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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 13.5.1981 tarihli ve 2461 sayılı Hâ
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (1/604) (S. Sayısı : 310) 

2. — Danışma Meclisi Üyesi Necmet
tin NARLIOĞLU ve 11 arkadaşının, 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi 

Sayfa ' 
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Sayfa 
Hakkında Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (2/40) (S. Sayısı : 164)424:425 

3. — 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bı
çaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun 
ile Türk Ceza Kanununun 264 üncü Mad
desinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Patlayıcı 
Ma'ddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin Tes
limi Hakkında 2305 Sayılı Kanuna Bir Ek 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu. 0/583) (s. Sayısı : 325)425:435 

4. — Okur - Yazarlık Teşvik Kanunu 
Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Ra
poru. (1/482) '(S. Sayısı : 305) 435:457 
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I. — GEÇEN Tl 
Bu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda : I 
1. — Danışma Meclisinin 'bundan sonraki çalış- I 

ma döneminde, gündemlerin tanzimi, çalışma günle
rinin ve usullerinin tespitine dair Başkanlık Divanı 
Kararı ka'bul edildi. 

2. — Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Ola
rak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısının maddeleri üzerindeki görüşmelere 
devam olunarak; maddeleri ve tümü kabul edildi. 

3. — Atatürk Orman Çiftliği Arazisinden Yüz-
seksenaltibin Dörtyüzkırkbir Metrekarelik Kısmının 
Satılması Hakkında Kanun Tasarısının; I 

4. — Danışma Meclisi Üyesi Kâzım ÖZTÜRK 
ve 10 Arkadaşının Atatürk Orman Çiftliği Mülkiye- I 
tindeki bir Kısım Arazinin Hazineye ve Gazi Üni- I 
versitesine Devredilmesi Hakkında Kanun Teklifi- I 
nin; I 

5. — 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Silahlı I 
Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 34 üncü Madde- I 
sinin (d) Fıkrasının Değiştirilmesine ve 43 üncü Mad- | 
desine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Tasa- I 
rısının ve; 

6. — Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin ERSİN'in 926 
Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
49 uncu maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında; 

7. — Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven- I 
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin ERSİN'in, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayrılanların Kurabile- I 
çekleri Dernekler Hakkında Kanun Teklifinin ön- I 
çelikle görüşülmeleri onaylanarak; maddeleri ve tü- I 
mü ka'bul edildi. I 

II. — GELEN 
Tasarılar I 

1. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
Kesinhesap Kanun Tasarısı. (1/690) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 9.5.1983) (Danışma Meclisi Hesaplarını İn
celeme ve Sayıştay Komisyonu Başkanlığına : 
10.5.1983) 

2. Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu 
Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı. (1/691) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 9.5.1983) (Millî Eğitim (ESAS), 
Bütçe - Plan komisyonlarına : 10.5.1983) 

3. Yabancı Deniz Kuruluşlarının Acentelik Hiz
metlerinin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısı. | 

-•—^>m 
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ITANAK ÖZETİ 
8. — Danışma Meclisi Üyesi Muzaffer SAĞIŞ-

MAN ve 13 Arakadaşının Yükseköğretimin Son Sı
nıfında, 4 Yıl Sürdü Olanların 3 üncü Sınıfında 4 
Yıldan Uzun Süreli Olanların 4 ve 5 inci Sınıfında 
Bulunup Başarısızlık Dolayısıyla Belge Alan öğren
cilere Yeniden İmtihan Hakkı Verilmesine Dair Ka
nun Teklifinin, 6 Kasım 1981 gün ve 2547 Sayılı Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı ile birleştirilerek görüşülmesine dair Muzaffer 
SAĞIŞMAN ve arkadaşlarının önergesi üzerine, İç
tüzüğün 83 üncü maddesi gereğince Kanun Teklifi 
Komisyona geri verildi. 

9. — 14.6.1973 Tarih ve 1739 Sayılı Millî Eğitim 
Temel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısının öncelikle görüşülmesi 
onaylanarak, maddeleri ve tümü kabul edildi. 

10. — 13.5.1981 Tarihli ve 2461 Sayılı Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının, 
10 Mayıs 1983 tarihli 99 uncu Birleşimde öncelikle 
görüşülmesi kabul edildi. 

10 Mayıs 1983 Salı günü saat 14.00'te toplan
mak üzere Birleşime saat 18.35'te son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başkanvekili 

Erdoğan BAYIK M. Talât SARAÇOĞLU 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Ali Nejat ALP AT 
Kâtip Üye 

KÂĞITLAR 
(1/692) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.5.1983) (Bayındır
lık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma 
komisyonlarına : 10.5.1983) 

Teklif 

5. Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALPDÜN-
DAR ve 14 Arkadaşının, 18.5.1955 Tarihli ve 6570 
Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi. 
(2/120) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.5.1983) (Adalet 
(ESAS), Sağlık ve Sosyal İşler, Bayındırlık, Ulaştır
ma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma komisyon
larına : 10.5.1983) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanveküi Turhan GÜVEN 

KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, AU Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Danışma Meclisinin 
99 uncu Birleşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 13.5.1981 Tarihli ve 2461 Sayılı Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (1/604) (S. Sayısı : 
310) (1) 

BAŞKAN — Gün'demin, «Kanun Tasarı ve Tek
lifleri ile Komisyonlardan Gelen İşler» bölümüne 
geçiyorum. 

Daha evvel, dünkü birleşim içinde Yüce Genel 
Kurulun ıttılaına arz ettiğimiz, bugünkü gündem tes
piti konusundaki uyarıları da dikkate almak ve ve
rilen karar gereği gündemin 1 inci maddesinde bu
lunan, 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 üzerindeki görüşmelere baş
lıyoruz.. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet lütfen yer
lerini alsınlar efendim. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 
Sayın üyeler; Komisyon Raporunun okunup 

okunmaması hususunu oylarınıza sunuyorum: Ra
porun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Raporun okunması 'ka'bul edilmemiştir. 

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

Sayın Komisyon, bu konuda hir açıklamanız var 
mı öfendim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir açıklamanız var 
mı efendim? 

(1) 310 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Ha
yır; yok efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Tasarının maddelerine 
geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Tasarının maddelerine 
geçilmesi ka'bul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
13.5.1981 Tarih ve 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 

Yüksek Kurulu Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu Kanununun 1 inci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

«Amaç ve kapsam : 
Madde 1. — Bu Kanun; Yargıtay, Danıştay ve 

Uyuşmazlık Mahkemesi üyelerinin seçimi ile Yargı
tay ve Danıştay üyeleri dışında kalan adlî ve idarî 
yargı hâkim ve savcıların özlük işlerini, mahkeme
lerin bağımsızlığı ile hâkimlik ve savcılık teminatı 
esaslarına göre düzenler.» 

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

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir açıklama
nız olacak mı eefndim?.. 

Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Sa

yın Başkan, kıymetli arkadaşlarım; 
Bu 1 inci madde, Anayasanın 139 uncu madde

sinde hâkimlik ve savcılık teminatı 'birlikte verildiği 
için, ona paralel olarak yalnız «hâkimler ve savcılar» 
diyerek «ve» ilave edilmiştir. Başka bir değişiklik 
yoktur; eski Kanun maddesinin aynıdır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler; 1 inci maddeyi Komisyondan gel

diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum: Kabul eden-
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ler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde ka'bul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar 

Yüksek Kurulu Kanununun 2 nci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

«'Kuruluş : 

Madde 2. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku
rulu, Adalet Bakanının başkanlığında, Yargıtay ve 
Danıştay Genel Kurullarının kendi daire başkan ve 
üyeleri arasından gösterecekleri adaylar içinden Cum
hurbaşkanınca seçilen Yargıtaydan üç asıl ve üç ye
dek, Danıştaydan iki asıl ve iki yedek üye ile Ada
let Bakanlığı Müsteşarından kurulur.» 

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

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

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Sa
yın Başkanım, eskiden bu maddenin içerisine Ada
let Bakanlığı özlük İşleri Müdürü dahildi. Anayasa
nın 159 uncu maddesiyle özlük İşleri Müdürü bu 
kapsamdan çıkarıldı. Bunun yerine, Anayasanın 159 
uncu maddesinde «Yargıtaydan üç asıl ve üç yedek, 
Danıştaydan iki asıl ve iki yedek üyeden oluştuğu» 
vurgulandı. Biz de, Anayasanın bu maddesine para
lel olarak bir değişiklik getirdik. Burada da, üç asıl 
ve üç yedek Yargıtaydan, iki asıl ve iki yedek de 
Danıştaydan oldu ve Personel Dairesi Başkanı da 
madde şümulünden çıkarıldı; durum bundan ibaret
tir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler; 2 nci maddeyi Komisyondan geldiği 

biçimiyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar 

Yüksek Kurulu Kanununun 4 üncü maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Görev : 
Madde 4. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku

rulunun görevleri şunlardır : 
1. Yargıtay, Danıştay ve Uyuşmazlık Mahkeme

si Üyelerini seçmek, 
2. Adalet Bakanlığının, bir mahkemenin veya 

bir hâkim veya savcının kadrosunun kaldırılması 
veya bir mahkemenin yargı çevresinin değiştirilmesi 
tekliflerinin uygun olup olmadığına karar vermek, 

3. 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 

Hâkim ve savcıların; 
Mesleğe kabul etme, 
Atama ve nakletme, 
Geçici yetki verme, 
Her türlü yükselme ve 
Kadro dağıtma, 

birinci sınıfa ayırma, 

Meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hak-
kında karar verme, 

g) Disiplin cezası verme, 
h) Görevden uzaklaştırma, 

İşlemlerini yapmak; 

4. Anayasa ve kanunlarla verilen diğer görevleri 
yerine getirmek. 

Hâkim ve savcıların yukarıda belirtilenler dışın
da kalan özlük işlemleri Adalet 'Bakanlığınca yerine 
getirilir.» 

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

FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, bu madde 
üzerinde önergem var. 

BAŞKAN — önergeniz var; o başka efendim. 
Sayın Bakan, bir açıklamanız olacak mı efendim?.. 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Sayın 
Başkan, sayın üyeler; 

Anayasanın 139 uncu maddesine göre, savcı ve 
hâkim teminatı aynı olduğu için, burada da savcı kad
rosunun kaldırılmasını da, yine teminat altına aldık; 
burada «hâkim veya savcının» ibaresi ilave edildi. 

Bir de, (4) numaralı bentte «Anayasa ve kanun
larla verilen diğer görevleri yerine getirmek» ilkesini 
getirdik. iBundan başka bir değişiklik yoktur bu mad
de üzerinde; eski maddenin hemen hemen aynıdır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Sayın Başkan bir 

sorum var. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Efendim «Görev» 

maddesine Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanunu gi
riyor mu girmiyor mu?.. Kapsamın içinde mi, değil 
mi?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Efen

dim, bu bir' genel maddedir, Devlet Güvenlik Mah
kemesi hâkim ve savcıları da, asker kanadından ol
mayanlar bu maddenin içine girerler. Askerî mah
kemeden gelenler, askerî statüye tabidir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. Ya
ni «Dördüncü bentteki Anayasa ve kanunlarla veri-
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len diğer görevleri yerine getirmek şümulü içindedir» 
diyorsunuz. Teşekkür ederim. 

Sayın üyeler, Sayın Devrimsel'in bir önergesi var 
dördüncü maddeyle ilgili, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının dördüncü maddesine «Adalet müfettiş

lerini atama» şeklinde bir bent ilavesini arz ve teklif 
ederim. 

Fikri DEVRİMSEL 

BAŞKAN — Sayın Devrimsel, buyurun efen
dim. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Görüştüğümüz Tasarı, yargı teminatını ülkemizde 
sağlayacak olan temel bir yenilik getirmektedir. Ana
yasamıza uygun olarak Hükümetten gelen bu Tasarı
ya, önergemle, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuru
lunun görevlerine ilişkin dördüncü maddeye, «Ada
let müfettişlerini atama» diye bir fıkranın eklenme
sini öneriyorum. 

Çok değerli arkadaşlar; 
Anayasa görüşmeleri sırasında bir fabrikada işçi 

kesimiyle yaptığım bir sohbet toplantısında, getirilen 
Anayasa Tasarısındaki işçi haklarıyla ilgili görüşleri
ni sorduğumda bir işçi bana şöyle dedi: «Hâkim te
minatı, mahkeme bağımsızlığı var mı Anayasada?..» 
Ben de kendisine «Sen, işçi hakları bakımından bir şi
kâyetiniz var mı veya başka bir eklenti yapılmasını 
istiyor musunuz?.. Sen ona bak, hâkim teminatı seni 
ilgilendirmez bir yerde» dedim. «'Efendim, bir ülkede 
hâkim teminatıyla, mahkeme bağımsızlığı yoksa, hiç 
bir haktan bahsetmek mümkün değildir.» dedi. 

Çok değerli arkadaşlar; 
Şimdi, hakikaten hâkim teminatı ve mahkeme 

bağımsızlığını temelinden ya ortadan kaldıracak şe
kilde veya bunu tam sağlayacak şekilde yapıp yapma
makla ilgilidir benim önergem. Adalet müfettişlerini 
diğer bakanlık müfettişleriyle karıştırmamak lazım. 
Bir hâkimin meslekteki ataması, yer değiştirmesi, yük
selmesi, birinci sınıfa ayrılması; bunların hepsi ada
let müfettişlerinin düzenleyeceği hal kâğıtları sonucu 
yapılmaktadır. Eğer adalet müfettişini Adalet Ba
kanı tayin ederse; (ki, çıkan Hâkimler ve Savcılar Ka
nununda böyledir) geçmişte çok acı örneklerini gör
düğümüz gibi, kendisinin arzu ettiği nitelikleriyle ta
yin ettiği bir adalet müfettişi, gerçekten teminatlı ol
ması gerekli olan hâkim ve savcı hakkında düzenle
diği hal kağıdıyla onun teminatını tümden ortadan 
kaldırabilmektedir. Çünkü, adalet müfettişi, tamamen 

bir hâkim ve savcının yargısal işlemleri de dahil ol
mak üzere, tüm işlemini denetlemektedir; bunun gö
reve bağlılığı, tutum ve davranışı hakkında rapor ver
mektedir. Onun için, Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
(Kurulu tüm işlemlerini adalet müfettişlerinin tanzim 
ettiği hal kâğıtlarına göre yapar. Bu hal kâğıtlarını 
tanzim eden adalet müfettişinin atanmasında mutla
ka Kurulun söz sahibi olması lazımdır. Tüm tasar
rufları adalet müfettişinin tanzim edeceği hal kâğıtla
rına dayanan Kurulun eli, kolu, bir bakıma gözüdür. 
Bunun, bu müfettişlere mutlaka güvenmesi lazım
dır. Adalet müfettişinin atanmasında söz sahibi olma
yan bir kurul, kendi atamasında söz sahibi olmadığı 
bir müfettişe Kurulun güvenmesi sözkonusu değildir. 

Bu nedenle, teminatlı olan bir kurulun, adalet mü
fettişini atamasında herhangi bir mahzur yoktur ve 
hâkim ve savcı bağımsızlığı, mahkeme bağımsızlığı ve 
hâkim teminatı ancak bununla sağlanabilecektir. Aksi 
halde, geçmişte çok acı örneklerini gördük; daha bir 
iki yıllık savcılardan, hâkimlerden müfettiş tayin eden 
Adalet Bakanları, kendi siyasî eğilimleri doğrultusun
da kişileri tayin ederek, bir hâkim ve savcı hakkında 
kendi arzu ettikleri doğrultuda hal kâğıtları tanzim 
edebilmişler ve bu teminat ortadan kaldırılmıştır. 

Bugün tarafsız, deneyimli, ömrünü yargı organı
na vermiş bir Adalet Bakanına bakarak, geleceği tan
zim edersek, ben büyük hataya düşeceğimiz kanısın
dayım. Bu nedenle, önergeye iltifat edilmesini diler, 
Yüce Heyetinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Sayın Devrimsel'in önergesinin lehinde, aleyhinde 

söz isteyen sayın üye var mı efendim?.. 
ABBAS GÖKÇE — Lehinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Lehinde, buyurun Sayın Gökçe. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli ara-

daşlar; 
Değerli arkadaşımız Devrimsel'in çok haklı ola

rak temas ettiği konuyu ben pekiştirmek için söz al
mış bulunuyorum. Gerçekten değerli meslektaşımızın 
gözünden kaçmamıştır ve bana öyle geliyor ki, bu, 
Tasarı hazırlanırken Yüksek Bakanlığımız ve Komis
yonun gözünden kaçmış bir keyfiyettir. 

Gerçekten bir yargı sistemi düşünelim; bu yargı 
sistemi bitaraf bir yargı sistemi, hiçbir hükümetin hiç
bir siyasî kanaatin adamı değil. Bu yargı sistemin' 
gerçekten Anayasamız doğrultusunda ve biraz evvel 
kabul ettiğimiz sisteme göre, Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu atayacaktır ki, tarafsız bir kurul. Bu 
Kurul, hâkimleri atayacak; ama hâkimleri denetleye-

— 411 — 



Danışma Meclisi B : 99 10 . 5 . 1983 O : 1 

cek adalet müfettişlerini atayamayacak; adalet mü
fettişleri yine bakanlık ve elinde siyasî kudret olan 
kişiler tarafından atanacak... Bu, bir tersliktir. 

Bu yönden Sayın Devrimsel'e teşekkür etmek is
tiyorum; bu eksikliği hemen fark edip yüce huzuru
nuza getirdiği için. Aksi halde, yine değerli arkada
şımın vurguladığı gibi, bugün tarafsızlığından hiç kim
senin şüphe etmediği Adalet Bakanımızın, yarın nor
mal seçimler sonucunda yerine oturacak kişinin ya 
da iktidar grubunun bitaraf olacağı ve Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunun hareket ettiği tarafsız'ık 
içerisinde hareket edeceği düşünülemez. 

Böyle olunca, siyasî bir iktidarın tayin ettiği mü
fettişlerin hazırlayacağı raporlar, hazırlayacağı sicil 
ve ona bağlı belgelerin siyasî bir nitelikten kurtarıl
ması lazım. Bu yönden önergenin lehindeyim, öner
geye değerli oylarınızla katkılarda bulunacağınıza 
inanıyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe., 
Sayın Komisyon, önerge üzerindeki görüşünüzü 

lütfeder misiniz efendim? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOĞLU — Sayın Başkan, çok değerli üyeler; 
Değerli arkadaşımız Devrimsel'in önergesi, ana 

hatları ile adalet müfettişlerinin de bu Kanun kap
samına alınmasını, hâkim ve savcılarla aynı statüye 
tabi tutulmasını öngörmektedir. 

Hemen şu hususu belirtelim ki, hâkimler ve sav
cılar yargı görevini ifa etmektedirler, yargı, Anaya
samıza göre müstakildir; fakat müfettişler idarî gö
rev yaparlar. Burada esaslı bir ayırım vardır; bunu 
belirtmek isterim. 'Birincisi bu. 

İkinci husus, söylediklerimi teyit bakımından, 
Hâkimler Kanununun 5 inci maddesinin son fık
rasında geçer; Hâkim ve savcılar idarî görevleri yö
nünden Adalet Bakanına bağlanmışlardır. 

Bunun dışında, yine aynı Kanunun 99 uncu mad
desi, adalet müfettişlerinin ve bu müfettişlerle olu
şan Teftiş Kurulunun Başkanı ile birlikte Adalet Ba
kanına bağlı olduğunu çok açık bir şekilde dile getir
miştir. 99 uncu maddenin birinci fıkrasında, «Adalet 
Bakanlığında Bakana bağlı bir başkan, bir başkan yar
dımcısı, yeteri kadar adalet müfettişinden oluşan tef
tiş kurulu» denilmektedir. Görülüyor ki, müfettişler 
bu Kanunla da Adalet Bakanına idarî yönden bağ
lı, idarî fonksiyon ifa eden kimselerdir. 

Bütün bunların dışında, Anayasamızın 159 uncu 
maddesinin altıncı fıkrası, tamamen müfettişlerin sta-

I tüsünü ayrı tutmuştur. Şöyle ki, 159 uncu madde
nin altıncı fıkrası, «Adalet Bakanlığının merkez ku
ruluşunda geçici veya sürekli olarak çalıştırılacak hâ
kim ve savcıların muvafakatlarını alarak atama yet
kisi Adalet Bakanına aittir.» der. Görülüyor ki; mer
kezde idarî bakımdan görev alacak olan hâkim ve 
savcılar; yani müfettişler, müfettiş durumunda olan
lar, Bakanın tensibi üzerine ve muvafakatları alın
mak suretiyle bu göreve getirilmektedirler. Yani, doğ
rudan doğruya ve tamamen Anayasamız bunları Ada
let Bakanına bağlamıştır, idarî yönden. 

Şu haliyle arz etmek isterim ki, Sayın arkadaşımız 
Devrimsel'in önergesi, bize göre Anayasanın 159 un
cu maddesinin arz ettiğim altıncı fıkrasına aykırı gi
bi gelmektedir. Bu sebeplerden dolayı Komisyonu
muz önergeye katılamamaktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Sa

yın Başkan, kıymetli arkadaşlarım; 

Anayasanın 159 uncu maddesi, Yüksek Hâkimler 
Kurulunun görevlerini açıklamıştır. 159 uncu madde
nin altıncı fıkrasını kıymetli arkadaşım okudular, bQn 
tekrar okumayı zait görüyorum, hepiniz dinlediniz. 
Bir de, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun tah
kik yetkisi yoktur. Müfettişlerin, Adalet Bakanının, 
Hâkimler Kanununun 92 nci maddesince vereceği 

I izne göre bir tahkik yetkisi vardır. Bu bakımdan, 
önergenin kabulü halinde, Anayasanın 159 uncu mad
desinin altıncı fıkrasına aykırılık teşkil edeceği gibi, 
iki ay önce Yüksek Konseyce kabul edilmiş bulunan 
24.2.1983 tarihli 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Ka
nununun 99 uncu maddesi açık ve sarihtir; bu madde
ye göre «Adalet Bakanlığında Bakana bağlı bir baş
kan, bir başkan yardımcısı, yeteri kadar da adalet 
müfettişinden oluşturulan Teftiş Kurulu bulunur» 
der. Bu durum karşısında, daha henüz iki ay evvel 

I Yüksek Konseyden çıkan bir Kanuna aykırı olarak 
I bu maddenin bu şekilde getirilmesi ne kadar doğru 
I olur; takdiri Yüce Kurula bırakıyorum. 
I önergeye katılmıyoruz. Saygılarımla arz «derim. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
I Sayın Devrimsel, önergenizi oylatacağım efen

dim?.. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Oylatın Sayın Başkan. 

I BAŞKAN — Oylatalım. Sayın üyeler, Sayın Dev 
I rimsel'in önergesine Komisyon ve Hükümet katılma-
I dığını beyan etmektedir. Önergenin dikkate alınıp alm-
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maması hususunu oylarınıza sunuyorum: Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
genin dikkate alınması kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın üyeler, 3 üncü maddeyi Komisyondan ge
len şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
(Kabul etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiştir 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar 

Yüksek Kurulu Kanununun 5 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«(Üyelerin seçimi : 
Madde 5. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuru

lunun üyelerinden üç asıl, üç yedek üye Yargıtay Ge 
nel Kurulunun kendi daire başkan ve üyeleri; iki asıl, 
iki yedek üye Danıştay Genel Kurulunun kendi dai
re başkan ve üyeleri arasından, her üyelik için göste
recekleri üçer aday içinden Cumhurbaşkanınca seçi
lir.» 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

'Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bu madde üze
rinde bir açıklamanız var mı?.. Yok. 

4 üncü maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 4 üncü madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 5. — 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar 

Yüksek Kurulu Kanununun 10 uncu maddesinin ikin
ci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bakanlık Müsteşarının Kuruldaki üyeliği aslî gö
revi süresince devam eder. Müsteşar bulunmadığı za
man Kurula müsteşar muavinlerinden en kıdemlisi 
katılır. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen 
Sayın üye?.. 

Sayın Bakanım, Tasarının 6 ncı maddesi, Komis
yonca 5 inci madde olarak kabul edilmiştir, o ba
kımdan bir değişiklik var mı efendim?., Tasarının 6 
ncı maddesi, 5 inci madde olarak Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiş. 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Evet 
efendim. 5 inci maddede yalnız «Üç asil üye, üç ye
dek üye» vardır. Bunlar zaten, yukarıda da arz ettim, 
eskiden «İki asil, iki yedek üye» idi. Anayasanın 159 
uncu maddesine göre ona paralel olarak düzenlenmiş
tir. Danıştaydan da yine «iki asil, iki yedek üye» alın
mıştır. Bir de eskiden Kanunumuzda «Devlet Baş
kanı» idi, «Cumhurbaşkanı» olarak bunu vurguladık. 
Maddedeki değişiklik bu kadardır; takdir Kurulun
dur., 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
Yalnız, Hükümet Tasarısının altıncı maddesi, Komis
yonca beşinci madde olarak kabul edilmiştir. Yani Hü
kümet Tasarısının beşinci maddesi yoktur; önümüze 
gelen Komisyon Raporuna göre hazırlanan metinde 
Onun için altıncı maddeyi beşinci madde olarak gö 
rüşeceğiz. ' 

ADALET BAKANI RİFAT BAYAZIT — Sayın 
Başkan, altıncı maddenin dört ve altıncı fıkraları aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir, bu aynen kabul edildi 
Komisyonda. O da yine dördüncü fıkradaki «Devlet 
Başkanı», «Cumhurbaşkanı» olarak oluşturulmuştur, 
Beşinci fıkradaki yine «Devlet Başkanı», «Cumhur
başkanı» olmuştur. Altıncı fıkradaki «'Devlet Başka
nı», «Cumhurbaşkanı» olmuştur. Bundan ibarettir 
vaki değişiklikler. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım sağolun, çok teşek
kür ederim. Yalnız, şu var; Hükümet Tasarısında be
şinci madde gelmiş; fakat Komisyon bu beşinci mad
deyi metinden çıkarmış efendim. Çıkarmış, böyle bir 
madde önümüze gelmiyor. Hükümet Tasarısındaki al
tıncı madde, Komisyonca beşinci madde olarak ka
bul edildiği için, şu anda görüşeceğimiz madde bu
dur; yani Hükümet Tasarısının beşinci maddesini gö
rüşmüyoruz, altıncı maddesini beşinci madde olarak 
görüşeceğiz efendim. 

Yani, «Müsteşar bulunmadığı zaman en kıdemli 
müsteşar muavininin Kurala iştirak edeceğine» ilişkin 
maddeyi görüşüyoruz. 

ADALET BAKANI RÎFAT BAYAZIT — Sayın 
Başkan, bu esasen Hükümet Tasarısında yoktu; ben 
de hatırlıyorum, o Komisyonda ilave edildi. Çünkü, 
bu maddede «Devlet Başkanı» idi. Hükümet Tasarı
sında gelmemişti, Komisyon bunu bu şekilde bir mad
de olarak getirdi de, ben o bakımdan arz ettim. 

BAŞKAN— Tamam, teşekkür ederim Sayın Ba
kanım. 

Sayın Vardal, buyurun efendim. 
İSA VARDAL — Sayın Başkan, sayın arkadaş

lar; 
Benim üzerinde durduğum, 10 uncu maddenin ikin

ci fıkrası hakkında konuşmak istiyorum. Halbuki 
Sayın Bakanımız burada «2461 sayılı Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun altıncı madde
si 4, 5 ve 6 numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir» diyen Hükümet Tasarısının 5 inci mad
desinden bahsediyor. Komisyon Raporunda o mad
de yok. Şimdi altıncı maddenin beşinci madde olarak 
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Komisyonda görüşüldüğü şekli üzerinde beyanda bu
lunmak istiyorum. 

«Bakanlık müsteşarının Kuruldaki üyeliği aslî gö
revi süresince devam eder. Müsteşar bulunmadığı za
man IKurula müsteşar muavinlerinden en kıdemlisi 
katılır.» şeklinde düzenlenmiş. Halbuki, İBakanlıkta 
birden çok müsteşar muavini vardır; müsteşar bu
lunmadığı zamanlarda onun yerine hangi müsteşar 
yetkili ise, kurula da yetkili müsteşarın katılması do
ğaldır. Çünkü, Anayasa kurulun tabi üyesi olarak müsr 
teşardan bahsetmektedir. Müsteşarın bulunmadığı za
man da, ona vekâlet eden yetkili müsteşar muavini 
kimse, Kurula da onun katılması lazım. Halbuki «En 
kıdemli müsteşar muavini katılır.» ibaresi, bir yerde 
Anayasanın, o hükmüne aykırı gibi gelir bana. Çün
kü hangi müsteşar muavini müsteşara vekâlet ediyor
sa, onun katılması gerekir. 

O nedenle, maddenin o doğrultuda değiştirilmesi 
görüşündeyim. Şayet Komisyon bu görüşüme katılır
sa önerge vermiyorum; ama katılmazsa o doğrultuda 
bir önerge vermek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
Sayın Komisyon, buyurunuz efendim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İM. FEV

Zİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Buradaki Hükümet Tasarısının 5 inci maddesinde 

sadece «Devlet Başkanı» tabiri, «Cumhurbaşkanı» 
olarak değiştirilmişti. Halbuki, onu biz özel bir ka
nunla (yine Meclisimizden geçen) değiştirmiş olduğu
muz için, 'bu 5 inci maddeyi Komisyonda biz gerek
siz "bulduk ve Tasarıdan çıkardık. IBu sebeple 5 inci 
maddenin karşısı açık kaldı. Bu suretle 6 inci madde, 
5 inci madde olarak müzakereye alındı ve 5 inci 
madde olarak müzakeresine devam ediyoruz. 

Sayın Vardal'ın dediği husus da; «Bakanlık 'Müs
teşarının Kuruldaki üyeliği, aslî görevi süresince de
vam eder. Müsteşar bulunmadığı zaman Kurula müs
teşar muavinelerinden en kıdemlisi katılır.» Burada ya
pılan değişiklik, yani daha doğrusu getirilen yenilik, 
Müsteşar bulunmadığı zaman, Müsteşar ve en kıdem
li müsteşar muavinin kurula katılabilmesini sağlamak
tan ibarettir ve bu düzenleme doğrudur. Çünkü, 
Müsteşar her zaman kurula iştirak edemiyor; meş
ru mazeretleri olabiliyor. Bu bakımdan en kıdemli 
müsteşar muavini onun yerini alıyor ve Kurul çalış
maları da aksamadan devam etmiş olacaktır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 
ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — ıSaym 

Başkan, buradaki getirilen en kıdemli müsteşar mua
vininin durumu, daha teminatlıdır. Şimdi, Bakanın 
iradesine bırakacak olursak, iki-üç müsteşar muavin
liği olursa, icabında Bakan kendi fikrine göre hangi
si uygun geliyorsa onu getirir; bu daha teminatsızdır. 
Bence en kıdemlisinin gelmesi doğrudur ve maddenin 
bu şekilde çıkması uygun olur. Takdir Yüce Kurulun
dur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başka

nım, soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başka

nım, burada öyle bir ifade kullanılmış ki, «Bakanlık 
Müsteşarının Kuruldaki üyeliği aslî görevi süresince 
devam eder» diyor. Yani, Müsteşar aslî görevinde bu
lunduğu sürece, bu görevine muhakkak iştirak ede
cek, katılması lazımdır. 

Şimdi, «Müseteşar bulunmadığı zaman» deyince, 
Sayın Komisyonumuz ve Bakanlığımız neyi işaret et
mek istiyorlar? Yahut müsteşar atanmamış, Avrupa' 
ya izinli gitmiş, yani Bakanilığın bizzat içerisinde de
ğil. Bu devrede, benim anladığım, bir vekâlet mües
sesesinin işlediği zamanı mı işaret etmek istiyorlar; 
onu öğrenmek istiyorum. Yoksa biraz evvel Sayın 
Bakanın söyledikleri gibi, müsteşar var; ama o sıra 
çok işi var. Kurula, Müsteşar orada olmasına rağmen 
müsteşar muavinlerinden birisi katılabilir mi? Onu 
öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Efen
dim, bunu zabıtlara geçmesi için açıklamak zorunda 
kaldım. 

Anayasanın amir hükmüdür; müsteşarın tabiî üye
liği vardır orada. Müsteşar, kurulun tabiî üyelerin
dendir; Bakan gibi. Müsteşarın bulunmadığı; ancak 
kanunî zorunluluk, izinlilik, hastalık gibi ve beyefen
dinin buyurduğu gibi dış memlekete göreve gitme gi
bi hallerdir. Yoksa müsteşar dairede başka bir işle 
meşgulken müsteşar muavini çıkacak değildir. Ka
nunun emrettiği hüküm, Anayasanın emri, müsteşa
rın bulunduğu zaman çıkması gerekir; o zaman müs
teşar muavini çıkamaz. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başka

nım, bu açıklamanın akabinde bir sualim var; bu bil
giyi alarak sualimi sormam gerekiyordu. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim, bu 

vaziyette aslında diyelim ki, müsteşar ayrıldığı za
man ille bakanı, kıdemli müsteşar muavinini vekil 
yapmak mecburiyetinde bırakıyoruz. Ben bunu böy
le anlamıyorum. Sayın Bakanımız, müsteşar muavin
lerinden istediğini oraya vekil tayin etmek durumun
da olmalı. Buraya, «Müsteşar vekili bu görevi sür
dürür» şeklinde bir ifade konulmalı. Bu yeterlidir. 
Bakan kimi tayin ederse eder. Ben bu şekilde anlıyo
rum. Acaba kendileri, «ille kıdemliyi mi tayin ede
cekler» şeklinde mi anlıyorlar?.. 

BAŞKAN — Gerçi Sayın Kırcalı, biraz evvel 
Sayın Bakan cevap vermişti; ama bir daha tekrar
latayım. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — De

min arz ettim : Kıdemli müsteşar muavininin müste
şarın yerine girmesi daha teminatlıdır, bakanın ira
desine bırakmayı ben biraz tehlikeli gördüm. Takdir 
Yüce Kurulundur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Yaricın, buyurunuz efendim. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, Sa
yın Kırcalı'nın iki şık halinde sorduğu soruyu aynen 
ben de sormak istiyorum. Yalnız, Sayın Bakanımızın 
verdiği cevapta, «müsteşarın geçici görevle veya izin
li bulunduğu zamanlar, olarak» ifadeleri gerçekten 
yasalara uygun bulunduğuna göre, müsteşarın bulun
madığı zamanlarda ancak vekili kimse, o kurula gire
bilir. Çünkü Kurulun, Anayasaya göre tabiî üyesi müs
teşardır. «Müsteşarın bulunmadığı zaman yerine veki
li katılır.» şeklinde bir ifade, çok daha doğru olur. 
Ancak, Sayın Bakanımız, «En kıdemli müsteşar mua
vini mutlaka müsteşara vekâlet etsin» denilmek iste
niyorsa o zaman, «müsteşarın bulunmadığı zaman en 
kıdemli müsteşar yardımcısı müsteşar vekili olarak 
katılır» şeklinde bir ifade doğru olur. Bunun dışın
daki ifadeler maksadı anlatmaz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Bakan, aynı konudur, kıdem üzerinde du

ruyorlar. 
ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Biz 

de demin arz ettik. En kıdemlisinin olacağını arz et

tim burada. Buna başka ilave edecek bir sözümüz 
yoktur. Müsteşarın bulunmaması halinde en kıdemli 
müsteşar muavini, ona tabiî ki vekâlet edecektir. Bu
nu bakanın iradesi dışında bırakmak daha hayırlı 
olur. Takdir yine Yüce Kurulundur. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, cevap mı verecek
siniz efendim?.. Buyurunuz. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI M. FEVZÎ 
UYGUNER — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bu konu, hâkim ve savcıların bir teminat hükmü
nü teşkil ediyor; yani bir yönden Kurula Bakan, 
Müsteşar katılmış oluyor; öbür yandan da Danıştay 
üyeleriyle Yargıtay üyeleri katılmış oluyor. 

Şimdi burada, Bakanın tensip edeceği müsteşar 
muavini kurula girerse, o takdirde siyasî bir dalga
lanma olur kurul içerisinde, yani Bakan, kendi dü
şüncesine, kendi tandansına yakın müsteşar muavinini 
tercih edebilir Kurula sokmak için. Buna engel ol
ması için «en kıdemli müsteşar» ilkesi getirilmiştir. 
ki, bu, hâkim ve savcıların teminatı için oldukça 
önemli bir hükümdür. Böyle kalmasında büyük yarar 
vardır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Daçe, sorunuzu lütfen sorunuz. 
BEKÎR SAMİ DAÇE — Sayın Bakanın ve Söz

cünün izahlarına katılıyorum; fakat arkadaşlarımı
zın tereddütü Anayasanın koyduğu ibare ile ilgili. 
Anayasa, «Tabiî üye müsteşardır» diyor; fakat bura
da en kıdemli müsteşar muavini her zaman müsteşar 
vekili olmayabilir. Müsteşar vekilinin buraya girmesi 
zarureti vardır; Anayasaya uygunluğunun sağlanma
sı bakımından bu konunun açıklığa kavuşması lazım. 
En kıdemli müsteşar muavini, her zaman müsteşar 
vekili olacak mıdır? Bunun 'açıklığa kavuşması la
zımdır. 

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

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI M. FEVZt 
UYGUNER — Sayın Başkan, şimdi burada müsteşar 
muavini, yani müsteşara vekâlet meselesinden bah
setmek istiyor arkadaşlar. Şimdi, şöyle bir şey düşü
nülebilir : Müsteşara vekâlet eden müsteşar muavini, 
Bakan tarafından tensip edilir ve vekâletleri Bakan 
tarafından verilir. Ki, biraz evvel Sayın Kırcalı'nın 
ve Sayın Yarkın'ın dediği hususa gelinir ve Bakan o 
zaman kendi tandansına uygun olan müsteşar mua
vinine, Müsteşara vekâlet görevi verir ve onu Kurula 
sokmak imkânı bulur. Halbuki burada arzu edilen 
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şey, en kıdemli müsteşar muavininin Kurula iştiraki
ni sağlamak, bu şekilde hâkim ve savcılara bir temi
nat getirmektedir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Geboloğlu, buyurun efendim. 
NECDET GEBOLOĞLU — Sayın Başkan, ben 

de aynı konuya biraz daha açıklık getirir ümidiyle 
temas etmek istiyorum ve bu amaçla sormak istiyo
rum. 

Sayın Bakanımız ve Sayın Müsteşarımız burada
lar. Ben, «müsteşar vekili» diye bir kimse tanımıyo
rum. Ancak Müsteşar ayrıldıktan sonra böyle vekâlet 
mevzubahis olacaktır. 

Acaba uygulamada, Müsteşarın herhangi bir ne
denle ayrılması halinde, mutlaka kıdemli müsteşar 
yardımcısı arkadaşı mı vekâlet ediyor? Bunun cevabı
nı arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkkür ederim Sayın Geboloğlu. 

Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Tat
bikatımızda bugüne kadar kıdemlisi vekâlet eder. Bu 
olmakla beraber, bizim getirdiğimiz ilke, en kıdemli 
müsteşar muavininin Kurula iştirak edebilmesidir. 
Bir gün gelir, Bakan, kıdemsiz birisini müsteşar ve
kili olarak gösterebilir, göstermesi mümkündür; fa
kat bugüne kadar olmamıştır. Biz bunu önlemek 
için «en kıdemlisini» dedik. Yine onlar da birinci sı
nıfa ayrılmış hâkimlerdendir, zatıâliniz de çok iyi bi
lirsiniz, Yargıtay üyesi olma niteliğindedirler. Onun 
için, bu Yüksek Kurulun içerisine başka birinin gir
mesini uygun görmüyoruz. 

Takdir Yüce Kurulundur. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler, bu konuyla ilgili olarak Sayın Var-

dal'ın bir önergesi var, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 

Tasarının beşinci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini saygıyla arz ederim. 

Isa VARDAL 

«Bakanlık Müsteşarının Kuruldaki üyeliği aslî 
görevi süresince devam eder. Müsteşar bulunmadığı 
zaman Müsteşara vekalet eden Müsteşar muavini ka
tılır.» 

BAŞKAN — Sayın Vardal, madde üzerinde ko
nuştuğunuz için bir açıklama imkânınız yok. Öner
genin lehinde ya da aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. 
Sayın Tutum lehinde, Sayın Gözübüyük aleyhinde.; 

Sayın Tutum, buyurunuz efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, aslında, 

hukukta halledilmiş olan bir konuyu tartışıyoruz. O 
da, tabiî üyelerin bulunmamaları halinde kimin bu 
tabiî istihlâf edebileceği tartışmasıdır. Bu, müstakar 
içtihatlarla, özellikle Danıştay içtihatlarıyla da sara
hate kavuşturulmuştur. 'Bunda neden tereddüt edildi
ğini anlayamadım. 

Tabiî üye, dikkat edilirse, belli bir makamı işgal 
etmesi dolayısıyla bu hak kendisine verilmiş olan 
üyedir. Yani, seçimlik bir post değildir; kişi, belli bir 
makamı işgal etmesi dolayısıyla tabiî üyelik sıfatını 
ihraz etmiştir. O halde, tabiî üyenin gaybubetinde, 
tabiî üyenin bulunmaması halinde, ancak o makama 
vekaleten gelen, o makamı işgal eden kimse tabiî üye

nin görevlerini yerine getirebilir. Zaten Danıştayın 
müstakar içtihatlarıyla vekil asıl hükmünde olduğu 
için, bu konu halledilmiştir efendim. Dolayısıyla öner
ge yerindedir ve o şekilde kabul edilmesi gerekir. 

Teşekkürler. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gözübüyük, buyurunuz efendim, aleyhinde 

konuşacaksınız. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Sayın 
Başkan, pek muhterem arkadaşlar; 

İdare Hukukunun temel ilkelerini yeniden icat et
miyoruz. Burada, İdare Hukuku nazariyelerine yeni 
görüşler ilavesi de söz konusu değildir. 

Bilhassa adlî makamlarda, o makamları işgal eden
lerin tarafsız olmaları ve bunun kânunla teminat altı
na alınması kuraldır. Aksi takdirde, adliye gibi, mil
letin, Devletin, bütün vatandaşların her noktadan iti
mat ettiği merci ve makamların şu veya bu siyasî te
sir ve nüfuzlarla tarafsızlığının ihlali veya ihlaline göl
ge düşürülmesi şüphesi uyanabilir. 

iBu sebeplerle, Sayın Bakanın izah buyurdukları 
gibi, objektivitenin, tarafsızlığın, o anda değil, önce
den teminat altına alınması bakımından bu önerge
nin kabulü son derece sakıncalı olur. Artık bunu en 
mantıkî, hukukun en tabiî kurallarından da saymak 
icap eder. Aksi hal, adlî makamların tesir altında kal
masına yol da açabilir; çünkü bir bakan gelir, kendi 
görüşünde olan bir zatı oraya vekil tayin edebilir. 

