımdan Or
dudan ayrılan ve mesleklerini bıraktıktan sonra top
lumun içerisinde bu şerefli hizmetlerine yakışır bir şe
kilde, ortamda yaşayabilmesi için bu derneklere yar
dım da yapılmasından yanayız. Bu bakımdan bunu 
böyle bir kanun maddesi olarak koymakta fayda umu
yoruz; yani ortaya bırakmayı sakıncalı gördük. Bu 
bakımdan maddenin aynen kalmasında yarar görüyo
ruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Sayın üyeler, bu madde ile ilgili Sayın Erginay'ın 

önergesi var, okutuyorum efendim. 
Sayın Başkanlığa 

Tasarının 7 nci maddesinin ikinci cümlesinin me
tinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Akif ERGİNAY 
BAŞKAN — Sayın Erginay, açıklamanız olacak, 

buyurun. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 

Bu 7 nci maddenin birinci fıkrasının arkadaşları
mızın anlattığı gibi bir özellik taşıdığı ortada; fakat 
kamu yararına çalışan bir dernek olduğu kabul edil
dikten sonra artık bu derneklerin elde ettikleri hak
lardan bunlar da aynı hakları elde ederler yahut bun
lar da o hakları sağlarlar gibi bir ifadeye lüzum yok. 
Mademki kamu yararına çalışan bir dernek sayılmış
tır, genel olarak nelerden faydalanıyorlarsa bunlar 
zaten faydalanıyor. Binaenaleyh, o cümle zaittir. 

Bu vesileyle bir noktayı belirtmek isterim bu mad
denin üçüncü cümlesi vesilesiyle. Muhasebei Umumi
ye Kanunumuzun bir hükmü vardır. Der ki, «özel 
kanunlarla gösterilmiş olması halinde bütçeye gereken 
ödenek konur.» bu amir bir hükümdür. 

Şimdi koymazsak ne olur?.. Bugünkü uygulama 
şudur : Eskiden dernekler devletin bütçesini kemirmiş-
lerdir, suiistimal edilmiştir. Camilere, bilmem hayrat 
işlerine, bilmem şuraya, bilmem buraya binbir yere, 
yardım yapılmıştır. (Camilere belki verilmesinde fay
da vardır, verilmiştir de) Böyle lüzumsuz lüzumlu par
tizan birtakım dernekler çıkmış ve bunlar yardım al
mışlardır. Bunu önlemek için bugün bütçeye tek bir 
bölüm, bir fasıl konmuştur ve oradan şartlarına gö
re, Maliye Bakanlığının müfettişlerinin tespit edeceği 
koşullara göre ancak yardım yapılabilir, başka türlü 
yapılamaz. Şimdi böyle bir hüküm koymazsanız, Sa
yın Sözcünün belirttiği gibi, bunlara da yardım yapıl-
mayabilir. Efendim, oradan alsın, alamayabilir, kon
mayabilir; fakat Komisyonun ve Sözcünün ifadesi 
böyle bir hazin duruma gelmiş olan, hatta yara ha
lini almış olan bu memleketteki bu derneklerin bir 
araya getirilip bir nizam altına alınması isteniyor ve 
bunlara da devlet bütçesinden devamlı şekilde yar
dım yapmak suretiyle bunların fonksiyonunu devam 
ettirmek istiyorlar. Yani bu oldukça normal, tabiî bir 
hak şeklinde ortaya çıkıyor. Bunu koymazsanız, ya
rın Millî Savunma Bütçesine konmayabilir; çünkü öte-
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ki fon var denecektir; ama fondan da Maliye Bakan
lığından verilmeyebilir. Ama dava o değil, dava bun
ların bir arada bulunmasını sağlamak ve kendilerine 
de mutlaka yardım yapmaktır. 

Efendim, o halde bütün derneklere böyle yardım 
yapılsın... Getirilsin, eğer gerekirse yapılsın; fakat özel 
kanunların bir kısmında böyle özel mahiyette tahsi
satın konulacağı hakkında hükümler vardır. Bu iti
barla bunu yeniden yepyeni bir şey diye telakki et
memelidir. Kamu menfaati olduğuna göre, bunu dü
şünmekte fayda vardır; ama dediğim gibi bu ikinci 
cümlenin çıkarılması işin mahiyetini değiştirmez, ka
mu yararına çalışan bir dernek olduğuna göre gayet 
tabiî ki bu dernekler gibi o da faydalanacaktır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Önergenin lehinde Sayın Alpdündar'ın söz istemi 

var. önergenin aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. Yok
tur. 

Sayın Alpdündar, buyurunuz efendim. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Bir ara telefona çağrılmıştım; o nedenle konuya 

tam muttali olduğumu söyleyemem. Ancak şunu ifa
de etmek istiyorum : Anayasanın 33 üncü maddesine 
göre izin almak suretiyle dernek kurulabilecektir. Ge
nel esastan bu Kanunun aceleye getirildiği kanaati ile, 
özellikle 7 nci maddede, «Bu Kanuna göre kurulan 
dernekler kamuya yararlı derneklerden sayılacak» di
ye hüküm vazetmeyi, Anayasanın amir hükmünün 10 
uncu maddesi karşısında daha da katı ve emredici 
olarak bulmaktayım. 

Şimdi Muhterem Genel Kurula, Sayın Başkanıma 
ve Komisyona şunu sormak isterim : Ben Silahlı Kuv
vetlere 23 sene fiilî hizmet yapmış ve 40 sene hizmet 
yapanların genel başkanıyım. Silahlı Kuvvetler İşçileri 
Derneği adına dediğim zaman aynı imtiyaz bize veri
lecek mi? Yani, bugün Dernekler Kanununda açıktan 
kamu yararına tabi tutulacak derneklere biliyorsunuz 
içişleri Bakanlığı müsaade etmektedir ve Bakanlar 
Kurulu onayladığı takdirde müsaade edilmektedir. 
Kaldı ki, dernekleri elbette genelde disipline etmek 
gerekirse de böyle bir imtiyazın Anayasaya aykırı ola
cağı kanaatindeyim. Komisyon, acaba Anayasa Ko
misyonundan böyle bir görüş de almış mıdır, onu da 
bu arada sormuş olayım. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 

Sayın Komisyon, Sayın Erginay'ın önergesi üze
rindeki görüşünüzü lütfeder misiniz? 

MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ALt DİKMEN — Sayın 
Başkan, sayın üyeler; 

Dikkat buyurulursa bu ikinci cümle «Konulur» de
ğil, «Konulabilir» kelimesi ile bitiyor. Yani ihtiyarî 
bir cümledir, yani yol gösterici bir cümledir; ama ma
demki arkadaşlarımız ve hocalarımız bunun üzerin
de bu kadar ısrarla durdular; bu madde buradan çı
karılsa da olur çıkarılmasa da olur. Onun için bu 
ikinci cümle, burada kalsa da kalmasa da bizim için 
esasen bir şey fark etmez; çünkü madde ihtiyarîdir. 
O bakımdan Sayın Hocamızın önergesine katılıyo
ruz. Bu cümleyi maddeden çıkarıyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet önergeye katılıyor 

musunuz efendim? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN — Katı
lıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Erginay'ın 7 nci 
maddenin ikinci cümlesinin çıkartılmasına ilişkin öner
gesine Hükümet ve Komisyon katıldıklarını beyan et
tiklerinden önergeyi kesin olarak oylarınıza sunuyo
rum efendim : Önergeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Önerge kabul edilmiş ve 7 nci maddenin ikinci 
cümlesi metinden çıkarılmıştır. 

Sayın üyeler, bu arada, biraz evvel Sayın Uyguner' 
in beyanı üzerine «Kamuya yararlı derneklerden sa
yılırlar» ibaresi, «Kamu yararına çalışan derneklerden 
sayılırlar» biçiminde düzeltilmişti; oysa bu maddenin 
başlığında da «Kamuya yararlı olma» şeklindedir, bu
nu da müsaade ederseniz Komisyondan soralım, «Ka
mu yararına çalışma» şeklinde zannederim düzeltmek 
herhalde uygun olacaktır. Katılıyor musunuz efen
dim? 

MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANI EŞREF AKINCI — Evet 
efendim, katılıyoruz. 

BAŞKAN — Bu şekilde düzeltmek suretiyle, yani 
«Kamu yararına çalışma» başlığı ve «Bu Kanuna gö
re kurulan dernekler kamu yararına çalışan dernek
lerden sayılırlar. Millî Savunma Bakanlığı Bütçesine, 
bu derneklere yardım yapılabilmesi için ayrıca ödenek 
konulabilir» biçiminde 7 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 7 nci madde 
kabul edilmiştir. 
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I Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yayımı ta

rihini izleyen bir ay içerisinde, Millî Savunma ve 
içişleri Bakanlarının halen mevcut derneklerin yöne
tim kurullarından, mensuplarının tabi olduğu statüyü 
dikkate alarak yeni kurulacak derneklerin kurucu he
yetlerinde görev alacak kişilerin tespitini ister. Bu sü
re içinde dernekler, kurucu heyette görev alacak kişi
leri belirlemez ve bildirilenler nitelikleri haiz olmaz 
yahut yediden az olursa, yetkili bakanlar, kurucu he
yetleri doğrudan oluşturur. 

Bu şekilde oluşturulan kurucu heyetler, Dernekler 
Kanununa ve kanunda öngörülen esasları dikkate 
alarak yeni kurulacak derneklerin tüzüklerini hazırla
yıp iki ay içinde Millî Savunma Bakanlığına vermek 
zorundadır. Millî Savunma Bakanığı tüzükleri incele
yip, kanuna uygunluğunu sağlayarak, nihaî şeklini 
verir. 

BAŞKAN — Geçici 1 inci madde üzerinde söz is-
, teyen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir açıklama
nız?.. Yok. 

Sayın Uygur er'in bu madde ile ilgili bir önergesi 
var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının geçici 1 inci madde

sinin ilk fıkrasının aşağıda yazılı olduğu şekilde dü
zenlenmesini arz ve teklif ederim. 

M. Fevzi UYGUNER 

Danışma Meclisi B : 

8 inci maddeyi okutuyorum. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Oylama aniden oldu 

efendim. 
BAŞKAN — Efendim, oylamanın »aniden olması 

olmaz, Sayın Devrimsel, üstelik iki defa saydırdık. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 
Sair hükümler 
MADDE 8. — Bu Kanunda özel hüküm bulun

mayan hallerde Dernekler Kanunu hükümleri uygu
lanır. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceğiniz?.. 
Yok. 

8 inci madde için Sayın Uyguner'in bir önergesi 
var; okutuyorum efendim : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 8 inci maddesinin 

aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ede
rim. 

M. Fevzi UYGUNER 
MADDE 8. — Bu Kanunda özel hüküm bulun

mayan hallerde, Dernekler Kanunu ile Türk Medenî 
Kanununun dernekler hakkındaki hükümleri uygula
nır. 

BAŞKAN — Sayın Uyguner, bir açıklamanız ola
cak mı efendim? 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkanım, 
Dernekler Kanununda da Türk Medenî Kanunu hü
kümleri uygulanacağına dair atıf vardır. Bu atfın bu
raya yansıması bakımından bu ilavenin yapılmasına 
gerek vardır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Uyguner'in önergesinin lehinde, aleyhinde 

söz isteyen sayın üye? 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ALI DİKMEN — Katılı
yoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, «Bu Kanunda özel 
hüküm bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu ile 
Türk Medenî Kanununun dernekler hakkındaki hü
kümleri uygulanır» biçimindeki önergeye komisyon 
katılmaktadır. Bu nedenle öncelikle önergeyi kesin 
olarak oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Önerge kesin olarak kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi bu değiştirilmiş biçimiyle oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 8 inci 
madde kabul edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girmesini izleyen bir ay içerisinde, Millî Savunma ve 
içişleri Bakanları bu Kanunun kapsamına giren der
neklerin yönetim kurullarından mensuplarının tabi 
olduğu statüyü dikkate alarak, bu Kanunun hüküm
lerine göre yeniden kurulacak derneklerin kurucu 
üyeliklerinde görev alacak kişilerin tespitini ister. 

Dernekler bu süre içerisinde kurucu üyeliklerde 
görev alacak üyeleri belirlemez veya bildirilen üyeler 
gerekli nitelikleri taşımaz yahut sayıları 7'den az olur
sa kurucu heyeti Millî Savunma Bakanı oluşturur. 

BAŞKAN — Sayın Uyguner, bir açıklamanız ola
cak mı efendim? 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, açıkla
mam redaksiyon yönünden olacaktır. 

Birinci fıkrayı daha düzgün biçime sokmaktayım. 
Burada «içişleri Bakanlığı halen mevcut dernekle
rin...» diye bir ifade kullanılıyor. Aslında halen mev
cut dernekler değil, önergede yazılı biçimde olması 
lazımdır, böyle olması daha doğru olacaktır. 
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Yine «Yeni kurulacak dernek» deniliyor. Sanki I 
yeni kurulacak derneklere uygulanacakmış gibi bir 
his hâsıl ediyor. Haddizatında yeniden kurulacak, yani I 
yeniden teşekkül ettirilecek dernekler anlamına geli
yor bu. Amaç bu; zaten amaç derneklerin birleştiril- I 
nıesidir. I 

Yine fıkranın sondan ikinci satırında «...görev ala- I 
cak kişileri belirlemez ve bildirilenler nitelikleri haiz I 
olmaz» şeklinde bir ibare var ki, bu eksiktir. Gerekli I 
nitelikleri haiz olmaz, yani Kanunda gösterilen ge
rekli nitelikleri haiz olmaz anlamına. 

Yine «...yahut yediden az olursa» ibaresi de sayı- I 
lan yediden az olursa şeklinde düzenlenmelidir, daha I 
uygun olacaktır. I 

Arz ederim. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. I 
Sayın Uyguner'in önergesinin lehinde ya da aley- I 

hinde söz isteyen sayın üye?.. I 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Yarısının le

hinde, yarısının aleyhinde söz istiyorum, acaba müm
kün mü? 

BAŞKAN — Bu halde üzerinde oluyor ki, bu da I 
mümkün değil; ama siz aleyhinde olan kısmı söyle
yin efendim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Getirilen dü
zenleme yerindedir. Cümle bakımından düzeltmiş ar- I 
kadaşımız; fakat «Halen mevcut» ibaresiyle «Bu Ka
nun kapsamına girenler» ibaresi birbirinden çok I 
farklı Bu Kanun kapsamına giren üç dernek var. I 
Halbuki şu anda mevcut 25 ila 36 arasında dernek I 
vardır. Bu Kanun kapsamına girenler ibaresi kulla- I 
nılır kullanımaz, üç dernek teşkilat kuracaktır, diğer
lerinin ise, ne olacağı belli olmayacaktır. Halbuki 
bunlar mallarıyla, yukarıda görüştüğümüz 7 nci mad- I 
de gereğince bunlara bağlanacaktır veya onların du
rumları buradaki geçici maddeyle düzenlenecektir. 

O bakımdan, geçici birinci maddenin «Kanunun I 
yayımı tarihini izleyen bir ay içerisinde...» hükmünü I 
taşıyan baş tarafına katılıyorum; fakat sonunda «Ha
len mevcut dernekler» hükmünün kalmasında fayda 
vardır. 

Arz ederim. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. I 
Sayın Komisyon, buyurunuz efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ALİ DİKMEN — Sayın 
Başkan, sayın üyeler; I 

Sayın Kantarcıoğlu tabiî bizim söylemek istediği
miz hususu burada belirttiler. Zaten başlangıçta ko- j 

nuşmamda da defalarca bunun üzerinde herhalde 
durdum. Esasen dernekler mevcut. Bu mevcut olan 
derlekleri şimdi bu Kanundaki üç dernek haline geti
riyoruz. 

Eğer kendilerinin önergesinde belirttikleri şekilde 
olursa, o zaman yeni bir dernek kuruyoruz anlamı 
ortaya çıkıyor ve bu mevcutlar zaten mevcut. Yani 
20 tane, 30 tane dernek var. Bu bakımdan Sayın 
Kantarcıoğlu bu konuya değindikleri için biz kendi 
metnimizdeki şekliyle kalmasında fayda umuyoruz. 
Önergeye katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Sayın Hükümet 
katılıyor mu?.. Katılmıyor. 

Sayın üyeler, bize gönderilen metinde bir tabaj 
hatasından bahisle, teklifin geçici birinci madde met
ni diye değil de bu Kanunun yayımı tarihini izleyen 
bir ay içerisinde şeklinde düzeltmek suretiyledir. 
O biçimdedir. 

Sayın Uyguner'in önergesine Hükümet ve Komis
yon «Katılmadıklarını» beyan etmişlerdir, önergenin 
dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunu
yorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, dör
düncü satırda bir düzeltme olacak efendim. 

«...kurucu heyette görev alacak kişileri belirlemez 
veya bildirilenler gerekli nitelikleri» olması lazım 
efendim. 

BAŞKAN — Veya bildirilenler... Zannederim ora
da bir cümle düşüklüğü olmuş efendim. 

Sayın Tosyalı cümle bakımından gayet haklı bir 
öneri getiriyorlar, «...belirlemez ve bildirilenler gerek
li nitelikleri» 

M. FEVZİ UYGUNER — Benim önergemde 
vardı o husus. 

BAŞKAN — Efendim, önergeniz tabiî dikkate 
alınmadığı için... 

«...veya bildirilenler gerekli» diyorlar, yani «Veya 
gerekli» ibaresinin ilavesini istiyorlar; redaksiyon ve 
cümlenin anlaşılır hale gelmesi bakımından. 

Sayın Komisyon buna katılıyor musunuz? 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ALİ DİKMEN — Katılıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Sayın Hükümet ka
tılıyor mu efendim?.. Katılıyorsunuz. 

Sayın üyeler, geçici birinci maddenin dördüncü 
satırındaki kısma «...kişileri belirlemez veya bildirilen-
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ler gerekli nitelikleri haiz olmaz yahut» diye devam 
edecek değişiklikle birlikte oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici ikinci maddeyi okutuyorum. 
GEÇİCİ MADDE 2. — Mevcut dernekler, geçici 

birinci maddeye göre yeni derneklerin kurulma iş
lemlerinin tamamlanmasını izleyen üç ay içinde genel 
kurullarını toplayarak üyelerinin tabi olduğu statü
lerini dikkate alarak, yeni kurulan derneklerden bi
rine iltihak ve mal varlıklarının iltihak edecekleri 
derneğe intikali hususunda gerekli kararı almak zo
rundadır. Belirlenen sürede bu kararı almayan der
nekler süre bitiminde infisah etmiş sayılır. İnfisah 
eden derneklerin mal varlıkları, bu Kanuna göre ku
rulan derneklerden Millî Savunma ve İçişleri Bakan
larınca uygun görülecek olanlardan birisine intikal 
ettirilir. 

İltihak suretiyle veya infisah etmiş sayılarak tü
zelkişilikleri sona eren derneklerin üyeleri, tabi olduk
ları statüye göre yeni kurulan derneklere yeniden 
üye kaydedilir. 

BAŞKAN — Geçici ikinci madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. Sayın Komisyon ve Sayın 
Hükümetin bir açıklaması var mı efendim?.. Yok. 

Bu maddeyle ilgili Sayın Banaz'ın bir önergesi 
var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin geçici ikinci 

maddesinin son kelimesinin «kayıt olabilirler» şek
linde değiştirilmesini arz ve talep ederim. 

Remzi BANAZ 

BAŞKAN — Sayın Banaz açıklamanız olacak, 
buyurunuz. 

REMZİ BANAZ — Sayın Başkan, saygıdeğer ar
kadaşlarım; 

Geçici ikinci madde, mevcut derneklerin nasıl 
tasfiye edileceğini düzenliyor. 

Bu iki türlü olacak. Bir iltihak suretiyle bir de 
infisah yoluyla. 

İltihak durumunda, genel kurul toplanacak, üç ay 
içinde, mevcut kurulan üç dernekten hangisine katı
lacağını belirleyecek. O zaman bir sorun yoktur. Ma
lıyla ve üyeleriyle o derneğin bir mensubu olmaya 
devam edeceklerdir; fakat üç ay içinde bu dernekler, 
mevcut dernekler herhangi bir tavır ortaya koyma-
mışjlarsa, bu Kanuna göre infisah etmiş olacaklardır 
ve teklifin geçici ikinci maddesinin ilk fıkrasına göre 

de infisah etmiş olan derneklerin mal varlıkları Millî 
Savunma ve İçişleri Bakanlıklarının uygun göreceği 
bir derneğe verilecektir. 

Şimdi burada, ihtihak ve infisah eden dernekle
rin (Ki, benim için burada önemli olan infisah eden 
dernekler oluyor) üyeleri de doğrudan, hangi derneğe 
verilmişse, bunların mal varlıkları oraya kendiliğin
den üye kaydediliyorlar ve bu üyelere, bu şahıslara 
üye kaydolup kaydolmayacakları hususu sorulmuyor; 
siz beğenmiyorsanız spnradan istifa edersiniz denili
yor. 

Şimdi, Anayasamızın dernek kurma hürriyetini 
düzenleyen 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrası, «Hiç 
kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kal
maya zorlanamaz. Dernek kurma hürriyetinin kulla
nılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunla 
gösterilir» demektedir. 

Biz şimdi burada, dnfisah etmiş ve tavır gösterme
miş bir derneğin üyelerini zorla, kanunla kurduğumuz 
yeni bir derneğe üye kaydediyoruz. Bu, Anayasanın 
açık hükmüne aykırılık teşkil etmektedir. Bu neden
le ben, sondaki «... üye kaydedilir» ibaresinin «kayıt 
olabilirler» şeklinde değiştirilmesini öneriyorum. Bu, 
kişinin en doğal hakkıdır. 

Arzım bundan ibarettir. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 
Önergenin lehinde ya da aleyhinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. Sayın Komisyon buyurunuz efen
dim. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ALİ DİKMEN — Sayın 
Başkan, sayın üyeler; 

Madde üyelerin lehine düzenlenmiştir. Tabiî sa
yın arkadaşımız bürokrasiden geldiği için alışkanlık 
bu muhakkak zorluk çıkaracağız, biz istiyoruz ki ko-

, laylık gösterelim. 
REMZİ BANAZ — Sayın Başkan, lütfen. 
BAŞKAN — Sayın Dikmen, müsaade buyurun, 

lütfen efendim, yani espri havasında kabul edelim; 
ama bir sataşma mealinde olmasın. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ALİ DİKMEN Yok sa
taşma değil Sayın Başkanım. 

