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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. Hacettepe Üniversitesi 1969, 1970, 1971, 1972, 

1973, 1974, 1975 ve 1976 Bütçe Yılı Kesinhesapları-
na Ait Uygunluk 'Bildirimlerinin Sunulduğuna Dair 
Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ile Kesirihesap Kanu
nu Tasarılarının, yapılan açık oylamalar sonucunda ka
bul edildikleri bildirildi. 

2. Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu Tasarı
sının maddeleri üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, 
tümü kabul edildi. 

3. Methi KURŞUN'a ve; 
Gülali GÜL'e Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık 

Bağlanması Hakkında Kanun Tasarılarının maddele

ri ve tümü kabul edildi. 
4. 13.5.1971 Tarihli ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim 

Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Ka
nun Tasarısının, 30 Mayıs 1983 tarihli 109 uncu Bir
leşimde öncelikle görüşülmesi kabul edildi. 

30 Mayıs 1983 Pazartesi günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 19.00'da son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başjkamvekili 
Erdoğan BAYIK Ali Nejat ALP AT 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

»>•<»«<« 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : AU Nejat ALPAT, Erdoğan BAYIK 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Danışma Meclisimi- zin 109'uncu 'Birleşimini açıyorum. 

ü. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama Yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — 13-14 Mayıs tarihleri arasında Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanlığına, Bayındırlık Bakanı Tahsin 
ÖN ALP'in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğu
na dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/583) 

BAŞKAN — Gündemimizin «Sunuşlar» bölümün
de, Sayın Cumhurbaşkanımızın Tezkereleri var, sıra 
ile okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 9 Mayıs 1983 gün ve KAN. KAR : 
116-37-83-364/2813 sayılı yazımız. 

Prof. Dr. Ali Bozer'in 13 Mayıs 1983 tarihinden 
geçerli olmak üzere Gümrük ve Tekel Bakanlığından 
istifası kabul edildiğinden; îlgi yazıda belirtilen ne
denle, 13-14 Mayıs 1983 tarihleri arasında, Köy İşleri 
ve Kooperatifler Bakanlığına Bayındırlık Bakanı Dr. 
Tahsin Önalp'in vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumihıurbaşikanı 

'BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 

2. — 18-22 Mayıs 1983 tarihleri arasında İspanya' 
da yapılacak olan Avrupa Konseyi Bölgesel Planla
ma Konferansına katılacak olan imar ve İskân Ba
kanı Ahmet SAMSUNLU'ya Köy İşleri ve Koope
ratifler Bakanı Münir Raif GÜNEY'in vekillik et
mesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/584) 

BAŞKAN — Diğer Tezkereyi okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
İspanya'nın Torremolinos şehrinde yapılacak olan 

Avrupa Konseyi Bölgesel Planlamadan Sorumlu Ba
kanlar 6 ncı Konferansına katılmak üzere 18-22 Ma
yıs 1983 tarihleri arasında İspanya'ya gidecek olan 
İmar ve İskân Bakanı Prof. Dr. Ahmet Samsunlu'nun 
dönüşüne kadar; İmar ve İskân Bakanlığına, Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanı Münir Raif Güney'in 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederirn. 
3. — 10-19 Haziran 1983 tarihleri arasında Çin 

Halk Cumhuriyeti Sağlık Bakanının davetlisi olarak 
Çin Halk Cumhuriyetine gidecek olan Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı Kaya KILIÇTURGAY'a, Millî 
Eğitim Bakanı Hasan SAĞLAM'in vekillik etmesi
nin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/585) 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Çin Halk Cumhuriyeti Kamu Sağlığı Bakanının 

davetlisi olarak, iki ülkeyi ilgilendiren sağlık konula
rında görüş teatisinde bulunmak ve incelemeler yap
mak üzere, 10-19 Haziran 1983 tarihleri arasında Çin 
Halk Cumhuriyetine gidecek olan Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Prof. Dr. Kaya Kılıçturgay'ın dönü
şüne kadar; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına, 
Millî Eğitim Bakanı Hasan Sağlam'ın vekillik etme
sinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 
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4. — 9-10 Haziran 1983 tarihlerinde Paris'te ya
pılacak olun Dışişleri Bakanları İlkbahar Olağan Top
lantısına katılmak üzere Fransa'ya gidecek olan Dış
işleri Bakanı îlter Türkmen'e, Millî Savunma Baka
nı Ümit Halûk Bayülken'in vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/586) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Kuzey Atlantik Konseyinin 9 - 10 Haziran 1983 
tarihlerinde Paris'te yapılacak olan Dışişleri Bakanla
rı düzeyindeki ilkbahar Olağan Toplantısına katıl-

IV. — GÖR 

1. — 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) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Gündemimizin 4 ün
cü maddesinde bulunan «Kanun tasan ve teklifleri» 
bölümüne geçiyoruz. 

Bu bölümde, «13.5,1971 Tarihli ve 1402 Sayılı 
Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi
ne tlişkin Kanun Tasarısı» var. Bu tasarıyı görüşme-
ya başlayacağız. 

Komisyonun ve ilgili Hükümet Temsilcisinin yerle
rini almalarını rica ediyorum. 

Hükümeti, Millî Savunma Bakanlığı Kanunlar ve 
Kararlar Dairesi Başkanı Kıdemli Albay Sayın Sü
leyman Yıldıran temsil ediyorlar. 

Değerli üyeler, tasarı ile ilgili raporun okutulması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Raporun okutulmasına gerek görülme
miştir. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANI EŞREF AKINCI — Mü
saade buyurursanız, kısa h\r açıklama yapmak isti
yoruz. 

BAŞKAN — Tasarı üzerinde kısa bir açıklama 
yapmak istiyorsunuz. Hay hay, buyurun Sayın Ge-
boloğlu. 