416 



Danışma Meclisi B : 99 

Bu ihtimallerin nazara alınması sonucunda öner
genin kabulü uygun olmaz kanaatindeyim. Maruzatım 
bundan ibarettir, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gözübüyük. 
Sayın Komisyon, önerge üzerinde buyurunuz efen

dim. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOĞLU — Evet Sayın Başkanım, ona cevap ve
receğim; zaten mevzumuz da bu. 

Efendim, Sayın Adalet Bakanı fevkalade güzel bir 
şekilde izah buyurdular. O kadar güzel izah ettiler 
ki, «Hissî bir şekilde hareket edilmemesini teminen 
bu maddenin getirildiğini» söylediler; doğrudur. Bir 
müsteşara bir muavininin vekalet etmesi başka şeydir; 
ama Yüksek Kurulda onu istihlâf etmesi, onun yerine 
gelmesi bambaşka şeydir. İşte bu sebepledir ki, Sayın 
Bakan, adeta yetkilerinden feragat edercesine samimi 
bir şekilde bir baraj getirdiler, bir çizgi çektiler ve «En 
kıdemli olan şahsın bu görevi ifa etmesinin doğru ola
cağını» söylediler. Biz de Komisyon olarak tamamen 
bu fikre katılıyoruz. 

Bu sebeple önergenin aleyhindeyiz. Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Bakan, önerge üzerindeki düşüncenizi lütfen 

efendim. 
ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Öner

geye katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Vardal'ın öner

gesine Komisyon ve Hükümet katılmadıklarını beyan 
etmektedirler. Önergenin dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza sunuyorum : Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Önergenin dikka
te alınması kabul edilmemiştir. 

Beşinci madeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler lütfen işaret bu
yursunlar. Kabul etmeyenler... Beşinci madde kabul 
edilmiştir. 

Altıncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar 

Yüksek Kurulu Kanununun 12 nci maddesinin üçün
cü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu Kurulun toplantılarına başkan hariç en az 
sekiz üyenin katılması ve kararın, katılanların çoğun
luğu ile alınması şarttır.» 

BAŞKAN — Altıncı madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Sayın Azgur. Başka sayın üye?.. Yok. 
Kayıt işlemi bitmiştir. 

Sayın Azgur, buyurunuz efendim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
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Altıncı madde ile ilgili görüşlerimi açıklamadan 
evvel, izin verirseniz, Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunun kuruluşuyla ilgili kısa bir maruzatta bu
lunmak istiyorum. 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Adalet Ba
kanının Başkanlığı altında, Yargıtaydan seçilen üç, Da-
nıştaydan gelen iki asıl üye ve bir de Müsteşarın top
lanmasıyla kurulur. Yani, Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulu, aslında yedi kişiden ibarettir. 

Bu yedi kişilik Kurul, biraz evvel kabul buyurmuş 
olduğunuz dördüncü maddedeki bütün yetki ve görev
leri yerine getirirler. Bunlar, hâkim ve savcıların mes
leğe kabul edilmesinden tutunuz da nakledilmelerin
den, geçici yetkilerinden, kadro dağıtımından, mes
lekte kalmalarına veya çıkmalarına ait işlemleri tesis 
etmekten, görevden uzaklaştırılmalarına kadar bütün 
işlemleri bu Kurul yapar. 

Bu Kurulun tesis etmiş olduğu işleme karşı Da-
nıştaya başvurma olanağı yoktur. Bu Kurulun işlem- / 
lerine karşı, bu Kurula katılmış olan beş yedek üye
den meydana gelen İtirazları inceleme Kuruluna baş
vurmak icap eder. 

Durumu biraz daha açıklığa kavuşturmak için 
arz edeyim; işlemi tesis etmiş olan yedi kişiye, beş 
kişi daha katılıyor, yalnız bunlardan Müsteşar bu Ku
rula iştirak edemiyor; yani daha evvel işlemde imzası 
bulunan altı kişinin yanına beş yedek üye daha ka
tılıyor ve itiraz incelenmiş oluyor. Buradaki hukuka 
aykırılık, bendenize göre açıktır. İşlemde imzası bu
lunan altı kişinin, esasen o işlemi savunmaları gayet 
tabiîdir. O itibarla, bu işleme vaki itirazı inceleyen 
diğer yedek üyelerin katılmasının hemen hemen hiç
bir anlamı yoktur. 

O itibarla biz, vaki önergemizde Adalet Baka
nının da, yine Müsteşar gibi İtirazları İnceleme Ku
ruluna katılmamasını önerdik. Bugünkü Adalet Ba
kanımızın tarafsızlığına elbette sonsuz güvenimiz var
dır. Ancak, yarın siyasî partilerin temsilcileri bu Ba
kanlığa geleceklerdir ve nasıl, hangi yolla, ne şekil
de işlem tesis edeceklerini bugünden tayin ve tespit 
etmek mümkün değildir. 

Ancak önergemde, Sayın Başkanımızın izniyle bir 
düzeltme yapmak istediğimi arz edeyim. O da; asıl 
üyelerin en kıdemsizinin de yine bu Kurula katılma
masında fayda olacaktır. Yani, ilk tesis edilen itiraz 
konusu işleme dört kişi katılacak, onların yanında, iş
lemde imzası bulunmayan diğer beş yedek üye bu
lunacak. Böylece çoğunluk, ilk işlemde; yani itiraza 
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konu olan işlemde imzası bulunmayan beş kişide 
olacak. Bu, hukukun en ilkel kuralıdır, aksi halde 
adeta bir tashihi karar durumuna dönüşmektedir İti
razları İnceleme Kurulunun görevi. Sanki bir işlemin 
düzeltilmesi istenilmiş gibi, yine adeta aynı kurula, 
işlemi tesis eden kurula başvurmak gibi garip bir 
durum meydana gelmektedir. Mutlaka bu Kurulun 
terekküp tarzı, teşekkül tarzı değiştirilmeli, ilk işlem
de; yani itiraz edilen işlemde imzası bulunanlar İti
razları İnceleme Kurulunda mutlaka azınlıkta kal
malıdır. 

Bizim önergemizin gayesi budur, takdir Yüksek 
Kurulundur. Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Sayın Komisyon, madde üzerinde bir açıklama

nız ve konuşmaya bir cevabınız olacak rhı?.. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — Sayın Başkan; aslolan, bu itirazlara 
genişletilmiş bir kurulda bakılmasıdır. Sayın arka
daşımız Adalet Bakanının bulunmamasını söylediler, 
Adalet Bakanı bunun tabiî Başkanıdır. O itibarla, ge
nişletilmiş kurulda da başkanlık etmesi ve dolayısıyla 
kurula iştirak etmesi tabiîdir. Diğerlerinin de katıl
masıyla bakılması, esas prensip olarak kabul edilmiş
tir. Bu mülahazalarla biz iştirak edemiyoruz dermeyan 
edilen fikre, 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Sayın 

Başkanım; Anayasanın 159 uncu maddesinin 5 inci 
fıkrası; «Kurulun görevlerini yerine getirmesi, seçim 
ve çalışma usulleriyle itirazların Kurul bünyesinde in
celenmesi esasları kanunla düzenlenir.» demektedir. 
Bu iş, Kurul bünyesi içerisinde düzenlenecek. Şimdi 
değiştireceğimiz 12 nci madde de, itiraz ve itiraz mer
cileri; orada Adalet Bakanının başkanlığında Yargı-
taydan seçilen ve Danıştaydan seçilen üyelerin işti
rakiyle kurulan Kurulun en az 6 üyesi bu incele
meyi yapıyordu; fakat o zaman 6 üye vardır. Şimdi, 
getirdiğimiz maddede Yargıtaydan 3 asil, 3 yedek, 
Danıştaydan 2 asil 2 yedek, 10 üye eder; Adalet Ba
kanının Başkanlığı altında 11 kişilik bir Kurul olu
yor. Bu Kurul, en az 8 üyeden kurulabiliyor; belki 
mazeretli olur gelemez, 8 kişinin toplanmasıyla bu 
Kurul vazife görebiliyor yeni getirdiğimiz maddede. 

Kurul bünyesi içerisinde olduğuna göre, bunu 
genişletmek olur, ama daraltmayı ben bir türlü an
layamıyorum. 7 kişilik bir Kurulun verdiği kararı, 

7 kişi; Adalet Bakanı, 3 kişi Yargıtaydan, 2 kişi Da
nıştaydan, bir Müsteşardan teşekkül eden Kurulun 
verdiği kararı 4 kişinin incelemesini ne dereceye kadar 
doğru bulursunuz, takdiri Yüce Kurula bırakıyorum. 

Biz bu önergeye iştirak etmiyoruz, maddenin dü
zenlenmesi yerindedir, takdir Yüce Kurulundur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler; bu maddeyle ilgili iki önerge var 

okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
2461 sayılı Kanunun 12 nci maddesini değiştiren 

Tasarının 6 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Fuat AZGUR 

«İtirazları İnceleme Kurulu Yargıtay ve Danış
taydan seçilen asil ve yedek üyelerden kurulur. Ada
let Bakanı ve Müsteşar toplantılara katılamaz. Ku
rula başkanvekili başkanlık eder. Oyların eşitliği halin
de Başkanın oyu ağırlık kazanır.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «13.5.1981 tarih ve 2461 sayılı 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasa
rısının çerçeve 6 nci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

S. Feridun GÜRAY 
Madde 6. — 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yük

sek Kurulu Kanununun 12 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«İtiraz ve itiraz mercii 
Madde 12. — Kurulca yeniden incelenerek verilen 

karara karşı ilgililer tebliğ tarihinden itibaren on gün 
içinde itirazda bulunabilirler. 

İtiraz; Adalet Bakanının, onun yokluğunda Baş-
kanvekilinin başkanlığında asil ve yedek üyelerden 
oluşan, İtirazları İnceleme Kurulunca incelenerek so
nuçlandırılır. 

Bu Kurulun toplantılarına Başkan hariç en az 
sekiz üyenin katılması ve kararın katılanların üçte 
iki çoğunluğu ile alınması şarttır. 

İtiraz üzerine verilen karar kesindir. Bu karar 
hakkında başka bir İdarî ya da Kazaî mercie başvu
rulamaz. 

BAŞKAN — Sayın Azgur'un önergesinin lehinde, 
aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. Sayın Devrimsel 
lehinde, Sayın Gözübüyük aleyhinde. 

Sayın Devrimsel buyurun. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, çok de

ğerli arkadaşlarım; 
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Sayın Bakanımız, Anayasanın 159 uncu madde- | 
sinde bir fıkra okuyarak, «Kurulun görevlerini ye- ı 
rine getirmesi, seçim ve çalışma usulleriyle itirazların 
Kurul bünyesinde incelenmesi esasları kanunla dü
zenlenir.» dedi. Şimdi, bu fıkrayı çok katı, lafza bağlı 
yorumlarsak, «İtirazlar Kurul bünyesinde incelenir» 
sonucuna varırız ki, o zaman «Kurul, bünyesinden 
hiç yedek üye alamadan, sırf asil üyelerle kurulan, 
esas kurul kendi içinde tekrar bir inceleme yapar» 
gibi bir sonuca varırız. Oysa ki, «Kurul bünyesinde 
incelenir» sözcüğünden, hâkim ve savcının atama
sında yaptığı itirazı, kazaî yol kapandığı için, daha 
değişik bir kompozisyonun oluşması, bu yeniden ve
rilecek kararın daha sağlıklı olabilmesi bakımından, 
daha değişik bir kompozisyonun oluşmasını öngörü
yor; getirilen Tasarı da bunu kapsıyor. , 

Değerli arkadaşlar; 
Şimdi, 159 uncu maddede yer alan hükme göre, 

Kurulun kararlarına karşı yargı mercilerine başvurula
maz. Bu durumda İtirazları İnceleme Kurulu tama
mıyla bir kazaî hüviyet taşımaktadır. Hâkim ve savcı 
için idarî kaza yolu kapanmış olmakla beraber, yük
sek yargı organları mensuplarından meydana gslen 
en az 8 kişilik bir kurul itirazları incelemekle görev- I 
lendirilmiş ve yine de bir ölçüde hâkim ve savcıya I 
kazaî teminat getirilmek istenmiştir. Ne var ki, Adalet 
Bakanının bu Kurula Başkanlık etmesi ve ilk Ku
rulun da Başkanı olması, kuşkusuz getirilmek istenen 
teminatı bir ölçüde gölgelemektedir. Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunun Adalet Bakanlığının bün
yesinden kopmamış olması nedeniyle, Bakanın nüfuz 
ve etkisinin Kurulda önemli rol oynayacağı muhak
kaktır. 

Diğer yandan, Adalet Bakanı dahi Kurulun ta
sarruflarına karşı İtirazları İnceleme Kuruluna baş
vurabilmektedir. Bu durumda, aynı Kurulda hem 
Başkan, hem davacı durumunda olması ortaya çık
maktadır. Bu itibarla, İtirazları İnceleme Kurulunun 
itirazı, (Müsteşar gibi, Bakanın da dışında) başkan-
vekilinin başkanlığında asil ve yedek üyelerden oluşan 
bir kurul tarafından incelenmesini, Sayın Hükümetin 
ve Sayın Komisyonun, Müsteşar konusundaki. temi
nata yönelik gösterdikleri hassasiyetin esas bu nok
tada gösterilmesini diler, önergeye bu yönden iltifat 
edilmesini diler saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Sayın Bakan, Sayın Komisyon önerge üzerindeki 

düşüncenizi lütfeder misiniz efendim? 
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ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Sayın 
Başkan; birinci önerge, Adalet. Bakanının İnceleme 
Kurulunda bulunmamasını öneriyor. Bugün bütün tat
bikatımızda, kurullar tarafından verilen kararlara üst 
kurullarda yine başkanlarının iştirak ettiği bir vakadır; 
Yargıtayda, Danıştayda hepsinde aynı şekildedir, ku
rulların kararları bozulur veya tasdik edilir, itiraz 
edilir, itiraz mercilerinde kararı bozulan veyahut ka
rara itiraz eden heyet de bulunur. 

Şimdi, diğer altı üyemiz karara iştirak etmiştir, 
yedinci üye Bakan. Altı üye bulunuyor, Bakan bu
lunmuyor. Niçin?.. Bakan hariçten gelmiştir, tesir 
eder. Ben hiçbir zaman yüksek yargı organlarından 
seçilen, gerek Danıştaydan ve gerekse Yargıtaydan 
seçilen bu kıymetli arkadaşlarıma hiçbir bakanın tesir 
edeceğini tahmin etmem. Kanun prosedürünü bozma
mamız gerekir; çünkü geniş bir tabanla kararları in
celememiz daha uygun olur. 

Takdir Yüce Kurulundur. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon... 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOĞLU — Efendim; gerek Sayın Adalet Baka
nının açıklamaları, gerekse biraz evvel bendenizin vaki 
maruzatıma binaen katılamıyoruz efendim önergeye. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, bir soru, 

müsaade ederseniz. 
BAŞKAN — Mümkün değil efendim, Sayın Azgur, 

önergeler üzerinde soru sormanız mümkün değil. 
Sayın üyeler; 
Sayın Azgur'un önergesine Komisyon ve Hükü

met katılmadığını beyan etmektedir. 
Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 

oylarınıza sunuyorum efendim. Dikkate alınmasını ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate 
alınması kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın Güray, bir açıklamanız olacak herhalde; 
buyurun efendim. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, saygıde
ğer üyeler; 

Benim getirdiğim önergeyle Yüksek Savcılar ve 
Hâkimler Kurulunun itirazları incelemek için toplan
dığında çoğunlukla değil, 2/3 ekseriyetle karar ver
mesini öngörmektedir. Çünkü, biraz evvel Sayın Az
gur arkadaşımızın da belirttiği gibi, Savcılar ve Hâ-
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kimler Yüksek Kurulu 7 üyeyle toplanıp ittifakla bir 
hâkim hakkında karar ittihaz etmektedirler. Mesela 
meslekten çıkarma; mesela yer değiştirme cezası. 

Şimdi bu hâkim veya savcı tashihi karar niteliğinde 
olan aynı Kurula cezanın bir daha gözden geçirilme
sini isteme hakkı vardır. Bu da 7 üyeli aynı Kurulda 
görüşülmektedir. Bunun akabinde hâkim ve savcıların 
«İtirazları inceleme Kurulu» denen ve Yüksek Sav
cılar ve Hâkimler Kurulunun yedek üyeleriyle birlik
te toplandıkları daha geniş bir kurulda inceleme imkâ
nı sağlanmaktadır. Bu Kurulun toplanması bu mad
deyle düzenlenmiştir. Bu maddede Kurulun 8, bir de 
Başkanı aldığımızda 9 kişiyle toplanabilmesi öngö
rülmektedir. Böylece toplandığı anda 3 üye eksik du
ruma gelmiş bulunmaktadır. Eğer biz bunun çoğun
lukla karar vermesini kabul edersek, 5 üyeyle (Sayın 
Azgur'un belirttikleri gibi), 7 üyenin aldığı bir ka
rarın 5 üyeyle aynı Kurulca ref'edilmesi gibi çelişkili 
bir durum hâsıl olur. Onun için itirazları incelemede 
behemehal 2/3 ekseriyetin aranması ve cezayı veren 
ilk kurulun sayısının aşılması gerekmektedir. O ne
denle, önergemde 2/3 çoğunlukla karar verilmesini 
öngörmüş bulunmaktayım. 

Takdirlerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Güray'ın önergesinin lehinde aleyhinde ko

nuşmak isteyen sayın üye?.. Lehinde yok. Aleyhinde 
Sayın Gözübüyük. 

Sayın Gözübüyük, biraz evvel söz istemiştiniz 
efendim; buyurun. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarımız; 

Muhakkak surette pek değerli Azgur arkadaşımı
zın ve pek muhterem Güray arkadaşımızın tekliflerini 
her bakımdan düşünülmesi, üzerinde durulması fay
dalı; ancak adlî cihazın bir işleyiş şekli, bir tarzı var
dır. 

Şimdi, ölüm cezalarına mahkûm edilmiş kimseler 
hakkındaki hükümler, bilindiği gibi, 5 kişilik bir he
yete, Yüksek Adlî Mahkeme Yargıtay'da incelenmek
tedir ve orada bir tek rey çoğunlukla bu iş hallolmak
tadır. Yani kesin neticeye bağlanmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Ayrıca, meslekten gelen arkadaşlarımız hatırlaya

caklar. Evvelce, 1960'a kadar iki heyet vardı. Yargı
tay Başkanının idaresinde, başkanlığında 1 numaralı 
Heyet, 2 numaralı Heyet, 1 numaralı Heyet hâkim
lere ait konuları incelerdi, 2 numaralı Heyet de sav

cılara ait işleri incelerdi ve karara bağlardı, işte bun
lara olan itirazlar bu iki Heyetin toplanmasıyla teşek
kül edecek Heyetçe incelenir idi. 

Bu hazırlanan metin de tarihî o müessesenin ışığı 
altında hazırlanmış olması mümkündür veyahut öy
ledir. Burada endişe doğru olmaz; çünkü öyle bir ma
kama gelmiş olan adliye mensupları kılı kırk yararca-
sına yıllarca adalet hizmetini eksiksiz ve tam tarafsız
lıkla ve vicdani kanaatlerine göre yerine getirme alış
kanlığını, itiyadını kazanmışlardır. 

Bu bakımdan muhterem arkadaşlarımızın teklifi 
konusunda herhangi bir mütalaaya söz olmaksızın, 
mevcut metnin yeterli olması hususuna iltifatlarını 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gözübüyük. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet Sayın Güray'ın 

önergesi için görüşünüzü lütfeder misiniz efendim?.. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOĞLU — Sayın Başkan; 
Komisyonumuz Sayın Güray'ın önergesine katılı

yor efendim. 
BAŞKAN — Katılıyor. 
Sayın Bakan?.. 
ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT— Sayın 

Başkan; 
2/3 oyla bu işin, itirazın sonuçlandırılması daha 

teminatlı olur kanısındayım. Takdir Yüce Kurulun
dur. Teminat bakımından ben de o noktada katılıyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
BEKİR SAMI DAÇE — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Daçe, soru sormanız mümkün 

değil; bir açıklama için de zaten süre geçmiştir efen
dim. 

Sayın üyeler; 
Aslında bir teminat mı oluyor efendim?,, Bende

nizin de bir endişesini dile getirebilir miyim?.. 
Sayın Daçe, buyurun efendim. Bir kelimeyle lüt

fen. 

BEKİR SAMI DAÇE — Sayın Başkan; 
Bir hususu sormak istiyorum Sayın Komisyondan 

ve Sayın Bakandan. 
Böyle 2/3 ekseriyet usulü getirildiği takdirde bu 

komisyon çalışabilir mi?.. Bu konuda kesin kanaatleri 
var mı efendim?.. 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Sa
yın Başkan; 
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9 kişiyle toplandığına göre, zaten toplanmada esas, I 
bu 11 kişiyle toplanabilir. Biz maddede aşağısını getir
mişiz. Daha yukarı üyeler de gelip iştirak edebilir 
buna. 2/3, 9 kişide 6 kişi fakat biz bunu dersek 5 ki
şiyle olur. Halbuki 7 kişiyle icabında memuriyetten, 
hâkimlikten ihraç kararı veriliyor, yer değiştirme ka
rarı veriliyor. 7 kişiyle verilen 5 oyla bunun halledil
mesi daha tehlikeli gibi gelir bana. Hiç değilse 6 oyla 
olması daha uygun olur 2/3 çoğunlukla. Ben o ba
kımdan realiteye uygun buluyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; 

Sayın Güray'ın önergesine Komisyon ve Hükümet I 
katıldığından kesin olarak önergeyi oylarınıza sunu- I 
yorum efendim. Kabul edenler lütfen işaret buyur- I 
şunlar efendim... Kabul etmeyenler... önerge kabul I 
edilmiştir efendim. I 

Sayın üyeler; I 
6 ncı maddeyi Sayın Güray'ın önergesine uygun I 

olarak değiştirilmiş biçimiyle oylarınıza sunuyorum. I 
Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar. Kabul et- I 
meyenler... 6 ncı madde kabul edilmiştir. I 

7 nci maddeyi okutuyorum. f 
MADDE 7. — 2461 sayılı Hâkim ve Savcılar I 

Yüksek Kurulu Kanununun 20 nci maddesinin üçün- I 
cü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. I 

«Adalet Bakanı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunun ilk toplantısında onaya sunulmak üzere, I 
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde hizmetin ak- I 
şamaması için kadro durumu müsait bulunan bir I 
yargı çevresindeki hâkim veya savcıyı, ihtiyaç duyu- I 
lan başka bir yargı çevresinde görev yapmak üzere, I 
geçici olarak yetkili kılabilir. Geçici yetkili olarak gö- I 
rev yapan hâkim ve savcının Kurulca değiştirilmesi I 
halinde, Kurulun yetkili kılacağı hâkim veya savcı- I 
nın gidip göreve başlamasına kadar, önceki yetkilinin I 
yapmış olduğu işlemler geçerlidir.» I 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen I 
sayın üye?.. Sayın Azgur... Kayıt işlemi bitmiştir efen- I 
dim. I 

Buyurun Sayın Azgur. I 
FUAT AZGUR — Sayın Baştanım, değerli ar-

ikadaşlarım; I 
20 nci maddenin değiştirilmesini öngören bu 7 noi I 

madde Adalet Bakanına, ihtiyaç halinde hâkim ve I 
savcıları yetkili olarak dilediği illere veya ilçelere gön- I 
derme salahiyetini vermektedir. Yani Bakan (Bir ör- I 
nek vermek icap ederse) İstanbul'daki bir hâkimi I 
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eğer ihtiyaç varsa, mesela Kars'ta, Edirne'de, Ada-
na'da veya Van'da yetki ile görevlendirilebilecek, 
Ancak yine maddede, bu konudaki Adalet Bakanının 
vermiş olduğu görev, Kurulun ilk toplantısında Ku
rulun onayına sunulacak. 

Evvelâ hemen şunu arz edeyim iki, sanki Ada
let Bakanı bugün bu konuda bir karar verdi, hemen 
ertesi gün veya o hafta içerisinde Kurul toplandı 
gibi bir hal söz konusu olmamak gerekir, özellik
le yazın tatillerde aşağı yukarı bir ay kanaatime gö
re Kurulun toplanması son derece zor olmaktadır. 
O itibarla bir ay gibi uzun bir süre Kurulun incele
mesinden uzak, sadece Adalet Bakanının görmüş 
olduğu lüzum üzerine bir hâkimi kendi yargı çevre
sinden alıp bir ibaşka çevreye göndermek bu mad
deye göre mümkündür. Asıl benim üzerinde önemle 
durmak istediğim husus şudur: Hatırımda yanlış 
kalmadıysa bu konudaki yetki dört ay süreli bulun
maktadır. Şimdi, Kurulun onayından geçen bu yet
ki işlemine ilgili 'hâkim veya savcı hemen itiraz ede
bilmektedir. Yani meselenin bu konudaki yetki iş
leminin hukuka aykırı olduğunu, mesela eğer ken
disi İstanbul'dan Zonguldak'a gitmiş ise Zonguldak 
çevresinde bir başka ilde kadro fazlası hâkim buluna
bileceğini, bu yetkinin oradaki hâkime verilmesinin 
daha uygun olacağını iddia edebilir. Ama bu konu
daki iddianın İtirazları İnceleme Kurulunda belli bir 
sürede incelenmesine ait maddede hüküm yoktur. 
İtirazları İnceleme Kurulu, bu konudaki ilgilinin iti
razını pekâlâ bekletebilmektedir. Ne zamana kadar?... 
Dört ay geçinceye kadar bekletebilmektedir veya bu 
konuda ilgilinin, yani itiraz eden kişi hakkında Ku
rul tarafından atama işlemi yapıldıktan sonra ele 
almaktadır ve ele aldıktan sonra da artık karar itti
hazına mahal yok demektedir. Çünkü itiraz edilen iş
lemin üzerinden yeni bir işlem geçmiştir; ilk işlem 
yetkiyle ilgilidir, bunun üzerinden kesin atama işlemi 
yapılmıştır, artık yetkiye vaki olan itirazın hiçbir an
lamı kalmamıştır. İlgili hâkim veya savcı bu sefer 
kesin atamaya itiraz etmeye mecbur kalmaktadır. 
Onun için bendeniz önergemde, bu konuda yetkiyle 
vaki görevlendirme üzerine ilgilinin eğer itirazı söz 
konusu olmuş ise İtirazları İnceleme Kurulu iki ay 
içerisinde bu itirazı bir karara bağlasın diyorum. 
Yani dört ayı veya altı ayı beklemek mecburiyeti 
hâsıl olmasın, yetkiyle ilgili ihtilaf yetkinin devam 
ettiği süre içerisinde mutlaka halledilsin diyorum. 

Takdir Yüksek Kurulundur; teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
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Sayın Komisyon, bu maddeyle ilgili açıklamanız 
var mı efendim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — Sayın Başkan, yetkiye taalluk eden iti
razın bu şekilde belirli bir çerçeve içerisine alınma
sını biz doğru görmüyoruz. Tamamen idarî bir iş
lemdir, Kurulun görevleriyle alâkalıdır. Onların yap
tıkları programa göre, çalışma sistemine göre nazara 
alınır. 

Bunun dışında maddeye vaki itirazına gelince 
arkadaşımızın; Anayasanın 159 uncu maddesinin son 
fıkrası ıbu maddeye aynen alınmıştır. Aynıdır, hiç 
farkı yoktur. Bakınız; okuduğum takdirde aynı ol
duğunu görürsünüz. 159'un son fıkrası şöyle: «Ada
let Bakanı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
nun ilk toplantısında onaya sunulmak üzere gecik
mesinde sakınca bulunan hallerde hizmetin aksa
maması için hâkim ve savcıları geçici yetkiyle görev
lendirebilir.» Elimizdeki metin bunu aynen almıştır 
ve buna bir fıkra eklemiştir. O fıkrada da, yetki ve
rilen şahsın görevli 'bulunduğu yerde göreve başla
yıncaya kadar diğer hâkim tarafından yapılmış olan 
işlemlerin vâcib-ül ittiba olduğunu metne almıştır. 

Durum bundan ibarettir, arz ederim; katılamıyo
ruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu... 
FUAT AZOUR — Sayın Başkanım, müsaade 

eder misiniz efendim? 
BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Azgur, 

Hükümetten de soralım da efendim, ondan sonra 
soru faslında madde için soru sorduracağım efen
dim. 

Sayın Bakan, buyurun efendim. 
ADALET BAKANI RltFAT BAYAZIT — Sa

yın Başkanım, eski kanunda değiştirilmeden önce üç 
gün zarfında bunun Kurula getirileceği, Bakanın ve
receği yetkinin, daha doğrusu Bakanlığın vereceği 
yetkinin Kurula getirileceği öngörülüyordu. Bu defa 
Bakanlık değil de Bakana verildi bu, Adalet Ba
kanına. Eskiden Adalet Bakanlığına idi, daha temi
natlı ihale getirildi, Adalet Bakanına verildi. Üç gün
dü, bunu bir defa ilk toplantıya getirdik Kanunu
muzda. Haftada iki defa toplantısı var bu Kurulun. 
Hatırladığıma göre Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu Kanununun 24 üncü maddesine göre yönet
meliklerini hazırlar, ilk kendi yönetmeliklerine göre 
de muntazaman her hafta iki defa toplanır. Lüzum 
görürse Başkan toplantıya çağırır, diğer toplantı gün
lerinden gayri de toplantı yapılır, tik toplantıda 

Adalet Bakanı tarafından lüzum görülen yere yetki 
vermişse, bu yetki tasdik edilmezse zaten hükümsüz
dür; Kurula sunar, Kurul ben bunu tasvip etmi
yorum dedi mi, o arkadaş gitmez, yerinde kalır, git
mişse geri yerine döner. Tatbikatımız böyledir. 

itiraz konusuna gelince; itirazları İnceleme Ku
rulu muayyen zamanlarda toplanır. Yine onun da 
bu Kanunun çıkartmadığımız için biz şimdi toplana
mıyor. Kanunun biran evvel çıkmasını onun için is
tiyoruz; çünkü en aşağı sekiz kişiden toplanmasını 
teklif ediyoruz. Eskiden altı kişiyle toplanılıyordu. 
Yedi arkadaşın verdiği kararı altı arkadaşın incele
mesi biraz garip geliyordu; arkadaşlar buna yaklaş
mıyordu. Aman dedik, 'biran evvel şu kanun çıksın 
dedik; sayenizde kıymetli arkadaşlarımızın oylarıyla 
inşallah çıkacaktır. 

Yetki verildikten sonra incelemeye gelince; itiraz, 
Kurulun her kararına itiraz ikabildir. İnceleme Ku
rulu bu kararları da inceler. Kaldırırsa şayet geri, 
zaten ondan evvel yerine gelir kurul kararı kesindir 
ve bunun için başka bir yargı organına da gitmesine 
imkân yoktur. 

Bu itibarla teklif edilen ve Komisyonca kabul 
edilen madde yerindedir. Takdir Yüce Kumlun
dur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Azgur'dan başka soru sormak isteyen sa

yın üye?... Yok. 
Buyurun Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkan, teşekkür ede

rim. 
Efendim, bendeniz maddenin muhteviyatına iti

raz etmedim, yani maddenin Anayasaya aykırı ol
duğunu da ileri sürmedim, ben önerimde, yetkinin de
vamı süresi içerisinde yetkiye vaki itirazın halledil
mesini önerdim. Şimdi Tasavvur buyurunuz; yetki 
dört ay süreli, itiraz dört ay sonra sonuçlanıyor. Bu
nun yararı olur mu?... Bunu soruyorum efendim. 
Dört ayın geçmesinden sonra İtirazları İnceleme Ku
rulunun yetki hakkındaki itirazı bir (karara bağlama
sının bir yararı olur mu?... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
ADALET BAKANI RİFAT BAYAZIT — Sa

yın Başkanım, Bakan yetki vermiştir, ertesi günü 
toplantıda Kurula arz etmiştir; yedi ikişilik heyet 'bu
nun yetkisini kabul etmiştir. Buna itiraz, artık diğer 
itiraz kurulunun toplandığı güne, müsaade buyursun-



Danışma Meclisi B : 99 10 . 5 . 1983 O : 1 

lar da biz iki güne bir kurul toplarsak bu müessese
leri çalıştıramayız. Biraz da yedi kişilik kurulun ka
rarı da yerine getirilsin. 

Takdir Yüce Kurulundur.; 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler; 
Bu maddeyle ilişkin olarak Sayın Azgur'un bir 

önergesi var, okutuyorum edendim. 

Yüksek Başkanlığa 

Tasarının 7 nci maddesiyle değiştirilen Kanunun 
20 nci maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Fuat AZGUR 

«Geçici yetkiyle görevlendirilen hâkim veya sav
cının İtirazları inceleme Kurulum-, vaki itirazı bu Ku
rulca en geç iki ay içinde kesin karara bağlanır.» 

BAŞKAN — Sayın Azgur'un önergesi üzerinde 
lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 

Önergeye katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz 
efendim?... 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Bir 
noktayı açıklamak suretiyle arz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Sa

yın Başkanım, bazı konularda soruşturmanın seyri
ne göre de yetki verilir. Bu yetki Kuruldan tasdik 
ettirilir. Hakkında hâkim ve savcının takikat var
dır, lüzum gösterilmiştir, Kurula arz edilir hazırlık 
evrakı ve denir ki, böyle bir suç isnat ediliyor; bu
na yetki vereceğiz, görev yerinden başka bir yerde 
çalışsın denilir, deliller üzerine tesir eder. Bu zaman 
da yine kurul karar verecektir. Arkadaşın itirazı o 
tahkikatın sonunda zaten tahkikat biter bitmez ku
rul toplanır, bu yetkinin devam edip etmeyeceğine 
karar verir. Elimizdeki mevcut kanun, süreleri za
ten kısıtlamıştır. Bu bakımdan, biz bu önergeye ka
tılamıyoruz., 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?... 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOĞLU — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Azgur'un öner

gesine Komisyon ve Hükümet katılmadığını beyan 
etmektedir. Önergenin dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... önergenin dik
kate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın üyeler, 7 nci maddeyi Komisyondan gel
diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 7 nci madde kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 8. — 2461 sayılı Hâkimler ve Savcı

lar Yüksek Kurulu Kanununun 7 nci maddesinin ikin
ci fıkrası ile Geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

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

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

8 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... 8 inci madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, Sayın Güray'ın «Bir 9 uncu madde 
ilavesine» ilişkin önergesi var, okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 13.5.1981 tarih 2461 sayılı 
Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının çerçeve 
8 inci maddesinden sonra aşağıdaki maddenin çer
çeve 9 uncu madde olarak düzenlenmesi ve kabulü
nü arz ve teklif ederim. 

IS. Feridun GÜRAY 

Madde 9. — 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu Kanununun 22 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Ödenecek ücret: 
(Madde 22. —r Hâkimler ve Savcılar Yüksek 

Kurulunun asil ve yedek üyelerine aylık ve ödenek
lerinden ayrı olarak her ay 400 gösterge rakamının 
Bütçe Kanunuyla saptanan katsayının çarpımı ile 
bulunacak miktarda tazminat verilir. Bu tazminat, 
damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutu
lamaz. 

BAŞKAN — Sayın Güray, açıklama yapmadan 
evvel «Bir çerçeve 9 uncu madde düzenlenmesi» di
yorsunuz; Başkanlık Divanı zannetti ki, yeni bir 
madde getiriyorsunuz. Oysa, 9 uncu madde ile getir
diğiniz husus halen 2461 sayılı Hâkimler ve Sav
cılar Yüksek Kurulu Kanununun 22 nci maddesini 
değiştirmektedir. Bu nedenle, önergenizi işleme koy
mam mümkün olmayacaktır efendim, müsaade eder
seniz. Çünkü, ne Hükümet teklifinde ne Komisyo
nun getirdiği raporda böyle bir husus yer almamış
tır; affınıza sığınarak işlemden kaldırıyorum efen
dim. 
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Sayın üyeler, 9 uncu maddeyi okutuyorum. 
Yürürlük 
MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz iste

yen sayın üye?... Yok. 
Sayın Hükümet, Sayın Komisyonun bir diyece

ği?... Yok. 
9 uncu maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 9 uncu madde kabul edilmiştir, 

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

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz iste

yen sayın üye?... Yok. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümetin bir diyece

ği?... Yok. 
10 uncu maddeyi Komisyondan geldiği biçimiy

le oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... 10 uncu madde kabul edilmiştir. 

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

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Tasarının tümü kabul 
edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olsun. 

Sayın Bakan, bir diyeceğiniz var mı efendim?... 
Buyurun efendim. 
ADALET BAKANI RtFAT BAY AZIT — Sa

yın Başkan, Danışma Meclisinin çok sayın üyeleri; 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunundaki 

yapılan değişiklikler Anayasanın 159 uncu maddesine 
paralel olarak yapılmıştır; bu konuda yapmış oldu
ğunuz hizmetten dolayı sonsuz şükranlarımı yargı na
mına arz eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan... 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOĞLU — Sayın Başkan, müsaade eder misi
niz?... 

Tasarının 4 üncü maddesinin dördüncü bendinin 
son fıkrasında «Özlük işlemleri» deniyor. Bu bir 
mürettip hatası olmuş; «özlük işleri» tarzında tas
hih buyurursanız iyi olur. 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlık Divanınca bu 
şekilde değiştirilir. Aslında, tabiî yeniden bir işlem 
yapmamız söz konusu değil; tashih olarak, tapaj ha 
tası olarak düzeltiriz efendim. 

Teşekkür ederim efendim. 

2. — Danışma Meclisi Üyesi Necmettin NARLI
OĞLU ve 11 arkadaşının, 5434 Sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. (2/40) (S. Sayısı : 
164) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, kanun tasarı ve tek
lifleriyle, komisyondan gelen işler bölümünün 2 nci 
maddesine geçiyoruz efendim. 

Danışma Meclisi Üyesi Necmettin Narlıoğlu ve 
11 arkadaşının 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkındaki Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu üzerindeki görüşmelere başlıyo
ruz. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet lütfen yerini 
alsın efendim.; 

Komisyon ve Hükümet hazır, yetki belgesi ta
mam. 

Teklif biraz eski bir tarihi kapsadığı için, bu ara
da Bütçe - Plan Komisyonunun . da benimsemeye 
ilişkin yazısı mevcut. 

Sayın üyeler, teklife ilişkin raporun okunup okun
maması hususunu oylarınıza sunuyorum. Okunması
nı kabul edenler... Kabul etmeyenler... Okunması ka
bul edilmemiştir efendim. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet Teklifle ilgili 
bir açıklamanız?.... Yok. 

Sayın üyeler, teklifin tümü üzerinde söz isteyen 
arkadaşlarımız lütfen adlarını yazdırsınlar. 

Söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Teklif sahibi olarak Sayın Narlıoğlu, buyurun 

efendim. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; 
önce, dün akşamki tavrımdan dolayı özür dile

rim. 
Şimdi, teklif hakkındaki kısa görüşümü açıklıyo

rum. Teklifimiz Gedikli Zabitan Kanununa tabi ge
dikli subaylarla ilgilidir. Gedikli subaylar, subaylar
la astsubaylar arasında yer alırlar; bunlar dördüncü 
kademe astsubaylardan daha kıdemlidirler. 

5802 sayılı Astsubay Kanununun geçici 3 üncü 
maddesi deniz ve hava sınıflarında görevli gedikli 
subaylardan isteyenlerin astsubay sınıfına geçmele-

(1) 164 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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rini kabul etti ve geçmek istemeyenler hakkında Ge
dikli Zabitan Kanunu ile Memurin ve Mensubini 
Askeriye Maaş ve Tahsisatına Dair Kanun hüküm
lerinin uygulanmasına devam olundu. 

Gedikli subaylardan emekli olanlar 1101 sayılı 
Kanunun uygulanması sonucunda astsubaydan en 
ıkıdemlisine tanınan aylık miktarına tekabül eden 
dereceye getirildiler; sonra, 926 sayılı Tünk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununa göre ise 5 inci de
receye; 1.3.1971 tarihinde 3 üncü derecenin birinci 
kademesine intibak ettirildiler. 2260 sayılı Kanun 
çıktıktan sonra 1.3.1979'da Türk Silahlı Kuvvetleri 
kadrolarında çalışanların kazanılmış hak aylıkları 
bir derece yükseltildi, 'bu tarihten önce emekli olan
lar da bir derece aldılar. Bu Kanun gereğince, adı 
geçen gedikli subaylar 2 nci derecenin ıbirinci ka
demesine getirildiler. 

İşte Teklifimiz, deniz ve hava sınıflarında görevli 
gedikli subaylardan astsubay sınıfına geçmemiş olan
ların emeklilik derecelerinin 2 nci derecenin son ka
demesine götürülmesinden ibarettir. 

Tasvibinize arz eder saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Narlıoğlu. 
Sayın üyeler, Teklifin maddelerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki Ek Geçici Mad
de eklenmiştir., 

EK GEÇİCİ MADDE — Deniz ve Hava sınıfla
rında görevli bulunan gedikli subaylardan, 2.7.1951 
tarihli ve 5802 sayılı Astsubay Kanununun Geçici 
3 üncü maddesi uyarınca, astsubay sınıfına geçmemiş 
olanlara ve bunlardan ölenlerin dul ve yetimlerine 
bağlanan aylıklar, 2 nci derecenin son kademesinin 
emekli göstergesi esas alınarak ödenir. 

Bunlara ayrıca 19.2.1980 tarihli ve 2260 sayılı Ka
nun hükümleri uygulanmaz. 

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

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet; bir diyeceği
niz var mı?... Yok. 

1 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Madde ıkaibul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADÖE 2. — Bu Kanun yayımı tarihini takip 

:den aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 

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

var mı?... Yok. 
2 nci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

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

rütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?... 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Bir hususu arz et

mek istiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Meclisimizin ka

nun yapma tekniği, tedvini cümlesinden olarak, «Bu 
Kanun hükümlerini» şeklinde düzenliyorduk. Bunu 
da ona göre düzenlersek uygun olacaktır. Arz ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet katılıyor mu

sunuz?... Katılıyorlar. 
Sayın üyeler; 3 üncü maddeyi, Sayın Uzunoğ-

lu'nun teklifine Komisyon ve Hükümet de katılmış 
olmakla, «Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kuru
lu yürütür.» biçiminde oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

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

Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Teklif kabul edilmiş
tir, hayırlı ve uğurlu olsun. (Alkışlar) 

3. — 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanu
nunun 264 üncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silah
lar, Patlayıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletle
rin Teslimi Hakkında 2305 Sayılı Kanuna Bir Ek Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru. (1/583) (S. Sayısı : 325) (1) 

«(1) 325 sıra sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir.» 
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BAŞKAN — Sayın üyeler; gündemimizin «Ka
nun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen iş
ler» bölümünün üçüncü sırasında yer alan, 6136 sa
yılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hak
kında Kanun ile Türk Ceza Kanununun 264 üncü 
Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Patlayıcı Mad
deler, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin Teslimi Hak
kında 2305 sayılı Kanuna Bir Ek Geçici Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu üzerinde 
görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet lütfen yeri
ni alsın efendim... 