Sayın üyeler; 

Şimdi, mesela Savaşa Katılanlar Derneğini düşü
nelim, bu Savaşa Katılanlar Derneğinin içerisinde er
ler de vardır, Türkiye'nin dört bir yanına dağılmış
tır bunlar, köyündedir. Şimdi biz ne yapıyoruz, evet 
dernek dağılıyor; fakat orada mevcutsa statüsüne uy-

592 — 



Danışma Meclisi B : 98 9 . 5 . 1983 O : 2 

gun olan derneğe onu kayıt ediyoruz; ama günün bi
risinde ben bu dernekte üye olmak istemiyorum der
se dilekçesini verir çıkar; fakat bütün bunların tersi
ni yaparsak, bu defa bütün bunları üyelikten çıkarı
yoruz, tekrar bunlar dilekçe veriyorlar, bazı muame
leler yapıyorlar ve üye kayıt olma yollarına gidiyor
lar. 

Şimdi bu daha ziyade kayıtlı olan üyelerin lehine, 
onlar düşünülerek buraya kayıt edilir kelimesi kon
muştur. Bilmiyorum maruzatımla arz edebildim mi? 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, önergenin 
aleyhinde. 

BAŞKAN — Artık müsaade ederseniz mümkün 
değil Sayın Erginay. 

AKtF ERGÎNAY — O halde redaksiyonla ilgili 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Redaksiyonla ilgili söz vereceğim 
efendim; ama evvela önergeyi tabip edelim, önerge
nin işlemi bitsin ondan sonra. 

Sayın Hükümet önergeye katılıyor musunuz efen
dim? Katılmıyorsunuz. 

Sayın üyeler; Sayın Banaz'ın önergesine Komis
yon ve Hükümet katılmadığını beyan etmektedirler. 
Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu oyla
rınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul 
edilmemiştir efendim. 

Sayın üyeler, geçici 2 nci maddeyi oylamadan ev
vel Sayın Erginay'ın redaksiyonla ilgili bir beyanı 
var, buyurun Sayın Erginay. 

AKÎF ERGlNAY — Sayın Başkan, geçici 2 nci 
maddenin 5 inci satırında : «Belirlenen sürede bu ka
rarı almayan dernekler süre bitiminde infisah etmiş 
sayılır.» Ondan sonra «İnfisah eden derneklerin.» 
Diyor. Halbuki, «infisah etmiş sayılan derneklerin de 
mal varlıkları» şeklinde düzenlenmesi gerekir. 

Sonunda «Üye kaydedilir» yerine «Kayıt edilebi
lir» dediğimiz takdirde kayıt etmeme hakkı da doğar 
demektir. 

BAŞKAN — Sayın Erginay o konu bitti efen
dim. 

Yani burada «İnfisah eden» i mi çıkartalım di
yorsunuz? 

AKİF ERGlNAY — «İnfisah etmiş sayılan der
neklerin de mal varlıkları» şeklinde olması gerekir. 

BAŞKAN — Yoksa «Bu derneklerin» mi? 
AKİF ERGlNAY — «Bu derneklerin» şeklinde 

olmalıdır. 

BAŞKAN — «İnfisah eden» i çıkartıyorsunuz, 
«Bu derneklerin mal varlıkları» diye başlıyor cümle. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet?.. Katılıyor
sunuz. 

«İnfisah eden» i çıkartıyoruz bir «Bu» koyuyoruz, 
«Bu derneklerin mal varlıkları şeklinde» devam edi
yor. 

Sayın üyeler, geçici 2 nci maddeyi bu redaksiyon 
değişikliği ile oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Geçici 2 nci madde kabul edilmiştir. 

Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum efendim. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Üyelerin nitelikleri ve 
kuruluş amaçları bakımından geçici 2 nci maddeye 
göre iltihak kararı alması veya infisah etmiş sayıl
ması mümkün olmayan ancak tüzüklerinde belirlenen 
amaç ve kullandıkları isimler bakımından bu Kanun 
esaslarına aykırı durumda olan dernekler, bu Kanu
nun yayımını izleyen bir ay içinde İçişleri Bakanlı
ğınca tespit edilerek ilgililere yazılı olarak bildirilir. 
Dernekler bu bildirimden itibaren altı ay içinde gerek
li değişiklikleri yaparak tüzüklerindeki kanuna aykı
rılıkları gidermek zorundadır. Belirlenen sürede ge
rekli değişiklikleri yapmayan dernekler, süre bitimin
de infisah etmiş sayılır ve Dernekler Kanununa göre 
tasfiye edilir. 

BAŞKAN — Geçici 3 üncü madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceği
niz?,. Yok. 

Geçici 3 üncü maddeyi Komisyondan geldiği bi
çimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Geçici 3 üncü madde kabul edilmiştir. 

Burada daha evvel dikkate alman 4 üncü maddey
le ilgili iki önergemiz vardı. Buyurun. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANI EŞREF AKINCI — 
«Türk Silahlı Kuvvetlerinden istifa edenler.» Çıka
rılması Genel Kurulca kabul edilmişti, bunu Genel 
Kurulun yüksek takdirine bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Yani çıkarıyor musunuz efendim? 
Sayın Akıncı, müsaade eder misiniz efendim, arka
daşlarımız önergeleriyle «istifa edenler» ibaresinin 
çıkarılmasını istediler, Genel Kurulda, dikkate alın
masını kabul buyurdu. Şimdi, getirdiğiniz metinde 
«istifa edenler» in çıkmasını kabul ettiyseniz metni o 
biçimde oylayacağım efendim, takdir artık söz ko
nusu değil efendim? 
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MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANI EŞREF AKINCI — 
Biz olduğu gibi kalması görüşündeyiz. 

BAŞKAN — O zaman eski metninizi getirmiş olu
yorsunuz, bunu oylayacağız, eğer reddolursa «İstifa 
edenler» ibaresinin çıkarılmasına ilişkin işlemi kesin 
olarak yapacağım efendim. 

MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANI EŞREF AKINCI — 
Peki efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Komisyon 4 üncü 
maddede «İstifa edenler» ibaresinin çıkarılmasına 
ilişkin önergelere katılmayarak, eski metnini huzuru
nuza getirmiş bulunmaktadır. 4 üncü maddeyi Ko
misyonun getirdiği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Efendim, 4 üncü mad
de kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum efendim. 
MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. Sayın Komisyon, Sayın Hükümet 
bir diyeceğiniz?.. Yok. 9 uncu maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. 9 uncu mad
de kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. Sayın Komisyon, Sayın Hükü
met bir diyeceğiniz?.. Yok. 10 uncu maddeyi Komis
yondan geldiği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... 10 uncu madde kabul 
edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Sayın Genç aleyhte, Sayın Şenocak lehinde. 

Sayın Genç buyurun efendim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Şimdi ben bu Teklifin, Anayasaya aykırı olduğu 

nedeniyle aleyhindeyim. Bir. 
İkincisi, 12 Eylül'den önce memleketimiz hakika

ten bir uçurumun başına gelmişti ve Yüce Türk Si
lahlı Kuvvetleri bu felaketten memleketi kurtardı, şu 
anda siyasî iktidar Türk Silahlı Kuvvetlerimizin elin
dedir ve Ordumuz gerçekten gözbebeğimizdir. Ancak, 
bu devrede Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye ay
rılanlara imtiyazlı bir durum yaratan kanun getiril
mesi kanaatimizce yerinde bir hareket değildir. 
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Bu itibarla, yarın hâkimler de çıkacak diyecek ki, 
biz de mesleki dayanışma yapmak için bir dernek ku
ralım, bizim için de özel bir dernekler kanunu çıka
rın diyecekler; öğretmenler öyle diyecek; devlet me
murları öyle diyecek; üniversite mezunları öyle diye
cek. Bu itibarla, daha 1982 Anayasasının öngördüğü 
dernekler kanunu çıkmadı, dernekler kanununun ge
nel ilkelerinin ne olacağı daha bir kurala bağlanmadı, 
bu itibarla bu kanunların çıkması beklenilmeden bu Ka
nunun çıkması kanaatimizce isabetli bir haraket de
ğildir. 

Sonra öyle birtakım sistemler kabul ediyoruz ki 
eskiden yine yasalara uygun olarak kurulmuş birtakım 
derneklerimiz var Türk Silahlı Kuvvetlerin bünyesinde; 
şimdi, bunların feshedilmesinin nasıl olacağını Ana
yasanın 33 üncü maddesi belirtmiştir. Burada diyor 
ki : «Kuruluş amaç ve şartlarını kaybeden yahut ka
nunun öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen 
dernekler, kendiliğinden dağılmış sayılır.» Şimdi, bu
rada geçici 2 nci madde ile ne getiriyoruz?.. Diyoruz 
ki, efendim, sen ey dernek kendini feshedeceksin, fes
hetmediğin takdirde ben seni kanun olarak feshede
rim diyoruz. Bu tamamen mevcut hukuk nizamına da 
aykırıdır, mantığa da aykırıdır. 

Yani bir kişiye diyoruz ki, sen kendini öldür, öl-
dürmezsen ben seni öldürürüm gibi, bir sonuç çıkı
yor ortaya. Burada «... yahut Kanunun öngördüğü 
yükümlülükleri yerine getirmeyen dernekler» diyor. 
Burada Kanunun öngördüğü derneğe diyor «Kendi 
kendini feshet» yoksa ben seni feshetmiş gibi bir du
rumla karşılaşıyor. Yani böyle hukuk ilkeleriyle de 
başdaşmayan bir prensibi kabul ettiğimiz için, ben 
şahsen bu Kanunun bu yönleriyle de Anayasaya ay
kırı ve zamansız bir Kanun Teklifi olarak mütalaa et
tiğim için, normal parlamenter rejimlerde çıkmasının 
da daha uygun olacağını düşündüğüm için, bu itibarla 
Kanun Teklifine karşıyım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Şenocak, buyurun efendim. 
İBRAHİM ŞENOCAK — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Millî Güvenlik Konseyi çok isabetli bir kanunu 

huzurumuza getirmiş bulunuyor. Şimdiye kadar çekti
ğimiz büyük sıkıntıların bir hal çaresi olarak bu Ka
nunu getirenleri takdirle karşılamamak mümkün değil. 

Görevimiz esnasında çok çeşitli derneklerden hepi
mizden bazı yardım talepleri vaki olmuştur. İmkânla
rımız buna elvermediği için büyük üzüntü duymuşuz-
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dur. Bu talepler, aynı zamanda Genelkurmay Maka- ı 
mına, Millî Savunma Bakanlığına çeşitli kanallardan 
intikal etmiş; fakat hiçbirisi yardım edememenin üzün
tüsü içerisinde kalmıştır. Şimdi bunları birleştirmekle 
hem çoğalan bu derneklerin, hatta aralarında bazen de 
rekabet ve husumet derecesinde ayrılan bu derneklerin 
birleştirilmesi ve bir yardıma kavuşması sağlanmış 
bulunuyor. 

Yalnız zabıtlara geçmesi bakımından Kanunda 
gördüğüm, biraz da birbiriyle çelişkili iki noktaya te
mas etmeden geçemeyeceğim. Umut ederim ki, bu 
noktalar da düzeltilirse hakikaten ihtiyacımız olan 
çok iyi bir kanun çıkmış olur. 

Müsaadenizle «Kapsam» maddesini okuyorum : 

«Bu Kanunun amacı, Türk Silahlı Kuvvetlerin
den ayrılanların askerlik mesleğine ilişkin ortak anı
larını yaşatmak, dayanışmalarını devam ettirmek, sos
yal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak gayesiyle ku
racakları derneklerin tabi olacakları esas ve usulleri 
belirlemektedir.» 

Buradaki «Kapsam» maddesi hakikaten bir kamu 
yararına uygun tur dernek olduğu intibaını vermiyor. 
Ben şahsen görevli bulunduğum sırada, Roma'da 
NATO çerçevesindeki emekliler derneklerinin bir top- I 
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lantısına katıldım. Bir emekli tümgeneral rütbesiyle 
çıktı ve derneklerinin faaliyetlerini anlattı. Dernekle
rinin faliyetleri yalnız kendi meselelerine inhisar et
miyordu, yurdun topyekûn savunmasına hazırlanma
sında halkın eğitilmesi ve teşkilatlanmasına da yar
dımcı oluyorlardı. İleride bizim bu derneklerimiz de 
kendi sosyal meselelerini hallettikten sonra elbetteki 
bu vazifeye severek koşacaklardır. Öyleyse bu Kanun 
uzun vadeli olacağına göre, «Amaç» maddesine bir 
fıkra olarak «Halkın millî savunma hizmetlerinde eği
tilmesine yardımcı olmak» cümlesini koymakla hem 
kamu yararına uygun bir dernek haline getiririz ve 
7 nci maddeyle olan bu çelişkisini de düzeltmiş oluruz. 

Zabıtlara geçmesi bakımından arz ediyorum. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şenocak. 
Sayın üyeler; 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum efendim. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Teklifin tümü 
kabul edilmiştir. 

Hayırlı ve uğurlu olsun efendim. 
Sayın üyeler; 
Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.25 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 17.40 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 

KÂTİP ÜYELER : Ali Nejat ALPAT, Talat SARAÇOĞLU 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
98 inci Birleşimin üçüncü oturumunu açıyorum. 
7. — Danışma Meclisi Üyesi Muzaffer SAĞIŞ-

MAN ve 13 arkadaşının Yükseköğretimin Son Sınıfın
da, 4 Yıl Süreli Olanların 3 üncü Sınıfında 4 Yıldan 
Uzun Süreli Olanların 4 ve 5 inci Sınıfında Bulu
nup Başarısızlık Dolayısıyla Belge Alan Öğrencilere 
Yeniden İmtihan Hakkı Verilmesine Dair Kanun Tek
lifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporları. (2/25) (S. 
Sayısı : 109 ve 109'a 1 inci Ek) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleri» nde yer alan, Danışma Meclisi Üyesi Mu
zaffer Sağışman ve 13 arkadaşının Yükseköğretimin 
Son Sınıfında, 4 Yıl Süreli Olanların 3 üncü Sınıfın
da, 4 Yıldan Uzun Süreli Olanların 4 ve 5 inci Sını
fında Bulunup Başarısızlık Dolayısıyla Belge Alan 
Öğrencilere Yeniden imtihan Hakkı Verilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu rapor
ları üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet lütfen yer
lerini alsınlar efendim. 

Sayın üyeler; 
Sayın Sağışman ve Sayın Bayer ve arkadaşlarının 

bu konuda bir yazıları var, okutuyorum efendim. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Belgeli öğrenciler ile ilgili kanun teklifimizi, Da
nışma Meclisine sunulan 2547 sayılı Kanunun bazı 
maddelerini değiştiren ve bazı maddeler ekleyici ka
nun tasarısı ile birleştirilerek görüşülmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Muzaffer SAĞIŞMAN 
Hilmi SABUNCU 

Mümin KAVALALI 
Lâmi SÜNGÜ 

Evliya PARLAK 

M. Zekâi BAYER 
Sırrı KIRCALI 
Cevdet KARSLI 

Talat SARAÇOĞLU 
Atalay PEKÖZ 

Recai BATURALP 
BAŞKAN — Sayın Sağışman?.. Yoklar. 
Sayın Bayer, bu konuda bir açıklamanız olacak 

mı efendim?. 

MUHSİN ZEKÂt BAYER — Çok kısa efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
MUHSİN ZEKÂl BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Bu teklifin gayesi, özellikle 12 Eylül 1980 öncesi 

büyük çapta aksayan öğretim ve eğitim dolayısıyla 
son sınıfa kadar gelmiş ve maalesef bu şartlar altın
da belgeli duruma düşmüş gençlerimize yeniden bir 
imkân sağlayacak ve geleceklerini yönlendirmek ga
yesiyle hazırlanmıştır. 

Yukarıda açıklanan 12 Eylül 1980 öncesi yüksek
öğrenim kurumları öğrencileri arasında pek çoğu
nun mağdur duruma düşenlerin sayısı oldukça yük
sektir. Ancak, teklife ara sınıfların katılmadığını da 
dikkatlerinize sunarım. 

Bu düşünceyi saygıyla belirtirken teklifin ilk ka
demesinde öngörülen yalnız son sınıfdaki belgeli öğ
rencilerin kapsamı ile bu teklifi size sunmuştuk. An
cak Hükümetin 6 Kasım 1981 gün ve 2547 sayılı Yük
seköğrenim Kanununda bazı maddelerin değiştiril
mesine ait bir kanun tasarısı gelmiştir; aynı tasarıda 
bizim teklifimiz benimsenmiştir. İki defa bu teklifi
mizi yenilemiş, Hükümet benimsememişti; bu sefer 
benimsediği için Hükümete teşekkür ediyoruz ve Ka
nun Tasarısıyla müşterek olarak görüşülmesi için 
durumu Genel Kurulun takdirine arz ediyoruz. 

Teşekkür ederiz. 
BAŞKAN — (Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın üyeler, Sayın Bayer ve arkadaşlarının vermiş 

oldukları önergeyi dinlediniz ve Sayın Bayer'i de din
leme durumundasınız; ancak ne var ki, içtüzüğümü
zün 83 üncü maddesine göre ve daha evvelki madde
lerde de açıklandığı üzere, gündeme girmiş olan bir 
kanun teklifinin tekrar komisyona iade keyfiyeti an
cak komisyon veya hükümet istediği takdirde müm
kündür. Bu bakımdan, bu önergelerini işleme koyma 
mümkün değildir; ama Komisyon, içtüzüğümüzün 83 
üncü maddesine göre bir uygulama istediği takdirde 
herhangi bir oylama yapmaksızın bu işlem yürütüle
cektir. 
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Teşekkür ederim. j 
Sayın Komisyon Başkanı buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Danışma Meclisi üyesi Muzaffer Sağışman ve 
13 aradaşının, yükseköğretimin son sınıfında, dört 
yıl süreli olanların üçüncü sınıfında, dört yıldan uzun 
süreli olanların dört ve beşinci sınıflarında bulunup 
başarısızlık dolayısıyla belge alan öğrencilere yeni
den imtihan hakkı verilmesine dair Kanun Teklifi 
Millî Eğitim Komisyonumuzca iki defa incelenmiştir. 
Birinci incelemede gerek YÖK, gerekse Hükümet ge
rekçeleriyle birlikte «Buna imkân olmadığını, Ka
nunun yeni çıktığını ileri sürerek buna imkân verilme
mesini» savunmuş ve bizler de ret raporumuzu Yüce 
Heyetinize arz etmiştik. 

Tekrar incelenmek üzere, Komisyonumuza havale 
edilen bu teklif, yeniden Komisyonumuzca incelen-
miş ve adı geçen teklifin, yükseköğretim kurumları
nın son iki sınıfındaki başarısızlık dolayısıyla belge 
alan öğrencilere, yeniden sınav hakkı tanımak sure
tiyle aynı durumda bulunan ara sınıf öğrencilerinin de 
bu haktan yararlanma isteği gibi yeni sorunlar mey
dana getireceği; Kanun Teklifinde öngörülen uygula
maya gidildiğinde çeşitli itiraz, çelişki ve güçlükler
le karşılaşacağı, bu durumun ise, eğitim düzenini bü
yük ölçüde sarsacağı düşünüldüğünden, keza görüş
meler sırasında belirtilen Hükümet ve YÖK görüşleri 
de böyle bir uygulamaya gerek göstermediği mer
kezinde birleştiğinden, konunun bir hükümet politi
kası olarak çözümlenmesinin uygun olacağı fikri be
nimsenerek Kanun Teklifi Komisyonumuzca redde
dilmiştir. 

Hükümet YÖK'le birlikte müştereken hazırla
dıkları 6 Kasım 1981 gün ve 2547 sayılı Yükseköğre
tim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve j 
Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ile bu maddeyi, 2547 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin (a) ve (c) fıkralarını değiştirmiş ve bu 
teklif Komisyonumuza gelmiş bulunmaktadır, gün
demimizdedir. 

Bu konuda endişelerimiz olduğundan Anayasa Ko
misyonumuzda gerekli bilgiler de alınmak üzeredir; 
Bütçe - Plan Komisyonu da bu konuyu incelemek
tedir. Önümüzdeki günlerde Yüce Heyetinize gele
cektir. 

Bu bakımdan, eğer Genel Kurulumuzca da uygun 
görüldüğü takdirde, (ki, artık buna da imkân kal- f 
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mıyor İçtüzüğümüz gereğince) bu teklifin tekrar Ko
misyonumuza verilmesini arz ederim saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğlu. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Oyumuzu isabetle verebil

mek için Komisyon Başkanından bir soru sorabilir 
miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Konu son derece önemlidir; 

geri almalarını en kısa zamanda Genel Kurulumuza 
getirileceği biçiminde anlıyorum. Doğru mudur?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Doğrudur efendim; çün
kü sadece bu üniversite - öğrenci meselesi değil, im
tihan dönemi yaklaşmıştır, mayıs ayı içerisindeyiz, en 
geş hazirana kadar bunun çıkması gerekir; tatilden 
önce halli gerekir. Bir. İkincisi; bu problem sadece 
onların değil, öğrenci meselesi değil, üniversite öğ
retim üyelerinin ve onların diğer problemlerini de 
çözecek bir tasarıdır. Bu bakımdan, gelecektir gün
demimize. Esasen bizim hazırlığımızda, Hükümetin 
hazırlığında ve Konseyin de hazırlamış olduğu ivedi
likle çıkması istenen kanunlar arasında bu da vardır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğlu, 
Yani, 83 üncü maddeye göre bir defaya mahsus 

olmak üzere Kanun Teklifini istiyorsunuz efendim. 
Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, 83 üncü maddeye göre işlem yapıla

cağından, biraz evvel de arz etmiştim herhangi bir 
oylama söz konusu değildir. Bu nedenle, Kanun Tek
lifini Komisyona veriyorum efendim. 

8. — 14.6.1973 Tarih ve 1739 Sayılı Milli Eğitim 
Temel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyo
nu Raporu. (1/644) (S. Sayısı : 374) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Millî Eğitim Komis
yonu Başkanının bir tezkeresi var okutuyorum. 

Başkanlığa 
Gündemin 48 inci sırasında yer alan 14.6.1973 

tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun 
Tasarısının önceliğine binaen gündemde mevcut diğer 
kanunlardan önce görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Millî Eğitim Komisyonu Başkanı 
Selçuk KANTARCIOĞLU 

(1) 374 S. Sayılı Basmayazı, tutanağın sonuna 
eklidir^ 

* 
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KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, önerge üze
rinde, daha doğrusu usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, önerge üzerinde; da
ha doğrusu usul hakkında buyurun. 

İKÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, değerli 
arkadaşlarım; 

öncelikle teklifleri, gündemdeki bir meselenin di
ğer işlerin önüne alınmasını gerekli kılar ki, tam 
usulün konusu budur. 

Sabah yapılan özel toplantının ışığında, şu ana 
kadar dört kanun teklifi ve tasarısını Yüce Heyet 
görüşüp kabul etmiş bulunmaktadır. Gündemimiz 60 
maddeden oluşuyor; dört sayfa ve 60 maddeyi kap
samaktadır. Her konu başlıbaşına bir müessesedir ve 
de üyelerin bu konular üzerinde hazırlanması son 
derece önemlidir. Ayrıca, Yüksek Heyetinizin bir za
man önce aldığı bir karar gereğince öncelikli işler 
bir gün önceden alınır ve gündeme gelir idi; ama 
işin gereği bazen bunun istisnası olur; kısa bir ka
nun, önceliği vardır hemen alınır görüşülebilir. Şu 
anda okunan önerge, gündemimizin 48 inci sırasında 

4yer almakta, birden 48'e kadar her iş için hazırlana
caksınız ki gelip bu mesele hakkında ariz amîk fik
rinizi söyleyesiniz. 

Arkadaşlar; 
Kemiyet çok şey ifade etmiyor; önemli olan key

fiyettir. Değerli tecrübelerinizden kanunu mükem
mel hale getirmektir amaç. Yoksa, biz 60 tane ka
nunu bir günde geçiririz buradan. Nitekim, dört ta
ne kanun geçirdik, kısmen hazırdık; kendi teklifim 
dahil olmak üzere; (sabahleyin arz ettim) ama şu 
anda önümüze gelen kanun son derece önemli ve 
kapsamlı bir Kanundur. Her üyenin bu Kanun üze
rinde hazırlanmaya ihtiyacı vardır. Şu ana kadar 
hangi arkadaşıma sordumsa, bundan sonra hangi ka
nun görüşülecek; bilememek, bilgisizlik ifade ettiler; 
ben de öyle idim. Şu anda 48 inci sıradaki Kanunu, 
birden 48'e kadar hepsine hazırlanacaksınız; mad
deten imkân yoktur, 

Değerli arkadaşlarım; 
Eğer Riyasette müsamaha gösterirse önceliğini 

alalım. Yarın ne görüşülecekse bilelim, bu gece saba
ha kadar oturup çalışalım; ama kanunlar üzerinde 
hazırlıklı gelme imkânını lütfen bahşediniz ve bu ön
celik önergesini lütfen kabul buyurmayınız. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın Komisyon Başkanına söz vermeden önce, 

yine Sayın Öztürk'ün kendi deyimi ile bugün alınan 
kararı tekrarlamakta yarar görüyorum. 

Biz öncelik kararı alırken, bu gündemdeki 48 inci, 
55 inci, 52 nci sırada olanları değil de 20 adet ka
nun tasarısının kendi içinde bir an evvel huzurunu
za getirilerek görüşülmesi üzerinde bir öncelik tespi
ti yapmış idik. Doğrudur, gündemde 48 inci sırada 
yer alabilir; ama çıkarılmasını Yüce Genel Kurulun 
arzu ettiği kanun tasarılarının kendi içinde görüşül-

I mesi söz konusudur. Kaldıki, içtüzüğün amir hük
mü, «Bir kanun teklif veya tasarısı basılıp üyeleri
mize dağıtıldıktan sonra ve 48 saatlik süre geçtikten 

I sonra, artık o kanun tasarısı veya teklifi tüm üyeler
ce biliniyor kabul edilmektedir, içtüzük (Ki, Sayın 
Öztürk de hazırlayanlar içindedir.) bu mealdedir. 
Yani, bu Kanun Tasarısı 8.4.1983 tarihinde dağıtıl
mış olmasına göre, bir ay evvelden, 48 saat geçtik
ten sonra bütün üyelerimizce biliniyor kabul edil
mektedir. Bu bakımdan, «Önümüze hangi tasarı ge
liyor, bunu bilemiyoruz.» demeyi bendeniz, affını
za sığınarak mümkün görmemekteyim. Çünkü, gün
deme girmiş ve belirli süre geçmiş olan kanun tasa
rı ve tekliflerinin üyelerce bilineceği, bizzat Sayın 
Öztürk'ün de kaleme aldığı veya hazırladığı metin
de yerini bulmuştur. 

I Teşekkür ederim efendim. 
I Sayın Komisyon Başkanı; buyurun efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; 

Geçen hafta Hükümetten, 625 sayılı Özel Öğre
tim Kurumları Kânununun ve bir de Okuma Yaz-

I mayı Teşvik Kanununun acele olarak çıkarılması 
hususunda Danışma Meclisi Başkanlığımıza ve dola
yısıyla Komisyonumuza bir yazı gelmiştir. Ancak, 
bunların dayanağı 'Millî Eğitim Temel Kanunudur. 
Hükümetten geldiği şekliyle ve Komisyonumuzdaki 
çalışmalara göre sıra numarası elbette gerilerdedir. 

I Buna dayanarak evvela bu Kanunun çıkarılmasını 
j teklif etmiş bulunuyoruz. 

J Esasen, bunun pek o kadar bilmediğimiz tarafı 
I yoktur. Çünkü, Anayasaya paralellik getirmek; yani 
I Millî Eğitim Temel Kanununda Anayasaya aykırı 

hükümler varsa, onları derhal ortadan kaldırmak ve 
J uygulanmayan maddelerini çıkarmak içindir bu Ta

sarı., 

KÂZIM ÖZTÜRK — Yarın çıkaralım. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — 2457 sayılı Kanuna da 
I paralellik sağlanmıştır bununla. Bu da bildiğimiz ka-
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nunlardır. Bu bakımdan, bizi pek yoracağı endişe
sinde değiliz. 

Esasen, 625 sayılı Kanun hacmen çok geniştir. 
Zamanımıza da sığmadığı için, Başkanlık Divanıyla 
da görüşmek suretiyle bunu, şu andaki zamana, za
manınız boş geçmesin diye almış durumdayız. 

Arz ederim, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğ-

lu. 

Sayın üyeler; Millî Eğitim Komisyonu Başkanlı
ğından gelen tezkereyi oylarınıza sunuyorum. 1739 
sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının 
gündemin ilk sırasına alınmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, 14.6.1973 Tarih ve 1739 sayılı Millî 
Eğitim Temel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu üzerindeki görüşmelere başlıyo
ruz* v 

Komisyon ve Hükümet hazır. 

Hükümet temsilcisinin yetki belgesi tamam. 
Sayın üyeler; Sayın Erginay ve Sayın Bilge da

ha önceden raporların okutulup okütulmamasının oy
lanması üzerinde görüşlerini belirtmişlerdi. Rapo
run okunup, okunmaması hususunu oylarınıza sunu
yorum. Okunmasını kabul edenler... Kabul etme
yenler.... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

AKİF ERGİNAY — Teşekkür ederim Sayın 
'Başkan, 

IBAŞKAN — Sayın Komisyon; Tasan üzerinde 
bir açıklamanız olacak mı efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın 'Başkanım; çok 
kısa bir açıklamamız olacak. 

BAŞKAN — Buyurun efendim.^ 
MİLLÎ EÖM'M KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; 

10 yıldan beri uygulanmakta olan Millî Eğitim 
Temel Kanununun bazı maddeleri tamamıyla uy
gulama alanına konulamamıştır ve uygulama imkânı 
da bulamamıştır, bazı maddelerini de yeni Anayasa
mız ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu karşısın
da değiştirmek zorunluluğu 'hâsıl olmuştur. Getirilen 
Tasarıyla, Millî Eğitim Temel Kanununun 10 mad
desi değiştirilmektedir. 

Durumu bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
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| Sayın Hüümetin bir açıklaması olacak mı efen
dim? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
BAHİR SORGUÇ — Yok efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın üyeler; Tasarının tümü üzerinde söz iste
yen sayın üyeler lütfen adlarını yazdırsınlar... Sayın 
Erginay söz istediler. 

I Başka söz isteyen sayın- üye?.. Yok. Kayıt işlemi 
bitmiştir. 

Sayın Erginay; buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Yeni Anayasamızın öngördüğü bir kısım hüküm

lerin mevzuatımızdaki yerlerinin düzeltilmelerini iyi 
karşılamak gerekir, normaldir. Nitekim, 1739 sayılı 
Millî Eğitim Temel Kanununun da, yine Anayasada 
yer almış olan bazı hükümlerle eksik kaldığı, tezat 
halinde bulunduğu yerler vardır. İşte bu Tasarı bun
ları tamamlamak içtin hazırlanmıştır. 

I Ben özellikle bu Kanun Tasarısının 1 inci mad
desiyle layikliğe taallûk eden hükmü üzerinde dura
cağım. 

Biliyorsunuz ki, yeni Anayasa, din kültürü ve ah
lak öğretiminin ilkokullar ve ortaokullarda da; yani 

I ortaöğretimde de okutulmasının zorunlu olduğunu 
I belirtiyor; nitekim madde Anayasanın 24 üncü mad-
I desinden aynen alınmış. 
I Değerli arkadaşlarım; 
I Bu memlekette layikliğin gerekli şekilde uygu-
I lanması davası zaman zaman tartışılmıştır; fakat bi-
I liyorsunuz ki, bu memlekette zaman zaman da bir-
I çok dinî hadiseler, tahrikler meydana gelmiştir. Ana

yasamız görüşülürken «Allah» kelimesinin konması 
I istenmiş; fakat kabul edilmemiştir, dibaceye bile ko-
I nulmamıştır. Başka Anayasalarda bu hükmün bu-
I lunduğu iddia edilmiştir; doğrudur. 
I Değerli arkadaşlarım; 

I İçimde bir yaşam; yani belirli bir devre bakımın-
I dan birçok hatıralarım vardır; herkes de aşağı yu-
I karı bunu biliyor. Bunların başında, bu memleket-
I te gericiliiğin, softalığın Türkiye Cumhuriyetine ne 
I kadar zarar verdiğini hepimiz biliriz. Ta 1925'lerde 
I Şeyh Saıtlerden, daha sonra Saidi Nûrsilerden, 1930 
I larda Kubilay olaylarından, 1950'den sonraki Pilav-
I oğullarından, ticanilerden ve sonra, son zamanlarda 
I Anıt Kabir'e ayağını basmayan parti liderlerinden 
I bilmem ki söz etmek gerekir mi? 
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Başka anayasaların hükümleri arasında «Allah» 
kelimesi vardır; ama oralarda böyle insanlar, böyle 
gericiler yoktur. Anayasamızın bu hükmüne rağmen, 
Türk Milletinin dinî hislerinin asaletine rağmen onu 
istismar eden, onu kötüye kullanan, hatta onu poli
tik anlamda alet eden kişiler de maalesef bulun
maktadır. Onun için, böyle bir hüküm Anayasa
ya konmasında ilk bakışta büyük fayda vardır, ye
ter ki gelecek iktidarlar bunun anlamına, bunun ru
huna, bunun maksat ve esprisine uygun hareket et
sinler. Maalesef bizim Dinimizi istismar etmekte bir
çok hünerli kişiler yetişmiştir ve halkımızın temiz 
ahlak düşüncelerini de politik anlamda kendi çıkar
ları, kendi menfaatleri peşine sürükleyebilmişlerdir; 
ama din kuvvetini tarafsız, olgun ve hakikaten bir 
insanın Allah'ına karşı olan vecibesi şeklinde tefsir 
etmek ve onunla iktifa etmek gerekseydi ve gerekirse 
zaten, o zaman büyük fayda sağlar, dinin büyük kuv
veti karşısında millet bütünleşir. Halbuki, bizde bu
nun tersine dini alet edip, Devleti, Milleti birbirine 
düşüren, birbirine karşı koyan kişiler de ortaya çıka
bilmektedir ve çıkabilmiştir. 

Bu itibarla ben bu anlamda bir hassasiyet göste
rerek belirtmek istiyorum; bu Kanunun bu şekilde 
değiştirilmesinde, özellikle layiklikle ilgili hükmünün 
kabulünde fayda vardır ve zaten Anayasa gereğidir; 
fakat müstakbel politikacılara, idarecilere şimdiden, 
şu kürsünün bir sesi olarak, şüphesiz sizlere de ter
cüman olarak söylemek isterim ki, eski dinî istis
marların, suiistimallerin artık önü alınsın ve bir Türk 
Milleti, Türk gençliği ve cahiliyle, genciyle dinin esas 
rolünü, Devleti idaresinin dışında yalnız vicdanlar
da ve ruhlarda bıraksınlar. 

Bu ümit içerisinde teşekkür eder, saygılar suna
rım i (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Komisyon, bir diyeceğiniz var mı efendim?.. 
MÎLLÎ EÖÎTÎM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, Hocamıza 
çok teşekkürler ederim. Ancak bu 1 inci madde, da
ha önce Millî Eğitim Temel Kanununun 12 nci mad
desinde; «Türk eğitiminde laiklik esastır. Din Eğitimi 
ve öğrenimi ancak kişilerin kendi isteği ve küçüklerin 
de kanunî temsilcilerinin isteğine bağlı olarak verilir. 
Bu istek, kayıt esnasında veliler tarafından okul ida
resine yazılı olarak bildirilir.» şeklinde idi. Bugün es
ki Anayasanın bu hükmü kaldırılmış, bunun yerine 
monte edilmiş bulunan aynı kelimeler, yine başka şe
kilde tefsir edilmemesi için «Din kültürü ve ahlâk 
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öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan 
zorunlu dersler arasında yer alır» hükmüyle aynı ye
re konmuştur. 

Arz ederim efendim. 
»BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; Tasarının tümü üzerindeki konuş

ma bitmiştir. Tasarının maddelerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler. Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

14.6.1973 Tarihli ve 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Tasansı 
MADDE 1. — 1739 sayılı Millî Eğitim Temel 

Kanununun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«IX — Laiklik 
Madde 12. — Türk Millî Eğitiminde lâiklik esas

tır. Din kültürü ve ahlâk öğretimi ilkokul ve orta
okullar ile lise ve dengi okullarda okutulan zorunlu 
dersler arasında yer alır.» 

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

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir açıkla
ması?.. Yok. 

1 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
1 inci madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 2. — 1739 sayılı Millî Eğitim Temel 
Kanununun 16 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«XIII •» Okul ile ailenin işbirliği 
Madde 16. — Eğitim kurumlarının amaçlarının 

gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile 
aile arasında işbirliği sağlanır. 

'Bu maksatla okullarda okul - aile birlikleri ku
rulur. Okul - aile birliklerinin kuruluş ve işleyişleri 
Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetme
likle düzenlenir.» 

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

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diye
ceği?.. Yok. 

2 nci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
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MADDE 3. — 1739 sayılı Millî Eğitim Temel I 
Kanununun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«III - Kuruluş 
Madde 21. — Okul öncesi eğitim kurumları, ba

ğımsız anaokulları olarak kurulabileceği gibi, gerek
li görülen yerlerde ilkokula bağlı anasınıfları halin
de veya ilgili diğer öğretim kurumlarına bağlı uygu
lama sınıfları olarak da açılabilir. 

Okul öncesi eğitim kurumlarının nerelerde ve 
hangi önceliklere göre açılacağı, Millî Eğitim Bakan
lığınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

tş Kanununa tabi işyerlerinin okulöncesi eğitim I 
kurumu kurmaları için gerekli şartlar ve diğer hu
suslar, Milli Eğitim ve Çalışma Bakanlıkları tara
fından birlikte düzenlenecek bir tüzükte gösterilir.» 

'BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. I 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diyece- I 
ği?.., 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan; bura
da «okulöncesi eğitimi» ibaresinde «okulöncesi» bir- I 
leşik yazılacak efendim. j 

Bu maddede, eskisinde sadece temeleğitim ayrı 
olduğu için, burada ilkokul konmuş, Anayasaya pa
ralellik sağlanmıştır; okulöncesi eğitimi denmiştir. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

Sayın üyeler; 3 üncü maddeyi Komisyondan gel- I 
diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 4. — 1739 sayılı Millî Eğitim Temel 

Kanununun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«B) Temeleğitim 
I - Kapsam : 
Madde 22. — Temeleğitim, ilköğretim kurum

ları ile ortaokullardaki eğitimi teşkil eder. Bu eğitim, 
genel olarak 6 - 1 4 yaşlarındaki çocukların eğitimi
ni kapsar.» I 

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

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diye
ceği?., I 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL- j 
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, maddede es
kisine nazaran yaş, mecburî öğrenim çağı 7 yaşın
dan 6 yaşa indirilmiş ve okulöncesi eğitimine biraz | 

daha ağırlık verilmiştir. Bu da memleketimiz için 
büyük bir hamledir. Bunu arkadaşlarıma belirtmek 
isterim, 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, teşekkür 
ederim. 

4 üncü maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 5. — 1739 sayılı Millî Eğitim Temel 

Kanununun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«III - Kuruluş 
a) Temeleğitim kurumları : 
Madde 24. — Temeleğitim kurumları, ilköğretim 

kurumları ile ortaokuldan; temeleğitim okulu, ilko
kul ile ortaokuldan meydana gelir. 

İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için 
zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır.» 

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

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet, bir diyeceği
niz?., 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, bir hususu 
arz etmek istiyorum. Burada da «temeleğitim» keli
mesi Anayasaya paralellik sağlayacak şekilde düzen
lenmiştir. Evvelce birinci kademe, ikinci kademe 
olan okullar şimdi birleştirilmiştir. Bunu açıklamak
tadır bu madde. 

Bir husus daha var efendim «İlköğretim» keli
mesi «temeleğitim» kelimesiyle değiştirilmiştir. Ana
yasanın «ilköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar 
için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır» 
ifadesiyle Anayasaya paralellik sağlanmıştır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

5 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
MADDE 6. — 1739 sayılı Millî Eğitim Temel 

Kanununun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«b) Kuruluş şekilleri 
Madde 25. — Temeleğitim kurumlarından olan 

ilk ve ortaokullar, bağımsız okullar halinde' kurula
bileceği gibi, imkân ve şartlara göre birlikte de ku
rulabilir, 
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Nüfusu az ve dağınık olan yerlerde, köyler grup-
laştırılarak, merkezî durumda olan köylerde temel-
eğitim bölge okulları ve bunlara bağlı pansiyonları 
gruplaştırmanın mümkün olmadığı yerlerde yatılı te-
meleğitim bölge okulları kurulur. Gerektiğinde yatılı 
lise veya dengi okullar da kurulabilir.» 

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

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir açıkla
ması?.. Yok. 

6 ncı maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 7. — 1739 sayılı Millî Eğitim Temel 

Kanununun 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«VI. —•Yükseköğretime geçiş : 
Madde 31. — Lise veya dengi okulları bitiren öğ

rencilere, yükseköğretim kurumlarına girmek için 
aday olma hakkı tanınır. 

Hangi yükseköğretim kurumlarına, hangi prog
ramları bitirenlerin nasıl girecekleri, giriş şartları 
Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Yüksek
öğretim Kurulu tarafından tespit edilir.» 

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

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diye
ceği?., 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, bu madde 
de bugünkü yükseköğretime paralel olarak ve üni
versite giriş imtihanlarına paralellik sağlama bakı
mından düzenlenmiştir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
7 nci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
7 nci madde kabul edilmiştir. 
. 8 inci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 8. — 1739 sayılı Millî Eğitim Temel 
Kanununun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«III - Kuruluş 
a) Yükseköğretim kurumları 
Madde 36. — Yükseköğretim kurumları şunlar

dır : 
1, Üniversiteler, 
2. Yüksek Okullar. 

Yükseköğretim kurumlarının amaçları ile açılış, 
kuruluş, işleyiş öğretim üye ve yardımcılarına ilişkin 
esaslar, özel kanunlarda belirlenir.» 

BAŞKAN — Sayın üyeler, elinizdeki örneklerde 
«özel kanunlarda» var; «özel kanunlarında belirle
nir.» biçiminde düzeltilecek efendim. 

8 inci madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok, 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir diyeceği
niz?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Yok efendim. Sadece 
bunda da, eski Kanundan akademiler çıkarılmış, yük
sekokullar, üniversite ve yüksekokullar olarak iki 
grup halinde sıralanmıştır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
8 inci maddeyi Komisyondan... 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, «işleyiş»ten 

sonra virgül konacak efendim. 

BAŞKAN — Evet, «kuruluş, işleyiş» ten sonra 
bir virgül koyuyoruz. 8 inci maddeyi bu virgül kon
ması suretiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... 8 inci madde kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — 1739 sayılı Millî Eğitim Temel 

Kanununun 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«V - Uzman ve usta öğreticiler 
Madde 47. — Örgün ve yaygın eğitim kurumla

rında ve hizmetiçi yetiştirme kurs, seminer ve kon
feranslarında uzman ve usta öğreticiler de geçici ve
ya sürekli olarak görevlendirilebilir. 

Öğretim tür ve seviyelerine göre uzman ve usta 
öğreticilerin seçimlerinde aranacak şartlar, görev ve 
yetkileri, yönetmeliklerle tespit edilir.» 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yök. 

Sayın Komisyon, bir açıklamanız var mı efen
dim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, bu konuda 
da eskiye nazaran yeni bir durum getirilmiştir. Bu, 
personel rejiminde daha hızlı bir değişme olmuştur. 
Sadece eskiden geçici vardı, şimdi bunun sürekli ola
rak da çalıştırılması sağlanmıştır ve büyük bir boş
luğu kapatacaktır. 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet, bir diyeceğiniz var mı efen

dim?.. Yok. 
Sayın üyeler; 9 uncu maddeyi Komisyondan gel

diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — 1739 sayılı Millî Eğitim Temel 

Kanununun 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«III. — Okul açma yetkisi : 

Madde 58. — Türkiye'de ilkokul, ortaokul, lise 
veya dengi okullar, Millî Eğitim Bakanlığının izni 
olmaksızın açılamaz. 

Millî Eğitim Bakanlığı veya diğer bir bakanlık ta
rafından açılmış veya açılacak okullar (Askerî lise
ler dahil) ile özel okulların derecelerinin tayini, Mil
lî Eğitim Bakanlığına aittir. 

Askerî eğitim kurumlarının dereceleri, Millî Sa
vunma Bakanlığı ile birlikte tespit edilir. 

Diğer Bakanlıklara bağlı lise ve dengi okulların 
program ve yönetmelikleri, ilgili Bakanlıkla Millî Eği
tim Bakanlığı tarafından birlikte yapılır ve Millî Eği
tim Bakanlığınca onanır. 