(1) 353 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 

mak, toplantı öncesinde hazırlık yapmak ve NATO 
üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanlarıyla ikili temaslar
da bulunmak üzere 7 - 1 1 Haziran 1983 tarihleri 
arasında Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Îl
ter Türkmen'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı
na, Millî Savunma Bakanı Ümit Halûk Bayülken'in 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

MlLLÎ SAVUNMA, ÎÇİŞLERt VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECDET GEBOLOĞ-
LU — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Rapor okunmadığı için, sayın üye arkadaşlarım 
muttali olsunlar diye kısa bir açıklama yapmama mü
saadenizi rica edeceğim. 

Tasarıda genel güvenlik ve kamu düzeni bakımın
dan zararlı faaliyette bulundukları anlaşılan kişiler
den gerekli görülenlerin sıkıyönetim bölgesi içerisin
de yerlerinin değiştirilmesi, bu bölge içinde belirli 
yerlere girmelerinin veya yerleşmelerinin yasaklanma 
sı; sıkıyönetim bölgesi içinde bulunmaları sakıncalı 
görülenlerin sıkıyönetim bölgesi dışına çıkarılmaları 
hükme bağlanmakta ve sıkıyönetim bölgesi dışına çı
karılanlardan gerekli görülenlerin yerleşebilecekleri 
yerlerin nasıl tespit edileceği belirlenerek, bunların 
beş yıl süreyle bu yerlerde kalmaları zorunluluğu ge
tirilmiştir. Ancak, içişleri Bakanlığının izniyle bu 
süre içinde bu yerlerden çıkmalarının mümkün ola
bileceği öngörülmektedir. 

ikinci husus : Sıkıyönetim Komutanının nezdin-
deki askerî mahkemede bakılmasına lüzum görmedi
ği soruşturma dosyalarının ilgili adlî mercilere gön
derme yetkisi genişletilmekte, dolayısıyla görevsizlik 
ve yetkisizlik kararı veremeyen genel yargı ve sıkı
yönetim dışındaki askerî yargı mercileri yanında, 
sıkıyönetim adlî mercileri de komutanlıkça gönderilen 
davalarda görevsizlik kararı veremeyeceklerdir. 

Bu tasarı ile getirilen üçüncü husus : Sıkıyönetim 
askerî savcılıkları ile askerî mahkemelerine, kaçak
çılık suçlarıyla ilgili davaların birleştirilmesi imkânı 
sağlanmış ve bu düzenlemeler halen sıkıyönetim adlî 
mercilerinde olan ve henüz karara bağlanmamış bu-

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 

JŞULEN İŞLER 
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lunan sorutturma dosyalarına da uygulanacağı ön
görülmektedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Geboloğlu. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 

Sayın Tutum, Sayın Genç. 
Buyurun Sayın Tutum. 
CAHlT TUTUM — Saygıdeğer Başkan, değerli 

üyeler; 
Huzurunuzu işgal etmemin bir nedeni, kanun yap

ma faaliyetine ilişkin önemli bir eksikliğin, önemli 
bir kusurun halen devam etmekte olmasıdır. 

Değerli arkadaşlar; 
Kanunlar belli bir ihtiyaç ve o ihtiyacın doğur

duğu bazı zorunluluklar sonucunda kabul edilir, yü
rürlüğe girer, uygulanır. Uygulamada görülen nok
sanlıklar, eksiklikler ve boşluklar daha sonra yeni bir 
kanun tedvini zorunluluğunu doğruluyorsa, kanun de
ğiştirme yoluna gidilir. 

Benim görebildiğim önemli bir eksiklik şudur : 
1402 sayılı Kanun 1,5 yıllık süre içerisinde 12 kezden 
fazla değişmiştir. Şöyle panoramik bir bakış yapa
cak olursak gördüğümüz manzara şudur : 

19.9.1980'de 2301 sayılı Kanunla önemli bir de
ğişikliğe uğramıştır. Daha'sonra 8.10.1980'de 2310 
sayılı Kanunla yine bir değişiklik getirilmiştir. 
7.11.1980'de 2337 sayılı Kanunla bir değişiklik geti
rilmiştir. 14.11.1980'de 2342 sayılı Kanunla değişik
likler getirilmiştir. 8.12.1980 tarihli 2354 sayılı Ka
nunla yine çeşitli değişiklikler yapılmıştır. 12.11.1981' 
de 2371 sayılı Kanunla bir değişiklik yapılmış, 
24.3.198 l'de 2439 sayılı Kanunla değişiklik yapılmış, 
8.6.1981'de 2474 sayılı Kanunla, 8.9.1981'de 2511 sa
yılı Kanunla, 12.3.1982'de 2632 sayılı Kanunla, 
14.4.1982'de 2651 sayılı Kanunla ve tespit edebildi
ğim kadarına göre 17.6.1982Me de 2682 sayılı Ka
nunlarla değişiklik yapılmıştır. 

Değerdi arkadaşlar; 
Bir kanunun iki ayda bir üç ayda bir bu derece 

değişikliğe uğraması bence sağlıklı bir yasama, sağ
lıklı bir tedvin sürecini hiçbir şekilde göstermez. Bu 
kadar değişiklikler eğer gerçek bir zorunluğa dayanı
yorsa, son derece dikkatli planlanmalı ve bir süre 
uygulandıktan sonra sahiden çok önemli yasa deği
şikliğini mutlaka gerektirir bazı zorunluklar ortaya 
çıkmışsa, ancak o zaman değişiklik yapılmalıdır. İki 
yıllık bir süre içerisinde bir yasada 12'den fazla de
ğişiklik yapılırsa, bu bir yasada bulunması gerekli 
olan istikrar ilkesine de uygun düşmez. Sanıyorum 

i ki, uygulamada benim görebildiğim en büyük eksik
lik budur; çünkü sıkıyönetim aslında bizim yaban
cısı olduğumuz bir yönetim biçimi değildir. Sıkıyö-

I netimde geçirilen süreler göz önünde tutulduğunda, 
j sıkıyönetim idaresinin anayasal bir sistem olarak, bir 

hukuk sistemi olarak oldukça uzun bir geçmişi ve 
birikimi, bir deneyimi vardır. Bu derece önemli olan 
bir alandaki birikimler, sanıyorum ki çok sağlam ya
saların yapılmasına elverişli ve yeterlidir. Eğer bu 

I birikimler yeterli değilse, buna söyleyecek bir şey 
yoktur; ama uzun yıllardan beri deneyimli olduğu
muz bir alanda bu derece sık değişikliklere gidilme
si sanıyorum ki isabetli değildir. Bunun üzerinde, 
özellikle uygulayıcıların ve Hükümetimizin hassasi
yetle durmasını önermek isterim. 