'Komisyon ve Hükümet hazır. 
Hükümet temsilcisinin yetki belgesi tamam. 
Raporun okunup, okunmaması hususunu oyları

nıza sunuyorum. Okunmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilme
miştir. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Tümü üzerinde söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon; Tasarının bir açık
laması yapılacak mı? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Evet 
efendim. 

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

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanununun 
264 üncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Pat
layıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin Tes
limi Hakkında 2305 sayılı Kanuna Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısındaki 
amaç; yüksek malumlarınız olduğu gibi, 2305 Sa
yılı Yasa uyarınca 6136 Sayılı Yasa kapsamına gi
ren ateşli silahlar ve mermiler ile Türk Ceza Ka
nununun 264 üncü maddesinde belirtilen dinamit, 
bomba ve buna benzer yıkıcı ve öldürücü alet, barut 
ve benzeri ateşli eczaları ruhsatsız olarak bulundu
ranlar, bunları mahallî, askerî ve mülkî makamlara 
teslim etmişlerdi. Teslim edilen ruhsatsız silahlar ile 
mühimmat, 2469 Sayılı Yasayla Devlet malı haline 
gelmiş ve 'bunlar, 6136 Sayılı ve 1176 Sayılı Yasalar 
uyarınca işlem yapılmak üzere Millî Savunma Ba
kanlığı emrine verilmişti. 

Söz konusu silah ve mühimmatı teslim edenler, 
yerlerini bildirenler ile güvenlik kuvvetleri veya di
ğer yetkililerce bulundurulabilecek yerlere bırakmak 
suretiyle terk edenler hakkında takibat yapılmayaca
ğı hükmolmuş, cezaların yerine getirilemeyeceği, ka
nunî sonuçlarının ortadan kalkacağı da 2583 sayılı 
Yasayla hükme bağlanmış, silah ve mühimmatın mü
saderesinde kolaylıklar sağlanmıştı; 'bunlar malum
larınızdır. 

Ayrıca, 2305 sayılı Yasanın uygulanmasında, yet
kili makamlara teslim edilen silahlar, her ne halde 
olursa olsun ve her ne şekilde teslim edilirse edilsin, 
ruhsatsız silah işlemine tabi tutulmuş ve Kara Kuv
vetleri Komutanlığının ilgili yerlerinde depolanmış, 
tasnif edilmiş, bakım ve onarım işlemlerinin yapıl
masına 'başlanmıştır. 

Ancak, 2305 sayılı Yasa yürürlüğe girdikten son
ra bir kısım ruhsatlı silah sahihi vatandaşlarımız, 
ruhsatlı silahlarını yanlışlıkla veya diğer başka se
beplerle ve nedenlerle yetkili mercilere teslim etmiş
lerdi. Bunlardan bazıları zaman zaman yaptıkları 
müracaatlarla, teslim ettikleri silahları geri istemek
tedirler. Takdir 'buyurursunuz ki, bunların iadesi ol
dukça güçtür. Halen kendiliğinden silahlarını teslim 
eden vatandaşlarımızın bu silahlarının miktarı muh
temelen 800 ile 1000 adet arasında bir rakama ulaş
maktadır. Bunlar arasından ruhsatlı silahları bulup 
çıkarmak çok zortiur; çünkü elde ettiğimiz bilgilere 
göre bugün silahların depolardaki mevcudu 90 bin 
ile 100 bin arasında değişmektedir. 

Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilen 
silahların bir 'kısmının bakımı, onarımı ve tadiline 
haşlanmıştır; bir kısmı tahrip ve yok edilmiştir; bir 
kısmı da 1176 sayılı Kanuna ve 6136 sayılı Kanu
nun 10 uncu maddesine göre bakanlıklara ve kamu 
kuruluşlarnıa kadro silahı olarak verilmişlerdir. Ruh
satlı olup bu gruba girenleri iade etmekte pek tabiî 
'büyük zorluklar vardır. 

Bu silahların bedelini ödemek veya onların ye
rine 'bir başka silah vermek de, kamuoyunda birta
kım yanlış anlamalara sebep olabilir ve gerçekten 
bunun da uygulaması bugünkü şartlarda oldukça 
güçtür. 

Silahlarını bu tarzda ve yanlışlıkla verdiğini iddia 
ederek iadesini isteyenlerden büyük bir kısmı, bu si
lahları verdikten 'bir süre sonra da ruhsatlarını çı
kartmışlardır ve böylece ruhsat almışlardır. 

Arz ettiğim 'bu nedenlerle, 2305 sayılı Yasa uya
rınca halktan toplanan silahların kapsamına ruhsatlı 
silahlarını teslim edenlerin de alınması Hükümetimiz-
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ce uygun görülmüştür. Bu gerçekten bir uygulama
nın güçlüğünü ortadan kaldırmak ve Hükümetin ıs
rarla üzerinde durduğu ve faydasına inandığı bir ko
nu olduğu için bu Tasarı huzurlarınıza getirilmiştir. 
Mesele kısaca bundan ibarettir. 

Konuyu hepinizin yardımlarnıa ve görüşlerine 
arz eder, bu vesileyle saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Tasarının tümü üzerinde Sayın öztüfkten başka 

söz isteyen sayın üyemiz?.. Sayın öztürk ve Sayın 
Tutum söz istemişlerdir. Kayıt işlemi bitmiştir. 

Sayın öztürk; buyurun efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Konuya girmeden önce bir usulî konuda naçiza

ne düşüncemi arz etmek istiyorum. Mesele latife de
ğildir. Gençler için düzenlenen bir yarışa bizim gibi 
50'sini aşkın kişilerin katılması son derece güçtür. 
Başkanlığımız yarışı öylesine tutturmuştur ki, yarışta 
derece alma umudumuz olmadığı için yarışı terk et
mek zorundayız. Bir günde mevzuları kapsayacak 
biçimi 'bile, 'bu fırsatı bile vermeyen bir yönetim uy
gulanmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım... 
BAŞKAN — Sayın Öztürk... 
KÂZIM ÖZTÜRK — Söz istediğimiz zaman... 
BAŞKAN — Sayın öztürk; müsaade eder misi

niz? 
KÂZIM ÖZTÜRK — Cümlemi bitireyim Sayın 

Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın öztürk; usul hakkında söz 
istemediniz. Kanun Tasarısının tümü üzerinde görüş 
'bildirmek üzere kürsüye geldiniz. Lütfen usulî bir 
işleme girmeyin ve lütfen konuşmanızı buna göre 
sürdürün efendim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım; müsaa
de eder misiniz ki, fikirlerimi bu Tasarıya bağlaya
cağım? 

BAŞKAN — Lütfen evvela bu Tasarıdan bah
sedin de, fikirlerinizi buna göre bağlayın efendim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Söz istediğim zaman Sa
yın Başkanımız, «Söz istemi bitmiştir» diyerek kes
tiği için, bu korku içinde, raporun okunup, okun
maması kesin karara 'bağlandıktan sonra hemen söz 
istediğimde, Sayın Başkan, «Nedir bu aceleniz?..» 
diyen bir tavırla, yani, konuşmayı bir kusur olarak 
telakki eder hale geldi. Konuşurken hakikaten kor
kar hale geldik arkadaşlar. Burada en iyi şartlarla 
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kanun çıkarıyoruz, en iyi şartlara haiziz. Binaena
leyh, Riyasetten istirhamım, kanunların görüşülme
sinde gerekli fırsat ve zaman verilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, bu kısa arzımı, Riyaset 
sadece bir serzeniş olarak kabul buyursunlar. Gere
ğini yaparlarsa minnettar kalırım. 

önümüze gelen Tasarı, halktan toplanan ateşli 
silahlar ve bıçakların Devlete mal edilen, Devletin 
eline geçen ve 12 Eylülden hemen sonra 25.9.1980 
tarihinde çıkarılan 2305 sayılı Yasa ile devlete tes
lim edilen silahların bir kısmının ne türlü bir mua
meleye ta'bi tutulacağını saptayan bir Tasarıdır. 

Değerli arkadaşlarım, özlemini duyduğu, koru
yucu ve kollayıcı Devletinin gür sesini duymanın he
yecanı içinde, ruhsatlı veya ruhsatsız tüm silahla
rını Devlete teslim etmede ve güvenilir Devletine sı
ğınmada vatandaşın gösterdiği büyük gayret ve gü
veni bir noktada cezalandırma gi'bi hir durumla kar
şı karşıyayız. 

Değerli arkadaşlarım, raporumuz okunmamıştır. 
Rapordaki genel gerekçeden sizlere arzım olacak
tır. «2305 sayılı Yasanın uygulanmasında yetkili ma
kamlara teslim edilen silahlar her ne şekilde teslim 
edilirse edilsin, ruhsatsız silah işlemine tabi tutul
ması gerektiği düşünülerek..» dikkatinizi çekiyorum. 
«düşünülerek» deniliyor. Devam ediyorum okuma
ya: «..Kara Kuvvetleri Komutanlığının ilgili kade
melerinde depolanmış, tasnif, bakım, onarım ve ta
dil işlemlerine başlanmıştır. Ancak, 2305 sayılı yasa 
yürürlüğe girdikten sonra bir kısım ruhsatlı silah sa
hibi, ruhsatlı silahlarını yanlışlıkla veya başka ne
denlerle yetkili mercilere teslim etmişlerdir. Bu şe
kilde silahlarını teslim edenlerden bazıları, zaman 
zaman yaptıkları müracaatlarda teslim ettikleri silah
ların iadesini talep etmektedirler. Ruhsatlı silahlarını 
yanlışlıkla veya başka nedenlerle yetkili makamlara 
teslim edenlere silahlarını iade etme konusunda aşa
ğıdaki güçlerle karşı karşıyayız. 

a) Halkın, kendiliğinden teslim ettiği silahları 
teslim etmek zordur.» Hepsini arz etmiyorum kısaca 
değiniyorum. Fiilî zorluk hukuku bertaraf etmez 
arkadaşlar. 

İkincisi «Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim 
edilen silahların 'bir kısmı bakım, onarım ve tadili 
bakımından tahrip edilmiştir veya edilmektedir. Bu 
silahların bir kısmı 1176 sayılı Yasa uyarınca, bir 
kısmı da 6136 sayılı Yasanın 10 uncu maddesi ge
reğince diğer bakanlık ve kurumlara kadro silahı 
olarak teslim edilmiştir. 
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Ruhsatlı olup iadesi istenen silahların bu grup
lara girenleri iade etmek mümkün değildir. Aynen 
iadesi mümkün olmayan silahların yerine, müracaat 
sahibine aynı tipte silah vermek veya muayyen bir 
ücret ödemek de kamuoyunda yanlış yorumlara ne
den olabilir.» üçüncü sebep de bu. 

«...Silahını yanlışlıkla verdiğini ve iadesini talep 
edenlerin büyük bir kısmının silahını teslimden son
ra yeni ruhsat aldığı anlaşılmıştır..» Bu şekilde dört 
sebep ileri sürülerek silahların iade edilemeyeceği 
söylenmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 12 Eylül yönetimi, huku
kun içinde gelmiş ve daima hukukun içinde kalmış
tır. Parası ile satın aldığı silahını, Devletin çağrısı 
üzerine ve yapılan bu çağrının anlaşılamaması nede
niyle silahını vesika mukabili Devlete teslim eden, 
elinde ruhsatı bulunan kişinin silahını Devlet malı 
saymanın hiçbir hukukî dayanağı yoktur. Devlete 
olan güven, mülkiyete olan saygı burada zedelen
mektedir. 

Binaenaleyh, yukarıda arz ettiğim her dört şıkta 
da sadece ortada olan fiilî ifkânsızlıktır. Silahla
rın bir kısmı kadro silahı olarak dağıtılmış, bir kısmı 
da imha olunmuştur. Vatandaşın ruhsatı elinde, tes
lim, tesellüm belgesi elindedir. Silahın değeri belli
dir. Böylesine, Orduya, örfî idare komutanlıklarına 
teslim edilen silahın aynen iadesi mümkün değilse, 
nakten tazmini mümkündür. 

Halk arasında ne gibi bir yanlış anlama doğura
cağını da cidden anlamakta güçlük çekiyorum. 

ALt DİKMEN — Biz anlatırız. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Kendi parası ile satın alı

nan bir silahın, Devlet tarafından bedelinin ödenme
sinde ne türlü 'bir sakınca olabilirdi?.. Kaldı ki, bu 
silahların toplanmasından sonra, silah vesikasının 
ne surette verileceği yeniden düzenlenmiş ve bir ni
zama bağlanmıştır. Eğer silah alma yetkisinde değil
se zaten silahı iade olunamaz. Ama, ruhsatlı, yasalar 
gereğince bütün formaliteleri ve gereğini yerine geti
rip silahını almış ise bu kişi, Devlete bu silah için «Bun
dan böyle artık vesikalı silah taşıma statüsünü kaybet
tiniz. Silah taşıyamazsınız. O halde silahınızın bedeli 
buradadır, buyurun silahın bedelini» deyip silahı Dev
lete mal etmek lazımdır. Aksi halde arkadaşlarım, 
tanrı bizi «Silahlarınızı teslim edin» çağrısına bir ke
re daha mecbur etmesin, ama vatandaşın Devlete 
olan güvenini, bir kanun vesilesiyle ve hukukun genel 
prensiplerini ihlal ederek, bu neviden bir Devlet malı 
saymanın büyük sakıncaları olacağını düşünüyorum. 

Bu amaçla bir önerge takdim ettim. Mesele gayet 
basittir. O günün heyecanı ve kendine sahip Devle
tin sesini duyan vatandaşın heyecanı ile yapılan çağrı, 
yanlış anlaşımış, ruhsatlı silahını yetkili makamlara 
vatandaş teslim etmiştir. Bu silahını bugün geri iste
mektedir. Eğer silah taşıma yetkisine sahipse, silahı 
verilir. Fiilî imkânsızlık varsa, Devlet bunların bede
lini öder. Böylece hem mülkiyet haklan ihlal edilme
miş olur, hem hukuk zedelenmemiş olur. 

Küçük bir meselede, hukukun dışına taşmanın 
gereksiz olduğuna inanıyor ve bu düşüncelerle saygı
larımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın Tutum, buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım. 
Aslında, kişisel olarak hiç hoşlanmadığım, olduk

ça sevimsiz bir konuda ve itiraz edeyim ki, teknik 
yönden de hemen hemen bir bilgi sahibi bulunmadı
ğım silahlar konusunda konuşmak mecburiyetinde 
kalışımın nedenini evvela açıklamakla söze başlaya
cağım. 

Danışmanlık sorumluluğumun bir gereği olarak, 
genel hukuk ilkelerine, Anayasanın en önemli ilkele
rine aykırı bir teklif veya tasarı söz konusu öldüğün
de, sanıyorum, bu konudaki fikirlerimizi bir danış
man olarak apaçık, inandığımız gibi, danışmanlık yap
tığımız üst makama arz etmekte sayısız yararlar ol
duğu düşüncesiyle bu sözü almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, çok basit olarak meseleyi 
şöyle görüyorum: 

İdare dediğimiz makam, çeşitli imtiyazlarla dona
tılmış. Bu imtiyazların, yetkilerin başında ruhsat ver
me yetkisi gelir. Ruhsat, bir şeye cevaz vermektir. 
îdare, hiçbir zaman gayrimeşru bir şeye ruhsat ver
mez. Eğer idare bir şeye ruhsat vermişse meşrudur. 

Şimdi, ruhsatlı olan ve yasa önünde meşru olan 
bir nesneyi Devlet şu veya bu şekilde kendisine inti
kali ettiği anda, ortada apaçık bir geri isteme, apaçık 
bir yanlışlığın düzeltilmesi gibi bir taleple karşı kar
şıya geldiği halde, sırf bazı güçlükleri dikkate alarak 
vatandaşın yine idarece verilmiş bir cevaz ve bir ka
rara istinaden sahip olduğu bir malı geri vermiyorum 
diyor. 

Şimdi eğer, halkın kendiliğinden teslim ettiği si
lahların miktarı büyük boyutlara ulaşmış ise ve bun
ların arasında ruhsatlı olanların bulunup çıkarılması 
imkânsız ise; (Bunun altını çiziyorum) çünkü bura
da «Bunların bulunup ortaya çıkarılması zordur» di
yor. Ben hukuk literatüründe bugüne kadar idarenin 
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kendi zaafını bir kanun gerekçesi haline getirdiğine 
tanık olmadım. Çünkü, demek istiyor ki, idare, bunu 
yapmakta zorlukla karşılaşacak. Gayet tabiî ki zor; 
idare kolay bir iş değildir; idare güç bir iştir, imkân
sız deseydi anlardım. Fiilî imkânsızlık daima hukuk
ta yeri olan ve fiilî imkânsızlık olması halinde huku
ken bu imkânsızlığın ortaya çıkardığı durumun telafi 
edilmesini mümkün kılan sayısız düzenlemeler var
dır. Burada «zordur» diyor, «imkânsızdır» demiyor. 

İkincisi : «Aynen iadesi mümkün olmayan silah
lar yerine, müracaatı haklı görülenlere ayrı tipte si
lah vermek veya muayyen bir ücret ödemek kamu
oyunda yanlış yorumlara sebep olabilir...» Doğrusu 
bir kamuoyu yorumcusu ve kamuoyu uzmanı olma
dığım için bunun ne anlama geleceğini bilemiyorum; 
ama idareye güvenerek, idarenin sesine kulak vere
rek, sadık bir vatandaş olarak götürüp bu şekilde 
meşru ve yasa nezdinde haklı olan bir karara, bir 
ruhsata dayanarak almış olduğu bir silahı teslim eden 
kişiye bu güvenini ortadan kaldıracak bir kanun, 
sanıyorum ki, burada, kamuoyunda bahsedildiği şe
kilde yanlış yorumlara neden olabilir. 

Ben Anayasa açısından durumu şöyle görüyorum. 
125 inci maddede «idare, kendi eylem ve işlemlerin
den doğan zararı ödemekle yükümlüdür.» İdare di
yor ki, ben bunu sana geri veremiyorum, çünkü fiilî 
imkânsızlık var veya çok güçlük var, fiilî imkânsız
lığa yakın derecede güçlük var; mümkün. Buna de
necek bir şey yok. Gerçekten öyleyse doğrudur, ona 
bir itirazımız yok. Çünkü bilemeyiz, idare kendisi bi
lir onu. Eğer hakikaten idare böyle bir güçlük için
deyse, bu güçlüğün sonucunda da elbette ki, vatan
daşla kendi arasında ortaya çıkan bir ilişkide hukukî 
ilişkiyi göz ardı edemez ve burada eğer fiilî imkân
sızlık var ise, bahsettikleri şekilde Anayasanın 125 in
ci maddesinin de gereği olarak, kendi eylem ve işle
minden doğan bir zararı da ödemekle yükümlüdür. 
Bu çok açık ve seçiktir. 

Binaenaleyh, Anayasanın 125 inci maddesinin son 
fıkrasının gereği olarak bu tasarının reddedilmesi ge
rekmektedir. Saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Komisyon, cevabınızı lütfeder misiniz efen

dim?... 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Sayın 
Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Her iki arkadaşımıza da teşekkür ediyorum hu
zurlarınızda. Burada her iki arkadaşımızın konuşma
larından anladığımız hususun anaespris'i, bu silahların 
devlete mal edilebilmesi için belirli bir bedelin va
tandaşa tediyesi konusunda toplanıyor. 

Gerçekten bunu herkes canı gönülden arzu eder; 
fakat silah tek bir silah değildir; muhtelif silahlar var
dır. Bunların takdiri gerçekten bugün uygulamada 
mümkün olduğu kadar güç olan bir husustur. Bu 
nedenle bunu idarenin tespit etmesi birçok yorum
lara sebep olabilir. Tek bir silah olsa bedeli takdiri 
bir şeyle yapılabilir. Değişik silahların takdiri ger
çekten güçtür. 

Şimdi Sayın Hükümet Temsilcisi bu konuda size 
daha detaylı bir bilgi verecek efendim; teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Hükümet, buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

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

Silah bedellerinin sahiplerine iadesi konusu söz 
konusu olduğunda verilecek paranın miktarını tes
pit etmekte güçlüklerle karşılaşılacak, adil bir çözüm 
tarzı bulmak çok zor olacaktır. Zira, silahlar cins, çap, 
kalite, bakım durumu, tarihî kıymeti haiz olması ve 
diğer ölçüler bakımından çok değişik nitelikleri sa
hip 'bulunduklarından, parasal değer açısından aynı 
keyfe konamaz. Ayrıca, silahların parasal değerlen
dirmeye ta'bi tutulması da zaman alacaktır. 

Bir fikir vermesi bakımından; Makine Kimya En
düstrisi Kurumunun 1979 - 1983 yılları arasında 7.62 
milimetre ve 9 milimetre çapındaki tabanca fiyatları 
şu şekilde tespit edilmiştir : 1979 yılında 1 tabanca 
fiyatı evvela 6 bin lira; bilahara yine 1979 yılında 
7 950 lira. Yine 1979 yılında 15 250 lira. 1 Eylül 
1980'den önce 18 250 lira. 1980'den 1982 sonuna ka
dar 35 bin lira. Halen 50 bin lira. ' 

Şu durum karşısında, silahlar belli olmadığına gö
re, hangi ölçü alınacaktır, ne miktar para ödenecek
tir?... Takdirlerinize arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldıran. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, bir sorum 

var efendim. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz mad

delere geçelim de, o zaman soruları rahatlıkla sora
caksınız. 

Sayın üyeler, Tasarının tümü üzerindeki görüşme
ler tamamlanmıştır. 
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Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo- I 
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere j 
geçilmesi kabul edilmiştir. İl 

1 inci maddeyi okutuyorum : |j 

6136 Sayılı Ateşli »ilahlar ve Bıçaklar ile Diğer Alet- f 
ler Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanununun 264 
üncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Patlayıcı 
Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin Teslimi Hak
kında 2305 Sayılı Kanuna Bir Ek Geçci Madde Ek- I 

lenımesline Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 25 Eylül 1980 tarihli ve 2305 sa- ; 
yılı Kanuna aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir, j 

«BK GEÇİCİ MADDE 2. — IBu Kanunun bi- | 
rinci maddesinde sayılan ve mahallî askerî veya rnül- ! 
kî makamlara teslim edilmiş bulunan her türlü silah j 
ve patlayıcı maddeler ile diğer aletler; mahallî aske- j 
rî veya mülkî makamlara tevdii anında sahiplerinin j 
ruhsatları bulunsa dahi devlet malı sayılırlar; bu silah i 
ve mühimmat ilgili makamlarca bir tutanak karşı- j 
lığında 6136 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ve 1176 i 
sayılı Kanun uyarınca işlem yapılmak üzere Millî 
Savunma 'Bakanlığı emrine verilir.» I 

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

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, b'ir diyeceği
niz var mı efendim?.. Yok. 

Sayın üyeler, sayın Hazer'in sorusu vardı; başka 
soru sormak isteyen arkadaşımız var mı?. 

İSA VARDAL — Sayın Başkan, ben de soru 
sormak istiyorum. I 

M. ALI ÖZTÜRK TEKELİ — Sayın Başkan, 
soru. J 

BAŞKAN — Sayın Vardal, Sayın Tekeli; üç ar
kadaşımızı yazdım efendim. 

Buyurun Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; I 

Bir hususu öğrenmek için soracağım; Hükümet Tem
silcisi ve Komisyon Sözcüsü bu silahların tesl'irnindeki 
güçlükleri izah ettiler; fakat ruhsatlı, sahibi belli, müra
caatı da yapılmış olan silahlar vardır. Bunları Öbür 
silahlarla aynı muameleye tabi tutmak hukuk bakı
mından nasıl izah olunabilir?. Bunun cevabını rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, hanginiz cevap 

vereceksiniz efendim?... 
Buyurun Sayın Yıldıran. I 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN — Sa
yın Başkan, toplanan ve ele geçirilen silahların adet 
olarak ele alındığında, halktan toplanan silah mik
tarı 183 606 adettir. Zoralım yoluyla ve arazide açık
ta veya gömülü buluntu olarak ele geçirilen silahla
rın toplamı ise, 636 571 adet olup halen Kara Kuv
vetleri Komutanlığının depolarında bulunan toplam 
silah miktarı 821 170 adettir. Mühimmat miktarı ise, 
5 milyon 350 bin adede ulaşmıştır. Miktarı büyük 
rakamlara ulaşan bu silahların arasından ruhsatlı si
lahların bulunup çıkarılması güçlüğü ortadadır. 

Takdirlerinize arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldıran. 
Sayın Vardal, buyurun efendim. 
İSA VARDAL — Teşekkür ederim Sayın Baş

kanım. 
12 Eylül 1980'den sonra, evvelce milletvekillerinin 

sahip oldukları ruhsatsız veya ruhsatlı tabancaların, 
beyan üzerine taşınmasına müsaade edilmiştir. Bila-
hara 12 Eylül'den sonra Millî Güvenlik Konseyi 
çıkardığı bir kanunla, bu şekilde beyan usulüne gö
re taşıma izni verilen milletvekillerinin tabancalarının 
taşınabilmesi için yeniden valiliklerden izin alınma
sını, eğer o milletvekilinin taşımaya ehil olmadığı, 
yani kanunen ehil olmadığı anlaşılanların ise, belli bir 
ücret mukabili tabancalarına el konulmasına karar 
verilmişti. Sayın Hükümet bu konuda ne derler?... 

O zaman Millî Güvenlik Konseyinin yapmış ol
duğu tasarruf ile şimdi Tasarıda getirilen tasarruf 
arasında bir çelişki yok mudur?. Bu konuda bilgi ve
rirlerse memnun olacağım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederirn Sayın Vardal, 
Sayın Hükümet, buyurun efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN — Böy
le bir karardan malumattar değiliz efendim. Uygu
lamayı da bilmiyoruz. Şu andaki Tasarı ile bağlıyız. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Tekeli, buyurun efendim. 
M. ALI ÖZTÜRK TEKELİ — Efendim; Sayın 

Hazer'in sorduğu soruyu ben biraz daha açarak sor
mak istiyorum. 

Devletine güvenerek ruhsatlı silahını veren vatan
daş hakikaten hukuk kuralları içerisinde geriye is
temektedir. Bu bir mekanizmaya bağlıdır. O şahsa, 
taşıması veya evinde bulundurmasına gerek varsa 
verilebilmektedir. 
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Şimdi benim soracağım; Devletine ruhsatlı sila
hını kaç vatandaş teslim etmiştir?. 

(İkincisi; 'bu ruhsatlı olan silahlar diğer bütün 
teröristlerden de-toplanan silahlarla birlikte mi bir 
depoya konmuştur?. Bunlar ayrıca bir muameleye ta
bi tutulmuşlar mıdır?. Tutulmuşlarsa, isteyen hak sa
hiplerine geri verilebilir mi?. 

Teşekkür ederim efendim?. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tekeli. 
Oldukça içice sorular oldu; ama Sayın Hükü

met, buyurun efendim. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN — Sa
yın Başkanım; ruhsatlı olarak teslim edilen silah mik
tarını öğrenmek amacıyla şahısların müracaat etme
leri istenmiş; müracaat edenlerin toplamı 910 'k'işi 
olduğu tespit edilmiştir. Dilekçeler üzerinde yapılan 
değerlendirmede aşağıdaki belirtilen durum ortaya 
çıkmıştır. 

1. Şahısların beyanı dikkate alınarak 498 kişinin 
ruhsatları var kabul edilmiştir. Dilekçelerin bir kıs
mında ruhsat fotokopileri mevcut olup, bulunmayan
larda ise şahsın beyanı dikkate alınmıştır. Beyana 
müstenit ruhsatlı kabul edilenlerin gerçekten silahla
rın ruhsatlı olup olmadıkları teyide muhtaçtır. 

2. İlaveten 207 adet dilekçenin sahibine menşe 
belgesine sahip olduğu belirlenmiş, bunlardan taşıma 
ruhsatına sahip olanlardan bazılarının ruhsatını yeni
lemek için 2305 sayılı Yasa çıkmadan müracaat et
tiği; bir kısmının ise, taşıma ruhsatlarını 2305 sayılı 
Yasa yürürlüğe girdikten sonra yeniledikleri anlaşıl
mıştır. 

3. Geriye kalan 205 adet dilekçeyi ise, menşe 
belgesi veya ruhsatını kanıtlayacak delillere sahip ol
madan müracaat edenler teşkil etmektedir. 

Toplam 910 adet dilekçe, ruhsat sahihi olup da 
silahını teslim edenlerin sayısını tespit için bîr kıstas 
değildir. Ruhsatlı silahların sahiplerine iadesi veya 
bunların paralarının karşılanması şeklinde bir yasal 
düzenlemeye gidildiği takdirde silahını Devlete hedi
ye veya terk etmek niyetiyle teslim eden şahıslar dahi, 
silahlarını geri almak isteyebilirler. Bu durumda ruh
satlı silah sahiplerinin miktarı 910 rakamından çok 
daha fazla olacaktır. 

Silahlar muhtelif depolarda bulunmaktadır, bir 
depoda değildir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldıran. 
Sayın üyeler; madde üzerindeki görüşmeler bit

miştir. 

I Bu maddeyle ilgili önergeler var, okutuyorum 
efendim : 

Yüksek Başkanlığa 
325 Sıra Sayılı Tasarının birinci maddesiyle düzen

lenen ek geçici 2 nci maddedeki «Sahiplerinin ruh-
I safları bulunsa dahi» ifadesinin çıkarılmasını ve aşa

ğıdaki metnin maddeye ikinci fıkra olarak ilavesini 
I arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Kâzım ÖZTÜRK 

I «Ancak toplanan ruhsatlı silahlar talep vukuunda 
I sahiplerine iade olunur, ladesine imkân 'bulunmayan 
I hallerde silah sahihine ruhsatına uygun bir silah ve-
I rilir veya takdir olunan bedeli ödenir. 
I Danışma Meclisi Başkanlığına 
I Görüşülmekte olan Ek Geçici 2 nci maddeye aşa-
I ğıdaki fıkranın eklenmesi saygı ile arz olunur. 

S. Feridun GÜRAY 

I «Altı ay içinde başvurulduğunda, yivsiz av tüfek-
I leri için gerekli ruhsat verilir ve adlî mercilerce el kö-
I nulmuş olanlar sahiplerine iade edilir. 
I BAŞKAN — Sayın Öztürk, açıklamanız olacak. 
I Buyurun efendim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, değerli 
I arkadaşlarım; 

I Esasında bir maddeden ibaret olan bu Tasarının 
I geneli üzerinde konuşurken genel fikirleri arz etmiş-
I tim; ancak ne var ki, Hükümet Sözcüsünün kıymet 
I takdirindeki çektiği güçlüğü bertaraf etmek için öner-
I gemin son kısmına «Takdir olunan bedelleri ödenir» 
I demek suretiyle eğer bu sözlü ibaremi Riyaset de ka-
I bul ederse, «Takdir olunan bedeller ödenir» demek 
I suretiyle hem hukuk içinde kalmış olacağız, hem de 
I vatandaşın Devlete olan yüce güvenine gölge düşür-
1 memiş olacağız hukukun genel ilkeleri içinde kala-
I cağız. Bugüne kadar hu ilkelerden hiç çıkmadık. Za-
I man zaman «İhtilal yönetimi» diye vasıflandırılan ve 
I bendenizin daima «Kurucu iktidar» dediğim 12 Ey-
I lül Yönetimi daima hukuk içinde kalmaya özen gös-
I termiştir. (Bu kadar küçük 'bir meselede ve fiilî du-
I ruma hukukî çare bulmak gibi sön derece naçizane 
I benimsemediğim, Devletimizin adil ve güçlü olduğu 
I hakkındaki genel kanıya gölge düşürecek böyle bir 
I yola gitmeyelim. Eğer hedelde; bedelin takdirinde bir 
I müşkülat varsa, takdiri de demek suretiyle 7,65 ça-
I pındaki Kırıkkale yapısı bir tabancanın fiyatı şu ta-
I rihte şu, şu tarihte şu deniyor; muayyen bir tarih 
I tespit edilir, Kırıkkale yapısı silahlara cinsleri ne ise, 
I ona göre şu bedel ödenir diyerek takdiri bedel öde-
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nir; ama hukuk içinde kaldığımızı da böylece belge
lemiş oluruz. 

Arzım bundan ibarettir, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
Önergenizi, «Veya takdir olunan bedeli ödenir», 

biçiminde düzeltiyorum efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Lütfedersiniz. 
S. FERİDUN GÜRAY — Lehinde söz istiyorum 

Sayın Başkanım. 
ALt DİKMEN — Aleyhte söz istiyorum. 
ıBAŞKAN — Sayın Güray lehte, Sayın Dikmen 

aleyhte söz istiyorlar. 
Sayın Güray, buyurun efendim. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım; öner

genin lehinde söz almış bulunuyorum. Hükümet Söz
cüsünün bu tabancaların iadesindeki güçlükleri veya 
bedelinin ödenmesindeki güçlükleri ileri sürmesini ben 
şahsen kabul edemiyorum. 

Bir eşyanın bedeli, hele hele ruhsata bağlı bir ta
bancanın bedeli her zaman tespit edilir. Bunun nasıl 
tespit edileceği adlî mercilerce bilinen bir gerçektir. 
Bu, idarî yoldan da tespit edilebilir adlî yoldan da 
tespit edilebilir. Çünkü cinsi, modeli, evsafı yazılıdır. 

Tabancaların zaman içerisinde değişik değerler 
taşıması hiç önemli değildir; tabancaların teslim edil
diği andaki değeri önemlidir. Kırıkkale yapısı taban
cayı ben aldığım zaman 400 lira idi, bugün 40 bin li
ra olması, bunun bugünkü değerinin tespiti için bir 
şüphe yaratacak hali yoktur. 

O bakımdan, vatandaşın Devlete olan güvenini 
sarsmamak için, 3-400 kişiyi kapsayan bu konunun 
Devletçe kabul edilmesi gerekir. Bugün Devletimiz 
hiç ortak olmadığı halde, parasını zayi eden banker-
zedelere bile yaklaşım gösterirken, 1960 İnkılabında 
olduğu gibi, Devletine güvenip ruhsatlı olarak taban
calarını verenlerin de bu mağduriyetlerini gidermek 
zorundayız; yoksa bir daha bunları da teslim etme 
yoluna gidebilirler. 

Maruzatım bundan ibarettir; arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Buyurun Savın Dikmen. 
ALİ DİKMEN — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Dikkat ediyorum; bazı konularda çok rahatlıkla 

hemen idareyi suçlama durumuna düşüveriyoruz ve
yahut da kapılıyoruz., «...toplanmıştır» deniyor; ruh
satlı silahlar toplanmamıştır muhterem arkadaşlarım. 
Çünkü, 12 Eylül'den sonra ruhsatlı silahların toplana
cağına dair hiçbir kanun da çıkmamıştır, emir ve ta
limat da verilmemiştir. O halde, bu ruhsatlı silahlar 
nasıl olmuş da gelmiştir? 

Ruhsatlı silahlar; 12 Eylül'ün heyacanı içerisinde 
Vatandaşlar, başıma bela olmasın kabilinden bu si
lâhları da götürüp bazı yerlerde teslim etmişlerdir, 
kendi elleriyle götürmüşlerdir. Bu şekilde bir kanun 
varsa, bir talimat mevcutsa, bir emir çıkarılmış ve ya-
yınlanmışsa evvela onu getirelim. Yani, idare silah
ları, ruhsatlı silahları toplamamıştır; bunu bir defa 
tasrih edelim. 

Şimdi, ruhsatlı silahları vatandaş götürüp verdik
ten sonra zamanla ortalık sükûnete kavuşunca, tabiî 
aklı 'başına geldi, kimisi yeniden ruhsat çıkarttı; (İşte 
Hükümet Sözcüsü Arkadaşımız burada izah etti) bu 
defa tekrar ruhsatlı silahını talep etti; fakat Türkiye' 
de 800 bin silah toplandı ve ruhsatlı silahlar da, yal
nız gelip Ankara, İstanbul veyahut bir merkezde top
lanmadı; Türkiye'nin her tarafından 900 ve civarında 
iddia edilen 800-910 civarında bir silah da götürülüp 
çeşitli bölgelerde idarî makamlara silah sahipleri ta
rafından kendi elleriyle teslim edildi. İşte görüyor
sunuz bunların çoğu da sonradan ruhsat alanlar, bir 
kısmı da zaten ruhsatını bulamayanlar. Şimdi bunlar, 
<oBu ruhsatlı silahlarımızı verin» diyorlar; fakat tak
dir edersiniz ki, bu kadar kalabalık bir silahın içerisin
de bunları bulup çıkarmakta bugün açıkçası idarî ma
kamlar zorluk çekiyor. IBu bakımdan deniliyor ki, 
«iBunlar da, ruhsatsız silahlar gibi işleme tabi tutu
lacaktır»; konunun esası bu. 

Bu bakımdan, meseleyi hemen güvensizliğe, he
men hukuk nizamına getirip dayamayalım. Evet bu
rada bir hukuk varsa; Devlet hukuka aykırı bir ha
reket etmiş değil ki. Eğer ben emir verip de sizin eli
nizden ruhsatlı silahı almış olsaydım, o zaman derdi
niz ki, siz hukuka aykırı hareket ediyorsunuz yahut 
bir güvensizlik duyardınız. Bu bakımdan ileri sürülen 
bu iddialara ve önergeye katılmak mümkün olamıyor. 
Onun için önergenin aleyhinde bulunuyorum; madde 
nin aynen kabulünü arz ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
BEKİR SAMİ DAÇE — Sayın Başkanım, aca

ba Komisyona bir sual sorabilmem mümkün değil 
mi? 

'BAŞKAN — Mümkün değil efendim; önergele
re geçtik. Madde üzerinde, bakınız Sayın Hazer'e, Sa
yın Vardal'a söz verdim, Sayın Tekeli'ye söz verdim; 
fakat önergeler üzerinde soru sormanız mümkün de
ğil. 

Sayın Komisyon, önerge üzerindeki görüşünüzü 
lütfetmek üzere buyurun efendim. 
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MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
(KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Sayın 
Başkanım, biraz evveFarz etmiştim; Yasa Tasarısının 
anaespirisi, bunların bedellerinin ödenmesindeki müş
külatın doğmasından. Hangi tip silah olduğunu bile
miyoruz, silahın sağlam olup olmadığını bilemiyoruz, 
parçalarının tam olduğunu bilemiyoruz; bu kadar bü
yük yekûn içerisinde silahın takdirini de yapmak güç
lüğü var. Mesele buradan neşet ediyor efendim. 

Onun için her iki arkadaşımızın önergelerine de, 
biz Komisyon olarak iştirak edemiyoruz efendim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuğ. 
Sayın Hükümet Sözcüsü, önerge üzerindeki görü

şünüzü rica ediyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSlLCKSt 
HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN — 

I 

Efendim, Bedel takdirinde objektif ölçüler tespit edi
lemeyeceğinden katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın öztürk'ün öner
gesine Komisyon ve Hükümet katılmadığını beyan 
etmektedir, önergenin dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum, önergenin dikkate alın
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge
nin dikkate alınması kabul edilmiştir efendim. 

Sayın Güray, önergenizle ilgili bir açıklamadı 
bulunmak üzere buyurun efendim. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, saygı
değer üyeler; 

önergemin maddenin esasıyla ilişkisi yoktur; sa
dece av tüfeklerini kapsamaktadır ve «Altı ay içinde 
müracaat edecek av tüfekleri sahibine ruhsat veril
mesini, ayrıca adlî mercilerce el konulan av tüfekle
rinin de bu ruhsat muvacehesinde iadesini» öngör
mektedir. 

!Bu husus şu zaruretten doğmuştur: Daha önce 
av tüfeklerinin ruhsatlarının alınması için bir yıllık 
bir süre tanınmış idi. Bu bir yıllık süre geçmiş bulun
maktadır. Oysa ki, evvelki uygulamalarda avcılık ya
pan arkadaşlarımızın da bildiği gibi, av tüfeğine ruh
sat alınmazdı; sadece ve sadece avcı ruhsatı alınır ve 
bu ruhsat gereği olarak yivsiz av tüfekleri kullanıla
bilir idi. Ancak, son uygulamada, bir yıllık süreden 
sonra ve son yıl içerisinde verilen ruhsatlarda bu uy
gulama kaldırılmış ve av tüfekleri de avcı ruhsatına 
bağlanmıştır. Aynı tabanca ruhsatları gibi, av tüfekle
rinin de markasının, cinsinin, modalinin ruhsata ge
çirilmesi kabul edilmiştir. 

I /Bu durum muvacehesinde bunu vatandaşlarımız 
bilmediklerinden, kırsal kesimde yaşayan vatandaşla
rımızın çoğunun evinde iyi veya kötü hemen hemen 
bir av tüfeği bulunduğundan mağdur duruma düşmüş
lerdir ve çeşitli illerden, avcı derneklerinden hepimiz 
mektup almaktayız. Bunların arzuları; bir kereye 
mahsus ellerinde bulunan meşru menşeli, menşeleri-
ni ispat edebildikleri av tüfeklerini ruhsata bağlama
larıdır. Çünkü, bir yıllık süre geçtikten sonra bu av 
tüfekleri müsadere edilmekte ve haklarında da cezaî 
kovuşturma yapılmaktadır. Bu av tüfeği sahiplerini 
bu cezaî kovuşturmadan ve ruhsatsız av tüfeklerini 

I de bu ruhsatsızlıktan kurtarmayı amaçlamaktayım; 
bunun daha başka bir anlamı yoktur. 

Bu nedenle, bu önergeyi destekleyeceğinizi ümit 
ediyor; saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Güray. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, 

I önergenin lehinde söz istiyorum. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, lehte söz isti-
I yorum. 

BAŞKAN — Efendim lehte iki arkadaş söz iste-
I di; Sayın Tutum müsaade ederseniz Saym Doğu en 
j başta istedikleri için sözü ona verelim. 
I AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, ben 
I söz hakkımı Sayın Tutum'a veriyorum. 
I BAŞKAN — Peki efendim. 
I Buyurun ıSayın Tutum. 