Diğer Bakanlıklara bağlı okullar, Millî Eğitim 
Bakanlığının gözetim ve denetimine tabidir. Gözetim 
ve denetim sonunda uygun eğitim ortamı ve niteliği 
taşımayan kurumların denkliği usulüne uygun şekil
de Millî Eğitim Bakanlığınca iptal edilir. Buna ait 
esaslar Bakanlar Kurulunca çıkarılan bir yönetme
likle düzenlenir.» 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde Sayın Öz-
tuş'un bir söz istemi var. 

Başka söz isteyen sayın üye?.. Sayın Bayer... 
Kayıt işlemi bitmiştir efendim. 
Sayın Öztuş, buyurun efendim. 
NERMtN ÖZTUŞ — Sayın Başkanım, bu mad

de üzerinde herhangi bir önergem yok. Ancak kayda 
geçmesi bakımından görüşme yapmak istiyorum; izin 
verir misiniz efendim?. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NERMtN ÖZTUŞ — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin sayın üyeleri; 
Anayasamızın 174 üncü maddesinde yer alan in

kılap Kanunlarının korunması ile ilgili, 3 Mart 1340 
tarih ve 430 sayılı Eğitimde Birlik Kanununun 1 inci 
maddesinde «Türkiye dahilindeki bütün müessesatı il
miye ve tedrisiye Maarif Vekaletine merbuttur.» 
Ek fıkrasında da «Mektebi harbiyeye menşe teşkil 

I eden askerî liseler bütçe ve kadrolarıyla Müdafai Mil-
I liye Vekaletine devrolunmuştur.» denilmek suretiyle 
I Türkiye'de askerî okullar hariç, bütün okulların M'il-
I lî Eğitim Bakanlığına bağlı olacağı ifade edilmekte

dir. , 
I Böyle olmasına 'karşın, bazı bakanlıklarla, hatta 

Başbakanlığa bağlı bazı genel müdürlüklerin, baş-
I kanlıkların okulları bulunduğunu bilmekteyiz. Kendi 
I bakanlıklarına meslek elemanı yetiştiren bu okulların 
I sayılarının çok az olduğu da görülmektedir. Oysa, 

bakanlıkların çok daha fazla eğitilmiş elemana ihti-
I yaçları olduğu muhakkak. Ancak, bakanlıkların okul 
I açma birimleri olmadığından, 430 sayılı Kanuna gö

re de olamayacağından, daha fazla okul açmalarının 
I bu nedenle mümkün olamadığı kanaatindeyim. 
I 430 sayılı Eğitimde Birlik Kanununun ruhuna uy

gun olarak Millî Eğitim Bakanlığının dışında sayı
ları çok az olan bu meslek okulları peyderpey Millî 
Eğitim Bakanlığına devredilmeli, Bakanlık bu meslek 
okullarına sahip çıkmalı, sayıları artırılmalıdır. Millî 
Eğitim Bakanlığı ile ilgili bakanlıklar arasında da 
yapılacak bir tüzükle bakanlıklarda meslekî uygula
malara yer verilmelidir. 

I Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztuş. 
Sayın Bayer, buyurun efendim. 
MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Sayın Başkan, de-

I ğerli üyeler; 
I Müzakere ettiğimiz maddenin üçüncü fıkrası hak

kında görüşmek istiyorum. 
Bakanlıkların ve genel müdürlüklerin kuruluş ka-

I nunlarında kendilerinin kendi meslek elemanlarını 
yetiştirmek üzere, orta seviyedeki meslek elemanları
nı yetiştirmek üzere okul açabileceğine dair yetkileri 
vardır ve okul açma yetkisi bakanlığın veya genel 
müdürlüğün kendisine aittir. Ancak eskiden, açılma 
kararı verildikten sonra okulu açan genel müdürlük 
veya bakanlık Millî Eğitim Bakanlığına müracaat edi
yor, Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Heyeti de 
bu okulların dengi meselesini; yani hangi sınıfta eği
tim yapacağını, ne kadar eğitim yapacağını, hangi 
dersleri okutacağını ve okuldan mezun olanların 657 
sayılı Kanuna göre hangi kademede memur olacak
larını belirtiyordu. Şimdi burada bakanlıkların bu 
yetkisini, diğer kanunlardaki bu yetkisini ortadan kal
dıran bir husus var. Gözetim Millî Eğitim Bakanlığı
na ait değildir, eğitimini denetleme aittir, gözetim 
doğrudan doğruya bakanlığın veya umum müdürlü
ğün; hangi bakanlık veya umum müdürlük açmışsa 

} ona aittir. 
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Bu hususta Komisyon ve Hükümet acaba ne der
ler?... 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
Evvela «10 uncu madde üzerinde söz hak'kım baki» 

kaydını 'koyan Sayın öztuş arkadaşımıza cevap ver
mek istiyorum. 

Çok ileri bir görüştür. Esasen bizim görüşümüz 
onu biraz daha frenlemektedir. İBizi daha çok tak
viye etmektedir. Bu bakımdan cevap verecek bir 
durum yok. 

Arkadaşımıza gelince; Herhalde aleyhte konuşimuş 
zannettiler ki, böyle bir durumu ortaya çıkardılar. 
Tevhidi Tedrisat Kanunundan bahsetmişlerdi Ar
kadaşımız. Bu bakımdan Türkiye'de Talim Terbiye 
Dairesi bakanlıkların veya yurt içindeki diplomaların 
denkliği ile ilgilenmez efendim, denklikle alakalı de
ğildir bu iş. Türkiye millî eğitim sisteminde her oku-
lun hangi programlar içerisinde, ne seviyede öğrenci 
yetiştirileceğini Talim Terbiye tespit eder ve bu da 
yıllara göre, derslerin adedine göre, saatine göre de
ğerlendirilmiştir; bu vardır. 

Hiçbir bakanlık genel müdürlüğünün yönetmeli
ğinde veya kanunlarında da kendileri okul açar hük
mü yoktur efendim ve konamaz, konmamıştır. Sa
dece yetiştirme konusunda, hizmetiçi eğitim dahi da
hil, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tek 
kanuna bağlanmıştır. Bu Kanun temel alınmak su
retiyle memurların yetiştirilmesi sağlanmıştır, ki he
le çocukların yetiştirilmesi tamamen Millî Eğitim Ba
kanlığının görevidir. Ancak özellikleri itibariyle ihti
sas alanlarına giren konularda, daha önceki kanunda 
olmasına rağmen tam açıklık bulunmadığı için, çıkar
dıkları yönetmelikten faydalanan bakanlıklar bu yol
dan uzaklaştıkları için kanuna daha sert tedbirler ge
tirmiştir Hükümet. Esasen bu daha önce yönetmelikle 
tespit edilmişti; fakat bunu yine Millî Eğitim' Bakan
lığının keyfî hareketini önlemek için de Bakanlar 
Kurulundan geçirmeyi daha faydalı bulduk. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın üyeler; 10 uncu madde üzerindeki görüş

meler tamamlanmıştır. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkanım, bir önerge 

takdim edebilir miyim?.. 
BAŞKAN — Redaksiyonla mı ilgili efendim. 

AKİF ERGİNAY — Hayır. Belki Komisyon da 
kabul eder, arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Şifahi olarak söyleyin efendim belki 
kabul eder; 'biz de redaksiyon kabul ederiz. 

AKİF ERGÎNAY — Efendim, birçok maddeler
de olduğu gibi, yönetmeliklerin Resmî Gazete ile ya
yınlanması keyfiyetini 'buraya koyuyorduk. Onun için, 
zannediyorum 10 uncu maddenin sonuna, «Bu yönet
melik Resmî Gazetede yayınlanır» ibaresinin konul
ması gerekir. Aksi takdirde Anayasa hükmü bakı
mından tutmuyor, biliyorsunuz. 

BAŞ/KAN — Sayın Erginay, çok haklısınız da; bu 
Kanun zaten mevcut olan bir Kanunda... 

MİtLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, Ka
nunun 62 nci maddesinde bu vardır efendim; arz ede
rim. O bakımdan koymadık. 62 nci maddenin aslında 
var efendim. 

Sağ olsunlar. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

AKİF ERGİNAY — Bu madde ile ilgili hüküm 
tamamen var mı?. 

MÜLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — İşte 62 nci maddede 
yönetmeliklerin nasıl, ne şekilde çıkarılacakları yazılı 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Erginay, tek bir kanun çıkar
mıyoruz. Yüksek malumları olduğu üzere 1739 sa
yılı Kanunun bazı maddelerini değiştiriyoruz. Zan
nederim 1739'un 62 nci maddesinde zaten yönetme
liklerin nasıl çıkarılacağı var efendim. 

AKİF ERGİNAY — Hepsinin mi?. 
BAŞKAN — Evet efendim hepsinin. 
AKİF ERGİNAY — Onu bilmiyordum; teşek-' 

kür ederim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 10 uncu maddeyi Ko

misyondan geldiği biçimiyle oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... 10 uncu madde kabul 
edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 11. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?... Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?... Yok. 
11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... 11 inci madde kabul edilmiş
tir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
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MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yo'k. 

Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin bir di
yeceği?... Yok. 

12 nc'i maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 12 nci madde kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?... 
Yök. 

Tasaîfjnın tümünü; oylarınıza sunuyorum efen
dim. Kaibul edenler lütfen işaret buyursun... Kabul 
etmeyenler... Tasarının tümü kabul edilmiştir. 

Hayırlı ve uğurlu olsun efendim. 
Sayın üyeler; oldukça ağırlıklı ve sizi hakikaten 

yoracak bir çalışma düzeni içinde şu ana kadar mev
cut kanun tasarı ve tekliflerinden büyük bir bölümü
nü görüştük. Bu saatten sonra bir yeni kanun tasarı
sına başlama imkânımız yök. 

Ancak Sayın Uyguner*in bir tezkeresi var, okutup 
oylatacağım efendim. Yarınki gündemin bir numara
sına geçmesi bakımından okutuyorum. 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkanım, 
müsaade eder misiniz?... 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkan, 

benim bir teklifim var. Bir senedir bekliyor ve bu 
teklif 15 dakikada çıkacak bir tekliftir, özür dilerim; 
bu teklif bir sene bekledikten ve sıra geldikten son
ra bu şekilde kapatmanızı pek doğru bulmuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Narlıoğlu, çok haklısınız. Şu 
anda bu.Kanunu almış olsak... 

NECMETTİN NARflJlOĞLU — 15 dakikada 
çıkar Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, Hükümeti çağırmıştık; fa
kat Hüktimet dışarıda öturuyorsa çağıralım. Çünkü 
bize haber vermeden, bendenizin haberi yok, aslında 
bu süre içinde görüşecektim, şu anda bize haber ve
rilmeden gidilmiştir. Yani gerek Maliye 'Bakanlığının, 
gerek Emekli Sandığının eğer yetkilileri buradaysa 
lütfedin, bekliyorum. Çünkü daha önce burada otu
ruyorlardı, biraz evvel «gitti» denildi. Yoksa bu Ka
nun Teklifi üzerinde bendeniz görüşmeye devam ede
cektim. 

E. YILDIRIM AVCI — Emekli Sandığı mensup
ları gittiler. 

BAŞKAN — Efendim bendeniz de konuşulsun 
diye oturtturduk. 
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NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkanım; 
şu teklifi yapıyorum : Gündemde bunun önüne ön
celik almayan artık, 'kabul edelim, konuşulsun. 

BAŞKAN — Sayın Narlıoğlu, müsaade ederseniz, 
bir Komisyon başkanının tezkeresidir, onu okuyalım. 
Ondan sonra yarın ikinci sırada sizin teklifinizi hal
ledebiliriz efendim. Yani yarın bu sürat içinde zan
nederim sizin de kanun teklifinize sıra gelir. 

9. — 13.5.1981 Tarihli ve 2461 Sayılı Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu. (1/604) (S. Sayısı : 310) 

BAŞKAN — Sayın Uyguner'in tezkeresini okutu
yorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
9 Mayıs 1983 tarihli Gündemin 20 nci maddesini 

teşkil eden 13.5.1981 tarih ve 2461 sayılı Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının öncelikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

M. Fevzi UYGUNER 
Adalet Komisyonu IBaşkanı 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Anayasamıza göre Hâ
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun oluşma biçi
mi, yüksek malumları olduğu üzere değişmiştir. Bu
nunla ilgili bir Kanun Tasarısıdır zannederim. De
ğil mi Sayın Uyguner?... 

M. FEVZİ UYGUNER — Evet. 
BAŞKAN — Bu nedenle Anayasaya göre yeni

den düzenleme yapılması bakımından Sayın Uygun
er'in bir tezkeresi var. Sayın Uyguner'in bu tezkere
sini oylarınıza sunuyorum efendim. Birinci sıraya alın
ması hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yarınki gündemin birinci sırasına bu Tasarı gir
miş, Sayın Narlıoğlu'nun teklifi ikinci sırada. iBu ara
da bilgi edinilmesi bakımından, müsaade ederseniz 
arkadaşlar diğer konulan söylüyorlardı; üçüncü sı
rada da Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Alet
ler Hakkında Kanun yer alacaktır ve buna göre de 
işlem yapılacaktır. Ittılaınıza arz etme bakımından 
sundum efendim. 

Sayın üyeler; bu saatten sonra yeni bir kanun ta
sarısı üzerinde görüşmeye zaman müsait olmadığın
dan ve bugün aldığınız karara ve İçtüzük hükümleri
ne uygun olarak 10 Mayıs 1983 Salı günü saat 14.00'te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.35 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

98 inci BİRLEŞİM 

9 Mayıs 1983 Pazartesi 

Saat : 14.00 | 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU-
NUŞLARI 

2. SEÇÎM 

3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak 
Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Malî İşler ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonları raporları. (1/561) (S. Sayısı : 331) (Da
ğıtma tarihi : 9.2.1983) 

(2) Danışma Meclisi Üyesi: Muzaffer SAĞIŞ-
MAN ve 13 arkadaşının Yükseköğretimin Son Sı
nıfında, 4 Yıl Süreli Olanların 3 üncü Sınıfında 4 
Yıldan Uzun Süreli Olanların 4 ve 5 inci Sınıfında 
Bulunup Başarısızlık Dolayısıyla Belge Alan Öğren
cilere Yeniden imtihan Hakkı Verilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporları. 
(2/25) (S. Sayısı : 109 ve 109'a 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihi : 27.12.1982) 

(3) Danışma Meclisi Üyesi Necmettin NARL1-
OĞLU ve 11 aricadaşının, 5434 Sayılı Türkiye Gum-
huriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tekllifii ve Bütçe 
- Plan Komisyonu Raporu, (2/AO) (S. Sayısı : 164) 
(Dağıtma tarihi : 8.7.1982) 

(4) Danışıma Meclisi Üyesi Şener AK YOL ve 
80 arkadaşının, Adalet Memurlarına Tazminat Veril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve Bütçe • Plan 
komisyonları raporları. (2/33) (S. Sayısı : 176) (Da
ğıtma tarihi : 21.9.1982) 

(5) 25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askerî Mah
kemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Madde
lerine Fıkralar Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Adalet ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/542) (S. Sayısı : 289) (Da
ğıtma tarihi : 6.1.1983) 

(6) 6.1.1982 Tarih ve 2576 Sayılı Bölge İdare 
Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkeme
lerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir 

Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Bütçe - Plan ve Adalet Komisyonu raporları. (1/462) 
(S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 11.1.1983) 

(7) Danışma Meclisi Üyesi Mehmet AKDEMİR 
ve 71 arkadaşının Sağlık Personeli Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Bütçe - Plan ko
misyonları raporları. (2/32) (S. Sayısı : 297) (Dağıt* 
ma tarihi : 13.1.1983) 

(8) 8.6.1965 Tarih ve 625 Sayılı Özel Öğretim 
Kurumları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, Bu Kanuna İki Madde ve Bir Geçici 2 nci Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu. (1/465) (S. Sayısı : 302) (Dağıt
ma tarihi : 18.1.1983) 

X (9) Hacettepe Üniversitesi 1969 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üni
versitesi 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarım İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/208), (S. Sayısı : 277) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

X (10) Hacettepe Üniversitesi 1970 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üni
versitesi 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasa
rısı ve Danışma Meclisi Hesaplarım İnceleme ve Sa
yıştay Komisyonu Raporu. (1/220) (S. Sayısı : 278) 
(Dağıtma tarihi : 31.12.1982) 

X (11) Hacettepe Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/242) (S. Sayısı : 279) 
(Dağıtana tarihi: 31.12.1982) 

X (12) Hacettepe Üniversitesi 1972 Yılı Kesin
hesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Da
ir Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üniver
sitesi 1972 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da-

(X) Açık oylama. 



ııışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/254) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma 
tarihi: 31.12.1982) 

X (13) 'Hacettepe Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/282) (S. Sayısı : 281) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

X (14) Hacettepe Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/289) (S. Sayısı : 282) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

X (15) Hacettepe Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi inceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/292) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma 
tarihi: 31.12.1982) 

X (16) Hacettepe Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/319) (S. Sayısı : 284) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

(17) Okur - Yazarlık Teşvik Kanunu Tasarısı ve 
Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/482) (S. Sayısı : 
305) (Dağıtma tarihi : 21.1.1983) 

(18) Belediye Suçlarına ilişkin Ceza Hükümleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sos
yal işler ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/564) (S. Sayısı : 308) (Dağıt
ma tarihi : 27.1.1983) 

(19) 25.1.1961 Tarihli ve 224 Sayılı Sağlık Hiz
metlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanunun De
ğişik 20 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu 
Raporu. (1/584) (S. Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 
27.1.1983) 

(20) 13.5.1981 Tarihli ve 2461 Sayılı Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu. (1/604) (S. Sayısı : 310) (Da
ğıtma tarihi : 27.1.1983) 
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• X (21) «Türkiye Cumhuriyeti île Sovyet Sosya-
I üst Cumhuriyetleri Birliği Arasındaki Devlet Hudut 

Hattının Arpaçay (Ahuryan) Nehrindeki Barajın Göv
desi ve Gölü Üzerinde Geçişine Ait Ek Tarif Pro
tokolü» ve ekleri ile «Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hü
kümeti Arasında, Arpaçay (Ahuryan) Baraj Gölü 
Bölgesine Konulan Yeni Hudut işaretlerinin Kontrol, 
Bakım, Onarım, İhya veya Değiştirilmesi Hakkın
da Protokol» ve eklerinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savun
ma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/587) 
(S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

(22) Atatürk Orman Çiftliği Arazisinden Yüz-
seksenalIMbin Dörtyüzkırkbir Metrekarelik Kısmınım 
Satılması Hakkında Kanun Tasarıısı ve Tarım ve Or-

I maıra, Köy İşleri ve Kooperatifler ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, Imaır ve iskân, Turizm ve Tanıtma komis
yonları rapodarı. (1/551) (S. Sayısı : 324) (Dağıtma 
tadlıi: 1 . 2 . 1983) 

(23) 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ille 
Diğer Alötller Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanu
nunun 264 üncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silah
lar, Patlayıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletle
rin Teslimi Hakkında 2395 Sayılı Kanuna Bir Ek Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru. (1/583) (S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 
1.2.1983) 

(24) Danışma Meclisi Üyesi Tevfik Fikret AL
PASLAN ve 11 arkadaşının, Tababet ve Şuabatı Sanat
larının Tarz-ı icrasına Dair Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun (Teklifi ve Millî Eğitim, Ada
let ve Sağlık ve Sosyal işler komisyonları raporları. 
(2/69) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 1.2.1983) 

(25) 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Si-
I la'Mı Kuvvetılıeni iç Hizmet Kanununun 34 üncü Mad-
I desıiniın (d) Fılknasınaın Değiştkiılımesine ve 43 üncü 

Maddesime Bir Fıkra Eklenmesin© ilişkin Kanun 
I Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Ko

misyonu Raporu. (1/602) (S. Sayısı : 328) (Dağıtma 
tarihi: 1 .2 . 1983) 

(26) Danışma MeclM Üyesi Feridun Şakir 
ÖĞÜNÇ ve 10 Arkadaşının, 5434 Sayılı T. C. Emek-

I li Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra 
ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ek 1 inci 

I Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine ilişkin Kanun Tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal işler ve Bütçe - Plan korniş-; 
yonları raporları. (2/27) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma 
tarihi: 4.2.1983) 



(27) Danışma Meclisi Üyesi Kâzım ÖZTÜRK 
ve 10 arkadaşının, Atatürk Orman Çiftliği Mülkiye
tindeki Bir Kısım Arazinin Hazineye ve Gazi Üni
versitesine Devredilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve; 
Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ve Ba
yındırlık, Ulaştırma, imar ve İskân, Turizm ve Ta
nıtma komisyonları raporları. (2/80) (S. Sayısı : 334) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1983) 

(28) 9.12.1982 Tarihli ve 2761 Sayılı 1983 Malî 
Yılı Bütçe Kanununun 28 inci Maddesinin (B) fık
rasına Bir Bent Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/626) (S. Sa
yısı : 337) (Dağıtma tarihi : 21.2.1983) 

(29) Mehti KUR§UN'a Vatanî Hizmet Tertibin
den Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı. 
(1/496) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 21.2.1983) 

(30) Gülali GÜL'e Vatanî Hizmet Tertibinden 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. (1/481) (S. Sayısı : 
339) (Dağıtma tarihi : 21.2.1983) 

{31) Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin ERSİN'in, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayrılanların Kurabile
cekleri Dernekler Hakkında Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(2/53) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 24.2.1983) 

(32) Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüz
lerin önlenmesi Hakkında Kanun tasarısı ve Ada
let ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları. (1/554) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma ta
rihi : 25.2.1983) 

(33) Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu Tasa
rısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, îmar ve îskân, Turizm 
ve Tanıtma, Adalet ve Millî Eğitim komisyonları 
raporları. (1/108) (S. Sayısı : 348) (Dağıtma tarihi : 
9.3.1983) 

(34) Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler, Bütçe - Plan ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları. (1/567) (S. Sayısı : 
350) (Dağıtma tarihi : 15.3.1983) 

(35) Danışma Meclisi Üyesi İbrahim GÖKTEPE 
ve 9 arkadaşının, Tapulama ve Kadastro Paftalarının 
Yenilenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet ve 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Ta
nıtma komisyonları raporları. (2/87) (S. Sayısı : 351) 
(Dağıtma tarihi: 22.3.1983) 