Değerli arkadaşlar; şimdi getirilen,' görüşülmekte 
olan Teklifin, bana göre hukuk sistemi bakımından 
bir miktar eleştirmeye değer olan yönü şudur. Sıkı
yönetim, daha evvel söylediğim gibi, anayasal bir yö
netim biçimidir ve anayasal bir müessesedir. Bu mü
essese, olağanüstü hallerde seri, süratli kararlar alın
masını zorunlu kılar ve takdir hakkının büyük ölçü
de ön plana çıktığı; ama hukuka bağlılık ilkesinden 
asla vazgeçilmediği bir yönetim biçimidir. 

Şimdi değiştirilmek istenen (d) bendi, genel gü
venlik ve kamu düzeni bakımından zararlı faaliyefue 
bulundukları anlaşılan kişilerin sıkıyönetim bölgesi 
içinde yerlerinin değiştirilmesi veya bu bölge içinde 
belirli yerlere girmelerinin veya yerleşmelerinin ya
saklanması, yine sakıncalı görülenlerin sıkıyönetim 
bölgesi dışına çıkarılması konusunda yetki vermek
tedir. Aslında bu yetki, elbette ki Anayasamızın 23 
üncü maddesinde yazılı suçların önlenmesi amacına 
yönelik hukukî tedbirler olarak görülebilir. Bu de
ğişikliklere böyle bakılabilir ve nitekim, zorunlu gö
rülen bu gibi durumlarda sıkıyönetim komutanlık
larının bu yetkileri süratle kullanmaları da sanıyo
rum ki olağanüstü tedbirlerin zorunlu kıldığı bir so-

j ' nuçtun 
Ancak benim üzerinde durmak istediğim; bu hü

küm gereğince sıkıyönetim bölgesi dışına çıkarılanlar
dan gerekli görülenlerin yerleşebilecekleri yerler İçiş
leri Bakanlığınca istem üzerine belli edilmektedir. 
Bunların, yerleştirildikleri tarihten itibaren beş yıl 
süre ile de bu yerlerden çıkmaları yine İçişleri Ba
kanlığının iznine tabi tutulmaktadır. Şimdi burada 
yerleşme özgürlüğünün hangi amaçlarla sınırlanaca
ğına dair Anayasanın 23 üncü maddesine bakıldı
ğında, genel kısıtlama nedenleri dışında, suç işlen-
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meşini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağ
lamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştir
mek amaçları ile yapılabileceği zikredilmektedir. 
Eğer suç işlenmesine yönelik bir amacı gerçekleştir
mek üzere böyle bir hü'küm getiriliyorsa, sanıyorum 
ki amacı aşan bir ifadeyi bu bent hükmü taşımak
tadır. Özellikle sıkıyönetim süresi sona erdikten son
ra da sivil otoritelere daha önce sıkıyönetim ko-
mutanlıkılarınca alınmış olan bu tür kararların değer
lendirilmesi imkânı verilmekte, böylelikle olağanüstü 
haller kalkmasına karşın olağan yönetim dönemin
de sivil yönetimin daha önce alınmış olan kısıtlama 
kararlarının talkdirle değiştirilmesi imkânı bahsedil
mektedir. Sanıyorum ki, sıkıyönetim döneminde alı
nan olağanüstü bu tür idarî nitelikteki kararların sı
kıyönetim süresince sınırlı olmasında yarar vardır 
diye düşünürüm. 

Bu bakımdan, son bendin hangi amaçla getirildi
ğini Saygıdeğer Komisyonumuz açıklamada bulunur
larsa sanıyorum bu maddenin değiştirilmesine ilişkin 
önergeyi belki takdim etmek gereği kalmaz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Genç, buyurun efendim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Getirilen Kanun Tasarısı Sıkıyönetim Yasasında 

değişikliği öngören bir Tasarı. Şimdi, bundan bir müd
det önce bir Anayasa yaptık; bu Anayasamızda kişi 
hak ve özgürlüklerini, sınırlamalarıyla açık sahalarıyla 
yeteri kadar düzenled iğimizin inancındayız. Şimdi yine 
kişi hak ve özgürlüklerine geniş şekilde bir kısıtlama 
getiren yeni bir Yasa Tasarısı karşımıza getirilmiştir; 
ancak bu Tasarının, Anayasa Komisyonundan görüş 
istenmeden buraya gelmesi bence önemli bir eksikliktir. 

Değerli üyeler; 1982 Anayasasında kişi hak ve öz
gürlüklerinin, sıkıyönetim süresince, yani savaş ve sı
kıyönetim hallerinde hak ve özgürlüklerin kullanıl
masının durdurulmasındaki sınır da tespit edilmiştir. 
Bakın 15 inci maddede ne diyor; Son cümleden oku
yorum : 

«Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez; suçluluğu 
mahkeme kararıyla saptanıncaya kadar kimse suçlu 
sayılamaz.» 

Yani savaş halinde dahi hak ve özgürlüklere ge
tirilen sınırlamaların bir sınırlaması olduğu bu Ana
yasada da kabul edilmiştir. Ancak, özellikle bu 1 inci 
madde ile getirilen, gerçekten kişilerin belirli bir yer
de hak Ve özgürlüklerinin tamamen ortadan kaldırıl
ması, mevzubahis, yani bu ilke tamamen kaldırılmış. 

Maddeyi okuyorum; 

«Kişilere karşı müessir fiilde bulunmak suçlarından 
hükümlülüğü bulunanlardan...», 

Şimdi, düşünün; bir vatandaş, ta eskiden birisine 
bir yumruk atmış, gözünü morartmış, başını yarmış 
veya bir taş atmış birisinin başı yarılmış;. Sıkıyönetim 
kumandanları diyecekler ki, sen, fi tarihinde böyle bir 
suç işledin. Ben seni beş sene becburî iskâna gönde
riyorum. 