CAHİT TUTUM — Saym Başkanım, müsama-
I hanıza ve arkadaşımın centilmenliğine içtenlikle te-
I şekkür ediyorum; kısaca arzım şudur: 

I Değerli arkadaşlar, belki olayın içyüzünü anlata-
I rak bir fikir sahibi olmamız mümkün olur. Avda ve 
I sporda kullanılan tüfekler, nişan tabancaları ve av bı

çaklarının yapımı, alımı - satımı ve bulundurulması 
esaslarını düzenleyen bir yasa çıktı ülkemizde. Bu, 
11.9.19811 tarihinde çıktı ve 2521 numaralı bir Ka
nun. (Bu Kanun, bütün av tüfeklerini; yalnız ruhsat 
değil, tescil mükellefiyetini de getirdi; ruhsat olsa da
hi ruhsatınıza av tüfeğinizi tescil ettireceksiniz. Bu, 
Cumhuriyet tarihinde ilk defa oluyor. Tabiî bu kadar 
önemli bir bunalım döneminde çıkmış ve belli amacı 
gerçekleştirmeye yönelmiş böyle bir yasanın kuşku
suz çıkarılış nedenleri haklı olabilir, bunun tartışması 
kesinlikle yapılmıyor. 

Şimdi, söz konusu Kanunla, «Av tezkeresi sahip-
I lerini; sahip oldukları yivsiz av tüfeklerini bu tezke-
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relere işletmeleri, av tezkeresi olmayan avcıların da 
av tezkeresi almaları ve avcılık maksadı dışında av 
tüfeği edinmiş olanların da yivsiz av tüfeği sahipliği 
•belgesi almış olmaları» zorunlu tutuldu ve bunun için 
de, bir süre verildi, bir yıllık süre. Bu bir yıllhk sürü 
15.9.1982 tarihinde sona erdi. Ne oldu ondan sonra?.. 
Bu süre içinde bir kısım yurttaşlar çeşitli nedenlerle 
bu yükümlülüklerini yerine getirememişlerdir. Ka
nun hükmünün, kapsam ve niteliğinin uygulamada 
gereği gibi anlaşılamaması ve her yerde aynı ölçüde 
tanıtılamaması, kimsesizlik, hastalık, mahkûmiyet, 
yurt dışında bulunma gibi nedenlerle .Kanunun öngör
düğü yükümlülüklerin yerine getirilememesi, kasıt
sız davranışların cezalandırılması sonucunu doğur
muştur. 

Kanuna ıgöre, her ne şekilde olursa olsun bu yü
kümlülüğü yerine getirmeyen vatandaşlar, aynı Ka
nunun 13 üncü maddesi dalaletiyle Türk Ceza Ka
nununun 549 uncu maddesinin öngördüğü üç aya ka
dar hapis, 15 bin liraya kadar para cezası ve tüfekle
rin müsaderesi gibi ağır müeyyidelerle karşılaşmışlar
dır. 

Gerçekten yüzlerce mektup almaktayız bu konu
da. Bu gerçekten idareye içtenlikle bağlı, 12 (Eylül'e 
bağlı bu değerli vatandaşlarımız büyük bir problem
le karşı karşıya kalmışlardır. Öyleki av tezkeresi bu
lunduğu halde salt tüfeğini bu tezkereye işletmediği 
için cezaî müeyyideyle karşı karşıya kalmış çok sayı
da vatandaşımız bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlar; 

Aslında bu konuda hir kanun teklifi de vermiş bu
lunuyorum. Eğer lütfeder, şimdi görüşmekte olduğu
muz bu Kanuna bir geçici madde eklersek, sanıyo
rum ki teklifi de geri alma, böylelikle Meclis komis
yonlarının bir yükten ve Genel Kurulumuzu da bir 
yükten kurtarma imkânına sahip olacağız. OBğer pren
sip itibariyle Saygıdeğer Komisyonumuz bunu dik
kate almayı kabul buyururlarsa; hazır, hukuken for
müle edilmiş, üzerinde hukukçu arkadalarm büyük 
ölçüde ittifak ettiği bir metni, kendilerine hemen tak 

dime hazır olduğumu arz eder, ilgi göstermenizi say
gıyla rica ederim. 

Teşekkürler. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Komisyon, Sayın Güray'ın önergesi üzerin

deki görüşünüzü lütfedin efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE 'DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Sayın 
Başkanım, Sayın arkadaşım Güray'ın av tüfekleriyle 
ilgili önergesine peşinen iştirak edemediğimizi belirt
mek isterim. 

Aslında Kanunumuzun kapsamı dışında bir konu-
nudur bu. Gerekirse, elimde bir malumat var, Bakan
lık Temsilcisinden aldığım, onu okurum; ama sadece 
malumaten okurum. Hükümetin bu konuyu izale ede
cek ve kendilerini tatmin edecek yeni bir tasarıyla 
hazırlandığını duymuş bulunuyoruz, yeni bir tasarıy
la gelecekler ve bu konu da böylece halledilmiş ola
caktır. 

Bizim bu görüşmekte olduğumuz Tasarının tama
men dışındadır, efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet buyurun efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİM 
HÂKİİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN — Ko
misyon Sözcüsünün görüşüne katılıyoruz, önergeye 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Güray'ın öner
gesine Komisyon ve (Hükümet katılmadığını beyan et
mektedir. önergenin dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... önergenin dikkate alınması ka'buİ 
edilmiştir. 

Bu Önergeleri Komisyona veriyorum. Her iki öner
ge de dikkate alınmıştır, bu nedenle ikinci maddeye 
de geçme imkânımız yoktur. 

Birleşime 20 dakika ara veriyorum efendim. 

Kapanıma Saati : 16.25 

..+.. 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.45 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 

KÂTİP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, Ali Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 99 uncu Birleşimin 
ikinci Oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere kaldığı yerden devam ediyoruz. 
Sayın Komisyon, dikkate alınan iki önerge vardı 

efendim, birinci madde üzerinde. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUÇ — Sayın 
Başkanım, değerli iki arkadaşımın önergelerine Ko
misyon olarak katılamayacağımızı arz etmiştim efen
dim. IBiz metin üzerinde, metine bağlı kalmakta ıs
rarlıyız. Takdire bırakıyoruz efendim. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

Sayın üyeler, Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonu biraz evvel dikkate alınması kabul edilen 
iki önergeye de katılmadığını beyan etmektedir. 

Bu nedenle İçtüzüğün 78 inci maddesine göre, 
Komisyondan gelen metni oylarınıza sunuyorum efen
dim. Komisyondan gelen metni kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Komisyon metni kabul edilmiştir 
efendim. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 2. — Bu (Kanun 29.9.1980 tarihinden 
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

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

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

2 nci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etme
yenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

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

rütür. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, (Hükümet Tekli

finde «İBu Kanun hükümleri» şeklindedir. 

MİLLÎ (SAVUNMA, İÇİŞLER* VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Biz de 
Hükümet Teklifine uyuyoruz burada efendim, onu 
arz etmek istedim. 

BAŞKAN — «Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür.» biçiminde düzeltiyoruz efendim. 

Sayın üyeler, bu düzeltilmiş biçimiyle 3 üncü mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabui 
etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, Tasarının tümü üzerinde söz isteyen 
sayın üye?. Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Tasarının tümü kabui 
edilmiştir. Hayırlı ve uğurlu olsun. 

4. — Okur - Yazarlık Teşvik Kanunu Tasarısı ve 
Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/482) (S. Sayısı : 
305) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komis

yonlardan gelen işler bölümünde 4 üncü sırada yer 
alan «Okur-Yazarlık Teşvik Kanun Tasarısı ve Mil
lî Eğitim Komisyonu Raporu» üzerinde görüşmelere 
başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerini alsın efendim. 
Komisyon ve Hükümet hazır. 
Hükümetin yetki belgesi tamam. 
Sayın üyeler; 
«Okur-Yazarlık Teşvik Kanunu Tasarısına» iliş

kin Millî Eğitim Komisyonu raporunun okunup okun
maması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Etmeyenler.. Okunması kabul edilmemiştir. 

Sayın Komisyon, bir açıklamanız olacak mı efen
dim? 

MİLLÎ EĞİTİM (KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, çok 
kısa bir açıklamada bulunacağım. 

Bu Tasarı görüşülürken muhalif kalmıştım ve 
muhalefet şerhim de eklidir. Başkanlık görevini yü-
rütemeyeceğimi arz eder ve oradaki noksanlığın da 
matbaa tarafından yazılmadığını, «IBaşkan» adının al
tına yazılmadığını beyan etmek isterim; birincisi bu 
efendim. 

(1) 305 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 
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'ikincisi; bir maddî hata olmuştur efendim, bu 
da 13 üncü maddede, «Kamu kuruluşlarıyla özel ku
rum ve kuruluşların görevlerine» diye bir değişiklik 
yapıyoruz, bir tashihat yapıyoruz. 

2 nci maddede yine aynı şekilde (C) fıkrasında. 
«Kamu kuruluşları ile» diye bir düzeltme yapıyoruz 
efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, sizin bu IKanun 

Tasarısında muhalefetiniz olduğuna göre, (ki epeyce 
uzun bir muhalefet görüyorum) o zaman Komisyo
nun Sözcüsü veya Başkanvekili arkadaş görevi yürü
tecektir, değil mi efendim?. Daha uygun olur. 

SELÇUK KANTARCİOGLU — Yerimi terk 
ediyorum Sayın (Başkan. 

'BAŞKAN — ISayın üyeler, Kanun Tasarısının tü
mü üzerinde söz isteyen sayın üyeler lütfen adlarını 
yazdırsınlar efendim?.. Sayın Parlak, Sayın Kantar
cıoğlu. 

Buyurunuz Sayın Parlak. 
EVLİYA PARLAK — Sayın İBaşkan, Yüce Mec

lisin saygıdeğer üyeleri; 
12 Eylül 1980 Harekâtından sonra toplumumu

zun kanayan bir yarasına parmak basan Değerli Hü
kümetimizin porgramında öngördüğü faaliyetlerin 
en önemlisi olan okuma - yazma seferberliğinin ge
lecek dönemlerde de aynı inanç ve aynı hızla sürdü
rülmesi için böyle bir tasarıyı biraz geç de olsa, Yüce 
Genel Kurula getirmelerinden dolayı kendilerine şük
ranlarımı sunmak istiyorum. 

Hepimizin bildiği gibi, Cumhuriyetimizin Kuru
cusu 'Büyük Önder Atatürk'ün 1928'de başlattığı oku-
ma-yazma seferberliği tarihî gelişimi içinde zaman 
zaman periyodik bir gelişme, yükselme; zaman zaman 
da büyük bir unutulma ile karşı karşıya kalmış ve ni
hayet 1980 yılına gelindiğinde ülke nüfusunun bü
yük bir kısmını temsil eden, 13 milyona yakın vatan
daşımızın okur-yazar olmadığı gerçeğiyle karşı karşı
ya kalınmıştır. 

Atatürk'ün doğumunun yüzüncü yılında öngörü
len birçok faaliyetlerin başında, özellikle 23 Mart 
1981 'de başlatılan okuma-yazma seferberliğiyle bü
yük bir hız, heyacan ve şevkle bu hareket yeniden ay
nı canlılıkla üçüncü senesine ve hatta sayısal olarak 
da ele aldığımızda üç milyon yurttaşı aşan bir başarı
ya ulaştığını mutlulukla görmekteyiz. 

ıBu okuma-yazma seferberliğinden yararlanan kit
lenin büyük bir kısmı faal çağda, özellikle ki, 13 mil

yonun aa tespit edilen yarısından fazlası 6 milyonu, 
hatta 6 milyonun üzerindeki kesimi 12-44 yaş grubu 
içinde yer almaktadır. Bunlar için bu dönemde Hükü
metimiz ve özellikle Millî Eğitim Bakanlığımızın 
koordinesinde Yüce Konseyin de direktifleri ışığında 
bütün kamu kurum ve kuruluşları bu seferberliğe iş
tirak etmiştir. 

Bu getirilen yasayla bundan sonra da aynı şevkin, 
aynı heyecanın geçmişteki eksilmelerinden ders alına
rak sönmemesi için ve bir taraftan bugün mutlulukla 
hepimiz öğrenmiş bulunmaktayız: 1983 yılında Tür
kiye'de okuma çağındaki öğrencilerin ilköğretim dü
zeyine kavuşturulması için okulsuz köy bırakılmama
sı hedef alınmıştır. Bu, gerek Devletin genel bütçe
sinden ve gerekse «Kendi okulunu kendin yap» kam
panyasıyla hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla 
belirli ölçüde programlara bağlanmış ve bunun yüz
de yüz gerçekleşeceğine de şahsen inanmak durumun
dayım. 

Ancak bu Tasarı, gerçekten amaç edinen heyeca
nı devam ettirebilecek kadar gerçekçi birtakım önlem
ler getiriyor mudur? Bunun üzerinde durmamızda bü
yük yarar vardır. 

Tasarıyı incelediğimizde, özellikle teşvik edici hu
susları ihtiva eden maddeler, bana göre yeteri dere
cede halkın iştiyakla bu seferberliğe veya bu hizmete 
kendisi açısından katılmasını sağlayacak yeterlikte de
ğildir. Bunun için daha somut biraz da vatandaşa, 
örneğin iş bulmada kesin birtakım kontenjanların ay
rılması yoluyla özellikle bu görevde görev alan de
ğerli öğretmenler, yöneticiler ve diğer kamu kuruluş
larındaki yetkililerin ödüllendirilmesinde, ki bu yönet
melikle tespit edilecektir, mutlak surette yaptıkları 
zahmetin karşılığını verecek maddî ödüllendirmelere 
yer verilmesi lazım. Çünkü bu hizmetin kutsallığına 
inanan kişiler hizmet ettikleri birinci yıl takdirname 
verdiniz, ikinci yıl aynı şey, üçüncü yıl aynı, fakat 
aynı insana bakıyorsunuz (Bu bir gerçek, bugün çö
zümlenmesi düşünülüyor) adam terfi etmesi gereken 
dereceyi bile alamıyor. Üst dereceye kadrosuzluk ne: 

deniyle terfi edememiş. Bu adamın ne kadar biz siciline 
yazsak, «Çok başarılıdır, özellikle vatandaşların ce
haletten kurtarılmasında olağanüstü başarı ve feda
kârlık göstermiştir» diyorsak da, adamın terfisini bile 
yapamazsak, onun bu şevki ileriki yıllarda devam et
tirmesi mümkün değildir. Bunu bir örnek olarak arz 
ediyorum. Tabiî şimdi bu çözümleniyor, Millî Eğitim 
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Bakanlığı özellikle bu adımı hepsinden önce atmış
tır; kadro temin etmiştir, terfi etmeyen öğretmenlerin 
terfileri yapılmıştır; ama bu yeterli değildir. Gündüz 
dershanede öğrencilerini yetiştiren, mesai saatinin bi
timinde de gündüz ve gece, bazen gündüz kadınlara, 
gece de erkeklere ayrı ayrı kurs açan öğretmene bu
nun karşılığında (Bu, bilfiil öğretmenlik yapan da ola
bilir, lalettayin bir başka kurumda çalışan görevli de 
olabilir, bir başka kurumun yöneticisi de orada bu 
hizmeti yapmış olabilir) mutlak surette maddî birta
kım olanakların sağlanması gerekir. 

Yine okuma - yazma seferberliğinden geçen, ce
haletten kurtulan vatandaşların okuma - yazma öğ
renmelerini geliştirebilmeleri, sürdürebilmeleri için 
mutlak surette her yerleşim merkezine yayınların 
gönderilmesi konusunda bir organize yapılmalıdır. 
Sağlıklı bir şekilde, gerek onların seviyesine uygun 
yazılış şeklinde ifadeye sahip gazete nevinden güncel 
konuları onların dikkatini çekecek şekilde özel bas
kılarla Devlet bunu sağlamalı ve göndermelidir. 

Yine özellikle okuma - yazma bilmeyenlerin bü
yük kesimi kırsal - köy kesimdedir, bunların büyük 
çoğunluğunda televizyon dahi yoktur, özellikle bu 
eğitici programların ağırlıkla gündeme getirilmesi ve 
özellikle okuma - yazma seferberliğinden sonra onu 
geliştirecek bu yayınların ülke düzeyinde yaygınlaş
tırılması gerekiyor. 

Değerli arkadaşlar; 

Okuma - yazmanın önemini somut bir örnekle 
yaşadığım için arz etmek istiyorum. 

Görev yaptığım ilde 23 Mart 1981'de tahmin etti
ğim şey şudur : (özellikle bayanlar için) Ancak bir -
iki dershane doldurabiliriz (Ki, soran sayın valime 
bu bilgiyi vermişimdir) diye. düşünürken, üç ay önce
sinde faaliyete geçen televizyonun etkisi olması ge
rektiğini kanıtladığım (Ki, bana göre öyledir) bir bü
yük akımla karşılaştık. 

BAŞKAN — Sayın Parlak, süreniz dolmuştur efen
dim. Lütfen bağlayınız. 

EVLİYA PARLAK — Bitiriyorum efendim. 
özellikle çarşaflı, Türkçeyi dahi doğru dürüst 

bilmeyen kadınlar, büyük bir arzuyla okulların sınıf
larını doldurmuşlardır ve bunlar üç ay sonra İstik
lal Marşını söyleyecek duruma gelmişlerdir. Bunu de
ğerlendirdiğimizde il düzeyinde; çünkü televizyon ya
yını olmayan yerde maalesef bunu sağlayamadık bü
tün çabalarımıza rağmen, bana göre tek etkisi, evin 
içine giren bu medeniyet aracından bir şeyler anla
mak arzusunu yaşayan ve her türlü medenî imkânlar

dan yoksun insanın bu arzusundan kaynaklandığına 
kanaat getirdik. 

özellikle bu tür teşvik edici yöntemlere başvurul
ması gerektiğini arz ederek, bu Yasanın kısa zaman
da çıkarılarak, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 
Maddelere geçildiğinde gerektiğinde görüşlerimi arz 
etmeye çalışacağım. 

Saygılarımla yüksek takdirlerinize sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 
Sayın Kantarcıoğlu, buyurunuz efendim. Süreniz 

10 dakikadır efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Bendeniz okuma - yazmanın önemi üzerinde dur

mayacağım; çünkü 45 milyonun hepsinin bunun şuu
runda olduğunu biliyorum. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 435 inci 
sayfasında görüleceği gibi, ilköğretimde İkinci Plan 
döneminde yüzde yüz olması gereken okullaşma he
define Üçüncü Plan dönemi sonunda da erişileme
miştir. Üçüncü Plan döneminde okul sayısında yüzde 
7,2'lik bir artış olmuşsa da okullaşma oranı ancak 
yüzde 87,5 olmuştur. Başarısızlıkların sebebinin Doğu 
ve Güneydoğu bölgelerimizdeki kırsal kesimde altyapı 
tesislerinin yetersizliği ve köylerin dağınık olmasının 
okullaşma oranının artışını engellediği, gere! li yatırım
ların zamanında yapılamaması, ilkokul yapımında fi
yat artışları sebebiyle maliyetlerin standartları aşmış 
olması, özel idare ödeneklerinin yetersiz oluşu açık 
olarak belirtilmiştir. 

Aynı Planın 453 üncü sayfasında yer alan hedef
ler, ilkeler ve politikalar bölümünde ise ilkokullarda 
yıllara göre okullaşma oranı aşağıdaki şekilde tespit 
olunmuştur. 

Yıllar Okullaşma oranı (%) 

1979 -
1980 -
1981 -
1982 -
1983 -

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

1983 yılı başında dahi gerçekleşemeyen bu durum, 
kaynakların yine gereği gibi kullanılmadığını açıkça 
göstermektedir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 1981 yııı sonunda okuma -
yazma öğretimi için nazırlanan bir kanun olmadığı 
halde aşağıdaKi faaliyetlerde bulunmuştur. (Millî Eği
tim Bakanlığının Beyaz Kitabı, sayfa 151 - 152) 

Yetişkinler için okuma - yazma eğitim programın
dan 80 000 adet bastırılmış ve illere dağıtılmıştır. 
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İş ve Hayat için Alfabeden 1 milyon adet, Alış 
tırma ve tlkokumadan 1 milyon 200 bin adet, Yetiş
kinler Alfabesinden 1,5 milyon adet bastırılmıştır. 

1,5 milyon okur - yazarlık belgesi basılmış ve da
ğıtılmıştır. 

Halk eğitimi başkanları, merkez müdürleri, müdür 
yardımcıları için oryantasyon semineri düzenlenmiştir. 

Okuma - Yazma Uzaktan öğretim Projesi hazır
lanmıştır. 

TRT ile işbirliği yapılmış, ayrıca özel okuma - yaz
ma programı düzenlenmiştir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği yapılmış, din 
görevlileri yoluyla okuma - yazma hakkında vaaz ve 
hutbeler okunmuştur. 

Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünde Okuma - Yaz
ma Bürosu kurulmuştur. 

Okuma - yazma seferberliğini tanıtma ve kampan
yayı canlı tutma amacıyla sekiz milyon el ilanı basıl
mış, dağıtılmış, Türk Hava Kurumu uçaklarıyla hava
dan atılmıştır. 

Yurt dışında okuma - yazma bilmeyen vatandaş
larımız da bu eğitimden dış temsilcilikler ve eğitim 
müşavirlikleri aracılığı ile yararlandırılmışlardır. 

masına yardım edebileceği oranda da bu çalışmalara 
ilgi duymakta, aksi halde ısrarla anılan hizmetten 
yararlanmama yoluna gitmektedir. 

Okur - yazar oranı düşük tüm ülkeler, bu prob
leme istenilen süre içinde çözüm yolu bulabilmek için 
okuma - yazma öğrenimini kalkınmanın bir aracı 
haline getirmeye ve halkın hayat seviyesinin yüksel
tilmesine yardım edici unsurlarla beraber ele almaya 
mecburdurlar.» 

Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi yayınların
dan Halk Eğitimine Giriş adlı kitabın 102 ve 103 ün
cü sayfalarında da aynı şeyleri görmekteyiz. 

Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi yayınların
dan Türkiye'de Eğitim Eşitliği adlı eserin 44 üncü 
sayfasında : Demokratik Eğitim Hakkında, raporun 
5 inci sayfasında î. Hakkı Baltacıoğlu'ndan, Tanzi-
mattan beri ilkokul meselesinde yanlış yol tutulduğu
nu ve bu sebeple verilen bilginin yalnız okuma - yaz
ma olduğunu iddia ettiği belirtilmektedir. 

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 40 inci 
maddesinin birinci fıkrasında eğitim kademesinden 
çıkmış vatandaşlara : 

«Okuma - yazma öğretmek, eksik eğitimlerini ta
mamlamaları için sürekli eğitim imkânları hazırla
mak» görevi açıkça hükme bağlanmıştır. 

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 6 ncı 
maddesinin 1 - b ve 2 - b fıkraları, 11 inci maddesi, 
13 üncü maddesinin ikinci fıkrası bu tür faaliyetlere 
imkân vermektedir. 

Sonuç olarak : 

Okuma - yazmayı kanunla teşvik etmeyi, zama
nında kanunlara karşı çıkmış ve zorunlu öğrenime 
katılmamış, okuma - yazmayı kursla öğrenmiş kişiye 
kredi veya karşılıksız burs vermede, kreş ve anaokul-
larında, işe alınmada, kooperatif veya banka kredile
rinde öncelik tanımayı, genel düzenlemeyi yapan 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununda izin süreleri vat
ken, 1,5 hafta ila 2,5 hafta ayrıca izinli sayılmalarını, 
ücretliler için ücretli izin verilmesini, Tasarının dör
düncü bölümündeki cezalandırma maddesinin uygula
masını, adalet anlayışıyla bağdaştıramadığından Ta
sarının tümüne karşıyım. 

İlköğretimi yüzde yüz gerçekleştirmek Millî Eği
tim Bakanlığının esas görevidir. Eğitim ve öğretimde 
öğrenme kanunları geçerli olduğuna göre, halen 3 000' 
den fazla köyümüzde okul bulunmamaktadır. Bu köy
leri okula kavuşturmak, eğitimde öncelik prensiple
rini gerçekleştirmek esas amaç olmalıdır. 

Aynı yıl 55 241 kurs açılmış, 1 192 559 vatandaşı
mız sadece okuma - yazma öğrenmiştir. 

Durumu 1982 yılına ait Beyaz Kitabın 113 ve 114 
üncü sayfalarında aynen görmek mümkündür. 

Bütün masraf, televizyondaki enerji masrafı hariç 
bir milyar liranın üzerindedir. 50 saat üzerinden ya
pılan TV masraflarının da bir o kadar olduğu tah
min edilmektedir. 

Okuma - yazma konusunda Yüce Atatürk'ün di
rektifleri, «İlkokul seviyesinde bir öğrenim verilmesi» 
yolundadır. (T.C. Tarihi : Türk Tarih Kurumu. 1936 
Ankara) 

Köy işleri Bakanlığı yayınlarından, Millî Eğitim 
Basımevinde 1966 yılında basılmış, aynı yıl UNESCO 
Kongresine ait tercüme kitabın önsözünde Halk Eği
timi Genel Müdürü konuya şöyle temas etmektedir : 

«Cumhuriyetten bu yana yetişkin halkın okur -
yazar hale getirilmesi konusunda gösterilen gayretle
re rağmen, sınırlı da olsa hâlâ büyük bir çoğunluğun 
okur - yazar hale getirilmeyişinin sebebi arasında 
okuma - yazma öğretiminin ve okuma - yazma bil
menin kalkınmanın bir aracı haline getirilemeyişidir. 
Yetişkin halk daha iyi ekonomik ve sosyal, kültürel 
şartlara kavuşmak istemektedir. 

Buna dayalı olarak da okuma - yazma öğretmeye 
yönelmiş çalışmalar onun özlediği hayat düzeyine ulaş-
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İki yıldan beri her yıl birer milyar liradan oku
ma - yazma için iki milyar lira harcanmıştır. Bu ka
lıcı bir eğitim uygulaması değildir. 

Bugünkü rayiçle bir derslik bir ila iki milyon lira
ya malolmaktadır. Harcanan iki milyarla en az bin 
derslik yapılması ve yaklaşık her derslik, 50 ila 60 ol
mak üzere 100 000 ila 120 000 çocuğumuzun kalıcı ve 
ömür boyu kullanacağı bilgilerle donatılması görü
şünde olduğumdan, 1983 yılında da aynı gereksiz 
masraflara yer verilmemesini düşündüğümden, bu Ta
sarıya karşıyım. 

Konu Genel Kurulumuzda Anayasa maddesi ola
rak konulmuşsa da, Millî Güvenlik Konseyimizin Ana
yasamızı incelemesinde, madde metninden çıkarıl
mıştır. Millî Güvenlik Konseyimizin gerekçesi ise şöy
ledir : 

«Okur - yazarlığı yaygınlaştırmak uygulamaya iliş
kin bir konu olup, uygulamasına da başlanıldığı da 
göz önünde bulundurularak bu husus bir Anayasa hük
mü olarak belirtilmesine gerek görülmemiş, bu ko
nuyu düzenleyen fıkra maddeden çıkarılmıştır.» 

Millî Eğitim Bakanlığı bu kadar düzenli bir ça
lışma içinde olduğuna göre, böyle bir teşvik kanunu 
getirmesine karşı olduğumdan durumu Yüce Heyeti
nize takdirle arz eder, bu Tasarının reddini arz ede
rim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğlu. 
Sayın Kocatürk, buyurun efendim. 

UTKAN KOCATÜRK — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; 

Anayasamızın esprisine tamamen uygun bir Ka
nun Tasarısını görüşüyoruz. Şöyle ki : 

Bizim Anayasamız çağdaş uygarlığı Türk toplu
muna hedef olarak kabul etmiş ve bu hedefe ulaşıl
ması için de yolları göstermiş bir Anayasadır. Takdir 
edersiniz ki, bir toplumun çağdaş uygarlık seviyesine 
erişmesiyle okur - yazarlık oranının yüksek oluşu 
arasında doğru bir orantı mevcuttur. Bu açıdan ha
reket ettiğimiz takdirde Türk toplumunu en kısa yol
dan çağdaş medeniyet seviyesine ulaştırmak için oku
ma - yazma oranını da en kısa yoldan % 100'e çı
karmak lazımdır. 

Bu bakımdan önümüzdeki Kanun Tasarısı, Millî 
Eğitimin İlköğretim Kanununu tamamlayan, ona bir 
bütünlük kazandıran Tasarıdır. Yani, 7 ila 14 yaşın
daki çocukların eğitimini hedef alan, bu eğitimi zo
runlu kılan İlköğretim Kanununun kapsamadığı mil-
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yonları bulan geniş bir vatandaş grubunu içine alan 
bir Kanun Tasarısıdır. 

Gerekçesinde de ifade edildiği gibi, Atatürk'ün 
sözlerinde en güzel anlamını bulan, yeni harflerin 
Türk toplumuna öğretilmesi bahsinde; «Bu harfleri 
sandalcıya, hamala, sokaktaki vatandaşa öğretiniz.» 
derken, bu Kanunun muhatap aldığı kimseleri kas-
detmiştir Büyük Atatürk. 

Bu bakımdan, Okur - Yazarlığı Teşvik Kanunu
nun mutlaka bu memlekette hem kanun halinde ve 
Kanun çıktıktan sonra da çok geniş bir şekilde tat
bik edilmesi, bu tatbikte hiçbir manada taviz veril
memesi gerekmektedir. Mademki muasır medeniyet 
seviyesine erişmek istiyoruz, o halde okur - yazarlığı 
% 100'e çıkaracağız. 

Şu anda istatistikler (Ben size ufak bir bölümünü 
arz edeyim) Türkiye'de 21 yaş ve üzerinde 20 milyon 
seçmen olduğunu gösteriyor. Bunun 8 milyon 432 bini 
okuma - yazma bilmiyor; yani memleketin mukadde
ratında oy sahibi vatandaş kitlesinin, bu demektir ki, 
% 42'si henüz okuma - yazma bilmiyor. 

Arkadaşlar; 
Türk toplumunu yüceltmek için bu % 42 okuma -

yazma bilmeyen vatandaş kitlesini de nura, kültüre, 
okur - yazarlığa kavuşturmak lazımdır. Bu Kanun apa
çık bu amacı gütmektedir. Bu bakımdan, hiçbir itira
za yer vermeyecek şekilde esasta birleşmeli ve der
hal maddelerine geçerek bu Kanunu sonlandırmahyız. 

Yüce Meclisinizi hürmetle selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocatürk. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir açıklamanız 

olacak mı efendim? 
Buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MU

ZAFFER ENDER — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; 

Okuma - Yazmayı Teşvik Kanununun Meclisimize 
gelmesi bizim için büyük bir iftihar meselesi olmalı
dır; çünkü bu Cumhuriyetin başlangıcından bu yana 
Türkiye'nin büyük bir derdine derman olacak bir Ka
nundur. 

Biliyorsunuz Cumhuriyetin başlangıç yıllarında ül
kemizde okur - yazar sayısını artırabilmek için Aziz 
Atatürk önce gece mekteplerini açmıştır. Gece mek
teplerinde okumuş olan kimseler bugün halen gazete 
okuyabilmektedir, hatta memleket haberleri konusun
da fikir beyan edebilmektedirler, her türlü durumdan 
haberdar olabilmektedirler. Bizim çocukluğumuzda 
mahallede gazeteleri bir kaç aile paylaşırdı, okuyabi-
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len insan çok azdı. Hatta ortaokulda okuyan çocuk
larımızı ev ev dolaştırırlar da gazete okuttururlar, 
haber almak isterlerdi; ama bugün çarşıda gezdiğiniz 
zaman bir boyacının sandığı başında mutlaka bir ga
zete okuduğunu görürsünüz. Bu, memleketimiz için 
bugüne kadar gelinmiş iftihar edilecek büyük bir mer
haledir. 

Bugün bunu Yüce Meclisimizin takdirleriyle bir 
kanun haline getirmek suretiyle kökünden ve temelin
den halletmek istiyoruz. Arkadaşlarımızın bu konuda 
yapmış oldukları tenkitlere kısaca dokunmak isterim : 

Sayın Evliya Parlak; teşvik edici bazı önlemlerin, 
iyi önlemlerin, vatandaşı bu işe sevk edebilecek daha 
geniş önlemlerin ve ödüllendirme şekillerinin getiril
mesini istemektedirler. 

Tasarının 7 nci maddesinde teşvik etmeyle ilgili 
hususlar sıralanmıştır. Bunlar aşağı yukarı Sayın Par-
lak'ın saydığı konuları içermektedir. 

Yalnız ben şunu da söylemek isterim ki, bizim 
vatandaşımız için bir okur - yazarlık diploması al
mak mükâfatların en büyüğüdür. Bugün 50 - 60 ya
şına gelmiş olan insanların okur - yazar olabilmeleri, 
bunlara bu konuda bir belge verilmesi en büyük mü
kâfatlardan bir tanesidir, onun için yeterlidir kanaa
tindeyim; ama buna rağmen yine de Tasarımızda bu 
hususu, okur - yazarlığı teşvik edecek, onları rahat
lıkla bu kanalda toplayabilecek ve okuma - yazma öğ
renmelerini kolaylaştırabilecek, okuma - yazma öğ
rendikten sonra da hayatta bazı imkânlar sağlayabi
lecek tedbirler 7 nci maddede düzenlenmiştir. Bundan 
daha fazla bir ödüllendirmeye gitmek, herhalde dün
ya şampiyonluğu kazanmış bir güreşçiye bir ev hedi
ye etmek gibi bir şey olur. Bence 7 nci maddedeki 
tedbirler kafidir. Bu bakımdan Sayın Parlak'ın ko
nuşmalarını bu 7 nci maddeyle noktalamış oluyorum. 

Bu arada bazı şeyler de söylemek isterim : Okur 
- yazarlıkla ilgili olarak Sayın Evliya Parlak'ın bu
rada zikredilmemiş tedbirleri içerisinden bir tanesi de, 
100 kitaplık kütüphaneler düzenlenmektedir küçük bi
rimlerde. Bunlar, bu okuma - yazma kursunda belge 
almış olan kimselerin seviyelerine göre hazırlanmak
tadır. Bunlardan şimdiye kadar 7 kitap basılmış ve 
dağıtılmış, 11 kitap da bu kütüphanelere sevk edilmek 
üzere hazırlanmakta, baskıdadır. 

Şimdiye kadar 100 bin vatandaşımız bu kurslar
dan birinci kademe ilkokul diploması almış ve ikinci 
kademe diploması için de hazırlık yapmaktadırlar. 

Sayın Komisyon Başkanımızın tenkitlerine gelin
ce : Söyledikleri doğrudur, bugüne kadar birçok mas

raflar yapılmıştır, istenilen neticeye de ulaşılamamış
tır; ama bu Kanunla artık istenilen neticeyi bulmaya 
çalışıyoruz. İnşallah mesele temelinden hallolacak, fuzu
li masraflar yerine, randımanlı masraflar yapılacak
tır ve okur - yazarlık kökünden halledilecektir. Şim
diye kadar dağınık çalışmaların neticesiydi, bu Ka
nunla her şey bir düzene girmiş olacaktır; ama ister
dik ki, Sayın Başkanımız Komisyon çalışmaları zama
nında bu hususta bize bir önerge ile teklifte bulun
sunlar ve değişikliği de yapabilsinler. 

Sayın Utkan Kocatürk arkadaşımıza teşekkür ede
riz, Atatürk'ün bu konudaki felsefesini bize gayet gü
zel aktardılar. Biliyorsunuz Halkevlerinin kuruluşu da 
bu gayeye dayanmaktadır, Halkevlerinin kuruluşunun 
bir gayesi de budur. Ziya Gökalp'in felsefesiyle halka 
doğru gidişin bir başlangıcıdır. Biz bunu bugün ka
bul edeceğimiz Tasarı ile, kanunlaştıracağımız Tasarı 
ile temelli bir hale getirmiş olacağız, kökünden hal
letmiş olacağız. 

Takdirlerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ender. 
Sayın Müsteşar bir ilaveniz var mı efendim? 

MtLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
BAHRİ SORGUÇ — Sayın Başkanım; 

Millî Eğitim Bakanlığı kendisine verilen imkânlar
la çocuğu okula gitmeyen köy bırakmamak için bü
yük bir gayretin içerisine girmiş bulunmaktadır. Bu 
arada sayısı milyonları bulan okuma - yazma bilme
yen vatandaşlarımızla ilgilenmemesi mümkün değildi. 
Nitekim, Ulu Önder Atatürk'ün doğumunun 100 üncü 
yıldönümünden hareketle okuma - yazma seferber
liğini başlatmış bulunmaktadır. Bu çalışmalar hızla 
devam edecektir. Kanun kabul buyurulduğu takdirde 
çalışmalarımıza hız kazandırılmış olacaktır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum efen

dim. Maddelere geçilmesini kabul edenler... Kabul et
meyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 
Okur - Yazarlığı Teşvik Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Esaslar 

Amaç : 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, zorunlu öğre

tim çağı dışında kalmış okuma ve yazmayı hiç bil-
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meyen veya çok az bilen bütün Türk vatandaşlarının 
Türk Millî Eğitim ve öğretiminin genel hedeflerine ve 
temel ilkelerine uygun olarak, Devletin gözetim ve de 
netimi altında okuma ve yazma öğrenmelerini ve ilk
okul düzeyinde öğrenim yapmalarını sağlamaktır. 

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

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

1 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle... 
AKÎF ERGlNAY — Soru... Bir soru rica edi

yorum. 
BAŞKAN — Sayın Erginay, tam oylamaya ge

çerken... 
NECÎP BİLGE — Acele ediyorsunuz siz de Sa

yın Başkan. 
AKİF ERGİNAY — Elimizi kaldırdığımız bir sı

rada oylamaya geçtiniz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
Sayın Bilge, müsaade buyurun efendim. 
Buyurun Sayın Erginay 
AKtF ERGİNAY — Sayın Başkanım; 
Alt maddelerinde de bu deyim geçiyor; ilkokul 

düzeyinde bir öğrenim yapılması ifadesi var. Alt mad
delerinde de aynı deyim geçiyor. 

İlkokul düzeyinde bir nevi diploma demeyelim; 
ama bir öğretim yapıldıktan sonra diğer ilkokul me
zunlarıyla bunlar arasında fark kalacak mı, kalmaya
cak mı?.. Yarın, «İlkokul düzeyinde, ben de buradan 
çıktım, aynı hakkı haizim» deyip de bu suretle övü
nen bir kişi, bir vatandaş bir kamu sektöründe veya 
ayrı bir yerde bir vazife alabilir mi bu unvanla?.. 
Binaenaleyh, ilkokul düzeyinin buradaki ifadesinin 
neyi gösterdiğini, neyi değerlendirdiğini anlamak isti
yorum. 

Teşekkür ederim, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Buyurun Sayın Ender. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MU

ZAFFER ENDER — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; 

Bu Okur - Yazarlığı Teşvik Kanunundan sonra 
diploma alacak kimseler o, «ilkokul seviyesinde öğ
renim yapmaları sağlanır» demekle ilkokul diploması 
tam olarak verilmektedir efendim. Bu kurslardan 
mezun olanlara ilkokul diplomaları tam olarak ve
rilmektedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ender. 

Komisyon bu görüşü beyan ediyor Sayın Erginay. 
AKtF ERGlNAY — Başka ders okutulmuyor ki, 

bir tane ders okutuluyor. Ona yalnız okuma - yazma 
öğreteceksiniz. 

BAŞKAN — Bir ilaveniz mi var Sayın Ender?.. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MU

ZAFFER ENDER — Sayın Başkanım, bir noktayı 
daha açıklayayım. 

Efendim,, bu kurslardan mezun olanların ekseri
yeti esasında geçkin yaşta olan kimselerdir. Artık 
bunların başka ders okumuş olup olmamaları da o 
kadar önemli değildir. Zannediyorum bir iş için filan 
pek de kullanılacak değildir pek çoğu. 

BAŞKAN — Sayın Ender, zannederim Sayın Er-
ginay'ın sorusu, «İlkokulu bitirmek için tarih, coğraf
ya, yurttaşlık bilgisi gibi zorunlu dersler 5 sene sü
reyle okutulurken, yalnız okuma - yazmayı öğrenmiş 
olmakla diploma verilecek midir, bu şartlan haiz mi
dir?..» diyorlar Yani bu diplomalarla bir başka dev
let görevinde, ola ki, yaşı devlet hizmetine girmeye 
uygunsa, girebilecek midir?.. Mesele odur. 

Sayın Hükümet Sözcüsü, buyurun efendim. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
BAHİR SORGUÇ — Efendim, okuma - yazma kurs
larını tamamladıktan sonra kurslar devam etmektedir. 
Bu kurslarda ilkokul öğrencilerinin okudukları ders
ler okutuluyor ve ilkokul bitirme imtihanlarına gir
mek suretiyle diploma almaya hak kazanıyorlar efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Konu anlaşılmıştır. Sayın Erginay, sorunun ceva

bı oldu değil mi efendim?.. 
AKİF ERGlNAY — Evet efendim, teşekkür ede

rim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; 
1 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Kapsam : 

MADDE 2. — Bu Kanun; 
a) Zorunlu öğretim dışında kalmış, okuma ve yaz

mayı hiç bilmeyen veya çok az bilenlerin okuma ve 
yazmayı öğrenmelerini ve ilkokul düzeyindeki kursa 
katılan Türk vatandaşlarının görev ve sorumlulukla
rını, 
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b) Okuma ve yazmayı öğrenmeyi teşvik etmek 
için tanınan imkânları, 

c) Bu Kanundaki hükümlere göre kendilerine gö
rev verilen kamu kuruluşları ile özel kurum ve kuru
luşlarda görevli olanların görev ve sorumluluklarını, 

Kapsar. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Sayın Bayer, Sayın Tutum... Kayıt işlemi 
bitmiştir efendim. 

Buyurun Sayın Bayer. 

MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 

Kanun hakikaten Türk milleti için çok önemli bir 
kanun. Yalnız kanunu tümüyle tetkik ettiğimiz zaman 
«Kapsam» maddesiyle ilişkili olarak şu hususu belirt
meyi yerinde görmekteyim : 

Millî Eğitim Bakanlığınca bu tip hizmete; yani 
okuma - yazma seferberliğine heyecanla başlanıyor; 
fakat sonu gelmiyor. 1954 senesinde ilk defa halk 
eğitim merkezleri vasıtasıyla bu tip bir kampanya hem 
Orduda, hem de Millî Eğitim Bakanlığı içinde başla
mıştı ve başladığı zaman sözde eğitim merkezleri ku
rularak bütün Anadolu'da halk eğitim merkezleri şek
linde bir çalışmaya geçilmişti. 

Şimdi Kanunun tümünü ve «Kapsam» maddesini 
tetkik ettiğimiz zaman, bu hizmetleri yapacak kimler
dir, ne gibi fonksiyonları vardır ve Bakanlık bunun 
için nasıl bir örgüt kuracaktır? Bu hususta «Kapsam» 
maddesinde de hiçbir bilgi yoktur. 