(36) 8.7.1981 Tarihli ve 2487 Sayılı Toplu Konut 
Kanununun 8 inci Maddesinin1 Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
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. ve İskân. Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/615) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(37) 13.5.1971 Tarihli ve 1402 Sayılı Stkıyönetiım 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/610) (S. Sayısı : 
353) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(38) 3 HazÜran 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Ma
arif Vekâletine Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Ser
mayesi Hakkında Kanun ile Bu Kanunda Değişiklik 
Yapan 6 Temmuz 1962 Tarihli ve 69, 28 Aralık 1982 
Tarihli ve 2768 sayılı Kanunların Başlıklarında ve 
Metinlerinde Geçen Deyimlerin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu. (1/627) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1983) 

(39) Damşma MecM Üyesi Kamer GENÇ ve 10 
Arkadaşının 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanu
nunun 39 uncu Maddesine (k) Fıkrası Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (2/68) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma tarihi : 
31.3.1983) 

(40) Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER ve 
34 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka
nununun 6311 Sayılı Kanunla Değişik 71 inci Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (2/97) (S. Sayısı : 
365) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(41) Danışma Meclisi Üyesi Erdoğan BAYIK'ın 
Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Başbakanlık Tez
keresi, ve Danışma Meclisi Anayasa ve Adalet Karma 
Komisyonu Raporu. (3/391) (S. Sayısı 366) (Dağıtma 
tarihi 31.3.1983) 

(42) Damşma Meclisi Üyesi M. Rahmi KARA-
HASANOĞLU ve 10 arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. 
Emekli Sandığı Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Bütçe - Plan 
komisyonları raporları. (2/52) (S. Sayısı : 367) (Da
ğıtma tarihi: 31.3.1983) 

(43) 29.5.1973 Tarih ve 1734 Sayılı Yem Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet, Tarım ve Orman, Köy İşleri ve 
Kooperatifler komisyonları raporları. (1/606) (S. Sayı
sı : 368) Pağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(44) 21.12.1967 TarihlH ve 969 Sayılı Tarım Ba
kanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Ziraî Mü
cadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı 
Kurum - Okul ve Kuruluşlara Döner Sermaye Veril
mesi Hakkında Kanunun Adının ve 1 inci Maddesinin 



Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler 
komisyonları raporları. (1/594) (S. Sayısı : 369) (Da
ğıtma tarihi : 31.3.1983) 

(45) Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının Si
linmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî İşler ve 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1 /497) (S. Sa
yısı : 371) (Dağıtma tarihi : 7.4.1983) 

(46) Okut Karnelerinin Telkel'i Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/643) 
(S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 7.4.1983) 

(47) Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri, Adalet ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (1/62) (S. Sayısı : 370) (Dağıt
ma tarihi : 8.4.1983) 

(48) 14.6.1973 Tarih ve 1739 Sayılı Millî Eğitim 
Temel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyo
nu Raporu. (1/644) (S. Sayısı : 374) (Dağıtma tarihi: 
8.4.1983) 

(49) 2.6.1941 Tarihli ve 4060 Sayılı Yüzde Beş 
Faizli Hazine Tahvilleri İhracına Dair Kanun ile Ek 
ve Değişikliklerinin Yürürlükten Kaldırılması Hak-
ikında Kanun Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Ra
poru. (1/631) (S. Sayısı : 376) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1983) 

(50) Danışma Meclisi Üyesi Sölçuk KANTARCI-
OĞLU'nun Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/491) (S. Sayısı 377) 
(Dağıtma tarihi : 13.4.1983) 

(51) Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin ERSIN'in, 
926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun 49 uncu Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (2/106) (S. Sayısı : 380) 
(Dağıtma tarihi : 13.4.1983) 

(52) 26.10.1963 Tarihli ve 357 Sayılı Askerî Hâ
kimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine İliş
kin Kanun Tasarısı ile 26 Ekim 1983 Tarihli ve 357 
Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 2 nci Maddesi
nin Birinci Fıkrasının (D) Bendinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/593, 
1/618) (S. Sayısı : 378) (Dağtoıa tarihi : 15.4.1983) 

(53) 7.1.1932 Tarihli ve 1918 Sayılı Kaçakçılığın 
Men ve Takibine Dair Kanunun bazı Maddelerinin 
Değiştirilımesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet, Malî İş
ler ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları. (1/557) (S. Sayısı : 379) (Dağıtma ta
rihi : 15.4.1983) 

(54) 10.4.1967 Tarihü ve 852 Sayıilı Başbakanlık 
Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ru. (1/641) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 15.4.1983) 

(55) ı647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkınlda Kanu
nun Ek Birinci Maddesine 17.3.1982 Tarih ve 2683 
Sayılı Kanunla Eklenen İkinci Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (1/645) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 
18.4.1983) 

(56) 10.2.1954 Tarihli ve 6245 Sayılı Harcırah Ka
nununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu 
Raporu. (1/612) (S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 
18.4.1983) 

(57) Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu Tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyali İşler, Adailet, Malî İşler ve Millî 
Eğitim komisyonları raporları. (1/579) (S. Sayısı : 
387) (Dağıtma tarihi : 25.4.1983) 

(58) 6.11.1981 Tarihli ve 2548 Sayılı Gemi Sağlık 
Resmi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İktisadî İşler, Adalet ve 
Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları. (1/628) 
(S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 26.4.1983) 

(59) îpekböcekçi'liği Kanunu Tasarısı ve Adalet, 
Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ko-
mfeyonlları raporları. (1/580) (S. Sayısı : 389) (Dağıt
ma tarihi : 26.4.1983) 

(60) Danışma Meclisi Üyeleri Recep MERİÇ ve 
32 arkadaşının; Muhsin Zekâi BAYER, Hayati 
GÜRTAN ve 10 arkadaşının, Nurettin AYANOĞLU 
ve 9 arkadaşının, 31.8.1956 Tarihli ve 6831 Sayılı Or
man Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına 
İlişkin Kanun teklifleri ve Adalet, Tarım ve Orman, 
Köy İşleri ve Kooperatifler Komisyonları Raporla
rı. (2/71, 2/60, 2/62) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tari
hi : 2.5.1983) 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 324 

Atatürk Orman Çiftliği Arazisinden Yüzseksenaltıbin Dörtyüzkırk-
bir Metrekarelik Kısmının Satılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonları 

Raporları. (1 /551) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 10 Kasım 1982 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : KJKJT.D. 18/101-1358/06718 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 5.11.1982 tarihinde ka
rarlaştırılan «Atatürk Orman Çiftliği Arazisinden Yüzseksenaltıbin Dörtyüzkırkbir Metrekarelik Kısmının Sa
tılması Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederini. 
Bülend ULUSU 

(Başbakan 

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ SINIRLARI İÇİNDEN GEÇECEK OLAN (ANKARA - İSTANBUL YO
LU AYRIMI) - (ANKARA ESKİŞEHİR YOLU AYRIMI) - (ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ DUBLE 
YOL) İNŞAATI İÇİN ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ARAZİSİNİN SATIN ALINMASI HAKKINDA

Kİ KANUN TASARISININ GEREKÇESİ 

1. İstanbul'dan gelerek; Eskişehir, Adana, Erzurum, Samsun ve diğer istikametlere gidecek ve aksi isti
kametlerden gelecek olan gerek transit gerekse diğer trafiğin Ankara içinde bir trafik karmaşasına sebep ol
duğu bilinmektedir. Bu trafik sıkışıklığını hafifletmek için istanbul yolunu Ankara dışından Eskişehir ve 
Adana yoluna bağlayan bir çevre yolunun yapılması uygun mütalaa edilmektedir, özellikle İstanbul'dan ge
len ve diğer Hudut kapılarına gidecek olan ve aksi istikametteki transit trafiğin Ankara dışından geçirilebil
mesi için bu çevre yolunun yapılmasında zaruret vardır. 

2. Konunun aciliyeti dikkate alınarak yolun bir an önce yapılabilmesi için Bakanlar Kurulunca 1982 yı
lı yatırım programına alınması hususunda 8.7.1982 tarihli ve 8/5051 sayılı Kararname çıkarılmıştır. Yolun 
yapımına başlanabilmesi için öncelikle satınalma işlemlerinin acilen tamamlanması gerekmektedir. 

3. Ayrıca bu çevre yolu Ankara Nazım İmar Planında da yer almaktadır. 
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TC 
Danışma Meclisi 

Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve 22 Kasım 1982 
İskân, Turizm ve Tanıtma 

Komisyonu 
Esas No. : 1/551 

TARIM VE ORMAN, KÖY tŞLERt VE KOOPERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün yapacağı İstanbul - Ankara yolunun, Adana, Kon
ya, Eskişehir istikametine gidecek Ankara çevre yolu için Atatürk Orman Çiftliğinden 186 440 metrekarelik 
bir kısmının satın alınması gerektiği ifade edilerek, bu konuda hazırlanan Kanun Tasarısı ve gerekçesi Ko
misyonumuza havale edilmiştir. 

Adı geçen Kanun Tasarısı hakkında 10 Aralık 1982 gününe kadar görüş bildirmenizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

A. Fehmi KUZU OĞLU 
Bayındırlık, Ulaşltırma, İmar - İsikân 

Turizm ve Tanıltma Komisyonu 
Baş'kaını 

Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Tarım ve Orman, Köy İşleri ve 21 Aralık 1982 
Kooperatifler Komisyonu 

Esas No. : 1/551 
Karar No. : 15 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, tMAR VE İSKÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 22.11.1982 tarih ve 1/551 sayılı yazınız. 
Komisyonunuz gündeminde görüşülmekte olan «Atatürk Orman Çiftliği Arazisinden Yüzseksenaltıbin 

Dörtyüzkırkbir Metre Karelik Kısmının Satılması» hakkında Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 15.12.1982 ta
rihli toplantısında ilgili kuruluş temsilcilerininde katılmalarıyla tetkik ve müzakere edilerek aşağıdaki sonuç
lara varılmıştır : 

1. Komisyonumuzca tasarının 1 inci maddesi «Madde 1. — Ankara - İstanbul yolu ayrımı ile Ankara -
Eskişehir yolu ayrımı arasında inşa edilecek olan, (Atatürk Orman Çiftliği çift yolu) için Atatürk Orman Çift
liği arazisine ait 2101, 2101, 2101, 2103, 2108, 2110, 2110, 3407, 7994 No. lu ada ve 1, 2, 4, 4, 5, 7, 7, 9, 11, 
13 No. lu parsellerden ihtiyaç duyulan toplam 186 441 metre karelik arazinin, Karayolları Genel Müdürlüğü 
ile Atatürk Orman Çiftliği Yönetim Kurulu arasında günün rayicine ve emsaline uygun olarak tespit ve Ta-

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 324) 
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rım ve Orman Bakanlığınca tasvip edilecek bedelle Karayolları Genel Müdürlüğüne satılmasına izin verilmiş
tir.» şeklinde değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

2. Tasarının 2 nci Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
3. Tasarının 3 üncü Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Bilgilerinize saygı ile arz olunur. 

Osman YAVUZ 
Başjkan 

Salih İNAL 
BaşlkıaniveMM 

/. Doğan GÜRBÜZ 
Sözcü 

Zeki ÖZKAYA 
Kâtip 

Mahmut AKK1HÇ 
Üye 

Vehbi Muhlis DABAKOĞLU 
Üye 

Kamer GENÇ 
Üye 

M. Velid KORAN 
Üye 

Recep MERİÇ 
Üye 

R. Adli ONMUŞ 
Üye 

Atalay PEKÖZ 
Üye 

Serafettin YARKIN 
Üye 

Fuat YILMAZ 
Üye 
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Bayındırlık, Ulaştırma, İmar - iskân Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Bayındırlık, Ulaştırma, İmar - İskân 13 Ocak 1983 
Turizm ve Tanıtma Komisyonu 

Esas No. : 1/551 
Karar No. : 7 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

1. 11.11.1982 gün ve 06-2771: sayılı yazı ile Komisyonumuza gönderilen «Atatürk Orman Çiftliği Ara
zisinden Yüzseksenaltıbin dörtyüzkırbir metrekarelik kısmının Satılması Hakkında Kanun Tasarısı» Ko
misyonumuzun 23.12.1982 ve 13.1.1983 tarihleri arasında yaptığı muhtelif birleşimlerde ilgili kuruluş tem
silcilerinin de katılması ile ve «Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler Komisyonunun» da olumlu 
görüşleri nazarı dikkate alınarak tetkik ve müzakere edilmiş, müteakip maddelerde açıklanan sonuçlara va
rılmıştır. 

2j Bayındırlık Bakanlığı temsilcilerinin ve Ankara Nazım Plan Bürosu Başkanının açıklamaları, istan
bul - Ankara yolunun Ankara - Eskişehir yoluna bağlanması ihtiyacı ve bu bağlantının Atatürk Orman Çift
liğinden geçmesi zorunluluğu Komisyonumuz üyelerince de değerlendirilmiş ayrıca bu bağlantının Ankara 
Çevre yolunun bir parçası olduğu anlaşılmıştır. 

Bahsi geçen bu bağlantının Atatürk Orman Çiftliği arazisinden geçmesi ile : 
a) Atatürk Orman Çiftliğinin bütünlüğü bozulmayacak, aksine Çiftliğe gelen ve Atatürk ve Tarım Anı

tı ile Atatürk Evini, Hayvanat Bahçesini gezmek isteyen vatandaşların trafik tehlikesine maruz kalmadan 
rahatlık içinde olmalarını sağlayacaktır. 

b) istanbul yönünden gelerek, Eskişehir, Konya, Adana, Kayseri ve diğer yönlere karşılıklı olarak gide
cek ağır ve transit trafiği, Ankara dışından yönlendirmek ve böylece Ankara içindeki mevcut trafik sıkışık
lığını hafifletmek amacı ile istanbul yolunu Ankara dışından Eskişehir ve Adanaya bağlayan bir yol ola
caktır. 

c) Daha da Batıya kaydırılması halinde nazım plan bünyesinde şekillenmiş muhtelif kurum arazileri
nin parçalanması açısından ayrıca sorunlar çıkacaktır. 

3, Netice Olarak : 
Ankara nazım planında mevcut çevre yolunun bir parçası olan ve diğer alternatiflere nazaran, yapım. 

kamulaştırma ve işletme açısından daha ekonomik olması nedeniyle, Ankara nazım plan büro başkanlığı, 
Belediye imar Müdürlüğü, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü ilgililerinin 
ve komisyon üyelerinin Ankara nazım planında ve mahallinde yaptığı tetkik ve inceleme sonucu tespit 
edilen güzergâh üzerinde tam mutabakat sağlanmıştır. 

Adı geçen güzergâhlara ait kesin proje ve kamulaştırma planları hazırlanmış ve inşaat safhasına gelinmiş 
ve yolun yapımının programa alınması Bakanlar Kurulunun 8.7.1982 tarih ve 8/5051 sayılı kararı ile uygun 
görülmüştür. 

Tasarının birinci maddesi, yolun Çiftlik arazisinden geçecek kısmını daha iyi belirlemek amacı ile Dev
let yolundaki başlangıç kilometrelerini gösterecek şekilde yazılmış, ikinci ve üçüncü maddeler Hükümetten 
geldiği şekilde benimsenmiştir. 

Tasdikli nazım plana göre, Batı istikametinde gelişmesi öngörülen Ankara'nın gelecekte rekreaktif 
amaçlı kullanımlar, yeşil alan ihtiyacının karşılanması için çevre sağlığı bakımından A. O. Çiftliği gerekli 
ve muhafazası zorunlu bir alandır. 

Anayasamızın «herkese sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı» ile ilgili amir hükmü ve /«çevre
nin geliştirilmesi ve çevre sağlığının korunması için, çevre kirlenmesinin önlenmesi» yolundaki direktifleri 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 324) 



— 5 — 

de göz önünde tutularak Atatürk'ün Ankara şehri için hayatî önemdeki bu bağışını korumak amacı ile; bu
güne kadar çeşitli kanunlarla önemli bir bölümü zorunlu olmayan hizmetlere tahsis edilmiş bulunan A. O. 
Çiftliği Arazisine gelecekteki müdahalelerin mutlaka önlenmesi ve bütünlüğünün sağlanması gerekli görül
mektedir, 

Bu nedenle : 
a) Atatürk Orman Çiftliğinin küçülmesi ve maksat dışı kullanılması sonucunu doğuracak talepleri ön

lemek amacıyla mevcut Nazım Planın gözden geçirilmesinin ve gelecekteki düzenlemelerde bu esasa has
sasiyetle uyulmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. 

b) Diğer yandan yer yer parçalandığı ve bütünü içinde özel mülkiyete ait arazi parçalarının mevcut 
bulunduğu tespit edilen Atatürk Orman Çiftliği arazisinde bütünlüğü sağlamak üzere, bu arazi parçalarının 
istimlaki çok faydalı olacaktır. 

Bu suretle bütünlüğünün temini ve mevcudun muhafazası tedbirleri alındıktan sonra, Çiftlik arazisinin 
tamamı üzerinde bir düzenleme ve geliştirme planı veprogrammın yapılması hususunu Hükümetimizin ten
siplerine sunmak isteriz. 

Raporumuz gereği için Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile sunulur. 

U. Fehmi KUZUOĞLU 
Başkan 

Lütfullah TOSYALI 
Kâtip 

Mehmet HAZER 
Üye 

Ahmet SARP 
Üye 

Hayri SEÇKİN 
Başkanvekili 

İmzada bulunamadı 

Şükrü BAŞBUĞ 
Üye 

Ali Mazhar HAZNEDAR 
Üye 

Teoman ÖZALP 
Üye 

Hidayet UĞUR 
Üye 

Mehmet AY D AR 
Sözcü 

Halil EVLİYA 
Üye 

Fenni İSLİMYELİ 
Üye 

Necmi ÖZGÜR 
Üye 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Atatürk Orman Çiftliği Arazisinden Yüzseksenaltıbin 
Dörtyüzkırbir Metrekarelik Kısmının Satılması Hak

kında Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — Ankara - istanbul Yolu Ayrımı -
Ankara - Eskişehir Yolu Ayrımı - (Atatürk Orman 
Çiftliği Duble Yol) inşaatı için Atatürk Orman Çift
liği arazisi sınırları içerisinde bulunan ve satın alın
masına ihtiyaç duyulan Yüzseksenaltıbin dörtyüzkırk-
bir metrekarelik arazinin satış bedelinin Karayolları 
Genel Müdürlüğü ile Çiftlik Yönetim Kurulu ara
sında tespit ve emsalinin satış ve günün rayicine göre 
Tarım ve Orman Bakanlığınca tasvip olunacak bedelle 
Karayolları Genel Müdürlüğüne. satılmasına izin ve
rilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet iBakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 
Devlet Bakanı 
S. R. Pasin 

Dışişleri İBakanı 
1. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye İBakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof, Dr. K. Kılıçturgay 

Çalışma Bakanı 
Prof, Dr. T, Esener 
Jrnar ve İskân Bakanı 

Prof. Dr. A. Samsunlu 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, ÎMAR-tSKÂN TU
RİZM ve TANITMA KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Atatürk Orman Çiftliği Arazisinden Yüzseksenaltıbin 
Dörtyüzkırkbir Metrekarelik Kısmının Satılması Hak

kında Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — Ankara - İstanbul yolunun 7 + 
860 inci km.'si ile Ankara - Eskişehir yolunun 7 +200 
üncü km.'si arasını birbirine bağlayan ve Ankara 
nazım planına göre Ankara yeni çevre yolunun bir 
parçasını ve Anadolu Bulvarının devamını teşkil ede
cek şekilde inşa edilecek olan ve Atatürk Orman 
Çiftliği arazisinden geçen çift yol için toplam 186 441 
m2 lik arazinin Karayolları Genel Müdürlüğü ile Ata
türk Orman Çiftliği Yönetim Kurulu arasında günün 
rayicine uygun olarak tespit ve Tarım ve Orman Ba
kanlığınca tasvip edilecek bedelle Karayolları Genel 
Müdürlüğüne satılmasına 5659 sayılı Atatürk Orman 
Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanunu 10 uncu maddesi 
hükümlerine göre izin verilmiştir. 

MADDE 2. 
rürlüğe girer. 

MADDE 3. 
Kurulu yürütür. 

— Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

5.11.1982 

Devlet Bakam 
M, Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof, Dr. A. Bozer 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M, Turgut 

Köy İş. ve Koop. Bakainı 
M. R. Güney 

Devlet Bakanı 
Prof, Dr. M. N. özdas 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

^ • ^ 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 334 

Danışma Meclisi Üyesi Kâzım ÖZTÜRK ve 10 Arkadaşının, 
Atatürk Orman Çiftliği Mülkiyetindeki Bir Kısım Arazinin Ha
zineye ve Gazi Üniversitesine Devredilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ve 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma 

Komisyonları Raporları. ( 2 /80 ) 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Atatürk Orman Çiftliği Mülkiyetindeki Bir Kısım Arazinin Hazineye ve Gazi Üniversitesine Devredilme
si Hakkındaki Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygı ile arz ederiz. 

Kâzım ÖZTÜRK Recoâ BATURALP Osman YAVUZ 

Doğan GÜRBÜZ Fuat YILMAZ Şeraittin YARKIN 

Zeki ÖZKAYA Ali DİKMEN İsmail Hakkı DEMİREL 

Salih İNAL Şadan TUZCU Bahtiyar UZUNOĞLU 

GEREKÇE 

Krokide görüldüğü gibi A. - O. Ç. arazisinden halen M. S. B. lığı kullanım bölgesinde ve Gazi Üniver
sitesi yerleşim alanında kalan krokide işaretlenen araziler; A. O. Ç. sahasının bütünlüğü dışında kalmakta 
ve bu arazilerin A. O. Ç. sahası ile bir irtibatı bulunmamaktadır. 

Bunlardan birincisi olan Ankara Yenimahalle İlçesi, Çayyolu (Kutugün) Köyü sınırları içerisindeki 647, 
648, 649, 662, 665, 668 parsel sayılı toplam 767 708 metrekare arazi, Ankara Eskişehir yol ayrımından 
ayrılan tali bir yol ile çiftlik sahasının bütünlüğünden ayrılmış, etrafı Millî Savunma Bakanlığı arazileri ile 
çevrilmiştir. Millî Savunma Bakanlığı arazileri içerisine girmesi bir yana bu hali ile arazi; idame, işletme, em
niyet ve bakım yönünden işletmeye aşırı külfet yüklemektedir. 

İkinci arazi parçası ise 1969 yılından beri bedel karşılığı Millî Savunma Bakanlığınca kullanılmakta
dır. Belirtilen tarihten bu yana geçen süre içerisinde üzerinde tarım yapılmamıştır. Esasen anılan arazi 
üzerinde yapılan uçak pisti, taksirat ve park yerleri, tarım faaliyetine imkân vermemektedir. Ayrıca bu arazi, 
krokide de görüldüğü gibi dört taraftan Millî Savunma Bakanlığınca kullanılan arazilerle çevrilmiş olup ara
zinin, Atatürk Orman Çiftliği ile sadece tapu bağlantısı kalmıştır. 