Şimdi yine; «Kamu düzeni bakımından zararlı 
faaliyette bulundukları anlaşılanlar...» neye göre anla-
şılacaksa bu da belirtilmemiş. 

«Kişilerden gerekli görülenler...» 

Değerli üyeler; 
Şimdi, bir kişiye, suç işlediğinde hüküm giyinceye 

kadar sanık gözü ile bakılır. Şimdi bu ifade ile bu ki
şiler, yani «Genel güvenlik, kamu düzeni bakımından 
zararlı faaliyette bulunduğu anlaşılanlar» kelimesini 
kullandığımız zaman, bu çok muğlak bir ifadedir. Bu
rada herkesin böyle bir muameleye tabi tutulması 
her zaman için mümkündür. 

Şimdi evvela peşinen şunu belirtmek isterim ki, 
Sayın üyeler; Devlet düzenine, Cumhuriyete ve mem
leketin birliğine ve beraberliğine karşı suç işlediği 
sabit olan kişilerin en ağır şekilde cezalandırılması 
gerektiğine taraftarım; ancak bu kişileri cezalandıra
yım derken de masum insanların da cezalandırılma
ması için elimizden gelen bütün düzenlemeleri yap
mak zorundayız. Şimdi, bu kadar hayatî birtakım ka
nunlar getiriliyor. Aslında, benim şahsî inancım şu
dur ki, Danışma Meclisi normal görevi olan Anaya
sayı, Seçim Kanununu ve Partiler Kanununu yap
mıştır. 'Bundan sonra böyle kamu düzenini yakından 
ilgilendiren kanunların bizim Danışma Meclisinde 
çıkarılmaması gerektiğine inanıyorum ve bunların se
çimden sonra gelen kişiler tarafından da yapılabilir. 
Aslında, memleketimizin geçmişine bakarsanız 1978'de 
ilan edilen sıkıyönetim bugüne kadar devam etmek
tedir; daha ne zamana kadar devam edeceği de belli 
değildir. Yani, bir sıkıyönetim veya Olağanüstü Hal 
Kanunu düzenlerken aslında bir noktada normal dü
zen kanunu düzenliyoruz. Yani, bir memlekette sıkı
yönetim eğer altı sene sürüyorsa o memlekette sıkı
yönetim normal bir rejim vasfına dönüşmektedir. Bu 
itibarla, sıkıyönetim zamanında gelen kanunların da, 
yani sıkıyönetim devrini düzenleyen kanunların da çok 
önemli tetkik edilmesi, yani olağanüstü hale şu gözle 
bakılabilir. Nihayet olağanüstü hal veya sıkıyönetim 
üç ay, beş ay süren birşeydir. Üç ay, beş ay kamu, 
kişi hak ve özgürlüklerinde önemli birtakım fedakâr-
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lıklar yapılabilinir denilebilir; ama bir memlekette 
sıkıyönetim altı sene sürerse veya 10 sene sürerse o 
zaman artık sıkıyönetim normal rejim haline gelmiş 
olur ki, onun için getirilen kanunları da bu görüş 
içinde incelememiz gerektiğine inanıyorum. 

Yine, getirilen Kanunun 1 inci maddesinin son 
fıkrasında vatandaşların beş yıl süreyle mecburî iskân 
ilkesi kabul edilmiştir. Şimdi, Anayasanın 122 nci 
maddesine bakıyoruz, «Sıkıyönetim altı ay için ilan 
edilir» diyor. Peki nasıl oluyor da sıkıyönetimi altı 
ay için ilan ediyorsunuz; ama bir vatandaşı sıkıyö
netim bölgesinden dışarı bir yere gönderip beş sene 
mecburî iskâna tabi tutuyorsunuz? Bundaki hukuk 
mantığını ve Anayasaya uygunluk derecesini ben an
layamadım. 

Yine, benden önce konuşan Sayın Tutum izah 
ettiler; Sıkıyönetim Kanunu üzerinde çok büyük de
ğişiklikler yapılmış ve bugüne kadar da bir hayli sık 
sık değişiklikler yapılmış ve burada zaten sıkıyönetim 
kumandanlarına yeteri kadar yetkiler verilmiştir. Ar
tık bu yetkileri artırmak yoluna gidersek o zaman 
normal rejimlere geçmek de zor olacaktır. 

Kişi hürriyetlerini, kanaatimizce en hassas şekil
de, rejim ne olursa olsun, korumak zorundayız. Za
ten bir milletin büyüklüğü de kendi fertlerine tanı
dığı hak ve özgürlüklerin sınırlarına ve genişliklerine 
bağlıdır. 

Şimdi, biz burada bunu müzakere ederken sıkı
yönetim. kumandanlarının kişilikleri hakkında zaten 
bir söz söylemek gereğini duymuyorum, iyi bir insan 
da 'kumandan olabilir veyahutta birtakım gerçekleri 
görmeyen veyahutta bazı yetkileri yanındaki arka
daşlarına devreden bir kişi de kumandan olabilir. 
Kanunların iyi veya kötü kişilere göre değil normal 
hak ve özgürlüklerin hassasiyetle korunmasını ilke 
edinecek bir biçimde düzenlenmesi gerektiğine ina
nıyorum., 

'Ben, bu maddeyle ilgili, özellikle 1 inci maddey
le ilgili birtakım önergeler verdim; tümü üzerindeki 
görüşmeleri şimdi bu safhada kesmek işitiyorum; an
cak ilgili önergelerimde 'konuşacağım. 