Ayrıca, bu bir organizasyon işidir. Çünkü kanun
la ilk defa özel sektöre de mükellefiyet getirilmekte
dir. Özel sektöre getirilecek bu mükellefiyetle Millî* 
Eğitim Bakanlığı arasında nasıl bir ilişki kurulacak
tır?.. Kanunun diğer maddelerini tetkik ettiğimiz za
man iş müfettişlerinin bunu tetkik edeceği söyleniyor. 
Bu bakımdan «Kapsam» maddesinde iki husus açık
ta kalmaktadır : 

Ordunun bu hususta er eğitim merkezleri vardır. 
Er eğitim merkezleri eskiden Millî Eğitim Bakanlı
ğıyla müştereken çalışırdı ve malzemelerini gözle 
eğitim merkezleri hazırlardı. Şimdi bu husus açıkta
dır. Ordunun eğitim yapması, er eğitim merkezlerin
deki okuma - yazma seferberliği Millî Eğitim Ba
kanlığının içinde mi yürütülecek, dışında mı yürü
tülecek?.. Birinci sualim bu. 

ikinci sualim ise; özel sektöre bir mükellefiyet 
getirildiği zaman, getirilecek bu mükellefiyete ait 
kapsam maddesinde bir husus yoktur. Bu iki hususu 
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Hükümetin ve Komisyonun açıklamasını istirham edi
yorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Tutum. 
CAHİT TUTTUM — Sayın Başkan, buradan arz 

edebilir miyim?.. 
BAŞKAN — Tabiî efendim, zaten 5 dakikalık sü

reniz var. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan; 
İkinci maddeye çok kısa bir yorum getirmek is

tiyorum. 

öyle anlaşılıyor ki, Kanunun başlığıyla içeriği ara
sında benim görebildiğim kadarıyla uyumlu bir ilişki 
ve irtibat yok. «Okur - Yazarlığı Teşvik Kanunu» 
diyor; yani buradaki «Teşvik» herhalde cezaî hüküm
lerle bu teşviki sağlama gibi bir amaca ağırlık ver
diğini gösterir birtakım ifadeler var. Fakat bir an 
için bunu bir tarafa bırakıyorum. 

Kanunun 2 nci maddesinin (c) fıkrasında hukuk 
açısından ilginç bir ifade var: «Bu Kanundaki hü
kümlere göre kendilerine görev verilen kamu ve özel 
kurum ve kuruluşlarda görevli olanların görev ve 
sorumluluklarını düzenliyor.» diyor. Kanuna baktığım 
zaman böyle bir hükme rastlamadım. Belki, acaba 
kastedilen bu Kanundaki hükümlere göre, kendile
rine görev verilen kamu ve özel kurum ve kuruluş
larının görev ve sorumlulukları mı?.. Çok önemli bir 
fark bu; çünkü kişilere indirgenmiş görev ve sorum
luluk böyle kanunda tespit edilmez. Hele burada 9 
uncu maddede yapıldığı gibi; bu gibi konularda gö
rev verilmiş olanlar yapmazlarsa Türk Ceza Kanu-
nununun 230 uncu maddesi kullanılsın... Böyle şey 
olmaz efendim. Böyle düzenleme olmaz. Herhalde 
ben yanlış anlıyorum. Mutlaka bunun mantıkî bir 
açıklaması vardır. Sayın Başkanım. Komisyondan is
tirhamım (c) fıkrasındaki, kamu ve özel kurum ve 
kuruluşların görev ve sorumlulukları olsa gerek, diye 
düşünüyorum. Benim yorumum böyle. Yoksa kişilerin 
görev ve sorumluluğu nasıl tespit edilir?.. O ayrı 
bir konudur. Herhalde bu Kanunun kapsamında bu 
olsa gerek; esas kapsamı içinde olan, diye düşünü
yorum. Acaba yanılıyor muyum?.. 

Teşekkürler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, konuşmalar üze

rindeki cevaplarınızı lütfeder misiniz efendim? 
Buyurun Sayın Ender. 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MU
ZAFFER ENDER — Sayın Başkanım, değerli ar
kadaşlarım; 

Sayın Bayer'in, burada görevli olan müessesenin 
tayin edilmediği, belli edilmediği hususundaki soru
suna şu cevabı vereceğiz: Millî Eğitim Bakanlığı Yay
gın Eğitim Genel Müdürlüğü bu işi üstlenmiştir. Bu işi 
yurt çapında bu Genel Müdürlük yürütecektir. Me
sulü bu Genel Müdürlüktür; bunun denetimi altında, 
bunun uygulaması, direktifleri altında bu iş yürütü
lecektir. Millî Eğitim Bakanlığı bu Kanunla bu görevi 
Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne vermişlerdir. 

Sayın Tutum (c) fıkrasında, anladığıma göre; 
«Bu Kanundaki hükümlere göre kendilerine görev ve
rilen kamu kuruluşlarıyla özel kurum ve kuruluşlarda 
görevli olanların görev ve sorumluluklarını...» Yani 
kuruluşların sorumlulukları değil de, kişilere görev 
ve sorumluluk yüklendiğini belirtmek istiyorlar. Komis
yonumuz bu fıkrayı böyle düzenlemiştir ve doğrudur. 
Buralarda görev alacak olan kimseler zaten Millî Eği
tim Bakanlığının ve müfettişlerin denetimleri altında 
görevlerine devam edeceklerdir. Yalnız geçirmiş oldu
ğumuz bir dönemden mülhem alarak, burada görev 
alacakların çok titizlikte incelenmesi gerektiğini, bazı 
görev ve sorumlulukların bulunması gerektiğini de 
kanunun kapsamı içine koymuş bulunuyoruz bu (c) 
fıkrasıyla efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Hükümet?.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BA
HİR SORGUÇ — Komisyonun açıklamalarına katı
lıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim... 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, soru sormak is

tiyorum. 
BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Buyurun Sayın Öney. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım, (c) fıkrasın

daki, kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel kurum ve 
kuruluşlarında görevli olanların görev ve sorumlu
luklarını, Komisyonun değerli sözcüsü, orada görev
lendirilecek olan kişilerin kişi olarak görev ve sorum
lulukları olarak anladıklarını ifade ettiler. Buralarda 
bu tipte eğitimi yapacak olan, yaptıracak olan kişiler 
kimlerdir?. Millî Eğitim Bakanlığınca bizatihi oralara 
tayin edilmiş olan insanlar mıdır?.. 
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Yani daha somuta indirgeyelim; Bir özel kuru
luş olarak diyelim ki, TOFAŞ Otomobil Sanayii veya 
OTOMARSAN Şirketi 50'den çok işçi çalıştıran yer
lerdir bunlar. Buralarda okuma - yazma bilmeyen ki
şilerin işçi olarak çalışıp okuma - yazma bilmeyen ki
şilerin okuma - yazma öğrenmesi lazım. Kim öğre
tecek bunu?.. OTOMARSAN'da görevli olan örne
ğin sosyal işler müdürü müdür; yani OTOMAR-
SAN'ın bir elemanı mıdır? O tip büyük müessesele
rin de birtakım eğitim enstitüsyonları vardır; ama bu 
meslek içi eğitim yaptırmak üzere kurulmuş olan bi
rimlerdir; Oradaki kişiler midir? Yoksa Millî Eğitim 
Bakanlığı mensupları arasından öğretmen olarak ve
ya başka görevde bulunan kişilerden oraya bizatihi 
tayin edilecek olan kişiler midir?. Eğer ikincilerse Millî 
Eğitim Bakanlığının bunları denetleme imkânları var
dır; ama o zaman da bu tip insanların özellikle özel 
kuruluşlarda nasıl bir yer alacakları, hangi hiyerarşiye 
tabi olacakları da bir kamu yönetimi açısından prob
lem olarak çıkabilecektir. Aksi halde kuruluşun ken
di elemanlarıysa onları buna icbar etmek veya bun
dan mütevellit kişisel sorumluluk yüklemek herhalde 
Millî Eğitim Bakanlığına düşen bir olay değildir efen
dim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Sayın Müsteşar buyurunuz. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BA

HİR SORGUÇ — Efendim, bu sorunun cevabını 5 
inci maddede bulmak mümkündür. 

Kaldı ki, demin de arz edildiği gibi, Millî Eğitim 
Bakanlığı Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü bu koor
dinasyonu sağlamaktadır. İllerde ve ilçelerde teşkilatı 
vardır. Millî Eğitim Bakanlığı özel kuruluşlarla, diğer 
kuruluşlarla işbirliği içerisindedir. Arzu edildiği, belir
tildiği takdirde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Millî 
Eğitim Bakanlığının öğretmenleri kendileriyle işbirliği 
yapmak suretiyle öğretmenler tarafından bu kurslar 
yürütülmektedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müsteşar. Ya
ni Millî Eğitimce görevlendirilen öğretmenler gidecek 
ve bunların görev ve sorumluluğundan bahsediliyor 
burada. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BA
HİR SORGUÇ — Evet, öğretmenler tarafından yü
rütülecektir efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın üyeler; 
Bu maddeyle ilgili Sayın Tutum'un bir önergesi 

var, okutuyorum efendim. 
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Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 2 nci maddesinin 

(c) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Cahit TUTUM 
«c) Bu Kanundaki hükümlere göre kendilerine 

görev verilen kamu ve özel kurum ve kuruluşların 
-görev ve sorumluluklarını» 

CAHİT TUTUM — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Tutum, bir konuyu da müsaa

de ederseniz ayrıca arz etmeye çalışayım. Bu madde 
üzerinde görüştüğünüz için önergenin lehinde aleyhinde 
diğer arkadaşlarımıza söz vereceğiz; dün Yüce Ge
nel Kurulun kabul etmiş olduğu karara göre.. 

TÜLAY ÖNEY — Ben önergenin lehinde rica 
ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım; esasen benim 
de 5 inci maddeyle ilgili olarak görüşme yapma iste
ğim olacaktı; fakat Hükümetin Sayın Temsilcisi 2 nci 
madde üzerindeki görüşleri cevaplarken 5 inci maddeye 
atıfta bulundular. 

Şimdi 5 inci maddenin (b) fıkrası (Mecburen ona 
atıfta bulunuyorum efendim, özür dilerim, o mad
deye sıra gelmedi; ama buradan kaynaklanarak izah 
etmek mümkün) «Kendi bünyelerinde ve işyerlerinde 
çalışanlara okuma - yazma öğretmekle ve temel eğitim 
birinci kademe eğitim kursu vermekle görevli ve 
sorumludurlar.» diyor. Kim görevli ve sorumludur?.. 
Kamu ve özel kurum ve kuruluşları sorumludur; yani 
tüzelkişiliğin kendisi sorumludur. 

Şimdi Sayın Tutum'un 2 nci maddenin (c) fık
rasıyla ilgili olarak verdiği önerge de tüzelkişiliğin 
sorumlu olmasını öngörmektedir. Çünkü önergeyi 
yanlış takip etmediysem; «Bu Kanundaki hükümlere 
göre kendilerine görev verilen kamu ve özel kurum 
ve kuruluşlarının görev ve sorumlulukları» şeklinde 
önerge veriliyor. Yani tüzelkişiliktedir görev ve 
sorumluluk. Burada çalışan herhangi bir (A) kişisin
de veya (B) kişisinde sorumluluk olamaz efendim. 

O nedenle önergenin, tüzelkişiliğe sorumluluk 
vermesinin doğru olduğunu ve desteklenmesi gerekti
ğini düşünüyorum. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MU

ZAFFER ENDER — Efendim, Sayın Tutum'un 
önergesine Komisyon olarak katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

BAHİR SORGUÇ — Redaksiyonla ilgili olduğu için 
katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim; Sayın Tutum'un önergesi 
kişileri değil, kurum ve kuruluşların görev ve so
rumluluklarının tespitine ilişkindir, katılıyorsunuz; 
bu nedenle kesin olarak oylayacağım efendim... 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka
nım, daha önceki düzenlemeden arkadaşımızın ha
beri olmadığı için «...Kamu kuruluşları ile özel ku
rum ve kuruluşların sorumlulukları» dır. Cahit Tu
tum bey bu matbaada yanlış basıldığı için kısa yaz
mışlar; «Kamu kuruluşlan ile özel kurum ve kuru
luşların...» olacak. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, o şekilde düzeltme
ye katılıyor musunuz?.. Yani «Kamu kuruluşlan ile 
özel kurum ve kuruluşların görev ve sorumlulukla
rını» 

CAHİT TUTUM — Katılıyorum efendim. 
NECİP BİLGE — Efendim, öyle yapılması Türk

çe bakımından da gereklidir. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Evet, tabiî. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Müsaade ederseniz önergeyi tekrar okuyorum: 

«Bu Kanundaki hükümlere göre kendilerine görev 
verilen kamu kuruluşları ile özel kurum ve kuruluş
ların görev ve sorumluluklarını kapsar.» biçiminde
dir. 

Hükümet ve Komisyon bu önergeye katıldıkla
rından, kesin olarak oylarınıza sunuyorum efendim. 
Önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... Önerge ke
sin olarak ka'bul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 
2 nci maddeyi, 'bu değiştirilmiş önerge biçimiyle 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... 2 nci madde ka'bul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen; 
«Okuma-yazma öğrenme kursu» deyiminden, zo

runlu öğrenim çağı dışında kalan, okuma ve yaz
mayı hiç bilmeyenler ile çok az bilen yetişkinlerin 
devam etmek zorunda oldukları kurs, 

«İlkokul düzeyinde kurs» deyiminden; okuma 
yazmayı bilen veya okuma yazma kursunda öğre
nen yetişkinlere, ilkokul düzeyinde eğitim ve öğre
tim veren kurs, 
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«Zorunlu öğrenim dışında kalanlar» deyiminden; 
14 yaşını 'bitiren yurttaşlar, 

Anlaşılır. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz iste

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

cekleri?.. Yok. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, soru efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Öney. 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım; «ilkokul 
düzeyinde kurs, deyiminden; okuma-yazma bilen ve
ya okuma-yazma kursunda öğrenen yetişkinlere, ilk
okul düzeyinde eğitim ve öğretim veren kurs» anlı-
yormuşuz. Bu daha önceki bir maddede de söz ko
nusu oldu. İlkokul düzeyinde eğitim ve öğretim ve
ren kurs ne kadarlik süre için düşünülmektedir ve 
bu kursun sonunda (Deminki izahtan anladığıma 
göre) ilkokul diploması alarak mezun olmaları söz 
konusudur; deminki yanlış değilse. Onun için süre
si önemlidir efendim ve normal bildiğimiz ilkokul
larda ve o okullarca açılan sınavlara giriyorlar mı, 
girmiyorlar mı? Kursun açtığı sınavlarla ilkokulun 
açtığı sınavlar arasında belki bir fark olur endişe
siyle 'ilkokul diploması verip o haklara sahip kıla
cağımız kişileri, gerçekten ilkokuldan mezun ola
cakların sınavına girmesinin sağlanmasının önemli 
olduğunu düşünüyorum. Ne kadar sürelidir bu kurs
lar ve hangi imtihandan geçerek diploma alıyorlar? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öney. 
'Buyurun Sayın Hükümet temsilcisi. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

BAHİR SORGUÇ — Efendim, her vatandaş arzu 
ettiği takdirde okul dışından ilkokul bitirme imti
hanlarına girebilir. Bununla beraber, okuma-yazma 
kurslarına devam edenler 90 saat okuma-yazma kur
su, 180 saat de buna ilaveten diğer dersler üzerinde 
kursa devam eder ve böylece 270 saatlik bir hazır
lıktan sonra imtihanlara girmeye hak kazanır ve 
imtihanlarda başardığı takdirde bu diplomayı alır. 
Talim Terbiyece kabul edilmiş bir süredir bu. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, 3 üncü maddeyi Komisyondan gel

diği biçimiyle... 
ATALAY PEKÖZ — Sayın Başkan, kavram be

raberliğini sağlamak üzere bir noktaya işaret etmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Redaksiyon müdür efendim?.. 
ATALAY PEKÖZ — Evet. 
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BAŞKAN — Buyurun. 
ATALAY PEKÖZ — Birinci fıkrada «Zorunlu 

öğrenim çağı dışında kalan yetişkinler» denilirken, 
son fıkrada «Zorunlu öğrenim dışında kalanlar, de
yiminden; 14 yaşını bitiren yurttaşlar...» Yani, bir 
yerde «Yetişkinler» deyimi geçerken, diğer taraftan 
«Yurttaşlar» deyimi geçiyor. Bu noktaya işaret edi
yorum ve kavram beraberliğinin sağlanmasını saygı
larımla diyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Komisyondan soralım, «Yetişkinler» ile «14 yaşını 

bitiren yurttaşlar» deyimi aynı mı? Yani, derler ki, 
«Burada da yurttaş yerine yetişkin mi diyelim?» Ya
ni birlik, beraberlik sağlanması bakımından.. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, al
fabe içinde «yetişkinler alfabesi» dir. 

BAŞKAN — Yetişkinler alfabesidir... Altakini 
de «Yetişkinler» olarak değiştirelim mi?» derler... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
BAHİR SORGUÇ — Denebilir efendim. 

BAŞKAN — Denebilir. Katılıyorsunuz yani... 
«Yurttaşları» çıkarıyoruz, «14 yaşını bitiren yetiş
kinler» diyorsunuz öyle mi efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
BAHİR SORGUÇ — Evet. 

HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan, bir dakika. 
«14 yaşını bitiren yetişkinler» olmaz, «14 yaşını 

bitirenler» olur; yukardaki «Yurttaşlar» da yerinde 
kalır. 

BAŞKAN — Yukarda «Yurttaş» yok efendim 
za'ten. «14 yaşını bitirenler...» O zaman, «Yurttaş
lar»! çıkartıyoruz, «bitirenler» biçiminde kalıyor di
yorsunuz. 

Komisyon?.. 
SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Kurtoğlu, birşey mi var?.. 
Buyurun efendim. 

SERDA KURTOĞLU — Efendim, Komisyon
dan veya Hükümete soruyorum; «Yurttaşlar» çık
tığı takdirde, Türk vatandaşı olmayanlar için de öğ
retim mecburiyeti mi getiriyoruz? Değiştirmeyelim 
efendim. «Yurttaşlar»ı çıkarırsak, diğer bir tabirle 
Türk vatandaşı, yurttaşı olmayan kişilere de bir mü
kellefiyet yüklemiş oluruz. 

BAŞKAN — Sayın Kurtoğlu, müsaade ederseniz 
1 inci madde dikkatle okunduğunda, bu Kanunun 
amacının sadece Türk vatandaşlarını kapsadığı, yeni 
deyimle «içerdiği» anlaşılmaktadır. Bu nedenle ora-
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da olunca, tabiî aşağıda da Türk vatandaşı olma
yanları alacağını zannetmiyorum. 

SERDA KURTOĞLU — Efendim, o itibarla pa
ralellik tesis etmek üzere bu maddede de «yurttaş
lar» tabirinin geçmesinde bir gamız da yoktur. Çün
kü bunlar istilan değildir. 

'BAŞKAN — Komisyondan soralım efendim. 
Sayın Peköz çıkarılmasını değil de «Yetişkinler» 

deyimini; Sayın Eroğlu «çıkarılsın» dedi; şimdi, siz 
de yerinde kalsın diyorsunuz. Komisyon olarak gö
rüşünüzü lütfeder misiniz? «Çıksın» diyen var, «de
ğişsin» diyen var, «kalsın» diyen var? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkanım, biz «bi
tirenler» olarak uygun gördük. 

BAŞKAN — «Bitirenler» olarak uygun görüyor
sunuz efendim. 

Sayın üyeler, konu anlaşılmıştır 3 üncü maddeyi 
«14 yaşını bitirenler» olarak düzeltmek biçimiyle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Madde ka'bul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum. 

İKİNCİ KISIM 
Görev ve Sorumluluk 

Millî Eğitim Bakanlığının bu Kanunla ilgili gö
revleri 

MADDE 4. — Millî Eğitim Bakanlığı bu Ka
nunun kapsamına giren; 

a) Eğitim ve öğretim alanındaki gerekli her tür
lü çalışmaları düzenlemekle, 

'b) Kamu, özel ve gönüllü kurumlar ile kuru
luşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla, 

c) Eğitim ve öğretimi gözetim ve denetim altın
da bulundurmakla, 

d) Personel, araç, gereç ve teknik yardım yap
makla, , 

e) Diğer kurum ve kuruluşların çalışmalarına 
yardımcı olmak, öneride bulunmak ve gereken ted
birleri almakla, 

f) Kursları başarıyla bitirenlere belge veya dip
loma vermek ve okuma yazma öğretme ve ilkokul 
düzeyindeki kurs çalışmalarında başarıları görülen 
kamu görevlileri, özel kuruluşlar, dernek ve kişilere 
ödül vermekle, 

Görevlidir. 
BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen 

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

nız var mı efendim?.. Yok. 

Sayın Tutum, Sayın Bilge soru. Redaksiyonla 
ilgili görüşleri sorulardan sonra alacağım efendim. 

Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; bu mad

dede aslında bir cümle ve sözcük enflasyonu var. 
Eğer lütfederlerse böyle (a) dan başlayarak (e) 
ye kadar yazdıkları aslında iki fıkra halinde de ifa
de edilebilir; burada bu kadar çok sayıda bent koy
maya gerek yoktur. Sorum şudur : 

(a) fıkrasında yahut bendinde, «Eğitim ve öğre
tim alanındaki gerekli her türlü çalışmaları düzen
lemekle...» E, tabiî bir devlet 'bir görev yüklendiği 
zaman, bunu gerektirdiği her türlü çalışmaları dü
zenleyecek. Yani, acaba niye bunu bu şekilde koy
mak gereğini hissettiler? Bunu soracaktım. 

İkinci soracağım da: Efendim, «Yardımcı olmak, 
öneride bulunmak, tedbirler almak...» Bunlar çok 
yuvarlak sözcükler. Net olmalı; Millî Eğitim Bakan
lığına verilen buradaki ilgili görev ve sorumluluk 
çok net, okunduğunda kişiye «Millî Eğitim Bakanlığı 
demek burada bu kadar önemli şu görevi ve sorum
luluğu yükleniyor» diyebilelim. Çok yuvarlak söz
cüklerle ne yetkiler belirlenir, ne de sorumluluklar. 
O bakımdan acaba (a) ve (e) bentlerinde ısrarlı mı
dırlar muhafazalarında, onu soracaktım? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Komisyon... 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Maddeleri açıkça, anlaşılır şekilde böylece dü
zenledik ve bu görüşümüzde ısrarlıyız efendim. Sa
yın Tütum'un bu konuda önerileri varsa onu sunsun
lar; onu sunmaları da'ha yerinde olur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Bilge, buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — Efendim, (b) bendinde «Ka

mu, özel ve gönüllü kurumlar ve kuruluşlar» tabiri 
geçmektedir. Yukarıda 2 nci maddede «Kamu kuru
luşları» tabiri kullanıldı. Yanlış olmasın diye, bura
da da aynı şekilde «Kamu kuruluşları» dememiz ge
rekir. «Kamu kuruluşları, özel ve gönüllü kurum
lar ve kuruluşlar arasında...» şeklinde düzeltmek ge
rekecektir. 

Bir de (d) bendinde «Personel, araç, gereç 
ve teknik yardım yapmakla.» deniyor. Personel 
araç gereç verilir; teknik yardım yapılır. Personel 
yapmakla, araç yapmakla olmuyor. Bu itibarla, 
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«Personel, araç ve gereç sağlamak ve teknik yardım 
yapmakla» şeklinde olursa uygun olur. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUZAFFER ENDER — Evet doğru efendim. 

NECİP BİLGE — Nihayet, bir de (f) bendin
de birçok şeyler sayılırken hepsi ismin «e» haliyle 
ilgili bulunmaktadır. «Kursları başarıyla bitirenlere 
'belge veya diploma vermek ve okuma-yazma öğret
me ve ilkokul düzeyindeki kurs çalışmalarında ba
şarıları görülen kamu görevlileri, (ki, «görevlilerine» 
olması lazım.) özel kuruluşları dernek ve kişilere 
ödül vermekle...» ibaresindeki bu «görevliler» keli
mesi sonuna ek olarak «ne» almaktadır; halbuki öte-

, kiler «e» almaktadır. O itibarla, «görevlilerine» den
mesi uygun olacaktır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bilge; «özel kuruluşlar» iba
resinin sonunda da bir «a» harfi var mı efendim? 
Yani «özel kuruluşlara, dernek ve kişilere» şeklinde 
mi oluyor, yoksa onlar orada kalıyor mu? 

NECİP BİLGE — «özel kuruluşlara» denirse 
daha iyi olur. 

BAŞKAN — «özel kuruluşlara, dernek ve kişi
lere» şeklinde oluyor. 

Sayın Komisyon; Sayın Bilge'nin redaksiyonla 
ilgili teklifine katılıyor musunuz? 

MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUZAFER ENDER — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Yani, (b) fıkrası, «Kamu kuruluş
ları, özel ve gönüllü kurumlar ile...» diye başlıyor; 

i(d) 'fıkrası, «Personel, araç, gereç sağlamak ve 
teknik yardım yapmakla,» şeklinde oluyor; 

(f) fıkrasındaki İbare de, «...kamu görevlilerine, 
özel kuruluşlara, dernek ve kişilere.» şeklinde de
ğiştiriliyor. 

Sayın Fırat; redaksiyonla ilgili olarak buyurun 
efendim. 

AYHAN FIRAT — Sayın, Necip Bilge Hoca
mız birçok konuda benim Söyleyeceklerimi söyledi
ler. Ben yalnız bir tek hususu daha belirtmek isti
yorum. Maddenin başında, «Millî Eğitim Bakanlığı 
"bu Kanunun kapsamına giren;» denmiş ve sonra da 
alt alta, «düzenlemekle, sağlamakla, bulundurmakla, 
yapmakla...» diye gidiyor. Halbuki bu başlık şöyle 
yazılsaydı bence da'ha yerinds olurdu; «Bu Kanu
nun kapsamına giren hususlarda Millî Eğitim Bakan
lığı;» dedikten sonra peşpeşe sıralamakla daha an
lamlı hale gelecekti. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Komisyon; bu redaksiyon değişikliğine ka

tılıyor musunuz? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

MUZAFFER ENDER — Sayın Başkanım; bu de
ğişiklik anlam bakımından bir şey ifade etmiyor, o 
bakımdan değiştirmeye lüzum görmüyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Tan; redaksiyonla ilgili ola
rak buyurun efendim. 

TURGUT TAN — Sayın Başkanım; maddenin 
başlığındaki, «Bu Kanunla İlgili» sözcüğüne gerek 
yoktur. Nitekim Hükümet Tasarısında da, «Millî Eği
tim Bakanlığının Görevleri» denmiş; doğrusu da bu
dur zaten, 5 inci maddede de, «Kamu ve Özel Ku
rum ve Kuruluşların Bu Kanunla İlgili Görevleri» 
denmediğine göre, Tasarının kendi içinde tutarlı ol
ması lazım. O itibarla, başlıktaki «Bu Kanunla İlgili» 
sözcüğünün çıkarılması yerinde olur düşüncesinde
yim. 

BAŞKAN — «Millî Eğitim Bakanlığının Görev
leri» demek yeterlidir diyorsunuz. 

Sayın Komisyon; Sayın Tan'ın madde başlığıyla 
ilgili redaksiyon değişikliğine katılıyor musunuz? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkanım, değerli 
arkadaşlarım; «'Millî Eğitim Bakanlığının Görevleri» 
dediğimiz zaman, bu görevler çok geniş bir alana 
yayılmaktadır. Biz burada yalnız bu Kanunla ilgili 
görevlerini sayıyoruz. Bu bakımdan katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Yarkın; redaksiyonla ilgili 
olarak buyurun efendim. 

ŞER AFETTİN YARKIN — Sayın Başkanım; 
«Millî Eğitim Bakanlığı bu Kanunun kapsamına gi
ren» dendikten sonra noktalı virgül konuyor ve «ça
lışmaları düzenlemekle, sağlamakla, bulundurmakla, 
yapmakla, almakla, vermekle» diye devam ediyor, 
sonra satırbaşı yapılarak, «Görevlidir» deniyor. Şöy
le bir düzenleme yapılabilir mi: «Millî Eğitim Ba
kanlığının bu Kanunla ilgili görevleri şunlardır;» de
dikten sonra «Eğitim ve öğretim alanındaki gerekli 
her türlü çalışmaları düzenlemek, sağlamak, bulun
durmak, yapmak...» şeklinde devam etmesi çok daha 
iyi olur. Satırbaşlarına lüzum yok. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Komisyon; Sayın Yarkın'ın redaksiyonla 

ilgili değişiklik teklifine katılıyor musunuz? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; böyle bir başlangıç maddenin bütün gi-
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dişatını değiştirir, bu bakımdan katılamıyoruz ve 
maddenin esasında da bir değişiklik yapmadığına gö
re lüzum görmüyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; 
Sayın Bilge'nin redaksiyonla ilgili hususlarını dik

kate almak suretiyle 4 üncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 
Kamu ve özel kurum ve kuruluşların görevleri : 
MADDE 5. — Kamu kurum ve kuruluşları ile 

elli kişiden fazla işçi çalıştıran özel kuruluşlar : 
a) Bu Kanunun kapsamına giren konularda Mil

lî Eğitim Bakanlığıyla koordinasyon ve işbirliği ya
parak, imkânları ölçüsünde uygun ve gerekli personel, 
araç, gereç ve teknik yardım yapmakla, 

b) Kendi bünyelerinde ve işyerlerinde çalışanlara 
okuma - yazma öğretmekle ve temel eğitim birinci 
kademe eğitim kursu vermekle, 

Görevli ve sorumludurlar. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon; biraz evvel devam
lı olarak «Kamu kuruluşları» deyimini getirdiniz efen
dim, burada da aynı şeyi işliyor muyuz? 

MlLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MU
ZAFFER ENDER — Evet efendim. Bir de, (b) fık
rasının sonundaki «temel eğitim birinci kademe» iba
resi kalkıyor, «ilkokul düzeyinde» şeklinde oluyor 
efendim. Yani, (b) fıkrası, «Kendi bünyelerinde ve 
işyerlerinde çalışanlara okuma - yazma öğretmekle ve 
ilkokul düzeyinde eğitim kursu vermekle,» şeklinde 
oluyor. 

HÂMZA EROĞLU — Sayın Başkan; bir sorum 
olacak. 

BAŞKAN — Soru sormak için söz vereceğim efen
dim, müsaade buyurun. 

Sayın üyeler; 5 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı?.. Sayın Erginay, Sayın Öney söz istemişler
dir. Söz isteyen başka üye?.. Yok. Kayıt işlemi bit
miştir. 

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

ler; 
Bu kanun tasarısının gerek amaç, gerekse kapsam 

maddelerinde de az çok belirtiliyor; fakat 5 inci mad
dede daha açıkça, özel kuruluşların kanunla bir eği
tim fonksiyonu görmeleri mecburiyeti konuyor. 

Anayasamızın 42 nci maddesinin altıncı fıkrasın
da, «Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu 
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esaslar, Devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye 
uygun olarak, kanunla düzenlenir.» deniyor. Anaya
samızın bu hükümleri çerçevesinde diğer fıkralarda 
da bunlara benzeyen hükümler var. Gaye, eğitim ba
kımından mutlaka Devletin fonksiyonunu nazara al
maktır. Bu işi Devlet yapar. Eski devirlerde özel 
okullar, özel eğitimler yok değildi, şimdi de olabilir; 
fakat özel eğitim yapmaya kuruluşları kanunla nasıl 
icbar ederiz bendeniz bunu pek anlayamadım. 

Maddede, «elli kişiden fazla işçi çalıştıran özel 
kuruluşlar» deniyor. Bu 50 nereden çıktı? Niye 25 
veya 100 değil? Fakat, nasıl olur da siz, kamu hiz
meti mahiyetinde olan bir işi özel kuruluşlara icbar 
edersiniz? «Yapmıyorum» dese ne yapacaksınız? 
Yapmazsa (Bilmiyorum belki müeyyideleri de var 
mı?) ceza mı vereceksiniz? «Şu kadar saat kendisine 
izin vermek mecburiyetindedir» de diyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım; 

Özetlemek gerekirse : Gayet tabiî şu memlekette 
okuma - yazmanın % 100'e varmasını gönülden di
liyoruz, temenni ediyoruz ve şiddetle arzu ediyoruz; 
fakat işaret ettiğim gibi bunu bir seferberlik haline 
getirmek yönünü seçmenin anlamı yok. Daha doğru
su, seferberlik haline getirilebilir; fakat kamu sek
törü itibariyle olabilir. Özel ilkokullar var, kurulabi
lir. özel kişiler bu hususta yardımcı olabilir; fakat 
«Kanunen filan, filan, filan kuruluşlar bunu yap
maya mecburdur» derseniz, yarın bundan kurtulmak 
için mesela 60 kişilik bir firma, bir kuruluş, bir atöl
ye, bir fabrika; bu iş kendisine şu kadar iş saati kay
bettireceği için, 11 kişiyi işinden çıkartıp, 49 kişiyle 
çalışsa ne yapacaksınız?.. Bu firmada çalışanın sayı
sını zorla 50'nin üzerine çıkartıp da, orada okuma -
yazma bilmeyenleri, kendisine tahmil etmek mecbu
riyetini nasıl koyacaksınız?.. 

Ben, Anayasanın ruhuna da aykırı buluyorum bu
nu. Üstelik, bu okuma - yazma mecburiyeti karşısın
da, daha doğrusu okuma - yazma bilenler bakımın
dan da birtakım haklar tanıyacağız. O halde, neden 
buna lüzum görüyoruz, özeli sektörü neden icbar edi
yoruz?.. 

Şunu da kabul edebiliriz : özel sektörde bulunan 
kişileri, kendileri değil, yine kamu sektörü okuma -
yazmaya icbar edebilir ve özel sektördeki şahıs ve 
firmaların kendilerine yardımcı olmasını isteyebilir; 
fakat doğrudan doğruya onların bu işi yapmakla gö
revli tutulmasını, koordinasyon vesaire ile birlikte 
de olsa, ben, pek «Devlet» mefhumu ile, ciddiyetiyle 
kabilî telif göremiyorum. 
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Bu kuruluşlar bunu yaparlarken kimbilir nasıl 
gerçekleştireceklerdir bu işi... «Efendim, Millî Eği
tim Bakanlığının denetimi, gözetimi altında olacak 
bu iş.» denebilir. Bunlar, her zaman yapılacak işler 
değil, kolay da değildir. 

Bu itibarla, gerçi ilk maddelerde mefhum itibariyle 
konulmuştu; ama, burada açıkça belirtiliyor. Bu mad
denin, bu anlamdaki şeklinin; yani özel firmaları, 50 
kişilik, 80 kişilik işçi sayısı ile icbar etmenin doğru 
olmayacağı kanaatindeyim. Kabilse, bu maddeyi Ko
misyon geri alsın ve üzerinde daha titizlikle durarak, 
bu mefhumu, bu düşünceyi ortadan kaldırsın ve doğ
rudan doğruya bu vazifeyi yine Devlete; yani kamuya 
versin. 

Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Buyurun Sayın Öney. 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım, benim söy
leyeceklerimin çok büyük bir kısmını Sayın Erginay 
söylediler. Benim, bu maddenin (b) fıkrasının bir 
bölümünün çıkarılmasına dair esasen bir önergem var. 
Önerge üzerinde tekrar söz almayacağım için ve de 
Sayın Erginay'ın bahsettikleri hususlara daha fazla 
dokunmadan, kısaca düşüncelerimi özetlemek isterim. 

Birtakım kamu kuruluşlarının ve özel kuruluşla
rın, okuma-yazmanın yaygınlaştırılması için her türlü 
çabaya girmelerine, bir miktar fedakârlıkta da bulun
malarına tamamen katılıyorum, bunu gönülden de 
destekliyorum. Dolayısıyla, maddenin (a) fıkrasına 
hiçbir itirazım yok. 

Gerçekten, yurt düzeyinde her türlü destek bu ko
nu için verilmelidir. Çünkü, okuma-yazmayı bilmenin 
veya bilmemenin, artık bugün öneminin veya önem
sizliğinin tartışılmasına gerek yoktur. Hepimiz bundan 
yanayız, buna gönül vermişiz. 

Sırf bu noktadan hareketle ben, maddenin (b) fık
rasında yer alan, hem kamu kuruluşlarına, hem de 
50'den fazla işçi çalıştıran özel kuruluşlara, yalnızca 
okuma-yazma öğretmek konusunda bir mükellefiyet 
getirilmesini de nispeten kabul edilebilir görüyorum; 
ama bu fıkranın sonunda yer alan, «ilkokul düzeyin
de kurs verme» konusuna kesinlikle katılamadığımı 
ifade etmek isterim. Deminki önerge ile ilgili olarak 
Sayın Hükümet Sözcüsünün verdikleri izahatta, oku
ma-yazma öğrenmek için 90 saat, ilkokul düzeyinde 
eğitim için de 180 saat olmak üzere, toplam 270 sa
atlik bir eğitimi öngördüklerini belirttiler. Bir defa, 
270 saatlik bir eğitimi, bilhassa özel sektör kuruluş
larına mükellefiyet olarak tahmil etmek, hem biraz 

haksızlıktır, hem de bunun laubali bir şekilde gö
türülmesine yol açabilecek bir unsurdur. Millî Eğitim 
Bakanlığınca bunun teftiş' ve kontrolünün çok etkin 
bir sonuca ulaşabileceği kanısında değilim maalesef. 

Ayrıca, 270 saatlik bir eğitim, normal ilkokulla
rımızda verilen ders saat miktarını günde 5 saat ola
rak düşündüğümüzde, 270'i 5'e bölersek 54 gün edi
yor. 54 günde de bir ilkokul diplomasının nasıl veri
leceği konusunu; burada sadece zabıtlara geçmesi 
için söylüyorum, önergemle direkt olarak ilgili değil
dir; fakat ben bu okuma-yazma seferberliğine ta
mamen gönülden katılmakla birlikte, bu Kanun içinde 
«İlkokul diploması verilen» şeklinde bir ifadenin yer 
almasına da katılamadığımı burada da ifade etmek 
istiyorum. 

O nedenle; birkaç nedenle, gerek Anayasada Sa
yın Erginay'ın bahsettiği türde meselelerin yer almış 
olması nedeniyle, gerekse ilkokul eğitiminin okuma-
yazma seferberliğinin dışında bir mesele oluşu nede
niyle üçüncü bir mesele olarak da, üretime dönük ku
ruluşlarda; kamu kuruluşlarında, özel sektör firma
larında 180 saatlik ilkokul düzeyinde kurs verme yü
kümlülüğünün kuruluşlara getirilmesinde hiçbir yarar 
görmediğimi ifade ediyorum. 

Bu nedenle de, (b) fıkrasının son bölümünün; 
«İlkokul düzeyinde kurs vermekle» meselesinin me
tinden çıkarılması için bir önerge verdim, önerge 
üzerinde söz almayacağım için burada açıklama yap
tım. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Sayın Tutum, soru sormak üzere buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, aslında Ko

misyona yardımcı olmaya çalışıyoruz tabiî. Sözcükler 
ve cümleler üzerinde duruyorsak bağışlasınlar; ama
cımız Komisyona güçlük çıkarmak değildir. 

İki önemli noktada endişem var, soru olarak yö
neltmek istiyorum Sayın Başkanım. 

Birincisi : Her halde bu Kanun çıktıktan sonra 
5 inci madde uygulanacağına göre, bundan sonraki 
işlemlere büyük ölçüde etkili olacak. Ancak, eğer siz 
özel kesimi özellikle bu tür bir yükümlülük altına 
sokarsınız, endişem şudur : Okuma-yazma bilmeyen 
nice Türk vatandaşı buralarda iş buluyor; zaten Dev
let kesimine giremiyor onlar. İlkokul mezunu olma
yınca almıyoruz; asgarî ortaokul mezununu alıyoruz 
da, fevkalade ahvalde, bulunmazsa ilkokul mezunu 
alıyoruz. Devlet içinde şu anda okur-yazar 260 000'i 
aşkın, özellikle yardımcı hizmetler sınıfında çalışan 
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kişiler arasında varsa, her halde uygulanacak anla
dığıma göre. Buna göre birinci sorum : özel kesime 
bu külfet yüklendiği zaman, zaten iş bulma konusun
da hemen hemen şansları bulunmayan bu yurttaşla
rımızın iş bulma olanaklarını kısıtlamış olmaz mısı
nız?.. 

'Bir kişi böyle bir taleple karşısına gelince, özel 
kesim, «Aman, bana külfet çıkaracaksın. Ben 51 kişi 
çalıştırıyorum burada. Zinhar, okuma-yazma bilme
yeni de almıyorum, kusura bakma.» diyecektir; iş ve 
İşçi Bulma Kurumuna da böyle başvurular büyük öl
çüde baştan önlenecektir. Bence, daha yumuşak for
müllerle acaba bu konuyu çözemez miyiz? 

İkinci sorum ,: «Kendi bünyelerinde ve işyerle
rinde çalışanlara okuma-yazma öğretmekle ve ilkokul 
düzeyinde eğitim kursu vermekle yükümlüdürler.» 
dendiğine göre, bunun sonunda bir sertifika verilecek
tir. Yani, özel kesim, Devlet adına resmî bir belge 
mi verecektir?.. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın Haznedar. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 
benim soracağım soruyu Sayın Tutum sordular. Ben, 
konunun istihdam boyutuna değinmek istiyordum. Bu, 
istihdamı azaltıcı yönde bir etki yapmayacak mıdır?.. 
Çünkü, hiçbir müessesenin, ekonomik olarak çalış
ması bahis konusu olacak hiçbir özel müessesenin, 
270 saatlik bir işgücünden mahrum olmayı ve bunun 
bedelini ödeyerek mahrum olmayı göze alacağını tah
min etmiyorum. Binaenaleyh, ekonomik istihdam bo
yutu, bu Tasarı hazırlanırken acaba düşünülmüş mü
dür; bunu istirham ediyorum. Sayın Tutum da sor
dular zaten. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
(Buyurun Sayın Bayer. 

MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Sayın Başkan, aynı 
çerçeve içinde benim de sorum şu : Okuma-yazma 
eğitimi bir formasyon verme değildir, genel kültürdür. 
Ama, ilkokul düzeyindeki eğitim bir formasyondur 
eğitim kademesinde. Bu bakımdan, bu iki ayrılık 
karşısında, gaye, okuma-yazma seferberliği olduğu
na göre, ilkokul eğitimi gibi bir formasyonu vermek 
değildir maksat. Acaba yanlış mı düşünüyorum Kanu
nun maksadına göre?.. 

fBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Eroğlu, buyurun efendim. 
HAMZA EROĞLU — Efendim, sorularımın bi

rincisi; bu maddenin Anayasayla ilgili hükümlerinin 
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ne ölçüde bağdaşıp bağdaşmayacağı idi. Bunu Sayın 
Erginay büyük bir vukufla ortaya koydular, kendi
lerine teşekkür ederim. Konunun üzerine ciddiyetle 
eğilmek lazım. Ben de Sayın Erginay'la aynı görüşü 
paylaşmaktayım. 