Diğer üçüncü arazi parçası ise Atatürk Orman Çiftliği sahasının bütünlüğü dışında, yerleşim alanları ara
sında sıkışmış, üzerinde tarım faaliyeti mümkün olmayan, idame, emniyet ve bakım yönünden işletmeye güç
lük çıkaran ve en önemlisi Tarım ve Orman Bakanlığınca da üzerinde tarım yapılamayacağı teyit edilen An
kara Çankaya İlçesi, IBalgat Köyü sınırları içerisindeki 2093/3, 2095/1, 2096/30, 35, 61, 83 parsel sayılı top-
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lam 396 312 metrekare arazinin Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine devredilmesi öngörülmüştür. Ankara Bal-
gat, Çükurambar bölgesindeki Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1979 yılından beri aynı yörede bulunan uygu
lama hastanesi ile binlerce hastanın tedavisini yapmış bulunmaktadır. Tıp Fakültesi öğrencilerinin modern 
tıp eğitimini gerçekleştirme mecburiyeti ve bu bölgede yaşayan vatandaşlara sınırlı imkânlarla verilen sağlık 
hizmetinin genişletilmesindeki zaruret; Tıp Fakültesinin tevsiini gerektirmektedir. 

A. O. Ç.'den fiilen ayrı olan anılan arazilerin Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine tahsisi ile Tıp Fakülte
sinin tevsiine ve bu arazilerin daha faydalı bir kullan ma tahsisine imkân verilmesi amaçlanmıştır. 

Yukarıda arz edilen nedenlerle «A. O. Ç. Arazisinden 186 441 Metre Karelik Kısmının Satılması Hakkın
daki Kanun Tasarısı»na bir madde ilavesi ile Millî Savunma Bakanlığı ve Gazi Üniversitesinin ihtiyaçları
nın karşılanması öngörülmüştür. 

NOT : Teklife ekli harita dosyasındadır. 

TC 
Danışma Meclîsi 

Tarım ve Orman, Köy İsleri ve 
Kooperatifler Komisyonu 29 Aralık 1982 

Esas No. : 2180 
Karar No. : 16 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İSKÂN TURİZM VE TANITMA 
KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Komisyonunuz gündeminde görüşülmekte olan «Atatürk Orman Çiftliği Mülkiyetindeki Bir Kısım Ara
zinin Hazineye ve Gazi Üniversitesine Devredilmesi» Hakkında Kanun Teklifi Komisyonumuzun 29.12.1982 
tarihli toplantısında ilgili kuruluş temsilcisinin de katılmasıyla tetkik ve müzakere edilerek aşağıdaki sonuç
lara varılmıştır. 

1. Komisyonumuzca Teklifin başlığı «Atatürk Orman Çiftliği Mülkiyetindeki Bir Kısım Arazinin Ha
zineye ve Gazi Üniversitesine Satılmasına îzin Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi» olarak değiştirilmek sure
tiyle kabul edilmiştir. 

2. Teklifin 1 inci Maddesi; MADDE 1. — Millî Savunma Bakanlığı kullanım bölgesinde bulunan 
ANKARA Yenimahalle İlçesi, Çayyolu (Kutugün) Köyü sınırları içerisindeki 647, 648, 649, 662, 665, 668 
parsel sayılı toplam 767 708 metre kare arazi ile ANKARA Yenimahalle İlçesi Macun Mahallesi sınırları 
içerisindeki 3427, 3428, 3429 parsel sayılı toplam 488 500 metre kare arazinin, Millî Savunma (Bakanlığı ile 
Atatürk Orman Çiftliği Yönetim Kurulu arasında günün rayicine ve emsaline uygun olarak tespit ve Ta
rım ve Orman Bakanlığınca tasvip edilecek bedelle Millî Savunma Bakanlığına tahsis edilmek üzere ha
zineye; 

ANKARA Çankaya İlçesi Balgat Köyü sınırları ilerisindeki Atatürk Orman Çiftliği sahasının bütünlüğü 
dışında, yerleşim alanları arasında parça parça kalmış 2093/3, 2095/1, 2096/30, 35, 61, 83 parsel sayılı top-
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lam 396 312 metre kare arazinin, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ile Atatürk Orman Çiftliği Yönetim Kuru
lu arasında günün rayicine ve emsaline uygun olarak tespit ve Tarım ve Orman Bakanlığınca tasvip edilecek 
bedelle Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne; 

Satılmalarına izin verilmiştir.» şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. 
3. Teklifin 2 nci ve 3 üncü Maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Bilgilerinize arz olunur. 

Osman YAVUZ 
Başkan 

Zeki ÖZKAlYA 
Kârtâp 

İmzada bulunamadı 

Kamer GENÇ 
Üye 

R. Adli ONMUŞ 
Üye 

Salih İNAL 
IBaşikanveMli 

Mahmut AKKILIÇ 
Üye 

M. Velid KORAN 
Üye 

Atalay PEKÖZ 
Üye 

Fuat YILMAZ 
Üye 

/ Doğan GÜRBÜZ 
Sözcü 

Vehbi Muhlis DABAKOĞLU 
Üye . 

Recep MERİÇ 
Üye 

Senfonin YARKIN 
Üye 

Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve îskân Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve 
İskân, Turizm ve Tanıtma 

Komisyonu 
Esas No. : 2180 
Karar No, : 9 

9 Şubat 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1. 22.12.1982 gün ve 06-3048 sayı ile Komisyonumuza gönderilen Sayın Kâzım öztürk ve 10 arkada
şının «Atatürk Orman Çiftliği Mülkiyetindeki Bir Kısım Arazinin Hazineye ve Gazi Üniversitesine Devre
dilmesi Hakkında Kanun Teklifi» Komisyonumuzun 8.2.1983 günü ilgili kuruluş temsilcilerinin de katılma
sı ile «Başbakanlığın», «Tarım ve Orman, Köy tşleri ve Kooperatifler Komisyonu» nun görüşleri de naza
rı dikkate alınarak tetkik ve müzakere edilmiş olup, müteakip maddelerde açıklanan sonuçlara varılmıştır. 

2. öncelikle yapılan durum tespitinde Atatürk Orman Çiftliği arazisinden ayrılarak Hazineye satılması 
teklif edilen araziler üç grupta toplanmıştır. 

a) Yenimahalle ilçesi, Çayyolu (Kutugün) Köyü sınırları içerisindeki 647, 648, 649, 662, 665, 668 par
sel sayılı toplam 767.708 metrekare arazi Güneyde Ankara - Eskişehir yolu Batısında M. S. B. lığına tah
sisli bir arazi ile sınırlı bulunmakla beraber Atatürk Orman Çiftliği arazisinden tamamen ayrı mütalaa edil
memektedir. Ancak bahsi geçen arazinin işletme, bakım ve korunması işletmeye aşırı bir külfet yüklemek
tedir. 
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b) Bunlardan 3427, 3428, 3429, parsel sayılı toplam 488.500 metrekare arazi 1969 yılından beri bedel 
karşılığında Millî Savunma Bakanlığınca uçak pisti, taksirut ve park yerleri olarak kullanılmaktadır. Bahsi 
geçen arazi esasen Millî Savunma Bakanlığına ait arazilerle çevrili bulunmakta ve Atatürk Orman Çiftliği 
arazisi ile sadece tapu bağlantısı kalmaktadır. 

c) Çankaya ilçesi, Balgat Köyü sınırları içerisinde 2093/3, 2095/1, 2096/30, 35, 61, 83 parsel sayılı top
lam 396.312 metrekare arazi Atatürk Orman Çiftliği sahası bütünlüğü dışında yerleşim alanları arasında 
parça parça dağılmış durumdadır. Bu, muhtelif parsel lerden oluşan arazinin tümü Ankara - Eskişehir yolu 
Güneyinde kalmaktadır. Üzerinde tarım faaliyeti mümkün olmayan, idame, korunma ve bakım yönünden iş
letmeye külfet olan bir arazi kesimidir. 

3. Komisyonumuzca teklifin başlığı «Atatürk Orman Çiftliği Mülkiyetindeki Bir Kısım Arazinin Hazi
neye Satılmasına tzin Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi» olarak değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

4. Teklifin 1 inci maddesinin müzakeresinde; 
a) Yenimahalle ilçesi Çayyölu (Kutugün) Köyü sınırları içerisindeki 647, 648, 649, 662, 665, 668, par

sel sayılı toplam 767.708 metrekare arazi Atatürk Orman Çiftliği arazisi bütünü içinde kalmakla birlikte 
Silahlı Kuvvetler ihtiyacı için talep edildiği göz önüne alınarak Sayın Ali Mazhar Haznedar ve Sayın Şük
rü Başbuğ'un çiftlik arazisi bütünlüğünün bozulmaması ve şehir içindeki fonksiyonunun değiştirilmemesi ge
rektiği hususundaki karşı oyları ile ekseriyetle Hazineye devrinde bir sakınca olmadığı, 

b) Yenimahalle ilçesi, Macun Mahallesi sınırları içerisindeki 3427, 3428, 3429 parsel sayılı toplam 488.500 
metrekare arazinin eskiden beri Millî Savunma Bakanlığınca kullanılmakta olduğu ve çiftlik arazisinden kop
muş durumda bulunduğu göz önüne alınarak belirtilen maksatla tahsisine ittifakla, 

c) Çankaya ilçesi Balgat Köyü sınırları içerisindeki 2093/3, 2095/1, 2096/30, 35, 61, 83 parsel sayılı top
lam 396.312 metrekare arazinin Atatürk Orman Çiftliği sahasının bütünlüğü dışında yerleşim alanları ara
sında parça parça kalmış olduğu, ayrıca, idame, işletme, emniyet ve bakım yönünden işletmeye aşırı külfet 
yüklediği, halen, kısmen tasdikli Ankara Nazım Planında bu parsellerin çeşitli şehir fonksiyonları için ayrıl
mış, bulunduğu, bunların talep veçhile münhasıran Gazi Üniversitesine tahsis edildiği takdirde bu fonksiyon
ları karşılamak üzere yeterli büyüklükte çevrede tahsis edilecek arazi de bulunmadığı mucip sebepleri ile bu 
parsellerin imar planı kararlarına uygun olarak ileride ilgili kamu kuruluşlarına tahsisi yapılmak üzere Ha
zineye satılmasına oy birliği ile karar verilmiş ve madde bu esasa göre tanzim edilmiştir. 

5. Teklifin 2 nci ve 3 üncü maddeleri Komisyonu muzca aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz gereği için Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile sunulur. 

A. Fehmi KUZUOĞLU Hayrı SEÇKİN Mehmet AYDAR 
Başkan Başkanvekili Sözcü 

Lütfullah TOSYALI Şükrü BAŞBUĞ Halil EVLİYA 
Kâtip Üye ' Üye 

Mehmet HAZER Ali Mazhar HAZNEDAR Fenni İSLİMYELİ 
Üye Üye Söz hakkım saklıdır. 

Üye 

Ahmet SARP Teoman ÖZALP Necmi ÖZGÜR 
Üye Üye Üye 

Hidayet UĞUR 
Söz hakkım saklıdır. 

Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 334) 



DANIŞMA MECLÎSİ ÜYESİ KÂZIM ÖZTÜRK VE 
10 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Atatürk Orman Çiftliği Mülkiyetindeki Bir Kısım 
Arazinin Hazineye ve Gazi Üniversitesine Devredilmesi 

Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Millî Savunma Bakanlığı kullanım 
bölgesinde bulunan ANKARA Yenimahalle ilçesi, 
Çayyolu (Kutugün) Köyü sınırları içerisindeki 647, 
648, 649, 662, 665, 668 parsel sayılı toplam 767.708 
metrekare arazi ile 1969 yılından beri bedel karşı
lığında Millî Savunma Bakanlığınca kullanılmakta olan 
ANKARA Yenimahalle ilçesi, Macun Mahallesi sı
nırları içerisindeki 3427, 3428, 3429 parsel sayılı top
lam 488.500 metrekare arazinin, Tarım ve Orman 
Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı arasında tespit 
edilecek bedelle, Millî Savunma Bakanlığına tahsis edil
mek üzere Hazineye; 

ANKARA Çankaya İlçesi, Balgat Köyü sınırları 
içerisindeki Atatürk Orman Çiftliği sahasının bü
tünlüğü dışında, yerleşim alanları arasında parça par
ça kalmış, 2093/3, 2095/1, 2096/30, 35, 61, 83 parsel 
sayılı toplam 396.312 metrekare arazinin Tarım ve 
Orman Bakanlığı ile Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 
arasında tespit edilecek bedelle Gazi Üniversitesine 
devredilmesine izin verilmiştir. 

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

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

....>.. ^ > . < 
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I BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR - İSKÂN 
TURİZM VE TANITMA KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

Atatürk Orman Çiftliği Mülkiyetindeki Bir Kısım 
Arazinin Hazineye Satılmasına İzin Verilmesi 

Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Atatürk Orman Çiftliği Mülkiye
tinde olup : 

a) Millî Savunma Bakanlığı kullanım bölgesinde 
bulunan Yenimahalle İlçesi, Çayyolu (Kutugün) köyü 
sınırları içerisindeki 647, 648, 649, 662, 665, 668 parsel 
sayılı toplam 767.708 metrekare arazi ile Millî Sa
vunma Bakanlığınca kullanılmakta olan Yenimahalle 
İlçesi, Macun Mahallesi sınırları içerisindeki 3427, 
3428, 3429 parsel sayılı toplam 488, 503 metrekare 
arazinin, (Tarım ve Orman Bakanlığı ile Millî Savunma 
Bakanlığı arasında tespit edilecek bedelle, Millî Sa
vunma Bakanlığına tahsis edilmek üzere Hazineye; 

b) Çankaya İlçesi, Balgat köyü sınırları içerisin
deki 2093/3, 2095/1, 2096/30, 35, 61, 83 parsel sayılı 
toplam 396.312 metrekare arazinin imar planları ka
rarları içinde kullanılmak ve ileride ilgili kamu kuru
luşlarına tahsis edilmek üzere, Tarım ve Orman Ba
kanlığı ile Maliye Bakanlığı arasında tespit edilecek 
bedelle Hazineye, 

Satılmasına 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği 
Müdürlüğü Kuruluş Kanununun 10 uncu maddesi 
hükümlerine göre izin verilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 334) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 328 

4 . 1 . 1 9 6 1 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hiz
met Kanununun 34 üncü Maddesinin (d) Fıkrasının Değiştiril
mesi ve 43 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 

Raporu. (1 /602) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar- 10 Ocak 1983 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1405/08034 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 27.12.1982 tarihinde 
kararlaştırılan «4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 34 üncü Mad
desinin (d) Fıkrasının Değiştirilmesi ve 43 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı» 
ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

6643 sayılı Türk Eczacılar Birliği Kanunu; 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, 
6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu; 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Veteriner He
kimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun; ve 1136 sayılı Avukatlık Ka
nunu; Eczacı, Mühendis, Yüksek Mühendis, Mimar, Tabip, Diştabibi ve Veteriner Subaylar ile Avukatlık 
haklarına sahip Hukuk Fakültesi mezunu öğretmen subayların ilgili meslek kuruluşlarına üye olmalarını zo
runlu kılmaktadır. Üye olmayanların meslekleriyle ilgili faaliyette bulunmalarına yasal olanak yoktur. An
cak 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 43 üncü maddesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin her 
türlü siyasî tesir ve düşüncelerin dışında ve üstünde olduğunu belirtmekte; Silahlı Kuvvetler mensuplanmn 
yalnızca, Millî Savunma Bakanlığı tarafından isimleri yayınlanan ve siyasî olmayan derneklerin faal olma
yan üyeliklerine girebileceklerini öngörmektedir. 

Gerek dernekler, gerek meslek kuruluşları belirli amaçlarla kurulmuş kuruluşlardır. Silahlı Kuvvetler 
mensubu kişilerin bunlardan bir bölümüne üye olmaları zorunlu iken, bir bölümüne izne bağlı olarak üye 
olabilmeleri bir çelişkidir. Zaten bu konuda Anayasamızın 135 inci madde 2 nci fıkrası, meslek kuruluşlarına 
girme zorunluluğu da aramamaktadır. 

Meslek kuruluşları ile derneklerden bazılarının siyasî nitelikte faaliyette bulundukları ise bilinen bir ger
çektir. 

Bu nedenle yasalardan doğan bu çelişkilerin giderilmesi, asker kişilerin siyasî akımlardan uzak tutul
ması bunun dışında favori, biş ve bıyık bırakma yasaklanarak kıyafet kavramı içinde yer alan el, yüz ve saç 
tuvaletlerinde beraberlik sağlanması amacıyla, bu yasa tasarısı hazırlanmıştır. 



_ 2 — 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Subay ve Astsubayların bıraktıkları bıyıklar bu husustaki mevzuatın tarif ve ölçülerini tut
madığından bazıları güzel ve gösterişli bir çoğu da nahoş Ibiir manzara arz eıtımeiktedir. Kaldı fci, sade ve düz
gün traşlı bir askerin daha gösterişli olduğu bir gerçek olduğu kadar, çağımızdaki askerî ordularda da bıyık 
mevcut değildir. 

Türk Milletinin uzun zamandan beri bıyık bırakması bir gelenek olarak düşünülse bile, Silahlı Kuvvetler
de kıyafet beraberliğini sağlamak bakımından bütün personelin bıyıksız olması amaçlanmıştır. 

Ayrıca, üniformanın Yönerge ile tespiti ilkesi getirilerek kararname alınmasını gerektirmeyecek nitelikte 
görülen işiteni halklkıınida 'Balkanlar Kurolunun meşgul' edilmemesi öngörülmüştür. Böylece Silahlı Kuvvetler bün
yesi içinde halledilerek gecikme de önlenmiş olacaktır. 

Madde 2. — Meslek kuruluşları, belirli amaçlarla kurulmuş kuruluşlardır. Ancak bunlardan bazılarının, 
siyasî nitelikte faaliyetlerde bulundukları da gözden kaçmamaktadır. Oysa Türk Silahlı Kuvvetleri, her tür
lü siyasî tesir ve düşüncelerin dışında ve üstünde olmalıdır. Zaten bu konuda Anayasamızın 135 inci madde 
2 nci fıkrası, «Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüslerinde aslî ve sürekli görevlerde çalışan
ların meslek kuruluşlarına girme mecburiyeti aranmaz» hükmünü getirmiştir. 

Bu nedenle, meslek kuruluşlarına üye olmayı, meslek mensuplarının isteğine bırakan temel yasa hükmüne 
paralel olarak, asker kişilerin siyasî akımlardan uzak tutulması amacıyla kesin hüküm getirilmekte ve Türk 
Silahlı Kuvvetleri mensuplarının meslekleriyle ilgili meslek kuruluşlarına üye olamayacakları, ancak kanunlar
da belirtilen kayıt ve şartlar içinde mesleklerini icra edebilecekleri amaçlanmaktadır. 

Ayrıca, bu fıkranın yalnızca, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları hakkında uygulanacağı öngörülmüştür. 
Madde 3. — Kanunun yürürlük tarihini belirlemektedir. 
Madde 4. — Kanunu Bakanlar Kurulunun yürüteceğini belirlemektedir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 328) 
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Millî Savunma - İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

T, C, 
Millî Savunma - İçişleri 
ve Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/602 
Karar No. : 23 

26 Ocak 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

4.1.1961 Tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinin (d) Fık
rasının Değiştirilmesi ve 43 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ile gerekçesi ilgili 
Bakanlık temsilcilerinin de katılmalarıyla komisyonumuzca incelenip görüşülmüştür. 

Meslek kuruluşları ve dernekler belirli amaçlarla kurulmuş kuruluşlar olup bunlardan bazıları siyasî ni
telikte faaliyetler göstermişlerdir. Oysa Türk Silahlı Kuvvetlerinin her türlü siyasî tesir ve düşüncelerin dışında 
ve üstünde olması kanun icabıdır. 

Bu itibarla meslek kuruluşlarına üye olmayı, meslek mensuplarının isteğine bırakan Anayasamızın 135 inci 
maddesinin ikinci fıkrası hükmüne paralel olarak ve Silahlı Kuvvetler mensuplarının siyasî akımlardan uzak 
tutulması amacıyla, asker kişilerin meslekleri ile ilgili meslek kuruluşlarına üye olamayacakları, ancak ka
nunlarda belirtilen kayıt ve şartlar içinde mesleklerini icra edebileceklerini ve ayrıca silahlı kuvvetlerde ki
fayet beraberliğini sağlamak amacını kapsayan söz konusu Kanun Tasarısı Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

Tasarının tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışılmış gerekçesi uygun görülerek Bakanlar Kurulundan gelen 
şekli ile ve oy çokluğu ile aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile sunulur. 

Eşref AKINCI 
Başkan 

Toplantıda bulunamadı 

Avni MÜFTÜ OĞLU 
Kâtip 

İsmail Hakkı DEMİREL 
Üye 

Necdet GEBOLOĞLU 
Üye 

Abdullah Asım İĞNECİLER 
Başkanvekili 

Toplantıda bulunamadı 

Remzi BANAZ 
Üye 

Ali DİKMEN 
Üye 

Lâmi SÜNGÜ 
Üye 

Halit Z\ARBUN 
Üye 

Aydın TUĞ 
Sözcü 

Ender CİNER 
Üye 

Toplantıda bulunamadı 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Nemık Kemal YOLGA 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 3.28) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

4.1,1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Silahh Kuvvetleri 
İç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinin (d) 
Fıkrasının Değiştirilmesi ve 43 üncü Maddesine Bir 

Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

İMİAIDDE 1. — 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri İç Hizmet Kanununum 34 üncü maddesinin (<d) 
fıkrası laişağıdakti şekilde değiştMtaişitir. 

«Üniformanın şekilleri Öenefllkortmay Başkanlığın
ca çıkarılacak kıyafet Yönergesi ile tespit edilir. 

Kıyafet kavramı içimde olan el, yüz ve saç tu
valetlerinde sadelik esastır. Fovari, ibiş ve foıyık bı-
rakmıalk yasaltotır. Ancak, bıyığın; hangi görevlerde, 
ne zaman ve kimler tarafından bırakılacağı Genel
kurmay Başkanınca ibdUirlenıiır.» 

MADDE 2. — 211 sayılı Kanunun 43 üncü 
maddesine aşağıdaki fıkra elklenmıiştir. 