Saygılar sunarım efendim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

(KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECDET GEBOLOĞ-
LU — Biz, sayın Konuşmacıların sözlerine katılmı

yoruz. Şöyle ki, Anayasaya aykırı getirilmiş bir dü
zenleme olmadığı gibi, bundan evvelki konuşulan
ların hepsi i zaten bundan evvelki, yani yürürlükte 
olan Kanunda mevcuttu. Ayrıca, sayın konuşmacılar 
bir ndktayı I tebarüz ettirdiler; «Kanun bir çok defa
lar değişmiştir.» Tabiî değişecektir. Yani, değiştir
mek belki bir hata olabilir; ama eğer gerekçe, mec
burî bir durum varsa, bir hata yapacağız diye tekrar 
değiştirmeyecek değiliz, tabiî ki değişecektir. 

Ayrıca, bir noktayı unutuyorlar. Bu suç işle
yen vatandaşların hepsi de sıkıyönetim komutanlık-
larınca yerlerinin değişmesi icap ettiği takdirde yal
nız suçlu oldukları için değil, o zamanki pozisyon
ları icabı gerekli görüldüğü takdirde bunlarla bir
leşmesi halinde değiştirilecektir. 

Arz ederim arkadaşlar. 
BAŞKAN — Teşökkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Yıldıray. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN — Sa
yın Başkanım, devletin ülkesi ve milletiyle bütünlü
ğü hür demokratik düzen ve nitelikleri Anayasamız
da belirtilen Cumhuriyet aleyhine faaliyette bulun
masına rağmen, hakkında yeterli ve kati delil bulun
mayan bir kişi hakkında adlî soruşturma yapılma
sının bir sonuç vermeyeceği, bu faaliyetlerinin iler
de suça dönüşmesini önleyici tedbiri almakla görev
li sıkıyönetim komütan'larınrn bu şahsın kontrol edi
lebilecek ve genel güvenlik ve kamu düzeni bakımın
dan zararlı; ancalk suıç oluşturmayan faaliyetini ön
lemek maksadıyla belli yerlerde yerleştirilmesini iç
işleri Bakanlığından istemesini tabiî karşılamak gere
kir. Belli bir yerde yerleştirilme süresinin beş yıl ol
masında alınan tedbirin etkinliğini sağlamak bakı
mından zorunlu görülmektedir. Nitekim, buna ben
zer bir hüküm de Sayın Kurucu Meclis tarafından 
kabul edilmiş ve Sıkıyönetim Kanunun 2 nci mad
desinde yapılan bir değişiklikle sıkıyönetim komu
tanlarınca işlerine son verilen kamu görevlilerinin, sı
kıyönetim Ikalksa da bir daha kamu hizmetlerinde 
çalıştırılmamaları esası getirilmiştir. 

Saygı ile arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldıray. 
Değerli üyeler, Tasarının tümü üzerindeki gö

rüşmeler tamamlanmıştır. Maddelere geçilmesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş/tir. 
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1 inci maddeyi okutuyorum. 
13.5,1971 Tarihli ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna BJr Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun 

Tasarısı 
MADDE 1. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu

nun 3 üncü maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

«d) Kamu düzeni, devlet kuvvetleri, kişi hürri
yeti, kamu selameti aleyhine işlenen cürümlerle, 
adam »öldürmek veya kişilere karşı müessir fiilde bu
lunmak suçlarından hükümlülüğü bulunanlardan ve-ı 
ya genel emniyet gözetimi altında olanlardan yahut 
sıkıyönetim bölgesinde belirli bir ikametgahı olma
yanlardan veya diğer şüpheli olan yahut genel gü
venlik ve kamu düzeni bakımından zararlı faaliyette 
bulundukları anlaşılan kişilerden gerekli görülenlerin 
sıkıyönetim bölgesi içinde yerlerini değiştirmek veya 
bu bölge içinde belirli yerlere girmelerini veya yer
leşmelerini yasaklamak, sıkıyönetim bölgesi içinde 
bulunmaları sakıncalı görülenleri de, sıkıyönetim 
bölgesi dışına çıkarmak» 

«Bu hüküm gereğince, sıkıyönetim bölgesi dışına 
çıkarılanlardan gerekli görülenlerin yerleşebilecekleri 
yerler, sıkıyönetim komutanının istemi üzerine, İçiş
leri Bakanlığınca belli edilir. Bunların yerleştiril
dikleri tarihten itibaren beş yıl süre ile bu yerlerden 
çıkmaları İçişleri Bakanlığının iznine bağlıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Tutum, Sayın Alpdündar. 

Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, benim gene

li üzerinde yaptığım konuşmada (d) bendinin son fık
rasındaki hükmün aslında yeteri açıklık taşımadığını 
ve yine genel idare ilkeleri açısından sakıncalı oldu
ğunu belirtmiştim. 

Benim üzerinde yine vurgulamak istediğim nok
ta şudur : Bir kez, yerleşme yeri sıkıyönetim komu
tanının istemi üzerine olacaktır. Tabiî bu istem belli 
bir zorunluğa dayandığı ve belli bir takdir hakkına 
dayandığı için bu takdir hakkını kullanan sıkıyöne
tim komutanının verdiği karar aslında büyük ölçüde 
lazım - ülinfaz ve icra bir karar niteliğindedir. İçiş
leri Bakanı sadece yerini belirtecektir. İstemi üze
rimde herhangi bir iradesi yok; ama daha sonra sı
kıyönetim kararı (kalktıktan sonra bu karar daha, 
doğrusu bu irade partili bir bakanın iradesine bıra
kılmaktadır. Bu bir çelişki değil midir?.. Ne anlatıl
mak isteniyor?.. İçişleri Bakanı me yapacaktır?.. Da

ha evvel yapılmış isteme rağmen, o istemi dikkate al
maksızın, oradaki özel koşulları dikkate almaksızın 
resen karar verme yetkisi verildiğine göre herhangi 
bir isteme bağlı olmaksızın bu beş yıl süre içerisinde 
bu yerlerden çıkmalarına dair İçişleri Bakanlığı ka
rar mı verecektir?.. Bu karar evvelce yapılan istemle 
ne ölçüde uyuşmuş olacaktır?.. Fevkalade sakıncalı
dır bu Sayın Başkan. Lütfen bunda açıklama getirsin
ler ve eğer söylemek istedikleri başka bir şeyse, bu
nun hukukî formülünü bir başka biçimde ifade ede
lim. Bu son derece müphem, fazla yararlı olmayan, 
idarî tatbikat bakımından, uygulama bakımından sa
kıncalı bir ifade hükmüdür. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Alpdündar, buyurun efendim. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Kanun, ihtiyaçlardan doğar. Eğer sıkıyönetim 

komutanlığının uyguladığı 1402 sayılı Kanunun boş
lukları varsa, elbette on defa da olsa değiştirilmesi 
gerekiyorsa değiştirilebilir. Arkadaşlarım beni bağış
lasınlar. Nitekim, Danışma Meclisimizin kuruluşun
dan bu yana, ben 15 'defa değiştirilen kanun da bi
liyorum elimizdeki teklif ve tasarılardan. 