İkinci konu : Arkadaşlarım temas ettiler; ama me
seleyi açıklıkla ortaya koymak lazım, özel teşebbüs, 
bu hükme uygun olarak bundan sonra işçi olarak ça
lıştıracağı kimsede ojcuma-yazma bilme şartı araya
caktır, okuma-yazmayı bilmeyeni işe almayacaktır. 
Bunun sonucu olarak, Kanun amacından saptırılmış 
olacaktır. Asıl amaç, okuma-yazma bilmeyene oku
ma-yazma öğretmektir. Böylece, bu hüküm amaca da, 
Kanunun amacına da hizmet etmiş olmaktan uzak 
kalmış olacaktır, 

Bu mülahazaların ışığı altında Komisyon madde
yi geri alıp, burada arkadaşlarımızın, gerek konuş
maları ve gerekse soruları ışığı altında yeni baştan 
düzenlemeyi uygun bulmazlar mı? 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Sayın Fırat, buyurun efendim. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, maddenin (b) 

bendinin sonunda «Temeleğitim birinci kademe eğitim 
kursu vermekle» tabiri var... 

BAŞKAN — Onu kaldırdık Sayın Fırat. Komis
yon söyledi, onu «İlkokul düzeyinde eğitim vermek» 
biçiminde değiştirdik efendim. Biraz evvel Komisyon 
bu konuyu huzurumuza getirdi, öyle düzelttik. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım, o zaman 
problem çok büyür. Bir fabrikada ilkokul düzeyinde 
eğitim verme imkânı yoktur. Yani okuma - yazma 
öğretilir; ama ilkokul düzeyinde eğitim nasıl verile
bilir?.. 

BAŞKAN — Temel eğitim birinci kademesi de 
ilkokul düzeyi değil mi Sayın Fırat? Zannederim Ko- -
misyon onu öyle kabul ediyorlar. 

Buyurun Sayın Fırat, eğer sorunuz varsa soru
nuz. İkisinin aynı şey olduğunu beyan ettiler de... 

AYHAN FIRAT — Soru değil; o zaman madde
nin tümüne karşı olduğumu beyan etmek isterim; 
eğer ilkokul düzeyinde eğitim mevzubahis ise. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, soruları lütfen 

cevaplar mısınız? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 
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özel teşebbüse bu Kanunla birtakım mükellefiyet- ( 

ler yüklemek suretiyle doğacak, bilhassa işçi kesimi 
aleyhine doğacak bazı konuları dile getirdiniz. Bu 
görüşlerinizde haklısınız; ancak bazı noktalar açıkla
nırsa, sanırım ki, bize de hak vermiş olacaksınız. 
Şöyle : Bir kere, «özel ilkokul ve özel ortaokul» de
yimiyle bu kursları birbirine karıştırmamak lazım. 
Anayasada belirtilen özel ortaokullar, özel liseler, 
özel ilkokullar başka şeydir, buradaki kurslar başka 
şeydir; bunları birbirine karıştırmamak lazım. 

Konuşmaları yapan bütün arkadaşlarımın endişe 
ettikleri nokta şudur : Özel müesseselere böyle bir 
mecburiyet getirildiği takdirde, işçiler aleyhine bir 
durum doğabilir; işçiler işlerinden olabilirler; mües
seseler bunu mecburen yürütmek istemeyebilirler, an
garya bir iş olarak kabul edebilirler ve bazı aksama
lara uğrayabilir. Arkadaşlarımızın temas ettikleri ana-
konular bunlar. 

Bir de bunu, Sayın Bayer arkadaşımızın dediği 
gibi, «Sadece bir okuma-yazma kursu olarak kabul 
etmek, ilkokul düzeyinde kabul etmemek geerkir.» 
diyorlar. Yalnız şunu da belirtmek lazımdır ki, sadece 
okuma - yazmayı bilmek, okur - yazar olmak demek 
değildir ve şunu da hatırlamak gerekir ki, bizde okul 
dışından ilkokulu bitiren, arkasından ortaokulu biti
ren, onun arkasından liseyi bitiren, hatta sonra da 
fakülteyi bitiren birçok kimseler vardır dışarıdan im
tihanlara girip de. Biz bunları da mecbur etmiyoruz; 
«Filan yaşa gelin de ondan sonra imtihana girin» 
diye bir şey söylemiyoruz; belli bir dönemin geçmesini 
bekliyoruz, o kadar. Ama biz, «Siz lisede okumadınız, 
ortaokulda okumadınız, o halde bunların imtihanla
rına okul dışından giremezsiniz» diye bir kayıt koya
mayız. Vatandaşın kabiliyeti vardır, girer imtihanını 
verir, diplomasını alır gider. 

Şimdi burada, 54 gün içinde bütün bir ilkokul 
müfredatının gözden geçirilmesi ve sindirilmesi müm
kün değildir, bunu herkes kabul eder; ama bu kadar 
tecrübeyle bu yaşa gelmiş olan insanların da umumî 
hayatta normal bir seviyeye erişebilmeleri, bir ilkokul 
seviyesine erişebilmeleri 54 günden sonra mümkündür 
ve sadece okuma - yazma bilmek kâfi değildir; çalış
tıkları müesseselerde bazı bilgilere de ihtiyaçları var
dır; hesaba, kitaba ihtiyaçları vardır, bazı oranlara 
ihtiyaçları vardır. Mesela, ne oranda ne katılacaktır; 
bunu da bilmeleri lazım, sadece okuma-yazmayı bilmek 
kâfi değildir ve bu iş özel müesseselerin de hesabına 
gelir aslında. İşçinin kültür seviyesini biraz da olsa 
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artırmış olması, müesseselerin de işine gelir ve onlar 
da bu işe severek katlanırlar. Bir noktada kanunla 
düzenleyeceğiz, bir noktada tabiî müesseselerin de 
sevgisine ihtiyacımız olacak. Zaten, Millî Eğitim Ba
kanlığıyla bir koordinasyon halinde, bir anlaşma ha
linde her şey yürütülecektir. 

Bu sebeple, bu konularda pek güçlükle karşılaşıla
cağını sanmıyorum. Mesela, sadece 2 kişinin okur - ya
zar olmadığı bir müesseseye belki kurs yazma mec
buriyeti getirilmeyecek; bir koordinasyon yapılacak, 
birkaç müessesenin işçisi bir yerde görevlendirilecek, 
orada çalışmış olacaklar ve bu kurslarda yetişmiş ola
caklar. Millî Eğitim Bakanlığı bu koordinasyonu yap
makla sorumludur, vazifelidir; bunlar iyi bir koordi
nasyon halinde yürüyecektir. 

Bu bakımdan maddeyi değiştirmeye lüzum görmü
yoruz; saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, bu madde ile ilgili önergeler var, 

okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan tasarının 5 inci maddesinin, 
yapılan müzakerelerin ışığı altında Komisyonca geri 
alınarak yeniden düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Cahit TUTUM Akif ERGÎNAY 
Necip BlLGE 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan tasarının 5 inci maddesinin 
(b) bendinin, «ve temeleğitim birinci kademe eğitim 
kursu vermekle» kısmının metinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Tülay ÖNEY 

BAŞKAN — Sayın Tutum, bir açıklamanız var 
mı efendim?.. Yok. Zaten soru biçiminde izah etmiş
tiniz. 

Sayın Tutum'un önergesinin lehinde, aleyhinde 
söz isteyen sayın üye?.. 

AYHAN FIRAT — Lehinde Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Lehinde, buyurun Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, saygıdeğer 

arkadaşlarım; 
Maddede, «Kendi bünyelerinde ve işyerinde ça

lışanlara okuma - yazma öğretmekle ve temeleğitim 
birinci kademe eğitim kursu vermekle...» deniyor; bu
nu değiştirmiş olalım, görevli kılınıyor. Kimler?., tş-
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veren. Biraz önce Sayın Komisyon Sözcüsünün açık
lamalarından öğreniyoruz ki, 1 - 2 kişiyse, bir koor
dinasyonla birçok müesseseden bir yerde toplanarak 
eğitim yaptırılabilecekmiş. Ancak, bunlar maddelere 
geçmelidir. İleride bunların böyle olduğu iddia edi
lemez. Dolayısıyla, bu gibi konularda sarih hüküm
ler getirmek gerekir. Zira, 10 uncu maddede aynen 
şöyle demektedir : «iş müfettişlerince yapılan dene
timler sonucunda bu Kanunun 5 inci maddesi uya
rınca görevlendirilen kamu ve özel kurum ve kuru
luş yöneticilerinin, verilen görevleri yerine getirme
dikleri anlaşıldığında, eylemleri daha ağır bir suç 
oluşturmadığı takdirde, haklarında Türk Ceza Kanu
nunun 526 ncı maddesi uygulanır.» 

Böyle ceza getiren bir hükmün tümüyle açık ol
ması gerekir ve yöneticilerin kendi inisiyatiflerine bı
rakılmaması icap eder. Dolayısıyla madde, bence çok 
serttir. Hiçbir zaman 54 günde veya 56 günde bir ki
şinin okuma - yazma öğretilip ilkokul seviyesine ge
tirileceği iddia edilemez; olabilir de, olmayabilir de. 
Bunun, «okuma - yazma» olarak değiştirilmesi bakı
mından, maddenin geri alınarak tekrar getirilmesin
de büyük yarar görüyorum 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Komisyon, önerge üzerindeki görüşünüzü 

daha evvel aşağı yukarı açıkladınız; ama katılıyor mu
sunuz efendim? «Komisyon olarak yeniden maddeyi 
alsınlar düzenlesinler» diyorlar? 

MlLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MU
ZAFFER ENDER — Sayın Başkanım, bu hususlar 
Komisyonumuzda gerektiği şekilde tartışıldı, bu ba
kımdan önergeye katılamıyoruz. Oylanmasını arzu 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet Temsilcisi önergeye 
katılıyor musunuz efendim. 

MlLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
BAHİR SORGUÇ — Efendim bir hususu açıklama
ma müsaade buyurur musunuz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim, tabiî. 
MlLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

BAHİR SORGUÇ — Efendim, arkadaşlarımızın da 
belirttikleri gibi, örgün eğitimle yaygın eğitimi birbi
rine karıştırmamamız gerekir. Burada, yaygın eğitim 
söz konusudur ve yaygın eğitimin nasıl yapılacağı da 
yönetmeliklerle düzenlenmiştir ve bu konuda da, de
min de arz ettiğim gibi, bir Genel Müdürlük de oluş
turulmuştur. 

Arkadaşlarımızın, «270 saatte bu olur mu?» şek
lindeki sorularını da şu şekilde cevaplamak istiyo
rum : 270 saati tamamlayan kişi, otomatikman bu 
diplomayı almaya hak kazanmış değildir. İmtihana 
girecektir, eğer imtihanda başarılı olursa diplomayı 
alacaktır. Eğer başarısızsa, müteakip kurslara yine 
katılacaktır ve başarılı oluncaya kadar kurslar de
vam edecek ve kursun sonunda, başarılı olduğu tak
dirde, diplomayı alacaktır. 

Tabiîdir ki, özel sektörün 270 saatini personeline 
ayırması mümkün değildir. Bunu kabul ediyoruz; 
ancak burada yine önemli olan husus, Millî Eğitim 
Bakanlığı ile işveren arasındaki, özel sektör arasın
daki işbirliğidir, özel sektör için hangi saat uygun ise, 
o saatlerden yararlanmak suretiyle kurslar düzenlene
cektir. Yoksa işçinin, tam iş göreceği sırada, iş saatin
de bu kurs söz konusu değildir. 

Bu konuyu açıklamakta yarar umduğum için söz 
almış bulundum, önergeye katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeye katılmıyorsunuz. Teşekkür 
ederim efendim. 

TÜL AY ÖNEY — Sayın Başkanım; izin verirse
niz usul hakında bir soru sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Usul hakkındaysa tabiî buyurun. 
TÜL AY ÖNEY — Sayın Başkanım; şimdi Sayın 

Tutum'un önergesi oylanır da Genel Kurulca kabul 
edilirse, madde Komisyona gidecek. Benim önerge
min durumunun ne olacağını soruyorum. 

BAŞKAN — Sizin önergenizi de ayrıca işleme ko
yacağım. Şu nedenle : Bilindiği üzere, oylamalarımız 
kesin yapılmamaktadır. Komisyon katılsaydı, kesin 
oylasaydık, önergenizi işlemden kaldıracaktım. Ko
misyon katılmadığı, Hükümet katılmadığı için bun
dan sonraki önerge, dikkate alınmak üzere yine işlem 
görecektir efendim. 

Sayın üyeler; Sayın Tutum'un ve arkadaşlarının 
önergesine Komisyon ve Hükümet katılmadığını be
yan etmektedir. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu oy
larınıza sunuyorum efendim. Dikkate alınmasını ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate 
alınması kabul edilmiştir efendim. 

Sayın Öney'in önergesinin lehinde aleyhinde söz 
isteyen sayın üye?.. 

RECAI BATURALP — Lehinde söz istiyorum. 
AKİF ERG1NAY — Sayın Başkanım; zannediyo

rum ki, madde Komisyona gittikten sonra buna bağlı 
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bütün önergeler de madde ile birlikte gitmesi lazım
dır. Bunu kabul edersek, yahut etmezsek ne olacak?.. 
Hep beraber göndermekte fayda var. 

BAŞKAN — Sayın Erginay, müsaade buyurunuz. 
Komisyon biraz sonra maddeyi aynen huzurunuza 
getirdiğinde ne olacaktır? Yeniden bir tartışma zemi
ni, yeniden bu önergeyi işleme koyma imkânım yok
tur. Bu da dikkate alınır gider; Komisyon yeni metin 
hazırlar getirilir. Bu İçtüzük hazırlanırken böyle ha
zırlanmış efendim. Kesin oylama yapmıyoruz. 

AKİF ERGİNAY — Şimdiye kadar böyle yap
mıyorduk, bütün önergeleri beraber sevk ediyoruz. 

BAŞKAN — Hayır efendim, bendenizin Başkan
lık yaptığı bütün birleşimlerde bu biçimde uygulama 
yapılagelmiştir. 

Teşekkür ederim. 
Sayın Baturalp, buyurun efendi.m 

RECA1 BATURALP — Sayın Başkan, sayın üye
ler; 

Okuma - yazma bilmeyenlere okuma - yazmayı 
öğretmek için alınacak düzenlere, evet. Ancak bu
gün için, daha ilkokulların tamamını açıp da, bu çağa 
gelmiş çocuklarımızı ilkokula alamıyoruz, Binaena
leyh bu alınamayan kadro yürüyüp işyerlerine gele
cektir. 

Bugünkü duruma gelince; bugün açamadığımız bu 
okulları, bundan 15 sene evvel nasıl açtık? O zaman 
ilkokulda okumayan kişiler daha çoktu. Binaenaleyh, 
işyerlerinde bugün ilkokulu bitirmeyen işçimiz o ka
dar çoktur ki; bu mevcut karşısında bunlara ilkokul 
seviyesinde bir öğretim vermek için düzen alırken, 
«Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılacak» deni
yor. Millî Eğitim Bakanlığının imkânı olsa, bugün 
okulları açar ve bugün oradaki çocuklarımızı oku
tur. Bu, imkân dahilinde değilken bunun için kati bir 
ışık tutulmamışken, işyerlerine bu işi vermek nasıl 
oluyor?.. 

Sonra yine Sayın Hükümet Temsilcisi buyuruyor
lar ki; «İş zamanından bunu almayacağız da, iş za
manının dışında bunu yapacağız...» Bugün işyerlerin
de işçileri evlerine götürmek için, bölgelerine götür
mek için ya mevcut vasıtalardan istifade ediliyor ve
ya otobüsler tertip ediliyor. 'Bunlar için de mi böyle 
olacak? Kendilerine şu kadarını hatırlatırım : Aliağa' 
dan izmir'e giden işçilerimizin otobüsleri bir askerî 
katar halindedir. Bunlar içerisinde, bundan evvelki 
senelerde, 15 sene evvel okul görmemiş o kadar iş
çimiz var ki; bunlar için Aliağa'da okul açacağız, 

ondan sonra iş saati dışında bunları okutacağız, on
dan sonra da yeni bir otobüs katarı tertip edip, gönde
receğiz... Bu, sureti katiyede imkân dahilinde olan bir 
iş değildir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baturalp. 

Siz, maddeye karşısınız. Oysa, Sayın Öney'in önerge
si maddeye karşı değil, sadece (b) fıkrasında «ilkokul 
düzeyindeki» bölümün çıkarılması durumundadır. 

• Sayın Komisyon, ıSayın Hükümet, önergeye katı
lıyor musunuz efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MU
ZAFFER ENDER — 'Katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, katılıyor mu? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BA
HİR SORGUÇ — Efendim, katılamıyoruz. Şunu da 
arz etmek istiyorum : Eğer Aliağa'da imkân yoksa, 
o zaman izmir'de bu imkân verilir. Yine müessese 
ile işbirliği yapmak suretiyle İzmir'de bu kurs açı
lır ve böylece izmir'de kursa devam etme imkânlarını 
bulurlar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; Sayın Öney'in önergesine Komisyon 

ve Hükümet katılmadığını beyan etmektedir. 
Dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza su

nuyorum efendim. Dikkate alınmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul 
edilmiştir. 

Sayın üyeler; 5 inci maddeyi önergelerle birlikte 
Komisyona veriyorum. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Kurslara katılma görevi 
MADDE 6. — Zorunlu öğretim çağı dışında kalan 

ve okuma, yazmayı hiç bilmeyen veya çok az bilen 
ve herhangi bir işyerinde çalışmayanlar ile aynı nite
likte olup kamu kuruluşları ile özel kurum ve kuru
luşlarında çalışan Türk vatandaşlarının bu Kanuna 
göre okuma ve yazma öğrenme kurslarına katılmaları 
zorunludur. 

Kırkbeş yaşını dolduranlar ile bu tür kurslara ka
tılma yönünden bedenî ve zihnî yetersizlikleri resmî 
tabip raporu ile anlaşılanlar hakkında yukarıdaki fık
ra hükmü uygulanmaz. Okuma - yazma kurslarına, 
kırkbeş yaşını dolduranların katılmaları isteğe bağlıdır. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde Sayın Parlak, 
Sayın Banaz, söz istiyorlar. Başka söz isteyen?.. Yok. 

Kayıt işlemi bitmiştir. 
iSayın Parlak, buyurun efendim. Konuşma süre

niz beş dakikadır. 
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EVLİtYA PARLAK — Sayın Başkan, saygıdeğer 
üyeler; 

(Bana göre, Tasarının başlığı ile, ismi ile çelişen bir 
madde de bu 6 ncı maddedir. Tasarının ismi «Okur-
Yazarlığı Teşvik Kanunu Tasarısı» dır. Bundan çıkan 
anlam şudur : Okur-yazarlık zorunlu değildir; ama 
Devletin alacağı tedbirlerle teşvik edilecektir. Aynı 
heyecanla, aynı şevkle bütün vatandaşların yararlan
masını sağlamak için tedbirler alınacaktır. Bu mad
deye bakıyoruz; «'Kurslara katılma görevi» başlığı al
tında, «Zorunlu öğretim çağı dışında kalan ve oku
ma, yazmayı hiç bilmeyen veya çok az bilen ve her
hangi bir işyerinde çalışmayanlar ile aynı nitelikte olup 
kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında çalışan Türk 
vatandaşlarının bu Kanuna göre okuma ve yazma 
öğrenme kurslarına katılmaları zorunludur. 

Kırkbeş yaşını dolduranlar ile bu tür kurslara ka
tılma yönünden bedenî ve zihnî yetersizlikleri resmî 
tabip raporu ile anlaşılanlar hakkında yukarıdaki fık
ra hükmü uygulanmaz. Okuma - yazma kurslarına, 
kırkbeş yaşını dolduranların katılmaları isteğe bağlı
dır.» diyor-

Şimdi, Sayın Erginay Hocamızın demin 5 inci 
madde üzerinde durduğu «Anayasaya da aykırılığı söz 
konusu olabileceği» düşüncesini, ben burada vurgula
mak istiyorum. 

Biz bugün, 222 sayılı İlköğretim Kanununa göre, 
zorunlu öğrenim çağındaki bütün Türk vatandaşları
nın, (Kız, erkek) ilkokula gitmeleri zorunluluğunu ka
bul etmişizdir. Temel Eğitim Kanununda da bu böyle 
öngörülmüştür; ama halen i(Demin değerli bir ar
kadaşımızın ifade buyurduğu gibi) birçok yerde okul 
açamamışızdır veya yakın mesafede bu kurumları 
oluştur amam ı sızdı r. 

Şimdi, bunu gerçekleştirememiş bir durumda iken, 
«Okuma-Yazma Teşvik Kanunu» adı altında, «oku-
ma-yazmayı zorunlu kılıyoruz» diye bir kanun ismiyle 
getirmiş olsaydık, herhalde çok çelişkili olurdu. İsmi, 
«Teşvik Kanunu»; fakat içeriğine bakıyoruz, okuma-
yazma öğrenmeyi zorunlu kılan bir kanun. Vatandaş 
çalışmıyorsa, iş arıyorsa, ekmek derdine düşmüş, ço
luk çocuğu perişan durumda; ben de orada, okulda 
bir kurs açtım... «tllaki filan mahalledeki kursa gele
ceksin; zorunludur.» ileride de, zannedersem 12 nci 
madde buna cezaî hükümler getiriyor. Veya herhangi 
bir kişi bir yerde çalışıyor, açtığımız kurs, ki her 
zaman işyeri 50 kişiyi aşmaz; kendi dükkânında ça
lışıyor veya bir başkasının yanında tezgâhtarlık yapı
yor. Şimdi okulda kurs açtık, o saatte işine gitmek 

10 . 5 . 1983 O : 2 

zorunda. Bu adam işine gitmeyecek midir, işe gitmek
ten vaz mı geçecektir veya yakın bir mesafede açmadı
ğımız zaman, gitmesi mümkün olmuyorsa, yine aynı 
şekilde bunun da açıklığı yok. 

öbür yandan, mesafeler belli değil; bu adamın işiy
le denk geliyor mu, gelmiyor mu; o da ayrı bir konu. 
İşsiz bir insan iş arama durumunda; yine sen zo
runlu, sanki ilkokul çağında, yedi yaşına gelmiş bir 
çocuk, anası babası mutlaka, ki öğretmenler gezer, nü
fustan kayıtlar istenir, eğer olmuyorsa 222 sayılı Ka
nuna göre eskiden beri cezaî hükümler uygulanır. Bu 
durumdaki bir sorumluluk taşıyan, bir aile geçindiren, 
çoluk çocuk sahibi kadın veya erkek vatandaşa, «Sen, 
kırkbeş yaşına kadar okuma yazma bilmiyorsan gel 
bunu öğren.» Bunu nasıl saptayacağız bilmediğini na
sıl tespit edeceğiz. Öyle insanlar var ki, askere gitmiş, 
orada eğitim ocağında öğrenmiş; ama diploması yok 
veya diploması olmuş, zamanında öğrenmiş diploma 
almış, buna rağmen köyde kalmış ve okuma-yazmayı 
da unutmuştur; bunun tespiti de mümkün değildir. 

Bunun için, (Zaten ben Yüce Başkanlığa bu ko
nuda bir önerge de takdim etmiş bulunmaktayım) 5 
inci madde gibi bu maddenin de mutlaka Komisyonca 
geri alınması ve kanunun ismine uygun bir şekilde; 
bu Kanun Tasarısı teşvik edici bir özellik taşıdığına 
göre, bu da aynı şekilde isteğe bağlı, fakat her türlü 
teşvik edici tedbiri buna koymak zorundayız. Yoksa 
zorunludur; ama, bunun kıstasları, gerçekleşmesi müm
kün olmayacaksa; bunu demekle yeterli bir yasa yap
mış olamayız. 

iBunu yüksek bilgilerinize arz eder, saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 
Sayın Banaz, buyurun efendim. 

REMZİ BANAZ — Sayın Başkan, saygıdeğer ar
kadaşlarım; 

Maddenin geneli üzerinde Sayın Parlak arkadaşımız 
durdular, görüşlerine aynen katılıyorum; ben, biraz 
daha teknik olarak konuyu huzurunuza getirmeye ça
lışacağım. 

Kanun, teşvik kanunu. Teşvikte özendirme esastır. 
Oysa madde, kurslara katılmayı zorunlu hale getiri
yor ve buna bağlı olarak da, 11 inci madde ceza hü
kümleri getirmiş. Dolayısıyla bu 6 ncı madde ile 11 
inci madde, birbirinin tamamlayıcısı olduğundan bir
likte, düşünmek gerekiyor. Şimdi, bu nasıl teşviktir, na
sıl özendirmedir; ben şahsen anlayamadım. Kurslara 
katılmayanlara ceza nasıl verilecek?.. Ceza vermek 
için, önce ilgilinin okuma-yazma bilip bilmediğini tes-
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pit etmek gerekiyor; sonra kurslara katılmadığı belir
lenecek. Ceza vermek için, 6 ncı maddeye göre, ilgi
linin bedenî ve zihnî yetersizliğinin olup olmadığı 
araştırılacak; yani tüm kursa katılmayanların bedenî 
ve zihnî yetersizliği var mı, yok mu diye doktora gön
dereceğiz, herhalde bu zihnî yetersizliği tespit etmek 
için de mutlaka akıl hastanesinden heyet raporu al
mak gerekecek. Sonra, bu şahıs mahkemeye gönderi
lecek, olaya savcı, hâkim, avukat karışacak ve daha 
sonra da iki bin liradan 10 bin liraya kadar, bu şahsa 
kursa katılmadı diye ceza vereceğiz... Şimdi, ne yapmış 
bu vatandaş?.. Efendim, günlük çalışmalarının yorgun
luğu içinde akşam kursa gidememiş; bütün suçu bu. 

Şimdi saygıdeğer arkadaşlarım; önce, Hükümet 
getirdiği tasarılarda ne yaptığını bilmek zorundadır 
kendisi, ki bize anlatsın. Burada ne yaptığını bileme
menin bir tezahürünü görüyoruz. 

Maddenin tatbikatta uygulanma olanağı yoktur, 
Kanunun getiriliş amacına terstir. Vatandaşlarımızı 
bu kurslardan soğutacak durumdadır, Ayrıca, konuyu 
sevimsiz hale getirecektir. Biz, okuma-yazma teşvikini 
sevimsiz hale getirmemek için, lütfen bu maddeyi 11 
inci maddeyle birlikte Tasarıdan çıkaralım ve bu Ka
nun bütün anlamıyla bir teşvik kanunu olsun. 

Saygılarımla arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 
Sayın Komisyon?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MU
ZAFFER ENDER — Sayın Başkanım, değerli arka
daşlarım; 

Bir taraftan, memleketin cehaletinden bahsederiz, 
diğer taraftan da önümüze getirdiğimiz bir okur-ya-
zarlık kanununu yürütemeyeceğiz diye endişe duya
rız ve bu konuda müesseselere vazife yüklemek iste
meyiz... 

Arkadaşlarımız bazı noktalara tenakuza, çelişkiye 
düştüler gibi geliyor bana. Şöyle ki : Her Devletin 
ilkokul seviyesindeki bir öğretimi tamamıyla gerçek
leştiremediğinden bahsediyorlar, imkânsızlıklar içinde 
bulunduğundan bahsediyorlar, hem de diğer taraftan, 
bu Kanunla özel müesseselere Devlete yardımcı ol
mak gayesiyle yüklenen bu vazifeleri de makul say
mıyorlar. O halde, bu işleri nasıl yürüteceğiz?.. Bu 
memlekette yaşıyorsak, müesseselere de birtakım va
zifeler tahmil etmek zorundayız. Bu memlekete onlar 
da hizmet etmek zorundalar. Mademki kazanıyorlar, 
hizmet edecekler... 

BAŞKAN — Sayın Ender; yalnız, bu madde üze
rinde konuşan arkadaşlarımız, zannederim müessese

lerle ilgili değil, çalışan ve hiçbir müessesede olmayan 
serbest meslek mensupları için bir mükellefiyetin na
sıl olacağı hususunda endişe ediyorlar; lütfen o ko
nuda açıklama yapınız. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MU
ZAFFER ENDER — Efendim, şimdi o konuda açık
lama yapıyorum. 

Bu vatandaşı nasıl eğiteceğiz?.. Onu işyerinden al
mayacağız, sokaktan almayacağız, müesseselere va
zife vermeyeceğiz; şu halde bu okur-yazarlık nasıl 
yürütülecek; bunu belirtmek istiyorum. 

Arkadaşlarımız, «Bunları tespit etmek güç» diyor
lar. Yani, okur-yazar olan insanı nasıl tespit edebi
leceğiz?.. Diploması yok, elinde belgesi yok; belki 
bazı kanaatlerle yürüteceğiz, kendi müracaatları yla 
yürüteceğiz; okur-yazar olmayan birçok vatandaşımız 
bunun ıstırabını duymaktadır. Zaten bu kurslara bun
ların çoğu kendiliğinden gelecektir; ama Devletin 222 
sayılı Kanunla bile düzenleyemediği, tamamıyla başarı 
gösteremediği bir alanda, bunda da tam bir başarı 
sağlamak belki mümkün olmayabilir; ama % 70, 
% 50 bir başarı sağlanırsa, bu da memleket için bü
yük bir kazanç olur. 

Bu bakımdan, «Hastanelerden rapor almak lazım, 
şunu yapmak lazım, bunu yapmak lazım» gibi birta
kım şartlarla bunu ortadan kaldırmak, birtakım endi
şelerle bunu ortadan kaldırmak, memleketi tamamen 
cehalete terk etmek demektir bir bakıma. En ufak 
bir boşluk bulduğumuz yerde biz, vatandaşı eğitim ve 
öğretime sevketmek zorundayız. Bu Kanun bunun için 
geliyor; 222 sayılı Kanundan doğan kaçamakları ya
kalamak, tekrar belli bir kültür seviyesine çıkarmak 
için geliyor. 

Bu sebeple, bu Kanunla biz, 222 sayılı Kanun
dan ne kaçmışsa, bunları da düzeltip, memleketin 
kültür seviyesini artıracağız. Hastanelerden rapor al
mak gerekirse aldıracağız, ismen kaydetmek gerekir
se, dolaşıp muhtarlar vasıtasıyla kaydetmek gerekir
se, bunu da yapacağız. Bu hususların hepsi yönetme
likle düzenlenecek. Bu organizasyon, işyerleriyle il
gili ıkoordinasyon yapılacak. 

İş saatleri; arkadaşlarımız endişe etmesinler, el
bette çalışılan yerlerin, bölgelerin şartlarına göre dü
zenlenecektir. Bunların hepsi yönetmelikte düzenle
necek, gösterilecek. Elbette, mutlaka çalışılması ge
reken bir saatte, işçi müesseseden alınıp da kursa 
götürülmeyecektir.. Belki gece düzenlenecek, müesse
senin çalışmadığı saatlerde düzenlenecek veyahut da 
müessesenin tisinin çok az olduğu saatlerde düzen-
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lenecek. Bu bakımdan arkadaşlarımız bu konuda en
dişe etmesinler. 

Saygılarımla arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Hükümet, bir diyeceğiniz var mı efendim?... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

BAHİR SORGUÇ — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, bu maddeyle ilgili 

önergeler var, okutuyorum efendim. 
Yüce Başkanlığa 

Okur - yazarlığı Teşvik Kanun Tasarısının altın
cı maddesinin Tasarıdan çıkarılmasını arz ederim. 

Remzi BANAZ 
Sayın Başkanlığa 

Görüşmekte olduğumuz Kanun Tasarısının altın
cı maddesinin, kurslara katılma zorunluluğu getiril
meyecek şekilde düzenlememek üzere Komisyonca 
geri alınmasını arz ve teklif ederim. 

Evliya PARLAK 
Yüce Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Tasarının altıncı maddesinde 
geçen, «45» yaş haddinin, <n55» olarak değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Halil GELENDOST Hayri SEÇKİN 
Sayın Başkanlığa 

Altıncı maddenin ikinci fıkrasının aşağıdaki şe
kilde düzenlenmesini arz ve rica ederiz. 

«45 yaşını dolduran vatandaşların okuma - yaz
ma kurslarına katılmaları isteğe bağlıdır. Bedenî ve 
zihnî yetersizlikleri resmî sağlık raporuyla anlaşı
lanlar hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz.» 

Necip BİLGE Akif ERGİNAY 
Muhsin Zekâi BAYER 

BAŞKAN — Sayın Banaz, açıklamanızı yaptınız. 
Sayın Banaz'ın önergesinin lehinde, aleyhinde söz 
isteyen sayın üye var mı efendim?... Yok. Sayın Ko
misyon, önergeye katılıyor musunuz? «Metinden çı
karılması» diyorlar. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MU
ZAFFER ENDER — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler. Sayın Banaz'ın öner
gesine Komisyon ve Hükümet katılmadığını beyan 
etmektedir. Önergenin dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum efendim. Dikkate alın
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge
nin dikkate alınması kabul edilmiştir efendim. 

Sayın Parla'k'ın önergesinin lehinde, aleyhinde 
söz isteyen sayın üye?... Yok. Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümet Sayın Parlak'ın önergesine katılmı

yorlar. Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususu
nu oylarınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 

Sayın Gelendost, bir açıklamanız olacak mı? 
HALİL GELENDOST — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
HALİL GELENDOST — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 

'Ben maddenin içeriği hakkında söz söylemeyece
ğim ve zorunlük üzerinde durmayacağım. Yalnız, 
burada 45 yaş üzerinde bazı önerilerimiz olacak. 

1928'de de, bilindiği gibi bir okuma - yazma se
ferberliği getirilmiş idi, yeni harfler çıktığı zamanda. 
O zaman da yaş haddi 45 idi; fakat aradan bu ka
dar zaman geçti, o zaman yaş ortalaması; yani ömür 
vasatisi Türkiye'de 46 iken, bugün 55 civrındadır. 
Bugün işçilerimizin yaş haddi bilindiği gibi 55'tir. 
Bizim yaş ortalamamız ise 58 civarındadır; bina
enaleyh biz okuduğumuzu, yazdığımızı elhamdülil
lah anlıyoruz. Bu yaş haddinin, askerlerde olduğu 
gibi, 45'te bırakılmasını anlamak mümkün değil. 

Bugün Suudi Arabistan'da, Arap memleketlerin
de de yaşlı kadınlar da, erkekler de dahil olmak üze
re, bir okuma - yazma seferberliğine geçilmiştir. 
Bunda Devlet önder olduğuna göre, bir zorunluğun geti
rilmesinde de bence bir sakınca yoktur. Bu bakım
dan, yaş haddi de azdır; binaenaleyh 45 yaşını dol
durmuş olanları bedenî ve zihnî yetersiz kişilerle bir
likte aynı kefeye koymak mümkün değildir. Bu iti
barla biz arkadaşımla yaş haddinin 45'ten 55'e çıka
rılmasını teklif ediyoruz. 

Takdir Yüce Kurulundur, arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gelendost. 
Sayın Gelendost'un önergesinin lehinde aleyhin

de söz isteyen sayın üye?... Yok. Sayın Komisyon, 
Sayın Hükümet katılıyor musunuz?... 

IMILLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MU
ZAFFER ENDER — Efendim, bu hususu Yüce 
Kurulun takdirine bırakıyoruz. Kurulumuz ne ka
rar verirse ona göre hareket ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, takdire mi bırakı
yorsunuz efendim siz de? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
BAHİR SORGUÇ — Evet efendim. 

BAŞKAN — «Okumanın yaşı yoktur.» diyorsu
nuz. 

Sayın üyeler, Sayın Gelendost ve Sayın Seçkin'in 
önergesini Komisyon ve Hükümet takdire bırakmak-
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tadır. Önergenin dikkate alınıp alınmamasını oyları
nıza sunuyorum efendim. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alın
ması kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın Bilge, önergeniz üzerinde bir açıklamanız 
olacak mı efendim?.. 

NECİP BİLGE — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

MUZAFFER ENDER — Sayın Başkanım, biz öner
geyi kabul ediyoruz, konuşmaya lüzum yok. Sayın 
Bilge'nin önergesini kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Yine de Sayın Bilge, bir cümleyle 
açıklasınlar. 

Buyurun. 
NECİP BİLGE — Efendim, gerçi bu mad

denin kaldırılması hususundaki öneri kabul edildi; an
cak Komisyon ısrar edebilir. Bu itibarla, daha ziyade 
yazımla ilgili oilmak üzere bir önerge vermiş bulu
nuyoruz. Burada önergemizin konusu şu : 

«45 yaşını dolduranlar hakkında bu fıkra hükmü 
uygulanmaz» diyor; yani «zorunluluk hükmü uygu
lanmaz» deniliyor; fakat ayrıca sonunda ayrı bir cüm
le halinde, «Okuma - yazma kurslarına 45 yaşını dol
duranların katılmaları isteğe bağlıdır.» diye bunu da 
belirtiyor. Demek ki, zorunlu olmadığına göre, «iste
ğe bağlıdır» neticesi kendiliğinden çıkıyor. Bu iti
barla, bir takdim tehir yapmak suretiyle, 45 yaşını 
dolduranların katılmalarının isteğe bağlı» oldukları 
hükmünü yukarıya alıyoruz, «bedenî ve zihnî yeter
sizlikleri resmî sağlık raporuyla anlaşılanlar hakkın
da da, yukarıki birinci fıkra hükmü uygulanmayacağı; 
yani zorunluluk hükmünün uygulanmayacağını ifade 
ediyoruz. Zannediyorum bu şekil düzenleme daha 
doğru olacaktır; bir. 

İkincisi, önergemizde bulunmayan, sadece yazım
la ilgili olmak üzere, maddenin kenar başilığına do
kunmak istiyorum. Maddenin kenar başlığında «Kurs
lara katılma görevi» denilmektedir. Şimdi, kurslara 
kimler katılacaktır?.. Okuma - yazma bilmeyenler ve 
45 yaşını doldurmamış olanlar yahutta onlar isteğe 
bağlı. Şimdi, bu özel kişilerin katılması söz konusu
dur, «görev» kelimesi, kanımca herhangi bir kanunî 
mecburiyete tabi olanlar hakkında, bir makam hak
kında söz konusu olur; onlarınki görevdir. Bu özel 
kişilerin katılması, görev değil, ancak ödev olabilir. 

Bu itibarla, «görev» kelimesinin değiştirilmesinin uy
gun olacağı kanısındayım, bu «ödev» kelimesiyle ifa
de edilebilir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Komisyon, altıncı maddenin ikinci fıkrası

nın düzenlenme biçimine katılıyorsunuz... 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

MUZAFFER ENDER — Evet. Yalnız madde baş
lığındaki hususa katılmıyoruz, sadece «Kurslara ka
tılma» şeklinde kalmasında fayda vardır; «görev» i 
kaldırmak suretiyle. 

BAŞKAN — Yani görev olmaktan, zorunluk ol
maktan çıkartıyorsunuz... 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUZAFFER ENDER — Doğru, görev değildir, 
ödev de değildir, yalnız; onu da belirtmek lazım. Bu 
sebeple «Kurslara katılma» şeklinde işlem olarak adı 
kalıyor. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, katılıyor musunuz 
önergeye efendim?.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
BAHİR SORGUÇ — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Bilge ve Sayın 
Erginay'ın önergesine Komisyon katıldığını, Hükü
met de katılmadığını beyan etmektedir. Bu nedenle, 
önergeyi dikkate alınmak üzere oylarınıza sunuyo
rum efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önergenin dikkate alınması kabul edilmiştir. 6 ncı 
maddeyi de, dikkate alınan önergelerle birlikte Ko
misyona veriyorum. 

Sayın üyeler; yeni bir madde üzerinde görüşme 
yapmak için süre kalmadığından ve bu arada, daha 
evvel Yüce Genel Kurulun almış olduğu karara da 
uygun olarak, yarınki Birleşim kanun teklifleri ve 
bir, iki tasarı üzerinde düzenlenmiş; daha evvelki bir
leşimlerde kabul edilmişti, özel gündem şeklinde dü
zenlenmiştir. Daha önceden başlayıp, bitirilemeyen 
kanun tekliflerinin yarın görüşülmesine devam edile
cektir ve bütün üyelerimize de bu gündem önceden 
dağıtılmış bulunmaktadır. 