ı«Türlk Slahil Kuvvetleri mensupları, meslekleriy
le ilgili kuruluş, 'birik ve «odalara üiye olamazlar. Da
ha önce üye) olaralk (kaydolunanların, meslekî kuruluş, 
birlik ve odadan kayıtları derhal silinir. Bu kişiler, mesle
kî kuruluş, ıbidiilk ve odalara üye olmasalar ıbtiie, dü
ğer kanunlarda belrîfciien kayit ive şartlarla, meslielk-
lerîyle ülgili hizmetlerde çalışabilir ve mesleklerinin 
florasını gerektiren işlerle (meşgul olabilirler, meslekî 
öğretim yaptıralbilirter, (meslek ve sanatlarını ser
bestçe licra edebilirler ve ıresmî veya özel bir görev 
ûlaMMiers 

Diğer kanunların bu fıkraya aykırı olan hüküm
leri, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları hakkında uy-
gulainimaz,j>> 

MİLLÎ -SAVUNMA, İÇİŞLERİ DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Silahh Kuvvetleri 
İç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinin (d) 
Fıkrasının Değiştirilmesi ve 43 üncü Maddesine Bir 

Fıkra Eklenmesine İlişkin Kamın Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarınin Mirindi ntadklesi Ko
misyonumuzca aynen fcalbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının likinoi maddesi Ko-
mlisyonuımuzca aynen kabul edlimıiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 328) 
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MADDE 3, — Bu Kanun yaıyıımı tarihlinde yü
rürlüğe girer.. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Balkanlar 
Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

MADDE 3. — Tasarının üçüncü maddesi Ko-
mfeyonuımuzca aynen kalbul edütaiştir. 

IMAlDDE 4. — Tasarının dördüncü maddesi Ko-
mteyonu'muzca aynen kalbul edlilmıiştir. 

27 . 12 . 1982 

Devlet ıBakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasin 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Mentes 

Devlet Bakanı 
Af., Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Maliye IBakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ticaret Bakanı Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
K. Cantürk Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof., Dr. A. Bozer 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Çalışma Bakanı Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener M, Turgut F. İlkel 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

imar ve iskân Bakanı Köy tş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu M, R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 328) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 380 

Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi 
Orgeneral Nurettin ERSİN'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 49 uncu Maddesine Bir Bent Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 

Komisyonu Raporu. (2 /106) 

29 Mart 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«926 Sayıb Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hak
kında Kanun» teklifim ve gerekçesi eklidir 

Gereğini arz ederim. 
Nurettin ERSÎN 
Orgeneral 
K. K. Komutanı ve 
M. G. Konseyi Üyesi 

GENEL GEREKÇE 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu rütbe yükselme esaslarını yeterlik ve üst rütbe kad
rolarında açık bulunmak koşullarına bağlı tutmuş, yeterliğin saptanması ve kadroların önceden belirlenmesi 
hususlarını objektif kurallarla düzenlemiştir. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde üst komuta görevlerini üstlenecek general ve amirallerin rütbe miktarlarına 
ilişkin azamî kontenjanlar sözü edilen kanunun 49 uncu maddesinin (b) bendinde gösterilmiştir. Maddenin 
diğer bentlerinde Tuğgeneral - Tuğamiral ilâ Korgeneral ve Koramirallerin; hizmet ve görev ihtiyacı nede
niyle bulundukları rütbede hizmete devam etmelerinde zaruret görülmesi halinde, rütbe bekleme süresi so
nunda emekli edilmeyerek hizmete devam etmeleri imkânı sağlanmıştır. 

Orgeneral ve amirallerde ise bu imkân Kuvvet Komutanlığına veya Genelkurmay Başkanlığına atanmış 
olma koşulu ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca Millî Güvenlik Konseyinin devamı süresi ile kayıtlı olmak kay
dıyla; 12.12.1980 tarih ve 2357 sayılı kanunla Kuvvet Komutanı yardımcılığına atanan orgeneral ve oramiral
lerin .rütbe bekleme sürelerinin görevlerinin devamı süresince, 20.8.1981 tarih ve 2511 sayılı Kanun ile de hiz
mete devam etmesinde zaruret görülen orgeneral ve oramirallerin rütbe bekleme sürelerinin Millî Güvenlik 
Konseyince bir yıla kadar uzatılabilmesi imkânı geçici olarak sağlanmıştır. 

Gelişen hizmet koşulları, yeni teşkilatlanmalar, hizmet ve görev ihtiyaçları rütbe bekleme süresini tamam
lamış orgeneral ve oramirallerin bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak zorunluğunu getirmiştir, lleriki yıllar
da da buna ihtiyaç olabilecektir. Bu nedenle rütbe bekleme sürelerini doldurmuş orgeneral ve oramirallerin 
hizmet sürelerinin belirlenen koşullarla bir yıla kadar uzatılabilmesini sağlayacak devamlı bir düzenlemeye 
gerek görülmüştür. Bu amaçla sözü edilen kanunun 49 uncu maddesine bir fıkra eklenmesine ilişkin bu kanun 
teklifi yapılmıştır. 

Ancak bu halin zorunlu hallerle kayıtlanması, bu şekilde hizmet süresi uzatılacak orgeneral - oramiral sa
yısının sınırlanması, alt rütbelerdeki general ve amirallerin miktarlarına ve yükselme durumunda bulunan kor
general veya koramirallerin terfilerıne engel olunmaması için 49 uncu maddenin (b) bendinde gösterilen 
miktar dışına çıkarılmaları ve herhalde rütbelerine mahsus yaş haddini geçemeyecekleri, aynı usui ile uzatılan 
hizmet sürelerine son verilerek emekliye sevk edilebilecekleri gibi genel esaslar muhafaza edilmiştir. 



MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Genel gerekçede belirtilen hizmet ve görev ihtiyaçları nedeniyle hizmete devam etmele
rinde zaruret görülen orgeneral veya oramirallerin hizmet sürelerinin nihayet müteakip 30 Ağustos tarihine 
kadar uzatılabilmesi öngörülmektedir. 

Bu hüküm uyarınca sadece bir orgeneral veya bir oramiralin hizmet süresi uzatılabilecektir. 
Diğer rütbelerde hizmete devam edebilme, Genelkurmay 'Başkanının teklifi ve Yüksek Askerî Şûranın 

üçte iki çoğunluğunun kararı ile mümkün olabilmekte iken, hizmet süresi uzatılacak olanın dört yılını tamam
layacak orgeneral veya oramiral bulunması nedeniyle; buna ilişkin kararın Yüksek Askerî Şûra'da görüşül
mesi Türk Silahlı Kuvvetlerinde yerleşmiş kıdem ve disiplin ilkeleriyle bağdaşmayacağından Genelkurmay 
Başkanının teklifi esas alınarak müşterek kararname ile uzatma esası benimsenmiştir. 

Madde 2, 3. — Yürütme ve yürürlük tarihine ilişkindir. 

Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonu 

Esas No. : 2/106 
Karar No. ': 34 

11 Nisan 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Güvenlik Konseyi üyesi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin ERSİN tarafından ha
zırlanan «926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu Maddesine Bir Bent Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi» ve gerekçesi, Millî Güvenlik Konseyi ve ilgili Bakanlık temsilcisinin de katılmaları 
ile Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Teklifin tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı. 
Teklifin 1 inci maddesinin (j) bendi giyme içine alınmış ve «bekleme süreleri» tabirinden sonra gelen 

«;» kaldırılarak yerine «,» işareti konulmaik suretiyle kanun teklifi ve teklifin gerekçesi Komisyonumuzca 
da uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile sunulur. 

Eşref AKINCI 
Başkan 

Avni MÜFTÜ OĞLU 
Kâtip 

İsmail Hakkı DEMİREL 
Üye 

Necdet GEBOLOĞLU 
Üye 

Abdullah Asım İĞNECİLER 
Başkanvekili 

Toplantıda Bulunamadı 

Remzi BANAZ 
Üye 

Toplantıda Bulunamadı 

Ali DİKMEN 
Üye 

Lâmi SÜNGÜ 
Üye 

Halit ZARBUN 
Üye 

Aydın TUĞ 
Sözcü 

Ender CİNER 
Üye 

Toplantıda Bulunamadı 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Toplantıda Bulunamadı 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 380) 



KARA KUVVETLERİ KOMUTANI VE MİLLÎ 
GÜVENLİK KONSEYİ ÜYESİ ORGENERAL 

NURETTİN ERSİNİN TEKLİFİ 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun 49 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hak

kında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 49 uncu maddesine aşağıdaki 
(j) bendi eklenmiştir. 

j) Hizmet ve görev ihtiyacı nedeniyle hizmete 
devam etmelerinde zaruret görülen orgeneral veya 
oramirallerin rütbe bekleme süreleri; Genelkurmay 
Başkanının teklifi, Millî Savunma Bakanının inhası, 
Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onay
layacağı müşterek kararname ile bir yıla kadar uza
tılabilir. Bu suretle hizmete devam edecek orgeneral -
oramiral sayısı birden fazla olamaz. 

Bu süre içinde rütbeye mahsus yaş haddini geçe
meyecekleri gibi, gerefktiğinde atanma usulüne uygun 
bir işlemle emekliye sevk edilebilirler. 

Bu şekilde hizmete devam ettirilen orgeneral - ora-
mirallar (b) bendinde gösterilen miktarlar dışına çı
karılır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun 49 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hak

kında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun 49 uncu maddesine aşağı
daki (j) bendi eklenmiştir. 

«j) Hizmet ve görev ihtiyacı nedeniyle hizmete 
devam etmelerinde zaruret görülen orgeneral veya 
oramirallerin rütbe bekleme süreleri, Genelkurmay 
Başkanlığının teklifi, Millî Savunma Bakanının inha
sı, Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının 
onaylayacağı müşterek kararname ile bir yıla kadar 
uzatılabilir. Bu suretle hizmete devam edecek or
general - oramiral sayısı birden fazla olamaz. 

Bu süre içinde rütbeye mahsus yaş haddini geçe
meyecekleri gibi gerektiğinde atanma usulüne uygun 
bir işlemle emekliye sevk edilebilirler. 

Bu şekilde hizmete devam ettirilen orgeneral - or-
amiraller (b) bendinde gösterilen miktarlar dışına çı
karılır.» 

MADDE 2. — Teklifin ikinci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. •— Teklifin üçüncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 380) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 342 

Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi 
Orgeneral Nurettin ERSİN'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ay
rılanların Kurabilecekleri Dernekler Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (2 /53 ) 

22 Haziran 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayrılanların Kurabilecekleri Dernekler Hakkında Kanun Teklifi ve gerek
çesi ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Nurettin ERSİN 
Orgeneral 
K. K. K. ve Millî 
Güvenlik Konseyi Üyesi 

GENEL GEREKÇE 

İBugün için, asker kökenli kişilerin kurdukları derneklerin sayısının bir Ihayli çok olması nedeniyle, birbir
leriyle gereği gibi ilişki kuramadıkları ve 'birbirlerine çeşitli alanlarda yardımda bulunamadıkları, neticede 
gayelerine gereği gibi ulaşamadıkları açık olarak görülmektedir. Adetlerinin fazlalığı Türk Silahlı Kuvvetle
rinde çeşitli ve birbirine zıt istemlerde bulunmalarına yol açmakta ancak istemlerin çokluğu karşısında Türk 
Silahlı Kuvvetlerince de bunlara yeterince zaman ayırma ve sorunlarına eğile'bilme olanağı bulunamamakta
dır. 

Halbuki, yaşamlarının büyük bir bölümünü Türk Silahlı Kuvvetlerinde geçirmiş olan bu kişilerin, sorun
larının çözümünde yardımcı olmak, silahlı kuvvetlerle ilişkilerinin mümkün olduğu kadar devamını sağlamak 
büyük önem taşımaktadır. 

Halen kurulmuş bulunan bu tür derneklerin 1630 sayılı Dernekler Kanunu muvacehesinde bir federasyon 

şeklinde teşkilatlanmalarının da soruna çözüm getirmeyeceği düşünülmektedir. Zira, derneklerin, fe'derasyona 
üye olmaları veya üyelikten ayrılmaları ihtiyarî olduğundan kurulacak federasyonun amaçlanan gayeyi ger
çekleştirme olanağına sahip olamayacağı açıktır. Kaldı ki, bu güne kadar birçok dernek kurulmuş ve fede
rasyon haline gelme istemleri olmuşsa da federasyonun kurulması mümkün olamamıştır. 

Asker kökenli derneklerin sorunlarının kolaylıkla çözümlenmesi, aynı kökenli kişilerin mümkün olduğu 
kadar bir arada toplanması, diğer bir deyimle dernek enflasyonunun önlenmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri 
ile ilişkilerinin ve istemlerinin daha kolay yürütülmesinin sağlanması için asker kökenli kişiler tarafından ku
rulacak derneklerin emekli subaylar, emekli astsubaylar ve muharip gaziler olmak üzere üç dernek adı altın
da örgütlenmelerini sağlamak amacıyla yasa tasarısı hazırlanmıştır. 



_ 2 — 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Teklifin birinci maddesinde Kanunun amacı belirlenmiş ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden ay
rılanların askerlik mesleğine ilişkin ortak anılarını yaşatmak, dayanışmalarını devam ettirmek, sosyal ve kül
türel ihtiyaçlarını karşılamak gayesiyle kuracakları derneklerin tâbi olacakları esas ve usûllerin kanunda yer 
alacağı vurgulanmıştır. 

Böylece; kanunda belirtilen amaçlar dışında kurulacak derneklerim, 'bu kanun hükümlerine tâbi olmaya
cağı 'belirtilmiştir. 

Madde 2. — Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanların, yukarıda belirtilen amaç çerçevesinde, Türkiye 
Emekli Subayları Derneği, Türkiye Emekli Astsubayları Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneğini kapsa
yacağı hususu düzenlenmiştir. 

Madde 3. — İkinci maddede kurulabileceği belirtilen derneklerin kimler tarafından kurulabileceği belir
tilmiş, ayrıca, bu derneklere kimlerin üye olabilecekleri açıkça gösterilmiştir. 

Madde 4. — Kanunda kurulması öngörülen dernekleri kimlerin kuramayacağı ve üye olamayacakları sayıl
mıştır. 

Madde 5. — Kanunda amaç ve isim olarak kurulmasına müsaade edilen derneklere, amaç ve isim "benzerliği 
olan derneklerin kurulamayacağı, "benzeri isimler kullanılamayacağı belirtilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanun, Dernekler Kanunundan ayrı bir hüküm getirmiş ve Dernek Tüzüğünün Millî Sa-
'vunma Bakanlığınca incelenmesine imkân tanımış ve hu İBakanhğın uygun 'görmesinden sonra, İçişleri 
Bakanlığınca dernek kurucularına tebligat yapılmasıyla dernek tüzelkişilik kazanabilecek ve Dernekler Kütü
ğüne kaydolunacaktır. 

Dernek Tüzükleri için de aynı yöntem uygulanacaktır. 

Madde 7. •— Bu dernekler kanunen kamuya yararlı derneklerden sayılacak ve onlara sağlanan haklardan 
yararlanacaklardır. Ayrıca, Millî Savunma Bakanlığı Bütçesine, hu derneklere yardım yapılabilmesi için öde
nek konulabilecektir. 

MADDE 8. — Bu Kanunda, özel hüküm bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu hükümleri uygulanacak
tır. 

Geçici Madde '1. — Bu kanunla kurulmasına müsaade edilen derneklerin oluşumuna imkân vermek için 
düzenleme yapılmıştır. Millî Savunma ve İçişleri iBakanları, halen mevcut derneklerin yönetim kurullarından, 
mensuplarının tabi olduğu statüye göre daha doğrusu Emekli Subaylar Derneğine emekli subaylardan, Emek
li Astsubaylar Derneğine emekli astsubaylardan, Muharip Gaziler Derneğine İse subay, astsubay, uzman ça
vuş, uzman jandarma çavuşları arasından, kurucu heyette görev alması istenenlerin isimlerini soracaktır. 
Oluşturulan kurucu heyetler belli sürede 'tüzüklerini hazırlayacak ve Millî Savunma Bakanlığıma verecek
lerdir. Bu bakanlık tüzüklere son şeklini verecek ve İçişleri Bakanlığınca tebligat yapıldığında Dernek tüzil-
kişilik kazanacaktır. 

Geçici 'Madde 2. — Mevcut dernekler, belli süre içinde toplanacak, statülerine uygun derneğe, mal var
lıklarıyla birlikte katılma kararı alacaklardır. Aksi halde kendiliğinden infisah etmiş sayılacak ve mal varlık
ları Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca uygun görülecek derneklerden birisine intikal ettirilecektir. 

İltihak eden veya infisah etmiş sayılan derneklerin üyeleri; ayrıca müracaat şartı aranmaksızın, tâbi olduk
ları statüye göre yeni kurulan derneklere üye kayıt edileceklerdir. 

Geçici Madde 3. — Nitelikleri, kurulun amaçları bakımından iltihak kararı alması veya infisah etmiş sa
yılması mümkün olmayan dernekler, gerek amaç ve gerekse isimlerini belli sürede düzelteceklerdir. Aksi hal
de infisah etmiş sayılacak ve Dernekler Kanununa göre tasfiye edilecektir, 

Madde 9. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 10. — Yürütme maddesidir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 342) 



— 3 — 

Millî Savunma, tçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

r, c. 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 2/53 
Karar No. : 25 

9 Şubat 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Güvenlik (Konseyi ve Kara (Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin ERSİN tarafından hazırlanan 
«Türk Silahlı (Kuvvetlerinden AyrıÜanların Kurabilecekleri Dernekler Hakkında Kanun Teklifi» ve gerekçesi 
Millî Güvenlik İKonseyi ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katılmaları ile Komisyonumuzca incelenip görü
şüldü. 

Teklifin tümü ve maddeleri ayrı ayn tartışıldı. Kanun teklifi ve gerekçesi Komisyonumuzca da uygun 
görülerek oy çokluğuyla aynen kabul edildi. 

Raporumuz Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile sunulur. 

Eşref AKINCI 
Başkan 
Raporlu 

Avni MÜFTÜ OĞLU 
Kâtip 

Karşı oyum eklidir 

İsmail Hakkı DEMİREL 
Üye 

Karşı oy yazım eklidir 

Necdet GEBOLOĞLU 
Üye 

Abdullah Asım İĞNECİLER 
Başkanvekili 

Remzi BAN AZ 
Üye 

Söz hakkım saklıdır 

Ali DİKMEN 
Üye 

Lâmi SÜNGÜ 
Üye 

Halit ZARBUN 
Üye 

Aydın TUĞ 
Sözcü 

Ender C1NER 
Üye 

Toplantıda bulunamadı 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 

KARŞI OY YAZISI 

Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayrılanların Kurabilecekleri Dernekler Hakkında Kanun Teklifinin,/ içeriği 
itibariyle Anayasamızın «Dernek Kurma Hürriyeti.» başlıklı 33 üncü maddesine aykırı olup olmadığı yönün
den, Anayasa Komisyonunun görüşü alındıktan sonra, IKomisyonumuzda görüşülmesi düşüncesindeyiz. BÜ 
itibarla, bu görüşümüze uymayan çoğunluk görüşüne karşıyız. 9. 2. 1983 

İsmail Hakkı DEMİREL Avni MiÜFTÜOĞLU 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 342) 
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KARA KUVVETLERİ KOMUTANI VE MÎLLÎ GÜVENLÜK KONSEYİ ÜYESİ ORGENERAL NURET
TİN ERSİN'lN TEKLİFİ 

Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayrılanların Kurabilecekleri Dernekler Hakkında Kanun Teklifi 

Amaç 

'MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanların askerlik mesleğine ilişkin 
ortak anılarını yaşatmak, dayanışmalarını devam ettirmek, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak gaye 
siyle kuracakları derneklerin tabi olacakları esas ve usulleri belirlemektir. 

Kapsam 

İMADDE 2. — Bu Kanun, kurulması öngörülen Türkiye Emekli Subaylar Derneğini, Türkiye Emekli 
Astsubaylar Derneğini ve Türkiye Muharip Gazileı Derneğini kapsar. 

Kurucular ve üye olabilecekler 

MADDE 3. — Bu Kanuna tabi derneklerden : 
a) Türkiye Emekli Subaylar Derneği; Türk iSilahlı Kuvvetlerinden emeklilik veya maluliyet nedeniyle 

ayrılan subaylar, 
b) Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği; Türk Silahlı Kuvvetlerinden emeklilik veya maluliyet nedeniyle 

ayrılan astsubaylar ile uzman çavuş, uzman jandarma çavuşlar, 
c) Türkiye Muharip Gaziler Derneği; savaşa katılanlar tarafından (kurulur. 
Türkiye Emekli Subaylar Derneği ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneğini kurma hakkına sahip olanlar 

ile bunların dul eşleri statülerine uygun dernekler; savaş ilan edilmemiş olsa bile, savaşa katılanlar veya iş
gal kuvvetlerine karşı çarpışanlar, çatışmaya taraf olan bir devletin silahlı güçlerine karşı savaşanlar veya Ku-
vayı Milliye'ye katılmış olanlar veya vazife malûlleri ile bunların dul eşleri ve şehit yetimleri de Türkiye 
Muharip Gaziler Derneğine üye olabilirler. 

Kurucu ve üye olamayacaklar 

MADDE 4. ^- Türk Silahlı Kuvvetlerinden istifa edenler, mahkeme kararı ile çıkarılanlar, disiplinsizlik 
veya ahlaki nedenlerle ayırma işlemine tabi tutulanlar ve sıkıyönetim komutanlarının istemi üzerine işlerine 
son verilenler bu Kanuna tabi dernekleri kuramaz ve üye olamazlar. 

Yasaklar 

MADDE 5. — Bu (Kanunla kurulması öngörülen derneklerle aynı amacı güden, bu derneklerin isimleriy
le veya bunların isimlerinin baş ve sonuna ekler yaparak yahut asker, gazi, muharip, askerî okul adlarını 
veya benzeri isimleri kullanarak dernek kurulamaz. 

Kişilik kazanma 

MADDE 6. — Bu Kanuna göre kurulacak derneklerin tüzükleri, Millî Savunma 'Bakanlığınca incelenip, 
gerekiyorsa ilâve ve değişiklikler yapıldıktan ve son şeklini aldıktan sonra İçişleri Bakanlığına gönderilir. İçişleri 
Bakanlığınca Dernekler Kütüğüne kaydedilen dernek, kayıt tarihinde tüzelkişilik kazanır. 

'Son şeklini alan tüzük, kayıt tarihi ile birlikte kuruculara tebliğ edilir. 