Benim üzerinde durmak istediğim bir konu var. 
Daha önce Değerli Albayımızın biraz evvel sözünü 
ettiği, kamu görevi verilmeyecek kanun da çıkardık 
bu Meclisten. Neden kamu görevi verilmeyecek?.. 
Eğer zararlı faaliyet nedeniyle işine nihayet verilmiş 
işçi ya da memur, sonradan dosyaları incelenecek, 
işine yanlışlıkla nihayet verilmiş olsa dahi gözden 
kaçmış bir mahkeme kararı bulunmaksızın tekrar 
Türkiye Cumhuriyeti kurumlarında işçi veya memur 
olarak görev alamayacak; doğru. Şimdi ne yapmak is
tiyoruz?... Bir boşluk söz konusu ise, onu da tamamla
yalım; ama geçeceğimiz demokraside, vatandaşları
mızı yanlışlıkla da olsa fevkalade rahatsız edecek, 
Anayasa ile kabul ettiğimiz yerleşme hürriyetini ze
deleyecek ve geleceğe iyi intiba bırakmayacak hü
kümleri vazetmemeden yanayım. 

Görüşmekte olduğumuz Kanunun birinci mad
desinin (d) fıkrasında aynen «Kamu düzeni, devlet 
kuvvetleri, kişi hürriyeti, kamu selameti aleyhine iş
lenen cürümlerle» Cürüm işlenmişse sabit olmuştur. 
O arkadaş cürümünün cezasını elbette çekmelidir, 
çekecektir., «adam öldürmek veya kişilere karşı mü
essir fiilde bulunmak suçlarından hükümlülüğü bu
lunanlar...» Bu da iyi adam değildir. İyi adam olsa 
adam öldürmez veya cürüm suçunu işlemez «.. veya 
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genel emniyet gözetimi altında olanlardan...» Ona da 
hiçbir sözüm yok «... yahut sıkıyönetim bölgesinde 
belli bir ikametgâhı olmayanlar...» Bu da zararlıdır, 
sıkıyönetim bölgesinde hiçbir ikametgâhı yok, ne 
yaptığı belirsiz, nifak sokuyor, 'bunlar da dikkatle ta
kip altına alınabilir; ama sizden istirhamım Sayın 
Başkan, değerli üyeler, «... veya diğer şüpheli olan...» 
Ne demde şüpheli olan?.. Benim işim gücüm yoksa, 
her gün kahveye gidiyorsam, geçim sıkıntısı için-
deysem şüpheli adamım; eğer bu memlekette böyle 
şüpheli adam arayacaktanız, 3,5 milyonun üzerinde
dir işsiz güçsüz adam. Ondan sonra «... yahut genel 
güvenlik ve kamu düzeni bakımından zararlı faali
yette bulundukları anlaşılan kişilerden...» Kim anla
yacak bunu?.. 

Eğer ben Yasayı tam tetkik etme fırsatını bula-
madıysam, ilgili ve yetkililer lütfen ikaz etsinler, boş
lukları doldursunlar. Hayalî bir iddia ile veya bir sı
nır kavgasından kaynaklanan kişisel şikâyetlerle va
tandaşların yanlışlıklarla da olsa önce işinden, son
ra bulunduğu ilin dışına sürgün edildiğini, uzun ay
lar nerede kalır, ne yer, ne içer, nerede yatar; onu 
siormadan, yalnız karakola gelip imza atmak duru
munda olduklarını 'biliyorum. 

Şimdi, yeni geçeceğimiz demokraside de elbette 
bunalımlı dönemler, zaman zaman sıkıyönetim du
rumlarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Mutlaka suç iş
lemiş, sabıka kaydına geçmiş, mahkeme kararı almış, 
takibi vatandaşı rahatsız edenlerle beraberim, onlar 
için ne tedbir getiriliyorsa getirilsin; ama böylesine 
muğlak, şüpheli gibi sudan nedenlerle geçeceğimiz 
demokraside vatandaşların rahatsız edilmemesini, as
lında böyle bir katı tedbir için de hiçbir neden bu
lunmadığını söylemek istiyorum ve bu konuda da bir 
takrir sunmuş bulunuyorum. 

Takririm kabul edildiği takdirde, «veya diğer şüp
heli olan» yani mahkeme kararı olmaksızın şüpheli 
olan (nasıl şüpheli) «yahut zararlı faaliyette bulun
dukları anlaşılan.» Eğer bu anlaşılma bir hâkim ka
rarına, bir mahkeme belgesine dayalıysa, hiçbir sö
züm yok; ama durup dururken suçu inandırıcı şikâ
yet sonucu uygulamaya geçilecekse, çok yazık ola
cak. Beş yıl gibi uzun bir süre vatandaşı belki de ço
tuğundan çocuğundan yoksun ederek başka bir il 
hududuna, uzak bir yere sürmenin topluma bırakaca
ğı huzursuzluğu vücuda getireceği zararı, yararından 
çok gömdüğüm için arz etmiş bulundum. 

Saygılar sunarım, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 

Bir cevabınız olacak mı Komisyon ve Hükümet 
olarak?.. Yok. 

Değerli üyeler, bu maddeyle ilgili önergeleri oku
tuyorum. 