Bu nedenle, çalışma süresi sona erdiğinden, 11 
Mayıs 1983 Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.50 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

99 uncu BİRLEŞİM 

10 Mayıs 1983 Sah 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. SEÇİM 
3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 
(1) 13.5.1981 Tarihü 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) 

(2) Danışma Meclisi Üyesi Necmettin NARLI-
OĞLU ve 11 arkadaşının, 5434 Sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emeddli Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmeai Hakkında Kanun Teklifli ve Bütçe 
- Plan Komisyonu Raporu, (2/40) (S. Sayısı : 164) 
(Dağıtana tarihli : 8.7.1982) 

(3) 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanun »ile Tüdc 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, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru. (1/583) (S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 
1.2.1983) 

(4) Okur - Yazarlık Teşvik Kanunu Tasarısı ve 
Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/482) (S. Sayısı : 
305) (Dağıtma tarihi : 21.1.1983) 

(5) 8.6.1965 Tarih ve 625 Saydı 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) 

(6) 7.1.1932 Tarihli ve 1918 Saydı Kaçakçılığın 
Men ve Takibine Dair Kanunun bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet, Malî iş
ler ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları. (1/557) (S. Sayısı : 379) (Dağıtma ta
rihi : 15.4.1983) 

(7) Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu Tasa
rısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve iskân, Turizm 
ve Tanıtma, Adalet ve Millî Eğitim komisyonları 
raporları. (1/108) (S. Sayısı : 348) (Dağıtma tarihi a 
9.3.1983) 

(8) Danışma Meclisi Üyesi Şener AKYOL ve 
80 arkadaşının, Adalet Memurlarına Tazminat Veril* 
meşine Daıir Kanun Teklifi ve Adalet ve Bütçe - Plan 
komisyonları raporları. (2/33) (S. Sayısı : 176) (Da
ğıtma tarihi : 21.9.1982) 

(9) 25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askerî Mah
kemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Madde
lerine Fıkralar Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı 
ve Adalet ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/542) (S. Sayısı : 289) (Da* 
ğıtmatarihi: 6.1.1983) 

(10) 6.1.1982 Tarih ve 2576 Sayılı Bölge idare 
Mahkemeleri, idare 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) 

(11) Danışma Meclisi Üyesi Mehmet AKDEMİR 
ve 71 arkadaşının Sağlık Personeli Hakkında Kanun 
Teklifi ye Sağlık ve Sosyal işler ve Bütçe - Plan ko
misyonları raporları. (2/32) (S. Sayısı : 297) (Dağıta 
ma tarihi : 13.1.1983) 

X (12) 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) 
Pağıtma tarihi: 31.12.1982) 

X (13) 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 Hesaplarını inceleme ve Sa
yıştay Komisyonu Raporu. (1/220) (S. Sayısı : 278) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 



X (14) 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) 
(Dağitma tarihi : 31.12.1982) 

X (15) 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
nışıma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/254) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma 
tarihi: 31.12.1982) 

X (16) 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 İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/282) (S. Sayısı : 281) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

X (17) Hacettepe Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk BiMiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/289) (S. Sayısı : 282) 
(Dağıtma tarihi : 31.12.1982) 

X (18) Hacettepe Üniversitesi 1975 Bütçe Yık 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/292) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma 
tarihi: 31.12.1982) 

X (19) 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 İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/319) (S. Sayısı : 284) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

(20) Belediye Suçlarına İlişkin Ceza Hükümleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sos
yal İşler ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/564) (S. Sayısı : 308) (Dağıt
ma tarihi : 27.1.1983) 

(X) Açık oylama. 
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(21) 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 İşler Komisyonu 
Raporu. (1/584) (S. Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 
27.1.1983) 

X (22) ı«Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosya
list 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 İşaretlerinin Kontrol, 
Bakım, Onarım, İhya veya Değiştirilmesi Hakkın
da Protokol» ve eklerinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savun
ma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/587) 
(S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

(23) Danışma Meclisi Üyesi Tevfik Fikret AL
PASLAN ve 11 arkadaşının, Tababet ve Şuabatı Sanat-ı 
larının Tarz-ı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun (Teklifi ve Millî Eğitim, Ada
let ve Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları* 
(2/69) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 1.2.1983) 

(24) Danışma Meclisi Üyesi Feridun Şakir 
ÖĞÜNÇ ve 10 Arkadaşının, 5434 Sayılı T. C. Emek
li Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra 
ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ek 1 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Bütçe - Plan komis
yonları raporları. (2/27) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma 
tarihi: 4.2.1983) 

(25) 9.12.1982 Tarihli ve 2761 Sayılı 1983 Malı 
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) 

(26) Mehti KURŞUN'a Vatanî Hizmet Tertibin
den Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı. 
(1/496) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 21.2.1983) 

(27) 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) 

(28) Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüz
lerin önlenmesi Hakkında Kanun tasarısı ve Ada
let ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyon-



lan raporları. (1 /554) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma ta
rihi : 25.2.1983) 

(29) 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) 

(30) Danışma Meclisi Üyesi İbrahim GÖKTEPE 
ve 9 arkadaşının, Tapulama ve Kadastro Paftalarının 
Yenilenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet ve 
Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve İskân, Turizm ve Ta
nıtma komisyonları raporları. (2/87) (S. Sayısı : 351) 
(Dağıtma tarihi: 22.3.1983) 

(31) 8.7.1981 Tarihli ve 2487 Sayılı Toplu Konut 
Kanununun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/615) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(32) 13.5.1971 Tarihli ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim 
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) 

(33) 3 Haziran 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) 

(34) Danışma Meclisi Üyesi Kamer GENÇ ve 10 
Arkadaşının 5434 Saydı TC. 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) 

(35) 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) 

(36) Danışma Meclisi Üyesi Erdoğan BAYTK'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) 
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(37) Danışma 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) 

(38) 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) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(39) 21.12.1967 Tarihli ve 969 Sayılı Tarım Ba
kanlığı Ziraat işleri 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 işleri ve Kooperatifler 
komisyonları raporları. (1/594) (S. Sayısı : 369) (Da
ğıtma tarihi : 31.3.1983) 

(40) 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) 

(41) Okul Karnelerinin Tekeli Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/643) 
(S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 7.4.1983) 

(42) Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri, Adalet ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, imar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (1/62) (S. Sayısı : 370) (Dağıt
ma tarihi : 8.4.1983) 

(43) 2.6.1941 Tarihli ve 4060 Sayılı Yüzde Beş 
Faizli Hazine Tahvilleri İhracına Dair Kanun ile Ek 
ve Değişikliklerinin Yürürlükten Kaldırılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Malî işler Komisyonu Ra
poru. (1/631) (S. Sayısı : 376) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1983) 

(44) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk 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) 

(45) 26.10.1963 Tarihli ve 357 Sayılı Askerî Hâ
kimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sinle ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine iliş
kin Kanun Tasarısı ile 26 Ekim 1983 Tarihli ye 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) (Dağıtma tarihi : 15.4.1983) 

(46) 10.4.1967 Tarihli ve 852 Sayılı 'Başbakanlık 
Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkın
da [Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ru. ı(l/641) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 15.4.1983) 

(47) 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanu
nun Ek Birinci Maddesine 17.3J 982 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) 

(48) 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) 

(49) Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu Tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal İşler, Adalet, Malî İşler ve Millî 

Eğitim komisyonları raporları. (1/579) (S. Sayısı : 
387) (Dağıtma tarihi : 25.4.1983) 

(50) 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) 

(51) ipek'böcekçiliği Kanunu Tasarısı ve Adalet, 
Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler ko-
mfeyonüart raporları. (1 /5«0) (S. Sayısı : 389) (Dağıt
ma tarihi : 26.4.1983) 

(52) 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 Dazı Maddelerinin Değiştirilmesin© 
ve ıBazı 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 : 310 

1 3 . 5 . 1981 Tarih ve 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka

nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1 /604) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 10 Ocak 1983 
Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-855/07980 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 27.12.1982 tarihinde karar
laştırılan «13.5.1981 Tarih ve 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar YUksek Kurulu Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

13.5,1981 TARİH VE 2461 SAYILI HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KANUNUNUN 
BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN TASARISI 

GENEL GEREKÇE 

14 Mayıs 1981 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu Kanununun hükümlerinden farklı olarak Anayasamızın 159 uncu maddesinde; 

1. Kurulun üç asıl ve üç yedek üyesinin Yargıtay G^nel Kuntunun iki asıl ve iki yedek, üyesinin Da
nıştay Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından her üyelik için gösterecekleri, üçer aday içinden Cumhur
başkanınca dört yıl için seçileceğini, 

2. Adalet Bakanı Müsteşarının Kurulun tabiî üyesi bulunduğunu, 

3. Adalet Bakanlığının, savcının kadrosunun kaldırılması konusundaki tekliflerini kurulun karara bağla
dığını, ayrıca karar Anayasa ve Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirdiğini, 

4. Adalet Bakanlığının, (Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun ilk toplantısında onaya sunulmak üzere 
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde hizmetin aksamaması için 'hâkim ve savcıları geçici yetki ile görev
lendirebileceğini, 

Hükme bağlamış bulunmaktadır. 
Anayasamızın geçici 8 inci maddesinde ise «Anayasa ile kabul edilmiş olan yeni organ, kurum ve ku

rulların kuruluş, görev yetki ve işleyişleri ile ilgili kanunlarla, Anayasa'da konulması veya değiştirilmesi ön
görülen diğer kanunlar, Anayasa'nın kabulünden başlayarak kurucu meclisin görev süresi içerisinde, bu süre 
içerisinde yetiştirilemeyenler seçimle gelen Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk toplantısını izleyen bir yıl so
nuna kadar çıkartılır.» hükmü yer almaktadır. 

Anayasamızın 159 uncu maddesine uyum sağlanması yönünden 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu Kanununun 'bazı maddelerinin değiştirilmesi zarureti doğmuş ve belirtilen gerekçelere uygun olarak 
bu Tasan hazırlanmıştır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Tasarının 1 inci maddesi ile 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 
amaç ve kapsamla ilgili 1 inci maddesi değiştirilmektedir. 

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası düzenlenirken, bu zamana kadar Anayasalarda sadece (Hâkim
lik teminatı) söz konusu edilirken 139 uncu maddesinde ayrıca (Savcılık teminatı) konusunda da düzenleme
ye gidilmiştir. 

Anayasa'da yer alan bu hükme uygun olarak düzenlenen 1 inci maddede de savcılık teminatı madde met
nine dahil edilmiştir. 

Madde 2. — Tasarının 2 nci maddesi ile 2461 sayılı kanunun kuruluşa ilişkin 2 nci maddesi değiştirilmek
tedir. 

Anayasanın Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna ilişkin 159 uncu maddesinde Yargıtay'dan seçilecek 
üye miktarı iki asıl iki yedek üyeden, üç asıl üç yedek üyeye dönüştürülmüş, Adalet Bakanlığı Özlük îşleri 
Genel Müdürünün Kurul üyeliği çıkarılmış ayrıca mevcut maddede yer alan (Devlet Başkanı) deyimi (Cum
hurbaşkanı) olarak değiştirilmiştir. 

Anayasa'da yer alan mevcut hükme uygun olarak kanunda da bu doğrultuda değişiklikler yapılmıştır. 
Madde 3. — Tasarının 2 nci maddesi ile 2461 sayılı Kanunun görevle ilgili 4 üncü maddesi değiştirilmek

tedir. 
Anayasanın 159 uncu maddesinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun görevleri sayılmış ve bu 

arada hâkimler gibi savcıların da kadrolarının kaldırılması işleminin Kurulda incelenip karara bağlanacağı 
madde metnine dahil edilmiş, yine Anayasa'da yer alan düzenlemeye uygun olarak görevler arasına, «Anaya
sa ve Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek» görevi de dahil edilmiştir. 

Madde 4. — Tasarının 4 üncü maddesiyle 2461 sayılı Kanunun üyelerin seçimine ilişkin 5 inci maddesi 
değiştirilmekte ve Yargıtay'dan seçilecek asıl ve yedek üye sayısı ikiden üçe çıkartılmakta ve Devlet Başkanı 
deyimi (Cumhurbaşkanı) olarak değiştirilmiştir. 

Madde 5. — Tasarının 5 inci maddesi ile 24611 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin (4), (5) ve (6) nci fıkra
larında geçen (Devlet Başkanı) deyimi yerine Anayasanın 10i ve sonraki maddelerindeki düzenlemeye uygun 
olarak (Cumhurbaşkanı) deyimi getirilmektedir. 

Madde 6. — Tasarının 6 nci maddesi ile 2461 sayık Kanunun 10 \ıncu maddesinin 2 nci fıkrası değiştiril
mektedir. 

Yeni düzenlemede özlük îşleri Genel Müdürü bulunmadığı için fıkradan bununla ilgili kısım çıkarılmış 
ve ayrıca Müsteşarın bulunmadığı zaman Kurula Müsteşar muavinlerinden en kıdemlisinin katılacağı hükme 
bağlanmıştır. 

Madde 7. — Tasarının 7 nci maddesi ile 2461 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrası değiştiril
mektedir. 

Anayasanın 159 uncu maddesine göre Yüksek Yargı organlarından seçilen üye sayısı dört asıl dört yedek 
üye iken beş asıl beş yedek üye olarak değiştirilmiştir. Bu değişikliğe uygun olarak İtirazları İnceleme Kuru
lundaki . toplantı sayısı Başkan hariç en az altı üyenin katılmasıyla belirlenmişken, yukarıda açıklanan gerek
çeye uygun olarak Başkan hariç sekiz üyeye yükselti'miştir. 

Madde 8. — Tasarının 8 inci maddesi ile 2461 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 3 üncü fıkrası değişti
rilmektedir. 

Anayasanın 159 uncu maddesi geçic. yetki verme hakkını Adalet Bakanına vermektedir. Bu sebeple Ada
let Bakanlığı deyimi Adalet Bakanı olarak değiştirilmiştir. Ayrıca üç günlük süre Anayasa'da ilk toplantı ola
rak değiştirildiğinden bu iki konuya yönelik yeni düzenlemeye gidilmiştir. 

Madde 9. — Anayasanın 159 uncu maddesinde Kurul üyelerinin görev süresi dört yıl olarak belirlen
diğinden, 2461 sayılı Kanunda yer alan ve bir kısım Kurul üyelerinin altı yıla kadar çalışmalarına olanak 
sağlayan Kanunun 7 nci maddesinin 2 nci fıkrasıyla Geçici 1 inci Maddesinin 2 nci fıkrası yürürlükten kal
dırılmaktadır. 

IMadde 10.—Yürürlükle ilgilidir. 
Madde 11. — Yürütmeyle ilgilidir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 310) 
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Adalet Komisyonu Kanom 

T. a 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/604 
Karar No. : 45 

20 Ocak 1983 

DANIŞMA MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

13.5.1981 Tarih ve 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kumlu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve gerekçesi Adalet Bakanlığı temsilcisinin de katılmasıyla Komisyonumu
zun 20.1.1983 tarihli 21 inci birleşiminde incelenip görüşüldü. 

1. Tasarının 1 ve 2 nci maddeleri aynen, 3 üncü madde yazım hataları düzeltilerek kabul edilmiştir. 
2. Tasarının 4 üncü maddesi Anayasanın 159 uncu maddesinin 2 nci'fıkrasındaki ifadeye paralel olarak 

düzenlenmiştir. 
3. Tasarının 5 inci maddesi 11.1 1983 tarihli ve 2779 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi sebebiyle metin

den çıkarılmıştır. 
4. Tasarının 6 nci maddesi 5 inci, 7 nci maddesi 6 nci madde olarak aynen, S inci maddesi bir «virgül» 

ilavesi ile 7 nci, 9 uncu maddesi 8 inci, 10 uncu maddesi 9 uncu, 11 inci maddesi 10 uncu madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

'Raporumuz Danışma Meclisi Başkanlığına saygıyla sunulur. 

Rıfat BAY AZIT 
Başkan 

Ser da KURT OĞLU 
Kâtip 

Necip BİLGE 
Üye 

Abdullah Pulat GÖZÜ BÜYÜK 
Üye 

5 inci maddeye muhalifim 

M. Fevzi UYGUNER 
Başkanvekili ve 

Bu raporda sözcü 

Yavuz ALTOP 
Üye 

Bulunmadı 

Halil ERTEM 
Üye 

Beşir HAMİTOĞULLARI 
Üye 

Enis MURATOĞLU 
Sözcü 

Bulunmadı 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

Bulunmadı 

Halil GELENDOST 
Üye 

Ömer Adnan OREL 
Üye 

Bulunmadı 

MUHALEFET ŞERHİ 

Tasarının 5 inci maddesinin aynen muhafazası kanun yapma usulüne uygundur. Şöyleki: Bu değişiklik 
tasarısı 27.12.1982 tarihinde hazırlanmıştır. Şu hale göre daha önce meclisçe kabul edilen kanunlarla, evvelki 
dönemde yürürlüğe giren kanunlarda yer alan {Devlet Başkanı) tabirinin (Cumhurbaşkanı) olarak değiştiril
miş olmasına göre, sonradan meclise sunulacak tasarılarda hukuk kavram ve tabirler arasında birliğin sağlan
ması hukukilik ve uygulamaya açıklık sağlama bakımından gerekli ve uygun olacağı düşüncesindeyim. Bu 
sebeple tasarının 5 inci maddesinin aynen kabulü reyindeyim. 

A. Pulat GÖZÜBÜYÜK 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 310) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

13.5.1981 Tarih ve 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu Kanununun Bazı Maddelerinin 

Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu Kanununun 1 inci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

«Amaç ve Kapsam : 

Madde 1. — Bu Kanun; Yargıtay, Danıştay ve 
Uyuşmazlık Mahkemesi üyelerinin seçimi ile Yargı
tay ve Danıştay üyeleri dışında kalan adlî ve idarî 
yargı hâkim ve savcılarının özlük işlerini, mahkeme
lerin bağ msızlığı ile hâkimlik ve savcılık teminatı 
esaslarına göre düzenler.» 

MADDE 2. — 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu Kanununun 2 nci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

<nKurulu$ -

Madde 2. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku
rulu, Adalet Bakanının başkanlığında, Yargıtay ve 
Danıştay Genel Kurullarının kendi daire başkan ve 
üyeleri arasından gösterecekleri adaylar içinden Cum
hurbaşkanınca seçilen Yargıtaydan üç asıl ve üç ye
dek, Danıştaydan iki as?l ve iki yedek üye ile Ada
let Bakanlığı Müsteşarından kurulur.» 

MADDE 3. — 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu Kanununun 4 üncü maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Görev ; 

Madde 4. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku
rulunun görevleri şunlardır : 

1. Yargıtay, Danıştay ve Uyuşmazlık Mahkeme
si üyelerini seçmek, 

2. Adalet Bakanlığının, bir mahkemenin veya 
bir hâkim veya savcının kadrosunun kaldırılması ve
ya bir mahkemenin yargı çevresinin değiştirilmesi tek
liflerinin uygun olup olmadığına karar vermek, 

3. Hâkim ve savcıların : 
a) Mesleğe kabul etme; 
b) Atama ve nakletme; 
c) Geçici yetki verme; 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

13 . 5 . 1981 Tarih ve 2461 Sayılı Hâkimler ve Sav
cılar Yüksek Kurulu Kanununun Bazı Maddelerinin 

Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının birinci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının ikinci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu Kanununun 4 üncü maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Görev : 

Madde 4. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku
rulunun görevleri şunlardır : 

1, Yargıtay, Danıştay ve Uyuşmazlık Mahkeme
si Üyelerini seçmek, 

2, Adalet 'Bakanlığının, bir mahkemenin veya 
bir hâkim veya savcının kadrosunun kaldırılması 
veya bir mahkemenin yargı çevresinin değiştirilmesi 
tekliflerinin uygun olup olmadığına karar vermek, 

3, Hâkim ve savcıların; 
a) Mesleğe kabul etme, 
b) Atama ve nakletme, 
c) Geçici yetki verme, 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 310) 
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(Hü'kümetfin Teklifi) 

d) Her türlü yükselme ve birinci sınıfa ayır
ma; 

e) Kadro dağıtma; 
f) Meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hak

kında karar verme; 
g) Disiplin cezası verme; 
h) Görevden uzaklaştırma; 
işlemlerini yapmak. 
4. Anayasa ve kanunlarla verilen diğer görev

leri yerine getirmek. 
Hâkim ve savcıların yukarıda belirtilenler d şın-

da kalan özlük işlemleri Adalet Bakanlığınca yerine 
getirilir.» 

MADDE 4. — 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu Kanununun 5 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Üyelerin Seçimi : 

Madde 5. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku
rulunun üyelerinden üç asıl, üç yedek üye Yargıtay 
Genel Kurulunun kendi daire başkan ve üyeleri; iki 
asıl, iki yedek üye Danıştay Genel Kurulunun kendi 
daire başkan ve üyeleri arasından, seçecekleri üç kat 
aday içinden Cumhurbaşkanınca seçilir.» 

MADDE 5. — 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu Kanununun 6 ncı maddesi (4), (5) ve 
(6) numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«4. Seçimlerin sonucu adayların aldıkları oylar 
belli edilmeksizin soyadı sırasına göre düzenlenecek 
liste halinde Adalet Bakanlığı aracılığı ile Cumhur
başkanlığına sunulur. 

5. Cumhurbaşkanı, listenin sunuluşu tarihinden 
itibaren onbeş gün içerisinde yeni üyeleri seçer. 

6. Cumhurbaşkanınca seçilenlerin adları Resmî 
Gazetede yayımlanır ve seçilenlere duyurulur.» 

MADDE 6. — 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu Kanununun 10 uncu maddesinin ikin
ci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bakanlık Müsteşarının Kuruldaki üyeliği aslî gö
revi süresince devam eder. Müsteşar bulunmadığı za
man Kurula müsteşar muavinlerinden en kıdemlisi 
katılır. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

d) Her türlü yükselme ve birinci sınıfa ayırma, 
e) Kadro dağıtma, 
f) Meslekte kalmaları uygun görülmeyenler 

hakkında karar verme, 
g) Disiplin cezası verme, 
h) Görevden uzaklaştırma, 

İşlemlerini yapmak; 
4. Anayasa ve kanunlarla verilen diğer görev

leri yerine getirmek. 
Hâkim ve savcıların yukarıda belirtilenler dışın

da kalan özlük işlemleri Adalet Bakanlığınca yeri-
no getirilir.» 

MADDE 4. — 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu Kanununun 5 inci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

«Üyelerin seçimi : 

Madde 5. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku
rulunun üyelerinden üç asıl, üç yedek üye Yargıtay 
Genel Kurulunun kendi daire başkan ve üyeleri; iki 
asıl, iki yedek üye Danıştay Genel Kurulunun kendi 
daire başkan ve üyeleri arasından, her üyelik için 
gösterecekleri üçer aday içinden Cumhurbaşkanınca 
seçilir.» 

MADDE 5. — Tasarının altıncı maddesi beşinci 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir, 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 310) 



(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 7. — 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu Kanununun 12 nci maddesinin üçün
cü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu Kurulun toplantılarına başkan hariç en .az 
sekiz üyenin katılması ve kararın, katılanların çoğun
luğu ile alınması şarttır.» 

MADDE 8. — 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu Kanununun 20 nci maddesinin üçün
cü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Adalet Bakanı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku
rulunun ilk toplantısında onaya sunulmak üzere, ge
cikmesinde sakınca bulunan hallerde hizmetin aksa
maması için kadro durumu müsait bulunan bir yar
gı çevresindeki hâkim veya savcıyı ihtiyaç duyulan 
başka bir yargı çevresinde görev yapmak üzere, ge
çici olarak yetkili kılabilir. Geçici yetkili olarak gö
rev yapan hâkim ve savcının Kurulca değiştirilmesi 
halinde, Kurulun yetkili kılacağı hâkim veya savcı
nın gidip göreve başlamasına kadar, önceki yetkili
nin yapnrş olduğu işlemler geçerlidir. 

MADDE 9. — 2461 sayılı Hâkimler ve Savcı
lar Yüksek Kurulu Kanununun 7 nci maddesinin 
ikinci fıkrası ile Geçici 1 inci maddesinin ikinci1 fık
rası yürürlükten kaldırılmıştır. 

6 — 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 6. — Tasarının yedinci maddesi altıncı 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştin 

MADDE 7. — 2461 sayılı Hâkim ve Savcılar 
Yüksek Kurulu Kanununun 20 nci maddesinin üçün
cü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Adalet Bakanı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunun ilk toplantısında onaya sunulmak üzere, 
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde hizmetin ak
samaması için kadro durumu müsait bulunan bir 
yargı çevresindeki hâkim veya savcıyı, ihtiyaç duyu
lan başka bir yargı çevresinde görev yapmak üzere, 
geçici olarak yetkili kılabilir. Geçici yetkili olarak gö
rev yapan hâkim ve savcının Kurulca değiştirilmesi 
halinde, Kurulun yetkili kılacağı hâkim veya savcı
nın gidip göreve başlamasına kadar, önceki yetkili
nin yapmış olduğu işlemler geçerlidir.» 

MADDE 8. — Tasarının dokuzuncu maddesi 
sekizinci madde olarak Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 310) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Yürürlük : 

MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 11. — Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasin 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Balkanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Mentes 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

tmar ve İskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 9. — Tasarının onuncu maddesi doku
zuncu madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının onbirinci maddesi 
onuncu madde olarak Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

27 . 12 . 1982 

Devlet Bakanı 
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 

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. Bakam 
F. İlkel 

Köy İş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakam 
M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakını 
S. Side 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 164 

Danışma Meclisi Üyesi Necmettin Narlıoğlu ve 11 Arkadaşının, 
5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan 

Komisyonu Raporu. (2 /40 ) 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

5434 sayılı TC Emekti Sanldığı Kanununa Bir Ek Geçioi Madde Eklenmesi Hakkımda Kanun Teklifimiz 
ekte sunulmuştur. 

Gereğini Yüksek Başkanlığa saygıyla arz ederiz, 

Necmettin NARLIOĞLU ' A. Senvar DOĞU Bahtiyar UZUNOĞLU 

Turgut KUNTER Tandoğan TOKGÖZ Şadan TUZCU 

Orhan BAYSAL Dr. Hayati GÜRTAN Muzaffer SAĞIŞMAN 

A. Ali GİRMEN İbrahim GÖKTEPE A. Lâmi SÜNGÜ 

G E R E K Ç E 

24 Şubat 1330 tarihli Gedikli Zalbitan Kanununa talbi odan gedikli subayların 2.7.1951 tarih ve 580(2 sayılı 
Astsubay Kanununun Geçici 3 üncü maddesine göre istekleri halinde hizmetleri gözönüoe alınarak astsubay 
sınıfına geçirilmeleri öngörülmüştür. Ancak bu kanuna rağmien hiç bir gedikli sulbay astsulbay sınıfına geçme
mişler ve bunlar hakkında 24 Şulbat 1330 tarihli Gedikli Zalbitan Kanunu ile Berrî, Bahrî, Havaî ve Jan
darma Erkan, Ümera ve Zabitanı ile Memurin ve mensubini Askeriye Maaş ve tahsisatına dair 212 Teşriniev
vel 1339 tarihli kanuna Müzeyyel 50,8 ve bu Kanuna ek 587 sayılı Kanun' hükümlerinin uygulanmasına de
vam olunmuştur. 

Daha sonra 5434 saydı TC Emekli Sandığı Kanununa Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine ve bu Ka
nunun Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına Dair 7.2.1969 tarihli ve 1101 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesine gö
re «barem, teşkilat kadro kanunlarında yapılacak değişiklikler sonunda aylık tutarda husule gelecek yüksel-
ımelenin aynı rütbe, kadro unvanı ve dereceden bağlanmış bulunan emekli, adi malulük ve vazife malullüğü 
aylıkları ile dul ve yetim aylıkları hakkında da uygulanır,» hükmü getkilimişbir. 

Yapılan değişiklikler sonunda gedikli subayların 4 üncü Kademe Astsubaylardan daha kıdemli olldulklaın 
tespit edilerek buna göre intibakları yapılmıştır. 

24.2.1961 tarihli ve 2612 sayılı Kanunla en son kademedeki başçavuşların dereceleri 5 inci derece olarak 
tespit edilmiş ve 1.3.1969 tarihinden itibaren de gedikli subaylar aynı dereceye inıtibak ettirilmişlerdir. 

Bu sekide yapılan kanun değişiklikleri sonucu, Gedikli Subaylar 3 üncü derece 1 inci kademeye kadar 
yüceltilmişlerdir. 19.2.19801 tarihli ve 22)60 sayılı kanun ile Gedikli Subaylara da 1 derece verildiğinden, 
2 nci derece 1 indi kademenin emekli aylığı bağlanmasına esas aylık tutan üzerinden, emekli, adi malul
lük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı bağlanmış ıbulünmaikltadır., 

Yapılan bu kanun teklifi île halen mevcutları 15-20 kadar olan emekli gedikli subaylar ile bunların dul 
ve yetimlerinin 2 nci derecenin son kademesi üzerinden aylık almaları sağlanmakta, böylece kanunlarla 
astsubayların en kıdemlilerinin üstünde oldukları vurgulanan gedikli subayların mağduriyetleri önlenmektedir. 
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19.I2Jİ980 Tarihli ve 22160 sayılı Kanun hükülmler'i de saklı tutularak, bu Kanunun da ayrıca uygulanacağı 
ve bir derece ıveriıleceği belirtilmektedir. 

<L Gedikli Zabitan 214 Şulbat 13130 tarihli Gedikli Zalbitan Kanununa talbüdir, 

12- Ancak 2.7J1951 tarih ve 5802 sayılı Astsubay Kanununun Geçici 3 üncü Maddesine göre; Deniz ve 
Hava sınıflarında görevli Gedlükİ Subaylardan isteyenlerin hizmet sürelerime bakılarak astsuibay sınıfına geçi
rilmesi öngörülmüştür. Buna rağmen hiç biri Asıtsuıbay sınıfına geçmemiş. Böylece Gedikli Zabitan Kanunu 
ile Balhrî, Benrî, Havaî ve Jandarma Erkan, Ümera ve Zalhi'tanı ile Memurin ve Men&ulbinli Askeriye Maaş 
ve Tahsisatına Dair ,22 TeşrinevveJ 1339 tarihli Kanuna müızeyyel 508 ve bu Kanuna ek 587 sayılı Kanun hü
kümlerinin tatbikatına devam edilmiştir., 

3. 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler e'Menmesiıne ve bu Kanunun Bazı 
Maddelerinin Kaldırılmasına Dair olan 7.2.1969 gün ve 1101 sayılı Kanunun Ek 2 nci Maddesine göre, 
«'barem teşkilat, kadro ve sair kanunlarda yapılacak değişiklikler sonunda aylık tutarında husule gelecek yük
selmelerin, aynı rütibe, kadro unvanı ve dereceden bağlanmış bulunan emekli, adi malullük ve vazife malûl
lüğü aylıkları ile dü'l ve yetim aylıkları haklkın'da da uygulanır.» hükmü öngörülmüştür.; 

4. ıBu Kanun uyarınca, 51802 sayılı Asıtsuıbay Kanununun Geçici 3 üncü maddesinle göre Gedikli Subay
ların 4 üncü kademe astsubaylardan daha kıdemli oldukları tespit edillerdk, intibakları 4 üncü kademedeki 
astsubaya göre yapılmıştır. Böylece 1İ101 sayılı Kanuna dayanılarak ge'dMi sulbayların yükselmeleri yapılırken, 
bugün astsubayların en kıdemlilerime tanınan dereceye tekalbül eden aylık miktarına getirilmesi öngörülmüştür. 

'5* İ24.2Jİ96İ1 tarilh ve 262 sayılı Kanunla en son kaldehııedıelki Başçavuşlarım dereceleri 5 inci derece olarak 
tespit edilmiş ve 1.3J1969 tarihlimden itibaren gedikli subaylar ıda aynı dereceye getirilmişlerdir., 

6„ 9126 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 113123 sayılı kanunla bazı maddelerinin değiş
tirilmesi sonucu Gedikli Subaylara, 4 üncü kademe kıdemli Başçavuşlarım derecesli olan 4 üncü derece, 1 inci 
kademe aylığı verilrnişltıir, 

7. 926 sayılı Kanunun 1923 sayılı Kanunla değiştiritaesi sonucu bu kez gedikli sulbayiar 4 üncü kade
meli, kıdemli Başçavuşlar 3 üncü dereceye intibak ettirildiklerimden, 3 üncü derece 1 indi kademeye yüksef-
tilmişlerddr. 

8. 19.2.1980 gün ve 2260 sayılı kanun ile gedikli subaylara da 1 inci derece verildiğinden, 2 nci derece, 
1 inci kademe aylığı almaya başlamışlardır. 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Esas No. : 2/40 
Karar No. ; 56 6 Temmuz 1982 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisli Üyesi Necmettin NARLIOĞLU ve 111 Arkadaşının, 54134 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanunuma Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Gerekçesi, Komiisyomuv 
muzun 24 Haziran 198İ2 günlü 71 inci 'birleşimimde hükümet temsilcilerinin de fc'atıltoasııyla göriişülmüşlCüiTs 

Teklif; halen mevcu'tları 15-120! kadar olan emekli geSdilkli sulbayiar ile bunların dul ve yetimlerimin, 2 nci 
derecenin son kademesi üzerimden aylık alrnıalannı ve böylece mağduriyetlerinin giderilmesini öngörmekte-
dir, 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 164) 
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Teklifin 1 ind maddesi yapılan redaksiyonla, 2 noi ve 3 üncü maddeleri ise teklifte öngörülen şekliyle 
aynen kalbul edilimişltir. 

Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur, 

Turgut KUNTER 
Başkan 

Tülay ÖNEY 
Kâtip 

Muhsin Zekai BAY ER 
Üye 

Akif ERG İN AY 
Üye 

İbrahim GÖKTEPE 
Üye 

Besir HAMİTOĞULLARI 
Üye 

Muzaffer SAĞIŞMAN 
Üye 

A. Lâmi SÜNGÜ 
Üye 

Şadan TUZCU 
Üye 

İmızalda (bulunamadı 

Tandoğan TOKGÖZ 
Baskanvekliil 

Yavuz ALTOP 
Üye 

Orhan BAYSAL 
Üye 

Azmi ERYILMAZ 
Üye 

Özer GÜRBÜZ 
Üye 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

Afomet SAMSUNLU 
Üye 

Toplantıda bulunamadı1 

İbrahim SENOCAK 
Üye 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Üye 

Cemil ÇAKMAKLI 
Sözcü 

Fuaz AZGUR 
Üye 

Ahmet Senvar DOĞU 
Üye 

Abdurrahman Ali GİRMEN 
Üye 

Turhan GÜVEN 
Üye 

Nazmi ÖNDER 
Üye 

Dündar SOYER 
Üye 

Cahit TUTUM 
(Üye 

Osman YAVUZ 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 164) 
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DANIŞMA MECLİSİ ÜYESİ NECMETTİN I 
NARLIOĞLU VE 11 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı I 
Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5434 Sayılı sürkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki Ek Geçici Mad
de eklenmiştir. I 

EK GEÇİCİ MADDE — Deniz ve Hava sınıfla
rında görevli bulunan gedikli subaylardan, 2.7.1951! 
tarihılii ve 5802 sayılı Kamunun 3 üncü maddesi uıyamın-
ca, astsubay sınıfına geçmemiş olanlara ve bunlar
dan ölenlerin dul ve yetimlerine, bağlanan aylıklar, 
2 nci derecenin son kademesi üzerinden yükseltile- I 
rek ödenir. 

19.2.1980 tarihli ve 2260 sayılı Kanun hükümleri 
saklıdır. 

Bunlara geçmiş süreler için herhangi bir fark 
ödenmez^ I 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihini takip I 
eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer., 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü- I 
rütiü\ 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5434 Sayılı sürkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki Ek Geçici Mad
de eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE — Deniz ve Hava sınıfla
rında görevli bulunan gedikli subaylardan, 2.7.1951 
tarihli ve 5802 sayılı Astsubay Kanununun Geçici 
3 üncü maddesi uyarınca, astsubay sınıfına geçmemiş 
olanlara ve bunlardan ölenlerin dul ve yetimlerine 
bağlanan aylıklar, 2 nci derecenin son kademesinin 
emekli göstergesi esas aılamanalk ödenir^ 

Bunlara ayrıca 19.2.1980 tarihli ve 2260 sayılı Ka
nun hükümleri uygulanmaz, 

MADDE 2, — Teklifin 2 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir., 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 325 

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hak
kında Kanun ile Türk Ceza Kanununun 264 üncü Maddesinde 
Yer Alan Ateşli Silahlar, Patlayıcı Maddeler, Bıçaklar ve Ben
zeri Aletlerin Teslimi Hakkında 2305 Sayılı Kanuna Bir Ek 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Sa

vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/583) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 24 Aralık 1982 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1303105970 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 14.12.1982 tarihinde 
kararlaştırılan «6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ile Türk Ceza Ka
nununun 264 üncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Patlayıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin 
Teslimi Hakkında 2305 sayılı Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasansı» ile gerekçesi 
ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

OE R E K Ç E 

2305 sayılı Yasa uyarınca, 6136 sayılı Yasa kapsamına giren ateşli silahlar ve mermiler ile Türk Ceza 
Kanununun 264 üncü maddesinde belirtilen dinamit, bomba veya buna benzer yıkıcı veya öldürücü alet ve
ya barut ve benzeri ateşli eczaları ruhsatsız olarak bulunduranlar bunları mahallî, askerî ve mülkî makam
lara teslim etmişlerdir. 

Teslim edilen ruhsatsız silahlar ile mühimmat 2469 sayılı Yasa ile devlet malı haline gelmiş, 6136 ve 1176 
sayılı yasalar uyarınca işlem yapılmak üzere Millî Savunma Bakanlığı emrine verilmiştir. 

Söz konusu silah ve mühimmatı teslim edenler, yerlerini bildirenler ile güvenlik kuvvetleri veya diğer yet
kililerce bulunabilecek yerlere bırakmak suretiyle terk edenler hakkında takibat yapılmayacağı, hükmolun-
muş cezaların yerine getirilmeyeceği ve kanunî sonuçlarının ortadan kalkacağı 2583 sayılı Yasa ile hükme 
bağlanarak, silah ve mühimmatın müsaderesinde kolaylıklar sağlanmıştır. 

2305 sayılı Yasanın uygulamasında, yetkili makamlara teslim edilen silahların, her ne şekilde teslim edi
lirse edilsin, ruhsatsız silah işlemine tabi tutulması gerektiği düşünülerek, K. K. K. lığının ilgili kademelerin
de depolanmış, tasnif, bakım, onarım ve tadil işlemlerine başlanmıştır. 

Ancak 2305 sayılı Yasa yürürlüğe girdikten sonra bir kısım ruhsatlı silah sahibi ruhsatlı silahların yan
lışlıkla veya başka nedenlerle yetkili mercilere teslim etmişlerdir. Bu şekilde silahlarını teslim edenlerden ba
zıları zaman zaman yaptıkları müracaatlarda teslim ettikleri silahlarının iadesini talep etmektedirler. 

Ruhsatlı silahlarını yanlışlıkla veya başka nedenlerle yetkili makamlara teslim edenlere, silahlarım iade 
etmek konusunda aşağıdaki güçlüklerle karşı karşıya bulunulmaktadır. 
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a. Halkın kendiliğinden teslim ettiği silahların miktarı büyük boyutlara ulaşmış olup, bunların arasından 
ruhsatlı olanların bulunup çıkarılması zordur. 

b. K. K. K. lığına teslim edilen silahların bir kısmının bakım, onarım ve tadiline başlanmış, bir kısmı 
tahrip edilmiş, veya edilmektedir. Bu silahların bir kısmı 1176 sayılı Yasa uyarınca, bir kısmı da 6136 sayılı 
Yasanın 10 uncu maddesi gereğince diğer Bakanlık ve kuruluşlara kadro silahı olarak tahsis edilmiştir. Ruh
satlı olup iadesi istenen silahlardan bu gruplara girenleri iade etmek mümkün değildir. 

c. Aynen iadesi mümkün olmayan silahlar yerine müracaatı haklı görülenlere ayrı tipte silah vermek 
veya muayyen bir ücret ödemek kamu oyunda yanlış yorumlara sebep olabilir. 

d. Silahını yanlışlıkla verdiğini iddia ederek iadesini talep edenlerin büyük bir kısmının ruhsatını, sila
hını teslimden sonra yenilediği veya yeni ruhsat aldığı anlaşılmıştır. 

Yukarıda sayılan nedenlerden dolayı 2305 sayılı Yasa uyarınca halktan toplanan silahlar kapsamına, 
ruhsatlı silahlarını teslim edenlerin de alınması uygun görülerek bu tasarı hazırlanmıştır. 

Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

T.C. 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/583 
Karar No. : 20 

24 Ocak 1983 

DANIŞMA MECLİS* BAŞKANLIĞINA 

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanununun 
264 üncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Patlayıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin Teslimi 
Hakkında 2305 Sayılı Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve gerekçesi ilgili 
Bakanlık Temsilcilerinin de katılmaları ile Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Tasarının tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı, gerekçesi uygun görülerek Tasarının 1 nci maddesi 
Bakanlar Kurulundan gelen şekli ile aynen, tasarının 2 nci maddesi yasanın yürürlüğe girmesi için Resmî 
Gazetede yayımı gerektiğinden «Bu Kanun 29.9.1980 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer» şeklinde değiştirilerek ve oy çokluğuyla, tasarının 3 üncü maddesinde bulunan «hükümlerini» 
kelimesi çıkarılarak madde «Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür» şeklinde değiştirilmek suretiyle ve oy 
çokluğuyla kabul edilmiştir. 

Raporumuz Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile sunulur. 

Eşref AKINCI 
Başkan 

Toplantıda Bulunamadı. 
Avni MÜFTÜOĞLU 

Kâtip 
Muhalifim 

İsmail Hakkı DEMİREL' 
Üye 

Necdet GEBOLOĞLU 
Üye 

Abdullah Asım İĞNECİLER 
Başkanvekili 

Toplantıda Bulunamadı. 
Remzi BAN AZ 

Üye 

Ali DİKMEN 
Üye 

Lâmi SÜNGÜ 
Üye 

Halit ZARBUN 
Üye 

İmzada Bulunamadı. 

Aydın TUĞ 
Sözcü 

Ender CİNER 
Üye 

Toplantıda Bulunamadı. 
Adnan ERSÖZ 

Üye 
Namık Kemal YOLGA 

Üye 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında Kanun ile TUrk Ceza Kanununun 
264 üncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Pat
layıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin Tes
limi Hakkında 2305 Sayıh Kanuna Bir Ek Geçici 

Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 25 Eylül 1980 tarihli ve 2305 sa
yılı Kanuna aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir. 

«EK GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun bi
rinci maddesinde sayılan ve mahallî askerî veya 
mülkî makamlara teslim edilmiş bulunan her türlü 
silah ve patlayıcı maddeler ile diğer aletler; mahallî 
askerî veya mülkî makamlara tevdiî anında sahip
lerinin ruhsatları bulunsa dahi devlet malı sayılırlar; 
bu silah ve mühimmat ilgili makamlarca bir tuta
nak karşılığında 6136 sayıh Kanunun 10 uncu mad
desi ve 1176 sayılı Kanun uyarınca işlem yapılmak 
üzere Millî Savunma Bakanlığı emrine verilir.» 

MADDE 2. — Bu Kanun 29.9.1980 tarihinden 
geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakam 
ıbatoan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasin 

Dışişleri Bakanı V. 
Prof. Dr. t Öztrak 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı V. 
M. R. Güney 

Kültür ve Turizm Bakam 
!. Evliyaoğlu 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. 1. öztrak 

Adalet Bakam 
C. Menteş 

Maliye ©akanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakam 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Bakam 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

6136 Sayıh Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanununun 
264 üncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar, 
Patlayıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin 
Teslimi Hakkında 2305 Sayılı Kanuna Bir Ek Geçici 

Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının birinci maddesi komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun 29.9.1980 tarihinden 
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

Devlet Bakam 
M< özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakam 
Prof. Dr. A. Bozer 

Sanayi ve Tek. Bakam 
M. Turgut 

Köy İş. ve Koop. Bakam 
M. R. Güney 

14.12.1982 

Devlet Bakam 
Prof, Dr. M. N. özdas 

İçişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. önalp 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 305 

Okur - Yazarlığı Teşvik Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu. (1/482) 

T. C, 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 24 Ağustos 1982 

Sayı 118/101 -1186105997 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 18.8.1982 tarihinde ka
rarlaştırılan «Okur - Yazarlığı Teşvik Kanunu Tasarısı», ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

OKUR - YAZARLIĞI TEŞVİK KANUNU TASARISI GENEL GEREKÇE 

Türkiye'de resmî dil Türkçe'dir (Anayasa Mad. 3) ve «Halkın öğrenim ve eğitim ihtiyaçlarını sağlama 
Devletin başta gelen ödevlerindendir. (Anayasa Mad. 50) 

Devlet, bu anayasal görevini yerine getirirken ilköğretim çağında 7 -14 yaşları arasındaki çocukların te
mel eğitim görmelerini Kanun ile zorunlu kılmış (222 sayılı kanun), diğer örgün eğitim çağındaki öğrencileri 
teşvik etmek için de öğrenci yurtları açma, kredi ve burs verme, yatılılık sistemi getirme ve ilkokullarda 
da bazı kitapların devletçe parasız dağıtılmasını sağlama gib'i sosyal faaliyetleri üstlenmesine karşın, zorunlu 
öğrenim çağı dışında. kalan yetişkin vatandaşlara bu türlü imkânları tanımamıştır. 