Tüzüklerde yapılacak değişiklikler hakkında da ayını yöntem uygulanır. 
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MİLLÎ SAVUNMA, ÎÇİJŞLER! VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİtÖl METİN 

Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayrılanların Kurabilecekleri Dernekler Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 inci maddesi (Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi (Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(MADDE 4. — Teklifin 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Teklifin 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Teklifin 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik Ko nseyi Üyesi Orgeneral Nurettin Ersin'in Teklif i) 

Kamuya yararlı olma 

MADDE 7. — Bu Kanuna giöre kurulan dernekler kamuya yararlı derneklerden sayılırlar. Ve bu dernek
lere sağlanan haklardan yararlanırlar. Millî Savunma Bakanlığı Bütçesine, bu derneklere yardım yapılabilme
si için ayrıca ödenek konulabilir. 

Sair hükümler 

MADDE 8. — Bu Kanunda özel hüküm bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu Hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Teklifin Geçici birinci madhini izleyen bir ay içerisinde, Millî Savunma ve içişleri 
Bakanları halen mevcut derneklerin yönetim kurullarından, mensuplarının tâbi olduğu statüyü dikkate alarak 
yeni kurulacak derneklerin kurucu heyetlerinde görev alacak kişilerin tespitini ister. Bu süre içinde dernek
ler, kurucu heyette görev alacak kişileri belirlemez ve bildirilenler nitelikleri haiz olmaz yahut yediden az 
olursa, yetkili bakanlar, kurucu heyetleri doğrudan oluşturur. 

Bu şekilde oluşturulan kurucu heyetler, Dernekler Kanununa ve bu kanunda öngörülen esasları dikkate 
alarak yeni kurulacak derneklerin tüzüklerini hazırlayıp iki ay içinde Millî Savunma Bakanlığına vermek zo
rundadır. Millî Savunma Bakanlığı tüzükleri inceleyip, kanuna uygunluğunu sağlayarak,, nihaî şeklini verir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — (Mevcut dernekler, geçici birinci maddeye göre yeni derneklerin kurulma işlem
lerinin tamamlanmasını izleyen üç ay içinde genel kurullarını toplayarak . üyelerinin tâbi olduğu statüleri ûi 
dikkate alarak, yeni kurulan derneklerden birine iltihak ve mal varlıklarının iltihak edecekleri derneğe intikali 
hususunda gerekli kararı almak zorundadır. Belirlenen sürede bu kararı almayan dernekler süre bitiminde 
infisah etmiş sayılır, infisah eden derneklerin mal varlıkları, bu Kanuna göre kurulan derneklerden Millî Sa
vunma ve İçişleri Bakanlarınca uygun görülecek olanlardan birisine intikal ettirilir. 

İltihak suretiyle veya infisah etmiş sayılarak tüzelkişilikleri sona eren derneklerin üyeleri, tabi oldukları 
statüye göre yeni kurulan derneklere yeniden üye kaydedilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Üyelerin nitelikleri ve kuruluş amaçlan bakımından geçici 2 nci maddeye gtöıe 
iltihak kararı alması veya infisah etmiş sayılması mümkün olmayan ancak tüzüklerinde belirlenen amaç ve 
kullandıkları isimler bakımından bu Kanun esaslarına aykırı durumda olan demekler, bu Kanunun yayımını 
izleyen bir ay içinde İçişleri Bakanlığınca tespit edilerek ilgililere yazılı olarak bildirilir. Dernekler bu bildirim
den itibaren altı ay içinde gerekli değişiklikleri yaparak tüzükler indeki kanuna aykırılıkları gidermek zorunda
dır. Belirlenen sürede gerekli değişiklikleri yapmayan dernekler, süre bitiminde infisah etmiş sayılır ve Der
nekler Kanununa göre tasfiye edilir. 

IMADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini ©akanlar Kurulu /yürütür. 
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(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 7. — Teklifin 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Teklifin 8 inci maddesi İKomisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Teklifin Geçici birinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Teklifin Geçici 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Teklifin Geçici 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Teklifin 9 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Teklifin 10 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

11 mmm • • 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 374 

1 4 . 6 . 1973 Tarihli ve 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 

Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/644) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 17 Mart 1983 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1221/01599 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 11.3.1983 tarihinde ka
rarlaştırılan «14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

14,6.1973 TARİHLÎ VE 1739 SAYILI MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN 
DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI 

GENEL GEREKÇE 

Ddkuz yıldan beri uygulanmakta olan Millî Eğitim Temel Kanununun bazı maddelerinin tamamıyla uy
gulama alanına konulamadığı, bazı maddelerinin ise bugün için değişikliğe uğratılmadan uygulanmasının 
güç olacağı gerçeği Bakanlığımızı kanunî düzenlemeye sevlketmiştir. 

Nitekim, son yıllarda gözlendiği üzere; gizli ve kontrolsüz din öğretimi girişimleri Devleti bu konuda daha 
etkin olmaya yöneltmelkte, ülkenin sosyo - ekonomik ve kültürel düzeyinin yükselmesi, temel eğitim yaşının 
7'den 6'ya inmesini gerektirmektedir. 

Diğer taraftan Üniversiteler Kanunu yerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun kaim olması ile yük
seköğretimde yapılan değişiklikler 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda başka değişiklikler yapılmasını 
gerektirmiştir. Ayrıca, Anayasamız da 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda bazı değişikliklerin yapıl
masını zorunlu kılmıştır. 
, Bu sebeple sözü geçen kanunda aşağıdaki değişik düzenlemeler yapılmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 12 nci maddesine göre Türfc Millî Eğitiminde 
laiklik esasları içinde din kültürü ve ahlâk öğretimi yapılması isteğe bağlıdır. Ancak din. öğretimini Devlet 
kontroluna alabilmek için, ilkokul ve ortaokullar ile lise ve dengi olkullarda diğer dersler gibi din kültürü 
ve ahlak bilgisi dersine yer verilmesi hükmü getirilmiştir. 

Madde 2, — 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 16 ncı maddesinde okul - aile birliklerinin, 
maddî imkânlardan yoksun öğrenciler ile okulun veya okul tarafından seçilecek kardeş okulların zarurî ih
tiyaçlarına sarf edilmek üzere her çeşit yardım ve bağış kabul edebileceği hükme bağlanmış 'bulunmaktadır. 
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Okul - aile birliklerinin velilerden her ne ad altında olursa olsun para alması çeşitli anlaşmazlıkların ve 
problemlerin ortaya çıkmasına sebep olmakta; öğrencilerin eğitim - öğretimlerinde aile ile işbirliğini engel
lemektedir. Bu balkımdan okul - aile birliklerinin para işleriyle meşgul olmasını önlemek için 16 ncı madde 
yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 3. — Okul öncesi eğitim kurumlarının, bağımsız anaokulları olarak kurulabileceği gibi, ihtiyaca 
göre ilkokullara bağlı anasınıfları hallinde veya ilgili diğer öğretim kurumlarında da açılabileceği öngörül
müştür. 

Okul öncesi eğitim kurumlarının açılacağı yerlerin tespiti Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenecek 
yönetmelikle belirlenecektir. 

îş Kanununa tabi işyerlerinin okul öncesi eğitim kurumu kurmaları için gerekli şartlar ve diğer husus
lar, Millî Eğitim Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığının beraber düzenleyeceği tüzükle belirlenmesi öngörül
müştür. 

Madde 4. — Temel eğitim, ilköğretim kurumları ile ortaokullardaki öğrenimi kapsamaktadır. Ülkemizin 
sosyo - ekonomik ve kültürel düzeyinin yükselmesi, imkânların artması, temel eğitime başlama yaşının 7'den 
6'ya indirilmesini gerekli kılmıştır. 

Madde 5. — Temel eğitim kurumlarının, ilköğretim kurumlan ile ortaokuldan; temel eğitim okulunun ise 
ilkokul ile ortaokuldan meydana geldiğini belirlemekte ve ilköğretimin kız ve erkek bütün vatandaşlar için 
zorunlu öğretim olduğu ve Devlet okullarında parasız olarak verildiği vurgulanmaktadır. 

Madde 6. — İlkokul ve ortaokulların bağımsız okullar halinde kurulabileceği gibi gerekli görülen yerlerde 
beraber de kurulabileceği belirlenmektedir. 

Nüfusu az ve dağınık yerleşme birimlerindeki çocuklara köyler gruplaştırılarak temel eğitim bölge okulları 
veya bu okullara bağlı pansiyonlar kurularak; gruplaştırımanın mümkün olamadığı hallerde de yatılı temel 
eğitim bölge okulları; eğitimde imkân ve fırsat eşitliğini sağlamak amacı ile de lise veya dengi okulların 
kurulabileceği öngörülmektedir. 

Madde 7. — Yükseköğretim kurumları yeniden düzenlendiğinden 31 inci maddenin değiştirilmesine ge
rek duyulmuştur. 

Bu madde ile lise veya dengi okulları bitiren öğrencilere yükseköğretim kurumlarına girmek için aday ol
ma hakkı tanınmıştır. Bu hakkın nasıl kullanılacağı Yükseköğretim Kurulu ile Millî Eğitim Bakanlığı ara
sında yapılacak işbirliği ile tespit edilecektir. 

Madde 8. — Yükseköğretim kurumlarının yeniden düzenlenmesi sebebiyle 36 ncı maddenin değiştirilme
si zorunlu görülmüştür. 

Bu madde yükseköğretim kurumlarının amaçları ile açılmış, kuruluş, işleyiş ve öğretim üye ve yardımcı
larına ilişkin esasların özel kanunlarında belirleneceğini öngörmektedir^ 

Madde 9. — örgün ve Yaygın Eğitim kurumlarında ve hizmetiçi yetiştirme kurs, seminer ve konferans
larında uzman ve usta öğreticiler geçici olarak görevlendirilmekteyken, bu kurs, seminer ve konferanslarda 
görevlendirilen uzman ve usta öğreticilerin sürekli görevlendirilmelerine ihtiyaç duyulmuştur. Bu sebeple 47 
neti maddeye «veya sürekli» deyimi de eklenmiştir. 

Madde 10. — 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 58 inci maddesinin altıncı bendinde «Diğer 
bakanlıklara bağlı okullar Millî Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetimine tabidir» denilmektedir. Bu de
netim ve gözetim sonunda uygun eğitim ortamı ve niteliği taşımayan kurumlar hakkında hiçbir müeyyide 
bulunmamaktadır. Yapılan denetim ve gözetim sonuçsuz kalmaktadır. Bu sebeple kanunda öngörülen gözetim 
ve denetim sonunda uygun eğitim ortamı ve niteliği taşımayan kurumların denkliğinin usulüne uygun 
olarak Millî Eğitim Bakanlığınca iptal edileceği hükmü ilave edilmiştir. 

Madde 11 - 12. — Yürürlük maddeleridir. 
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Milli Eğitim Komisyonu Raporu 

4 Nisan 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«14.6.1973 Tarih ve 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı» Millî Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu temsilcilerinin bulunduğu 30.3.1983 
günlü Komisyonumuz toplantısında incelenerek görüşülmüştür. Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu 
görüş bildirmemiştir. 

Tasarı gerekçesi ve madde gerekçeleri iyi bir şekilde hazırlanmış olduğundan tümü üzerinde açılan gö
rüşmede söz alan olmamış, maddelere geçilmesine karar verilmiştir. 

1. Tasarının 1, 2, 3, 4, 5, 6 ncı maddeleri üzerinde tartışıldıktan sonra ve Millî Eğitim Bakanlığı temsil
cilerinin açıklamaları sonucu aynen benimsenerek kabul edilmiştir. ' 

2. 7 nci maddenin görüşülmesi sırasında Yükseköğretim Kurulu temsilcisinin bu maddede çelişki oldu
ğu şeklindeki açıklamasına rağmen 1 inci fıkrası tasarıda olduğu .gibi aynen, 2 nci fıkrası Komisyonumuzca 
değiştirilerek kabul edilmiştir. 

3. Tasarının 8 inci ve 9 uncu maddeleri üzerinde tartışılmış, Yükseköğretim Kurulu temsilcisinin «Araş
tırma ve Uygulama Merkezleri»nin de 8 inci maddedeki Yükseköğretim Kurumlan sıralamasında yer alması 
yolundaki görüşü Yükseköğretim Kanununu ilgilendirdiği, getirilen düzenlemenin Türk Millî Eğitim sistemi
ne ve şemasına uygun bulunduğu için benimsenmeyerek her iki madde tasarıda olduğu gibi aynen kabul edil
miştir. 

4. Tasarının 10 uncu maddesi görüşülürken Sayın Üye Nermin öztuş bu maddeyi 430 sayılı Tevhidı-i 
Tedrisat Kanununa aykırı görerek muhalif olduğunu bildirmiş, madde üzerinde tartışılarak sonuçta aynen 
benimsenmesine, maddede belirtilen hususların «Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle düzen
lenmesinin» kabulüne oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

5. Tasarının yürürlük ve yürütme maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz gereği için Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Başkan 

Zeki YILDIRIM 
Kâtip 

İhsan GÖKSEL 
Üye 

Adnan OREL 
Üye 

Mahir CANOVA 
Başkanıvekü 

Ethem AYAN 
Üye 

Nihat KUBÎLAY 
Üye 

Muzaffer ENDER 
Sözcü 

Halil AKAYDIN 
Üye 

M. Utkan KOCATÜRK 
Üye 

Nermin ÖZTUŞ 
Üye 

Tasarının 10 uncu maddesi 
üzerinde söz hakkım saklıdır 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

14.6.1973 Tarihli ve 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 12. — Türk Millî Eğitiminde lâiklik esastır. Din kültürü ve ahlâk öğretimi ilkokul ve orta
okullar ile lise ve dengi okullarda okutulan zorunlu dersler arasında yer alır.» 

«IX - Lâiklik 

MADDE 2. — 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«XIII - Okul ile ailenin işbirliği 

Madde 16. — Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile 
arasında işbirliği sağlanır. 

Bu maksatla okullarda okul - aile birlikleri kurulur. Okul - aile birliklerinin kuruluş ve işleyişleri Millî 
Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.» 

MADDE 3. — 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«III - Kuruluş 

Madde 21. — Okul öncesi eğitim kurumları, bağımsız anaokulları olarak kurulabileceği gibi, gerekli gö- . 
rülen yerlerde ilkokula bağlı anasınıfları halinde veya ilgili diğer öğretim kurumlarına bağlı uygulama sı
nıfları olarak da açılabilir. 

Okul öncesi eğitim kurumlarının nerelerde ve hangi önceliklere göre açılacağı, Millî Eğitim Bakanlığınca 
hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

İş Kanununa tabi işyerlerinin okul öncesi eğitim kurumu kurmaları için gerekli şartlar ve diğer husus
lar, Millî Eğitim ve Çalışma Bakanlıkları tarafından birlikte düzenlenecek bir tüzükte gösterilir.» 

MADDE 4. — 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«B) Temeleğitim 
I - Kapsam : 
Madde 22. — Temeleğitim, ilköğretim kurumlan ile ortaokullardaki eğitimi teşkil eder. Bu eğitim, genel 

olarak 6 - 1 4 yaşlarındaki çocukların eğitimini kapsar.» 

MADDE 5. — 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«III - Kuruluş 
a) Temeleğitim kurumlan : 
Madde 24. — Temeleğitim kurumları, ilköğretim kurumları ile ortaokuldan; temeleğitim okulu, ilkokul 

ile ortaokuldan meydana gelir. 
İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır.» 
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MİLLÎ EĞİTTİM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

14.ti.1973 Tarihli ve 1739 Saydı Millf Eğitim Temel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkmda 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 incii maddesi Kıamfeyanumuzca aıynıen ücalbıul ıedailkıı}isş)tiLr. 

iMlAıDDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Kıomasyönuımuzca aynen kabul edaJimıiıştiiır. 

MADDE 3. — Tasanmın 3 üncü maddesi Komdisyönumuaca aıynen kaıbul edirniiştlk. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü madldesli Kbmıisyonurnıuzca aıynıen kabul edirrtiştiir. 

MADDE 5. — Tasarının S iocd maddesi Komiisyonuınozca aynen fcalbui edimiişitıir, 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 6. — 1739 sayılı Mili! Eğitim Temel Kanununun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«b) Kuruluş şekilleri 

Madde 25. — Temeiegitim kurumlarından olan ilk ve ortakoullar,, bağımsız okullar halinde kurulabile
ceği gibi, imkân ve şartlara göre birlikte de kurulabilir. 

Nüfus az ve dağınık olan yerlerde, köyler gruplaştı rılarak, merkezî durumda olan köylerde temeiegitim 
bölge okulları ve bunlara bağlı pansiyonları gruplaş tırmanın mümkün olmadığı yerlerde yatılı temeiegitim 
bölge okulları kurulur. Gerektiğinde yatılı lise veya dengi okullar da kurulabilir.» 

MADDE 7. — 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunnunun 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«VI - Yükseköğretime geçiş 

Madde 31. — Lise veya dengi okulları bitiren öğrencilere, yükseköğretim kurumlarına girmek için aday 
olma hakkı tanınır. 

Hangi yükseköğretim kurumlarına, hangi programları bitirenlerin nasıl girecekleri, ilgili kurumlarca ka
rarlaştırılır. Giriş şartlarının tespitinde ve uygulamada Millî Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu ara
sında işbirliği yapılır.» 

MADDE 8. — 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«/// - Kuruluş 

a) Yükseköğretim kurumları 
Madde 36. — Yükseköğretim kurumları şunlardır : 
1. Üniversiteler, 
2. Yüksek Okullar. 
Yükseköğretim kurumlarının amaçları ile açılış, kuruluş, işleyiş öğretim üye ve yardımcılarına ilişkin esas

lar, özel kanunlarda belirlenir.» 

MADDE 9. — 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

HV - Uzman ve usta öğreticiler 

Madde 47. — örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ve hizmetiçi yetiştirme kurs, seminer ve konferans
larında uzman ve usta öğreticiler de geçici veya sürekli olarak görevlendirilebilir. 

öğretim tür ve seviyelerine göre uzman ve usta öğre ticilerin seçimlerinde aranacak şartlar, görev ve yetki
leri, yönetmeliklerle tespit edilir.» 

MADDE 10. — 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«/// - Okul açma yetkisi 

Madde 58. — Türkiye'de ilkokul, ortaokul, lise veya dengi okullar, Millî Eğitim Bakanlığının izni olmak
sızın açılamaz. 

Millî Eğitim Bakanlığı veya diğer bir bakanlık tarafından açılmış veya açılacak okullar (Askerî liseler da
hil) ile özel okulların derecelerinin tayini, Millî Eğitim Bakanlığına aittir. 
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(Milli Eğitim Komisyonumla Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 6. — Tasarının 6 acı maddesi Komüsy joumuzca aynen kabul edilmiştir.. 

'MADDE 7. — 1739 sayılı MMî Eğiltüm Temel Kanıumunon 31 incd maddesi aşağıdaki şekiHde değiştiril-
ınişCir. 

<sVL — Yükseköğretime geçiş : 

Madde 31. — IJse veya dengi okulları bitiren öğrendiltene, yukseklöğneltlim kuruırilarına girmek için aıday ol
ma hakkı 'tanınır. 

Hangi yükıseköğıteıtiım kurumlarım, hangi programları biüirenlerıin nasıl glkecekleri, giriş santiarı Mdiî Eği
tim Bakanlığı ite işbirliği yapılarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edlMr. 

MADDE 8. — Tasarının 8 incd maddesi İKJomıil&yomwmi2ica aynen kabul edirriiışitiiır. 

MAIDDE 9, — Taşanının 9 uncu raaiddesii Kotm^onuımozca aynen kabul edÜHmıî tür. 

(MADDE 10, — 1739 sayılı MMî EgMm Temel Kanununun 58 incd maddesi aşağıdaki sekilide değiştiril-
iniştir. 

<UIm — Okul açma yetkisi: 

Madde 58. — Türkiye'de /ilkokul, orftaokul, lise veya dengi okular, MMî BğitJim iBakanliğının m& olmak
sızın açılamaz. 

MMî Eğitim Bakanlığı veya diğer bk bakanlık tarafından açılmış veya açılacak okullar (Askerî liseler da
hil) ile özel okulların derecelerinin tayini, Milî Eğitim Bakanlığına aittir. 
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(Hiîkümetlin Teklifi) 

Askerî eğitim kurumlarının dereceleri, Millî Savunma Bakanlığı ile birlikte tespit edilir. 
Diğer bakanlıklara bağlı lise ve dengi okulların program ve yönetmelikleri, ilgili Bakanlıkla Millî Eğitim 

Bakanlığı tarafından birlikte yapılır ve Millî Eğitim Bakanlığınca onanır. 
Diğer bakanlıklara bağlı okullar, Millî Eğitim Bakanlığının gözetim ve denetimine tabidir. Gözetim ve 

denetim sonunda usulüne eğitim ortamı ve niteliği taşımayan kurumların denkliği usulüne uygun şekilde Mil
lî Eğitim Bakanlığınca iptal edilir. Buna ait esaslar bir yönetmelikle düzenlenir.» 

MADDE 11. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
11.3.1983 

Başbakan Yardımcısı 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasın 

Adalet Bakanı 
R. Bayazıt 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

içişleri 1 Bakanı 
5. Çetiner 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

'Millî Eğitim Bakanı 
H, Sağlam 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ticaret Bakanı Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakam 
K. Cantürk Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. A. Bozer 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Ray. Bakanı 
M. Turgut F. tikel 

Kültür ve Turizm Bakanı imar ve iskân Bakam Köy iş. ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakanı 
t, Evliyaoğlu Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Askerî eğitim kuramlarınım dereceleri, Milî Savunma Bakanlığı ile birlikte tespit edilir. 
Diğer Bakanlıklara Ibağlı İse ve dengi okulların program ve yönetmellikleri, ülgü Bakanlıkla Mülî Eği

tim Bakanlığı tarafından 'birilikte yapılır ve Millî Eğitim Bakanlığınca onanır. 
Diğer Bakanlıklara bağlı okullar, Mülî Eğitim Bakanlığının gözetim ve denetimime tâlbliidiir. Gözetim ve 

demetim sonumda uygum eğitim ortamı ve niteliği taşımayan kurumların denkliği usulüne uygun sekide Millî 
Eğilüiim Bakanlığınca iptal edliılür. Buna alit esaslar Bakanlar Kurulunca çıkarılan bir yönetmelikle düzenle
nir.» 

IMADDE 11. — Tasarımım 11 inci maddesi Komlisyonumuaca aynen kabul edilmişledir. 

MAlDDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi Komıisyonuımıuzıca aynen kabul edilmiştir. 
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