Halbuki ülkelerin kalkınmasında yetişkinlerin eğitimi önemli rol oynamaktadır. Çocukların toplumsal, eko
nomik ve kültürel kalkınmaya etkileri daha geç yansırken, yetişkinlerin ülke kalkınmasına etkisi hemen hisse
dilmektedir. 

Bu nedenle, Türkiye'de Halk eğitiminin ülke ve toplum kalkınmasında etkili bir araç olabilmesi için, 
tüm vatandaşlara Türkçeyi yeterli düzeyde konuşmayı ve okuyup - yazmayı öğretmek 'ile temel eğitim 5 inci 
sınıf düzeyinde öğrenim, imkân ve fırsat eşitliğini sağlamak gerekmektedir. 

Çünkü, Büyük önder Atatürk'ün «.. Yeni Türk Harfleri çabuk öğrenilmelidir. Her yurttaşa, kadına, 
erkeğe, hamala, sandalcıya öğretiniz. Bunu yurtseverlik ve ulusseverlik ödevi biliniz. Bu ödevi yaparken dü
şününüz ki bir ulusun, yüzde onu, yirmisi okuma - yazma bilir, yüzde sekseni, doksanı bilmezse bu ayıptır; 
bundan insan olanların utanması gerekmektedir. Bu ulus utanmak için yaratılmış bir ulus değildir. İftihar 
etmek için yaratılmış, tarihini kıvançla doldurmuş bir ulustur... En son bir yıl, iki yıl içinde bütün Türk 
toplumu yeni harfleri öğreneceklerdir. Ulusumuz yazısıyla, kafasıyla bütün uygarlık dünyasının yanında ol
duğunu gösterecektir...» direktifi ile 1928'de büyük ümitlerle başlattığı okuma - yazma seferberliğinden bu 
yana 54 yıl geçmesine karşın ülkemizde okur - yazarlık sorunu ne hazindir ki, henüz çözümılenememiştir. 

Türkçe dilimizi daha iyi bir şekilde konuşma ve okuma - yazma öğrenme, yurttaşlarımızın kendi arala
rında daha iyi iletişim kurma ve millî birliği sağlama bakımından da büyük önem taşımaktadır. 

1980 Genel Nüfus Sayımı sonucunda çıkarılan tahminlere göre, 6 yaştan yukarı genel nüfusun 13 mil
yonu okuma - yazma bilmemekte ve bu nüfusun yaklaşık 6 milyonu da iktisaden (12-44 yaş arasında bu
lunan) faal nüfus içinde yer almaktadır. 
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İlköğretimdeki çağ nüfusunun tamamının okullaş tınlamaması halinde, okuma - yazma bilmeyenlerin sa
yısı; 1985'te 14 milyon, 1990'da 15 milyona ulaşacaktır. 

Böylece, bir yandan okuma - yazma bilmeyenlerin oranı hızla artarken diğer yandan da vatandaşlar teş
vik edilmediği iç'in okuma - yazma öğrenmek isteyenlerin sayısı giderek azalacaktır, 

Halbuki, ulusal kalkınma hedefimiz olan sanayileşme, tarımda modernleşme, Atatürk ilkeleri doğrultu
sunda ulusal bütünleşme ve demokratik sürece bilinçli katılmanın ilk şartı; ıtüm vatandaşlarımızın Türkçeyi 
yeterli düzeyde konuşmalarını ve okuyup - yazmaları nı sağlamaktır. 

Bu nedenle, «Atatürk'ün Doğumunun 100 üncü Yılını Kutlama Millî (Komitesi,» okuma - yazma sefer
berliğini yeniden başlatarak kalıcı önlemlerle sürdürülmesine karar vermiş bulunmaktadır, . 

Bu karar doğrultusunda 23 Mart 1981 tarihinde yeniden başlatılan okuma - yazma seferberliği, Ata
türk'ün ilke ve hedefleri, Millî Güvenlik Konseyi'nin direktifleri ile Hükümet Programı gereğince vatandaş
ların ilgi, istek ve büyük oranda katılımları ile sürdürül mefctedir. Ayrıca, ıtemel eğitim 5 inci sinıfı bitirme yö
nünden de büyük ilgi olduğu görülmektedir. 

Ancak, bu ilgi, istek ve katılımların aynı hız ve heyecanla sürdürülerek kalıcılığının sağlanması için «Okur 
- Yazarlığı Teşvik Kanunu»'nun çıkarılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Tasarının Birinci Kısmı «Amaç, Kapsam ve Tarım» başlığı altında; 
1 inci madde, okuma - yazma bilmeyen ve Türk vatandaşlarının, devletin gözetim ve denetimi altında, okuma 

- yazma öğrenmeleri ile temeleğitim ve vatandaşlık bilgileri kazanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. 
2 nci madde, amaca ulaşmada, görev ve sorumluluklar ile özendirici önlemlere ilişkin hükümleri içeren . 

«kapsam» maddesi olarak düşünülmüştür. 
3 üncü maddede, kanundaki bazı deyimleri açıklayan «tanım»lar yapılmıştır. 
İkinci kısımda «Görev ve Sorumluluklar» başlığı altında : 
4 üncü madde, Millî Eğitim Bakanlığının bu kanun kapsamındaki görev ve sorumluluk alanım ve ilgili ku

ruluşlarla çalışmaları koordine edeceğini şu şekilde belirtmiştir : 
a) Gerekli her türlü çalışıma ve faaliyeti düzenlemek; 
b) İşbirliği ve koordinasyonu sağlamak; 
c) Eğitim ve Öğretimi gözetim ve denetimde bulundurmak. 
d) Personel, araç, gereç ve teknik yardımda bulunmak. 
e) Diğer kuruluşların çalışmalarına yardımcı olmak. 
f) Kurslarda başarılı olanları ve başarılı görev yapanları ödüllendirmek. 
5 nci maddede, kamu ve özel kuruluşların; 
a) Personel, araç, gereç yardımıyla, 
b) Çalışanlarına okuma - yazma öğretmek ve temeleğitim birinci kademe düzeyinde eğitim vermekle yü

kümlü olduklarını, 
belirtmek amacıyla düzenlenmiştir. 
6 nci madde, yurtdaşların okuma - yazma kurslarına katılma görevlerini belirtmek amacıyla düzenlenmiştir. 
Üçüncü kısımda «özendinmeye İlişkin Hükümler» başlığı altında : 
7 nci madde, yurtdaşları okuma - yazma öğrenmeye ve temeleğitim birinci kademe düzeyinde öğrenim 

yapmaya teşvik etmek için aşağıdaki özendirici önlemleri belirtmek üzere şöylece düzenlenmiştir : 

a) Kurslara devam edenlere «öğrenci kimlik belgesi» verme. 
b) Kurslara devam edenlerden, muhtaç olanların yükseköğrenime devam eden çocuklarına, kredi veya 

karşılıklız burs vermede öncelik tanıma, 
c) Okuma - yazma ve temeleğitim kurslarına devam eden annelerin çocuklarını kreşlere ve anaokulla-

rına almada öncelik tanıma. 
d) İşe almada, okuma - yazma bilmeyenlere göre öncelik tanıma, 
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e) Okuma - yazma kurslarında başarılı olanlara, kooperatif veya banka kredileri ile tohumluk ve gübre 
tahsisinde bir defaya mahsus - olmak üzere öncelik tanıma, 

f) Kamu ve özel kurumlarla her türlü işyeri ve konutlarda çalışanlardan, okuma - yazma ve temeleğitim 
birinci kademe kurslarına devam edenlere, belli miktarda ücretli izin verme, 

g) özel idare ve belediyeler tarafından, okuma - yazma kurslarına katılanlar için özendirici ve teşvik edici 
önlemler alma. 

8 inci madde, okuma - yazma ve temeleğitim çalışmalarında, üstün başarıları saptanan kurum ve kişi
lerin ödüllendirilmelerine ilişkindir. 

Dördüncü kısım «Cezaî Hükümler» başlığı ile; 
9 uncu madde, bu kanunda belirtilmiş olan yükümlülükleri yapmayan kamu görevlilerinin, Türk Ceza Ka

nununun 230 uncu maddesine göre cezalandırılacaklarını belirtmek için düzenlenmiştir. 
10 uncu madde, bu Kanunun getirdiği yükümlülükleri yerine getirmeyen kuruluşlara^Türk Ceza Kanunun 

526 ncı maddesinin uygulanacağını belirtmek amacıyla düzenlenmiştir. 
11 inci maddede, kurslara katılanlarla ilgili olarak verilecek cezalar belirtilmiştir. 
12 nci maddede, 7 nci maddede belirtilen imkânlardan yararlanmak için gerçeğe aykırı beyanlarda bulunan

larla ilgili cezalar belirtilmiştir. 
13 üncü madde çıkarılacak Yönetmelikle ilgilidir. 
14 üncü madde Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğini belirtmek içindir. 
15 nci madde yürütmeye ilişkindir. 

Millî Eğitim Komisyonu Rapora 

TC 
Danışma Meclisi 

Millî Eğitim Komisyonu 17 Ocak 1983 
Esas No. : 1/482 
Karar No. : 12 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Okur - Yazarlığı Teşvik Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 13.12.1982 ve 6.1.1983 tarihli toplantılarında 
Hükümet Temsilcileri ve Adalet Komisyonu Üyesinin iştirakiyle incelenerek görüşülmüştür. 

Yeni Anayasamızın kabulünden önce hazırlanmış olan Tasarının genel gerekçesi ve madde gerekçeleri göz
den geçirilmiş, genel gerekçenin 1 inci paragrafının yeni Anayasamızdaki düzenleme gereğince aşağıdaki şekilde 
yazılmasına karar verilmiştir. 

«Türkiye'de Devletin dili Türkçedir. (Anayasa Madde 3) Kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bıra
kılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. (Anayasa Madde 42)» 

Ayrıca beşinci paragrafta Büyük önder Atatürk'ün konu ile ilgili görüşlerinin daha acele ve etraflıca yer 
alması fikri benimsenmiş, «Atatürk'ün Maarife Ait Drektifleri» (Sayfa 28) ilgili aşağıdaki paragrafın aynen 
gerekçe metnine alınmasına karar verilmiştir. 

«Çok işler yapılmıştır, ama bugün yapmaya mec bur olduğumuz son değil, lakin çok lüzumlu, bir iş 
daha vardır: Yeni Türk harflerini çabuk öğrenmelidir. Her vatandaşa, kadına, erkeğe, hamala, sandalcıya 
öğretiniz. Bunu vatanperverlik ve milliyetperverlik vazifesi biliniz. Bu vazifeyi yaparken düşününüz ki bir 
milletin, bir heyeti içtimaiyenin yüzde onu, yirmisi okuma yazma bilir, yüzde sekseni, doksanı bilmezse 
bu, ayıptır. Bundan insan olanlar utanmak lazımdır. 

Bu millet utanmak için yaratılmış bir millet değildir; iftihar etmek için yaratılmış, tarihini iftiharla dol
durmuş bir millettir. Fakat milletin yüzde sekseni okuma yazma bilmiyorsa bu hata bizde değildir; Türk'ün 
seciyesini anlamayarak kafasına birtakım zincirlerle saranlardadır. Artık mazinin hatalarını kökünden te
mizlemek zamanındayız. Hataları tashih edeceğiz. Bu hataların tashih olunmasında bütün vatandaşların 
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faaliyetini isterim. En nihayet bir sene, iki sene içinde bütün Türk heyeti içtimaiyesi yeni harfleri öğrene
ceklerdir. Milletimiz yazısı ile, kafası ile bütün âlemi medeniyetin yanında olduğunu gösterecektir». 

Metinde yapılan değişiklik ve düzeltmelerde de Yeni Anayasamıza paralellik sağlamıştır. 
1. — Tasarının 1 inci maddesinin 5, 2 nci maddesinin 2 nci, 3 üncü maddesinin 5 inci, 5 inci maddesinin 

3 üncü, 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasının 3 üncü, 8 inci maddesinin 1 inci, 13 üncü maddesinin 2 nci 
satırında yer alan «Temel Eğitim 1 inci kademe», «İlkokul» olarak değiştirilmiş ve Anayasamızdaki ifa
deye paralellik sağlanmıştır. 

2. — Tasarının 2 nci maddesinin 2 nci satırındaki «Bilen» kelimesi çoğul hale getirilerek «Bilenlerin 
okumayı ve yazmayı öğrenmelerini ve ilkokul düzeyindeki kursa» ifadesi eklenerek cümle tamamlanmıştır. 

3. — Tasarının adına uygun olarak 2 nci maddenin (b) fıkrasındaki, üçüncü kısım başlığındaki, 7 inci 
maddenin 2 nci satırındaki, aynı maddenin (g) fıkrasındaki, 13 üncü maddenin 3 üncü satırındaki «özen
dirme» kelimesinin yerine «Teşvik etme» kelimesi kullanılmış, üçüncü maddesinin son fıkrası tasarı metnin
den çıkarılmıştır. 

4. — Dördüncü maddenin başlığı «Millî Eğitim Bakanlığının Bu Kanunla ilgili Görevleri» şeklinde 
değiştirilmiştir. 

5. — Dördüncü maddenin (e) fıkrasındaki, 7 nci maddenin (g) fıkrasındaki «önlem» kelimeleri «ted
bir» olarak düzeltilmiştir. 

6. — Sekizinci maddeye madde başlığı olarak «ödüllendirme» kelimesi eklenmiştir. 
7. — Dokuzuncu madde kapsamına «İlköğretim Müfettişleri ve Millî Eğitim Müdürleri» alınmıştır ve 

madde buna göre düzenlenmiştir. 
8. — Dokuzuncu maddenin üçüncü, 10 uncu maddenin 1 inci satırındaki «sonucunda» kelimeleri «so

nunda» şeklinde değiştirilmiştir. 
9. — 13 üncü maddedeki «altı» kelimesi «üç» ve son satırdaki «yönetmelikte» kelimesi «yönetmelikle» 

şeklinde değiştirilmiştir. 
10. — Tasarının yürürlük ve yürütme hükümleri aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz gereği için Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile arz olunur. 

Selçuk KANTARCIOĞLU . Mahir CANOVA Muzaffer ENDER 
Başkan Başkanvekili Sözcü 

Zeki YILDIRIM Ethem AYAN Halil AKAYDIN 
Kâtip Üye Üye 

İhsan GÖKSEL Nihat KUBİLAY M. Utkan KOCATÜRK 
Üye Üye Üye 

İmzada Bulunamadı 

Bekir TÜN AY Nermin ÖZTUŞ 
Üye Üye 

İmzada Bulunamadı 
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KARŞI OY YAZISI 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın 435 inci sayfasında görüleceği gibi ilköğretimde ikinci plan 
döneminde % 100 olması gereken okullaşma hedefine Üçüncü Plân Dönemi sonunda da erişilememiştir. 
Üçüncü Plân döneminde okul sayılarında % 7,2 lik bir artış olmuşsa da, okullaşma oranı ancak % 87,5 
olmuştur. Başarısızlığın sebeplerinin; : 

1. — Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde kırsal kesimde altyapı tesislerinin yetersizliği ve köylerin da
ğınık olmasının okullaşma oranının artışını engellediği, 

2. — Gerekli yatırımların zamanında yapılmaması, 
3. — İlkokul yapımında fiyat artışları sebebiyle maliyetlerin standartları aşmış olması, 
4. — özel tdare ödeneklerinin yetersiz oluşu, 

açık olarak belirtilmiştir. 
Aynı planın 453 üncü sayfasında yer alan hedefler, ilkeler ve politikalar bölümünde ise ilkokullarda 

yıllara göre okullaşma oranları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. (Tablo - 262) 

Yıllar 

1979 — 1980 
1980 — 1981 
1981 — 1982 
1982 — 1983 
1983 — 1984 

Okullaşma Oranı 

89.0 
91.2 
93.3 
96.0 

100.0 

1983 yılı başında dahi gerçekleşemeyen bu durumun, kaynakları yine gereği gibi kullanılamadığını 
açıkça göstermektedir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 1981 yılı sonunda okuma-yazma öğretimi için hazırlanan bir kanun olmadığı 
halde aşağıdaki faaliyetlerde bulunmuştur. (Müllî Eğitim Bakanlığının Beyaz Kitabı Sayfa 151 - 152) 

1. Yetişkinler için okuma-yazma eğitim programından 80 000 adet bastırılmış ve illere dağıtılmıştır. 
2. îş ve Hayat için de alfabeden 1 000 000 adet Alıştırma ve tlkokumadan 1 200 000 adet, yetişkinler 

alfabesinden 1,5 milyon adet bastırılmıştır. 
3. Alfabenin kullanımı için 250 000 adet bastırılmıştır. 
4. 1,5 milyon okuryazarlık belgesi basılmış ve dağıtılmıştır. 
5. Halk Eğitimi Başkanları, Merkez Müdürleri, Müdür Yardımcıları için oryantasyon semüneri düzen

lenmiştir. 
6. Okuma-Yazma Uzaktan öğretim Projesi hazırlanmıştır. 
7. T. R. T. ile işbirliği yapılmış ayrıca özel okuma-yazma programı düzenlenmiştir. 
8. Diyanet îşlerti Başkanlığı ile işbirliği yapılmış din görevlileri yoluyla okuma-yazma hakkında vaaz 

ve hutbeler okunmuştur, 
9. Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünde okuma-yazma bürosu kurulmuştur. 
10. Okuma-yazma seferberliğini tanıtma ve kampanyayı canlı tutma amacı ile 8 000 000 el ilânı basıl

mış, dağıtılmış Türk Hava Kurumu uçakları ile de havadan atılmıştır. 
11. Yurt dışında okuma - yazma bilmeyen vatandaşlarımız da bu eğitimden dış temsilcilikler ve Eğutim 

Müşavirlikleri aracılığı ile yararlandırılmışlardır. 
12. Aynı yıl 55 241 kurs açılmış 1 192 559 vatandaşımız sadece okuma-yazma öğrenmiştir. Durumu 

1982 yılına ait Beyaz Kitabın 113 - 114 üncü sayfalarında da aynen görmek mümkündür. 
Bütün masraf T.V.'deki enerji masrafı hariç Bir Milyar liranın üzerindedir. 50 saat üzerinden yapılan 

TV masrafları da bir o kadar olduğu tahmin edilmektedir. 
Okuma-yazma konusunda Yüce Atatürk'ün direktifleri ilkokul seviyesinde bir öğrenim verilmesd yolun

dadır. (T. C. Tarihi : Türk - Tarih Kurumu. 1936 Ankara) 
Köyişleri Bakanlığı yayınlarından, Milli Eğıitim Basımevinde 1966 yılında basılmış aynı yıl UNESCO 

Kongresine ait tercüme kitabın önsözünde Halk Eğitimi Genel Müdürü konuya şöyle temas etmektedir : 
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«Cumhuriyetten bu yana yetişkin halkın okur-yazar hale getirilmesi konusunda gösterilen gayretlere 
rağmen sınırlı da olsa hâlâ büyük bir çoğunluğun okur-yazar hale getirdlemeyişinin çeşitli nedenleri arasında 
okuma-yazma öğretiminin veya okuma-yazma bilmenin kalkınmanın bir aracı haline getlirilemeyişidir. 

Yetişkin halk, daha iyi ekonomik, sosyal ve kültürel şartlara kavuşmak istemektedir. Buna dayalı olarak 
da okuma-yazma öğretmeye yönelmiş çalışmalar, onun özlediği hayat düzeyine ulaşmasına yardım edebildi
ği oranda bu çalışmalara ilgi duymakta aksi halde, ısrarla anılan hizmetten yararlanmama yoluna gitmek
tedir. 

Okur-yazar oranı düşük tüm ülkeler, bu probleme istenilen süre içinde çözüm yolu bulabilmek için oku
ma-yazma öğrenimini kalkınmanın bir aracı haline getirmeye ve halkın hayat seviyesinin yükselmesine yar
dım edüci unsurlarla beraber ele almaya mecburdurlar.» 

Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınlarından Halk Eğitimine Giriş adlı eserin 102 ve 103 üncü 
sayfalarında Atatürk dönemindeki okuma - yazma faaliyetleri hakkında şu hususlar yer almaktadır : 

«Millet mektepleri ve halk odaları hareketine, Atatürk'ün başöğretmenliğinde girişilmiştir. Hazırlanan 
yönetmeliğe göre köylerde 12-45, kentlerde 16-45 yaşları arasındaki kadın ve erkek tüm vatandaşların oku
ma-yazma belgesi alması zorunlu kılınmıştı. Bu okullar, «gezici» ve «sabit» olmak üzere iki türlüydü. Oku
lu olmayan yerlerdeki ulus okulları «gezici» sayılıyordu. Bu okullarda iki tür derslik vardı. «A» dersliğinde 
yeni harflerle okuma-yazma öğretiliyordu. «B» dersliklerinde de okuma, tahrir, hesap, sağlık bilgileri verili
yor, vatandaşlık eğitimi yapılıyordu. Bunların süresi dört ay idi. Haftada altı saatlik öğretim bayanlar için 
çoğunlukla öğleden sonra, baylar için akşamlan yapılıyordu, 1928'den 1965 yılına değin «A» dersliklerini 
bitirenlerin toplamı 1,9 milyona yaklaşmaktadır. Bunun yarısından çoğu 1928 - 1935 döneminde, yedi yıl
lık dönemde Okuma-Yazma öğrenmiştir. Gerisi ise 30 yıllık dönemde bu dersliklerden geçmiştir. Anlaşılaca
ğı gibi, ulus okullara hareketli beş-altı yıl sonra tavsamaya başlamıştır. Bu tavsama, ağırlığın ilköğretime kay-
dırılmasıyla ilişkili olabilir.» 

Köy kursu öğretmenleri, köy liderleri ve kursiyerler için Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Daire
since uygun görülen «Toplum Kalkınması» adlı eserin önsözünde konuya şöyle temas edilmektedir. 

Köy ve köylülerimiz el sanatları, kültürel ve sosyal yönden kalkınmasını sağlamak, köylüye evinde ve 
çeşitli işlerinde kullandığı metal eşya ve araçları onarma ve gerektiğinde yeniden yapabilme becerisini kazan
dırmak, köylünün boş zamanlarını değerlendirerek gelir artımını sağlamak, ucuz, sıhhî dayanıklı yapı tarz
larını köye maletmek, ormanı korumak ve yapı işlerinde çalışacak kimselere teknik bilgi vermek ve deneysel 
beceri kazandırmak amacıyla sanat eğitim ve öğretimi yanında okuma-yazma eğitimi, vatandaşlık, tarım, 
sağlık bilgileri, basit aritmetik işlemleri ve ayrıca köyün meselelerini halletmek için Toplum Kalkınması me
todunun uygulanması faydalı görülmüştür. 

Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınlarından Türkiye'de Eğitim Eşitliği adlı eserin 44 üncü sayfa
sında : Demokratik Eğitim Hakkında raporun 5 inci sayfasında i. Hakkı Baltacıoğlu'ndan tanzimattan beri 
ilkokul meselesinde yanlış yol tutulduğunu bu sebeple verilen bilginin yalnızca okuma-yazma olduğunu iddia 
ettiği belirtilmektedir. 

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu 40 inci maddesinin birinci fıkrasında eğitim kademesinden çıkmış 
vatandaşlara : 

«Okuma - yazma öğretmek eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkânları hazırlamak» gö
revi açıkça hükme bağlanmıştır. 

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 6 ncı maddesinin 1-b ve 2-b fıkraları, 11 inci maddesi, 13 
üncü maddesinin ikinci fıkrası bu tür faaliyetlere imkân vermektedir. 

Sonuç Olarak : 
1. Okuma-yazmayı kanunla teşvik etmeyi, 
2. Zamanında kanunlara karşı çıkmış ve zorunlu öğrenime katılmamış okuma-yazmayı kursla öğrenmiş 

kişiye kredi veya karşılıksız burs vermede, kreş ve anaokullarında, işe alınmada, kooperatif veya banka kre
dilerinde öncelik tanımayı, genel düzenlemeyi yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda izin süreleri 
varken 1,5 - 2,5 hafta ayrıca izinli saymayı, ücretliler için ücretli izin verilmesini, 
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3. Tasarının dördüncü bölümündeki cezalandırma maddesinin uygulamasını, adalet anlayışıyla bağdaştı
ramadığından tasarının tümüne karşıyım. 

İlköğretimi % 100 gerçekleştirmek Millî Eğitim Bakanlığının esas görevidir. Eğitim ve Öğretimde, öğ
renme kanunları geçerli olduğuna göre : 

1. Halen 3 000'den fazla köyümüzde okul bulunmamaktadır. Bu köyleri okula kavuşturmak eğitimde 
öncelikler prensiplerini gerçekleştirmek esas amaç olmalıdır. 

2. İki yıldan beri her yıl birer milyar liradan okuma yazma için iki milyar lira harcanmıştır. Bu ka
lıcı bir eğitim uygulaması değildir. 

3. Bu günkü rayiçle bir derslik bir milyon liraya malolmaktadır. Harcanan iki milyarla, 2 000 derslik 
yapılması ve yaklaşık her derslik, 50-60 olmak üzere 100 000 - 120 000 çocuğumuzun kalıcı ve ömür boyu 
kullanacağı bilgilerle donatılması görüşünde olduğumdan, 1983 yılında da aynı gereksiz masraflara yer veri
leceğinden çoğunluk kararına karşıyım. 

15.1.1983 

Danışma Meclisi Üyesi 
Selçuk KANTARCIOĞLU 

Millî Eğitim Komisyonu Başkanı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Okur - Yazarlığı Teşvik Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Esaslar 

Amaç : 

MADDE 1. — 'Bu Kanunun amacı, zorunlu öğretlim çağı duşunda ıkateış okuma ve yazmayı hiç bilme
yen veya çak az biten 'bütün Türlk vatandaşlarının Türlk 'Millî Eğitim ve öğnetimünlin 'genel hedeflerine vö 
temel ilkelerine uygun alaralk, Devletim gözetim ve denetimli alıtındıa dkuıma ve yazma öğrernmıelertimi ve te
mel eğitim 'bininci (kademe (ilikökul) düzeyinde öğrenim yapmalarımı sağlamata". 

Kapsam : 

•MADDE 2. — Bu Kanun; 
a) Zorunlu öğrettim dışında kalmış, okuma ve yazmayı hiiç (bilımıeiyen veya çök azibiten ve ıtemel eğitim 

birimci kademe Ikursuma katılan Türk vatandaşlarınım görev ve sorumlıuluiklarını, 
ib) Okuma ve yazmaya özendlirımıelk için tanınan takanları, 
c) Bu Kanumdalki hükümlere göre kendilerine görev venilen (kamu ve özel' (kurum ve kuruluşlarda, gö

revli olanların görev ve sorunTMuıkiarımı, 
Kapsar. 

Tanımlar : 

IMADDE 3. — Bu Kanunda geçen; 
«Okuma yazma, öğrenme kursu» deyiminden; zorunlu öğrenim çağı dışında kalan, okuma ve yazmayı 

hiç ibilmeyenler 'ile çok az bilen yetişkinlerin devaim etmek zorunda oldukları kurs, 
«Temel eğitim birinci kademe kursu» deyiminden; okuma - yazmayı bilen veya okuma yazma kursun

da öğrenen yetişkinlere, lilıkokul düzeyinde eğitim ve öğretim veren !kurs, 
«Zorunlu öğrenim dışında kalanlar» deyiminden 14 yaşını bitiren yurttaşlar. 
«özendirici önlemler» deyiminden; okuma yazma öğrenmeye ve temel eğitim birindi (kademe düzeyinde 

öğrenıiıme teşvik edici işlemler, 
Anlaşılır. 

İKİNCİ KISIM 
Görev ve Sorumluluk 

Millî Eğitim Bakanlığının Görevleri : 

MADDE 4. — Millî Eğitim Bakanlığı, bu Kanunun kapsamına giren; 
a) Eğitim ve öğretim alanındalkli gerökli her türlü çalışmaları düzenlemekle, 
b) Kamu ve özel ve gönüllü ıkurumlar .ile kuruluşlar arasında lişbirlliği ve (koordinasyonu sağlamakla, 
c) Eğitim ve öğretimi gözetim ve denetimi altında 'bulundurımıaikla, 
d) ıPersonel, araç, gereç ve teknıilk yardım yapmakla, 
e) Diğer kurum ve kuruluşların çalışmalarıma yardımcı olmak, öneride bulümımaik ve gerekeni önlemleri 

alnıalkla, 
f) Kursları 'başarıyla 'bitirenlere belge veya diploma vermek ve okuma yazma öğretme ve temel eği

tim (kurs çalışmalarında 'başarıları görülen kamu görevlileri özel (kuruluşlar, dernek ve Ikişilere ödül vermekte, 
Görevlidir 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METtN ' 

Okur-Yazarlığı Teşvik Kanunu Tasana 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Esaslar 

Amaç : 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, zorunlu öğretim çağı dışında kalmış okuma ve yazmayı hiç bilme
yen veya çok az bilen bütün Türk vatandaşlannın Türk Millî Eğitim ve öğretiminin genel hedeflerine ve te
mel ilkelerine uygun olarak, Devletin gözetim ve denetimi altmda okuma ve yazma öğrenmelerini ve ilkokul 
düzeyinde öğrenim yapmalarını sağlamaktır. 

Kapsam : • 

(MADDE 2. — Bu Kanun; 
a) Zorunlu öğretim dışında kalmış, okuma ve yazmayı hiç bilmeyen veya çok az bilenlerin okuma ve 

yazmayı öğrenmelerini ve ilkokul düzeyindeki kursa katılan Türk vatandaşlarının görev ve sorumlulukları
nı, 

b) Okuma ve yazmayı öğrenmeyi teşvik etmek için tanınan imkânları, 
c) Bu Kanundaki hükümlere göre kendilerine görev verilen kamu ve özel kurum ve Kuruluşlarda görev

li olanların görev ve sorumluluklarım, 
Kapsar. 

Tanımlar : 

MADDE 3.— BuKanunda geçen; 
«Okuma-yazma öğrenme kursu» deyiminden, zorunlu öğrenim çağı dışında kalan, okuma ve yazmayı hiç 

bilmeyenler ile çok az bilen yetişkinlerin devam etmek zorunda oldukları kurs, 
«İlkokul düzeyinde kurs» deyiminden; okuma yazmayı bilen veya okuma yazma kursunda öğrenen ye

tişkinlere, ilkokul düzeyinde eğitim ve öğretim veren kurs, 
«Zorunlu öğrenim dışında kalanlar» deyiminden; 14 yaşım bitiren yurttaşlar, 
Anlaşılır. 

ÎKINCI KÎSIM 
Görev ve Sorumluluk 

Millî Eğitim Bakanlığının Bu Kanunla İlgili Görevleri : 

MADDE 4. — Millî Eğitim Bakanlığı bu Kanunun kapsamına giren; 
a) Eğitim ve öğretim alanındaki gerekli her türlü çalışmaları düzenlemekle, 
b) Kamu, özel ve gönüllü kurumlar ile kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla, 
c) Eğitim ve öğretimi gözetim ve denetim altında bulundurmakla, 
d) Personel, araç, gereç ve teknik yardım yapmakla, ( 

e) Diğer kurum ve kuruluşların çalışmalarına yardımcı olmak, öneride bulunmak ve gereken tedbirleri 
almakla, 
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{Hükümetin Tdklüfi) 

Kamu ve özel Kurum ve Kuruluşların Görevleri : 

MADDE 5. — Kamu 'kuram ve kuruluşları ile eli ikiişidcta 'fazla (işçi çalıştıran özel kuruluşlar : 
a) IBu Kanunun kapsamına giren konularda Milli Eğitim (Bakanlığıyla koordinasyon ve işbirliği yapa

rak, oımlkânları ölçüsünde uygum ve gerekli personel, araç, gereç ve teknik yardım yapmakla, 
b) Kemdi 'bünyelerinde ve işyerlerinde çalışanlara okuma yazma öğretmekle ve temel eğitim birinci 

kaideme eğitim Ikumsu 'vermekle, 
Görevli ve sarumlüldürlara 

Kurslara Katılma Görevi : 

MADDE 6. — Zorunlu öğretim çağı dışında kalan ve okuma, yazmayı hiç bilmeyen veya çok az bilen 
ve herhangi bir İşyerinde çalışmayanlar ite aynı nitelikte olup kamu ve özel kurum' ve kuruluşlarında ça
lışan Tünk vatandaşlarının !bu Kanuna göre okuima ve yazma öğrenime kurslarına katılmaları zorunludur,; 

Kırkbeş yaşım dolduranlar iiıle ibu tür kurslara toaitı'ıaa yönünden ıbedenî ve zihnî yetersizlikleri resmî ta
bip raporu (ile anlaşılanlar hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. Okuma yazma kurslarına, kırlk-
beş yaşını dolduranlarıh katılmaları isteğe 'bağlıdır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Özendirmeye İlişkin Hükümler 

Okuma ve Yazmaya Özendirme : 

MADDE 7. — Türk vatandaşlarım okuma yazma öğrenimeye ve temel eğitim ıbirinoi kademe düzeyin
de öğrenlimyapmaya özendirmek üzere; 

a) Zorunlu öğretim çağındaki öğrencilere tanınan takanlardan lyararlanimaları için bu Kanunda geçen 
kurslara katılanlara, kurs süresince, öğrenci kıiımik 'belgesi verilip 

Ib) ©u Kanunda geçen kurslara katılani ve başarı ıgöstören muhtaç kişilerin yülksököğrenüm yapan ço-
cukllarına, kredi veya karşılıksız burs vermede öncelik tanınır, 

c) 'Okuma, yazma veya ıtemel eğitim kurslarına devam eden annelerin çocuklarına kreş ve anaolkulla-
rına alınmada öncelik tanınır. 

d) Okuma yazma bilenlerin işe alınmalarında okuma yazma bilmeyenlere göre öncelik tanınır, 
e) Okuma - yazma öğrenme kurslarında 'başarılı olanlara kooperatif veya ıbanka kredileri 'ile tohum

luk ve gübre tahsisinde bir 'defaya (mahsus olımak üzere öncelik verilir. 

f) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla her türlü işyeri ve konutlarda çalışanlardan okuma yazma 
kurslarına devam ©demlere, !bir defaya mahsus olmak üzere 60 saat; temel eğitim ıbirinoi kademe kursla
rına devam edenlere ibir defaya mahsus olmak üzere 100 saat; ücretlli (izlin verilir. İzinler işyerlerinin çalış
malarını lalksaitmayacak şekilde düzenlenir, 

g) Okuma yazma kurslarına katılanlar için özel idareler ve yöre belediyelerince, imkânları ölçüsünde 
ve kendilerinin (takdir edecekleri uygun özendirici) ve teşvik edici önlemler alıinır. 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

f) Kursları başarıyla bitirenlere belge veya diploma vermek ve okuma yazma öğretme ve ilkokul düzeyin
deki kurs çalışmalarında başarıları görülen kamu görevlileri, özel kuruluşlar, dernek ve kişilere ödül ver
mekle, 

Görevlidir. 

MAIDDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Teşvik Etmeye ilişkin Hükümler 

Okuma ve Yazmaya Teşvik Etme 

MADDE 7. — Türk vatandaşlarını okuma yazma öğrenmeye ve ilkokul düzeyinde öğrenim yapmaya teş
vik etmek üzere; 

a) Zorunlu öğrenim çağındaki öğrencilere tanınan imkânlardan yararlanmaları için bu Kanunda geçen 
kurslara katılanlara, kurs süresince, öğrenci kimlik belgesi verilir. 

h) Bu Kanunda geçen kurslara katılan ve başarı gösteren muhtaç kişilerin yüksek öğrenim yapan çocuk
larına, kredi veya karşılıksız burs vermede öncelik tanınır. 

c) Okuma, yazma veya ilkokul düzeyindeki kurslara devam eden annelerin çocuklarına kreş ve anaokul-
larına alınmada öncelik tanınır. 

d) Okuma yazma bilenlerin işe alınmalarında okuma yazma bilmeyenlere göre öncelik tanınır. 
e) lOkuma yazma öğrenme kurslarında başarılı olanlara kooperatif veya banka kredileri ile tohumluk 

ve gübre tahsisinde bir defaya mahsus olmak üzere öncelik verilir. 
f) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla her türlü iş yeri ve konutlarda çalışanlardan okuma yazma 

kurslarına devam edenlere, bir defaya mahsus olmak üzere 60 saat; ilkokul düzeyinde kurslara devam eden
lere bir defaya mahsus olmak üzere 100 saat; ücretli izin verilir. İzinler iş yerlerinin çalışmalarını aksatma
yacak şekilde düzenlenir. 

g) Okuma yazma kurslarına katılanlar için özel idareler veya yöre (belediyelerince, imkânları ölçüsünde 
ve kendilerinin takdir edecekleri uygun teşvik edici tedbirler alınır. 
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(Hükümetlin Teklifi) 

Başarılı görevliler ile Başarılı Gerçek ve Tüzelkişilerin ödüllendirilmeleri : 

MADDE 8. — Bu Kanun kapsamına güren okuma yazma öğretme ve temel eğitim 'kurs çalışmaların
da üstün başarıları görülen; ıkaımu görevlileri, özel Ikuruluşlar, dernek ve Ikişıiler MiliM EğMım Bakanlığınca 
ödüMendiıriiMer. , 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Oeza Hükümleri 

Kamu Görevlilerine İlişkin Cezalar : 

MADDE 9. — Mahallî mülkî amirler veya MİM Eğitim Baikaıniığı müfettişlerince yapılan denetimler so
nucunda, ıbu Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca, M'iMî Eğimim Bakanlığı 'tarafından görevlendirilen personel 
ve Ikuruım yetkililerinin, verilen görevleri yerine ıgetirmedülkl'eri anlaşıldığında, eylemleri daha ağır bir suç 
oluşturmadığı takdirde halklarında Türk Ceza Kanununun 230 uncu mıaddlesii uygulanır. 

Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluşlarına İlişkin Cezalar : 

IMADDE 10, — İş müfettişlerince yapılan denefâmler sonucunda, bu Kanunun 5 inci maddesli uyarınca 
görevlendirilen Ikaımu ve özel kuruım ve kuruluş yönetidlterinıin, verilen görevleri yerine getirmedikleri anla
şıldığımda, eylemleri daha ağır 'bir suç oluşturmadığı takdirde, halklarında Türk Oeza Kanununun 526 ncı 
maddesi uygulanır. 

Kurslara Katılanlara İlişkin Cezalar : 

MADDE 11. — Bu Kanunun 6 ncı maddesinıim birinci fıkrasına aykırı davranışta bulunanlar hakkında, 
ikibin liradan onbiin liraya kadar hafif para cezası hükmolunur. 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara ilişkin cezalar: 

MADDE 12. — Bu Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen imkânlardan yararlanmak amacıyla, gerçeğe 
aykırı beyanda bulunanlar hakkında, eylemleri ayn bir suçu oluştursa bile, ayrıca onbin liradan ellibin liraya 
kadar ağır para cezası hükmolunur. 

BEŞİNCİ KISIM 
Son Hükümler 

Yönetmelik : 

MADDE 13. — Kamu ve özel kurum ve kuruluşların görevlerine; okuma yazma kursları ile temel eğitim 
birinci kademe kurslarının açılması ve işleyişlerine; Okuma yazmayı özendirmeye; kurslarda başarı göste
renlerin ödüllendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar ile Kanunun uygulanmasına dair diğer hususlar, bu Ka
nunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte düzen
lenir. 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Ödüllendirme 

MADDE 8. — Bu Kanun kapsamına giren okuma yazma öğretme ve ilkokul düzeyindeki kurs çalış
malarında üstün başarıları görülen; kamu görevlileri özel kuruluşlar, dernek ve kişiler Millî Eğitim Ba
kanlığınca ödüllendirilirler. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Ceza Hükümleri 

Kamu Görevlilerine İlişkin Cezalar 

MADDE 9. — Mahallî mülkî amirler, Millî Eğitim Müdürleri, Millî Eğitim Bakanlığı Müfettişleri veya 
ilköğretim Müfettişlerince yapılan denetimler sonunda, bu Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca, Millî Eğitim 
Bakanlığı tarafından görevlendirilen personel ve kurum yetkililerinin, verilen görevleri yerine getirmedikleri 
anlaşıldığında, eylemleri daha ağır bir suç oluşturmadığı takdirde haklarında Türk Ceza Kanununun 230 
uncu maddesi uygulanır. 

Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluşlarına İlişkin Cezalar 

MADDE 10. — tş müfettişlerince yapılan denetimler sonunda, bu Kanunun beşinci maddesi uyarınca 
görevlendirilen kamu ve özel kurum ve kuruluş yöneticilerinin, verilen görevleri yerine getirmedikleri anla
şıldığında, eylemleri daha ağır bir suç oluşturmadığı takdirde, haklarında Türk Ceza Kanununun 526 ncı 
maddesinin birinci fıkrası uygulanır. 

MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ KISIM 
Son Hükümler 

Yönetmelik 

MADDE 13. — Kamu, özel kurum ve kuruluşların görevlerine; okuma yazma kursları ile ilkokul seviye
sindeki kursların açılması ve işleyişlerine; okuma yazmayı teşvik etmeye; kurslarda başarı gösterenlerin 
ödüllendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar ile Kanunun uygulanmasına dair diğer hususlar, Bu Kanunun ya
yımı tarihinden itibaren üç ay içinde Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Yürürlük : 

MADDE 114. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 15. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

18.8.1982 

Başbakan 
B. Ulusu 

[Devlet ıBakanı 
ışbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
/, Dr. M. N. özdas 

Dışişleri IBakanı 
U Türkmen 
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K. Cantürk 

Sağlık 
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Devlet Bakanı 
S. R. Pasin 
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A. B. Kafaoğlu 

ve Sos. Yrd. Bakam 
Dr. K. Kılıçturgay 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Millî Savunma Bakam 
Ü. H. Boyutken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakam 
P/*o/.ı Dr. A. Bozer 

Devlet Bakanı 
Me Özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakamı 
Dr. T. önolp 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 
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Prof. Dr. S. Özbek 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 14. — Tasarının 14 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Tasarının 15 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

»« mmm ı ı 
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