Sayın (Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının birinci maddesinin 

üçüncü satırındaki «veya kişilere karşı müessir fiilde 
bulunmak suçlarından hükümlülüğü bulunmayanlar
dan» ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz 
ederim. Kamer GENÇ 

Sayın (Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Yasa Tasarısının birinci mad

desinin yedinci satırındaki «veya diğer şüpheli olan» 
ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ederim. 

Kamer GENÇ 
Sayın (Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Yasa Tasarısının birinci mad
desinin dokuzuncu satirındaki «anlaşılan» kelimesi
nin metinden çıkartılarak yerine «nedenleriyle kesin 
hüküm giyen» ifadesinin ilavesini arz ederim. 

Kamer GENÇ 
Sayın (Başkanlığa 

Görüşmekte olduğumuz 353 sıra sayılı Tasarının 
birinci madde ı(d) fıkrasında yedinci sırada «veya di
ğer şüpheli olan yahut genel güvenlik ve kamu düze
ni bakımından zararlı faaliyette bulundukları anla
şılan kişilerden» sözünün çıkartılması hususunu arz 
ve teklif ederim. 

Mustafa AURDÜNDAR 
Sayın (Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 1402 sayılı Yasa Değişikliği
ne İlişkin Tasarının birinci maddesinin ikinci fıkra
sındaki «beş yıl» ifadesinin «altı ay» olarak değiştiril
mesini arz ederim. Kamer GENÇ 

Yüksek 'Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının birinci maddesiyle 

değiştirilen (d) bendinin son hükmünün metinden çı
karılmasını arz ve teklif ederim. 

Cahit TUTUM 
BAŞKAN — Sayın Genç, siz önergelerinizin hep

si üzerinde mi yoksa teker teker mi konuşacaksınız?. 
KAMER GENÇ — Hayır efendim, geneli üze

rinde görüştüm, madde üzerinde görüşmedim. 
BAŞKAN — Hayır, hayır ben görüşmeyeceksiniz 

demiyorum da üç, dört önergeniz var, hepsi üzerin
de mi hemen konuşacaksınız?... 

KAMER GENÇ — Hayır efendim, ayrı ayrı 
olursa daha iyi. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı, peki efendim buyurun. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üyeler. 
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Madde ile ilgili çok önerge verdim; ama görevi
mizin de «Danışma» olduğunu da hesaba katarak, 
özellikle Millî Güvenlik Konseyinde bu kararın son 
aşamasında bu tenkitlerimizin göz önünde tutulaoağ 1 
inancı ve aynı zamanda uygulamacıya da yarın öbür 
gün bu Kanuna göre birtakım uygulamalar yapılır
ken «acaba bu Kanun Meclisten geçerken ne denil
miştir?..» sözüne de bir cevap vermek için bu IKanun 
üzerinde görüş serdetmek lüzumunu duyuyorum ve 
önerge veriyorum. 

Şimdi maddeyi dikkatli okursak, gerçi bu Kanun 
I2B30 sayılı İKanunla da değişmiş ve orada da aynı 
ibare vardır; ama ben aslında bu ibarenin çıkmasını 
istiyorum sebep şu: Şimdi «Kamu düzeni, devlet 
kuvvetleri ve kişi hürriyeti, kamu selameti aleyhine 
işlenen cürümlerle adam öldürmek veya kişilere kar
şı müessir fiilde bulunmak suçlarından hükümlü bu
lunanlardan.» Benim burada çıkarılmasını istediğim 
«kişilere karşı müessir fiilde bulunmak suçlarından 
hükümlü bulunanlardan» ifadesidir. 

Bunun benim anladığım şekliyle, tabiî eğer bu şe
kilde anlaşılmıyorsa, Sayın Komisyonumuz uygula
maya bir açıklık getirmek ve uygulayıcılara da bağ
layıcı bir yol getirmek bakımından açıklamasını özel
likle belirtiyorum. 

Ben şundan şunu anlıyorum. Bir kişi birisinin ba
şına taş atmış ve taş adamın kafasını kırmış, bundan 
dolayı üç ay, beş ay hapis cezasını giymiş ve kesin
leşmiş; kesinleşince, aradan bir süre geçse sıkıyö
netim ilan edilse, sıkıyönetim kumandanlarına bu ki
şiyi beş yıl bulunduğu bölge dışına çıkarma imkânını 
vermektedir bu hüküm; benim anladığım bu, eğer 
Sayın Komisyonumuz veyahutta Hükümetimiz bu
nu başka şekilde izah ederlerse, ben memnun olu
rum. Benim bu anlayışım üzerine monte ettiğim öner
gemde de amacım şudur: 

Böyle bir fiilden dolayı bir kişiye ayrıca ek bir bes. 
yıllık bir sürgün getirmek çok ağırdır, hukuk devle
ti ilkesiyle bağdaşmaz, suçlulara ikinci bir suç getir
mek gibi, normal bir suçu emsalinden daha ağır bir 
ceza ile cezalandırmak gibi, ağır bir sonuç doğmak
tadır. Şimdi bu önergemle ilgili yapacağım açıklama 
bundan ibaret efendim, 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

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

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECDET GBBOLOĞLU 
— Sayın Başkan; 

Sayın Genç sadece müessir fiil suçu üzerinde du
ruyor. Halbuki Kanunda müessir fiil suçu ile birlik
te lüzum görülmesi halinde bu şahısın yeri değiştiri
lecektir. Sıkıyönetim komutanı gayet tabiî ki bölge
nin yetkili şahsiyeti, birçok dokümanlarla bu şahsın 
birçok zararlı faaliyetler yaptığını anlayacak veya 
ondan sonra bu kararı verebilecektir. Yoksa sırf mü
essir fiilden suçlu olduğu için bu vatandaşın yeri de
ğiştirilecek değildir. Keyfi olmaz bu işler, ancak iki
si beraber olduğu takdirde olabilecektir. Bu bakım
dan önergeye katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Yıldıran, buyurun 

IMİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİ
Sİ SÜLEYMAN YILDIRAN — Katılmıyoruz. 

IBAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümet önergeye katılmıyor. 

Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 

Sayın Genç, diğer önergeniz «Yedinci satırdaki» 
«veya diğer şüpheli olan» ibaresinin çıkarılması. 

IBuyurun. 
IKAİMER GENÇ — Sayın üyeler; 
IBenim diğer önergemde sekizinci satırdaki «Veya 

diğer şüpheli olan kişilerin de sıkıyönetim kumandan-
larınca kendi bölgesi dışında, ikametgâh olduğu ye
rin dışında mecburi beş yıl ikamete mecbur edilme
sine neden olan bu «diğer şüpheli olan» ibaresinin 
madde metninden çıkarılmasını istiyorum. 

Şimdi «diğer şüpheli olan» la neyi kast ediyor
lar?.. Bakın «yahut sıkıyönetim bölgesinde belirli bir 
ikametgâhı olmayanlardan» evvela şurada şunu izah 
edeyim, biraz önce Komisyon Sözcümüz dediler ki, 
«yani müessir fiilden suçlu olup da sıkıyönetim ku
mandanlarının lüzum göstermesi üzerine.» IBen de 
zaten kendisiyle hem fikirim; yani o zaman bu mü
essir fiilden hükümlü bulunmak keyfiyetini de kaldır
mak lazım; yani herkesi çıkarsın, böyle sıkıyönetim 
kumandanını bağlayıcı bir şey getirmesi; yani bir taş 
atıp da bir adamın kasıtlı da olabilir başını kıran bir 
insanın üç ay kesin hüküm giydikten sonra bunu ileri
de sıkıyönetim ilan edilince sıkıyönetim dışına çıkar
mak için beş yıl da orada mecburi ikamete tabi tut
mak için bir sebep kabul etmek bence biraz hukuk 
anlayışı ile ters düşer. 

Sayın üyeler; 
Hak ve özgürlükleri sınırlamanın en önemli nede

ni Anayasal bir kaynağa dayanması lazımdır. Yani 
kanunlar, Yasama Meclisleri birtakım kanunları ya-
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parken de, bunlar her istediği kanunu yapar anlamın
da değildir. iBunlar Anayasanın beşinci maddesinde 
«Egemenlik Maddesi» vardır, «Kaynağını Anayasa
dan almayan hiçbir devlet yetkisini hiç kimse kulla
namaz.» Şimdi Anayasada kişi güvenliği ve kişi öz
gürlüğü temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması il
kesinin bir sınırı vardır. Bırakın Anayasalar olmasa 
da bir memlekette hukuka inanmanın da bir kuralı 
vardır; yani hukukun genel ilkeleri vardır ve huku
kun genel ilkeleri insanları bazı fiillerde, bazı icraat
larda bulunmaktan men eder ve bunlar o ilkeler ol
madığı zaman orada hukuk yok demektir. 

Şimdi burada «diğer şüpheli olanlar» tabiri var; 
yani diğer şüpheli olan bir kişiyi sıkıyönetim kuman
danı böyle gerekçesiz diyecek ki ben seni şüpheli gör
düm; neye göre şüpheli gördün diyecek.. Tutacak 
vatandaşı ikametgâh bölgesi dışına çıkaracak beş 
yıl bunu orada mecburî iskâna tabi tutacak. Yani 
hakikaten yasal dayanağı olmayan, hukukî dayanağı 
olmayan bir neden. Bu itibarla bu ibarenin madde 
metninden çıkarılması gerektiğine inanıyorum ve 
Anayasal bir dayanağı yok. Gerçi Anayasanın 19 un
cu maddesinde birtakım kişilerin, serserilerin tutuk
lanacağı yolunda Anayasanın müzakeresi sırasında 
da bir hayli münakaşa konusu olan bir hal vardı; 
ıama orada hiç olmazsa bir kişiyi tutuklamak için ser
serilik vasfının olması lazımdır; yani şüphe kelimesi 
ne ile tayin edilecek?.. Mesela birinin favorisi uzun
dur veyahutta bıyığı vardır diye veya saçı uzundur 
diye tutulup sıkıyönetim bölgesi dışına beş yıl mec
buri iskâna tabi tutulacak mıdır?.. Yani, Sayın Ko
misyonumuzun, hiç olmazsa uygulayıcılara bağlayı
cı birtakım açıklamalar getirecek şekilde bir cevap 
vermesini istiyorum. 

Saygılar sunarım. 

iBAŞKAN — Teşekkür ederim iSayın Genç. 
Önergenin lehinde aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. Sayın Tutum, buyurun efendim. 
Lehinde mi, aleyhinde mi efendim?. 
CAHİT TUTUM — Lehinde Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım aslında bel

ki maddenin tümüne ilişkin bir yorum meselesi söz-
konusu, bu önerge vesilesiyle, O da şu, «gerekli gö
rülenler» ibaresi var ve değerli sözcümüz dediler ki 
bu «müessir fiilde bulunmak suçundan hükümlü olan
lar otomatik olarak bir bölge dışına nakledilecek de
ğiller, bunlar arasından gerekli görülenler.» İşte bu 
hukukî ifade yeterli değil Sayın Başkan. İzin verir-
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lerse burasını ikmal edelim. Özellikle bu gerekli gö
rülenlerden kasıt herhalde şu olsa gerek. Huzur ve 
güvenliği ihlal edici davranışlarda bulunduğu anla
şılanlar anlamındadır gerekli, eğer öyle denmezse; 
müessir fiilde bulunanlardan hangilerinin sıkıyönetim 
dışına nakledileceği konusunda herhangi bir işar edi
ci bir hukukî ifade yok metinde. 

Öte yandan «diğer şüpheli olan» ibaresi bence 
çok fazladır hukukî yönden. Çünkü burada hakika
ten tespit edilen bütün unsurlar karar almayı kolay
laştırıcı, güçleştirici değil kolaylaştırıcı niteliktedir* 
bir de «diğer şüpheli olan» ibaresi aslında anlatılmak 
istenen yahut ifade edilmek istenilen anlamı taşan 
bir ağırlık taşımaktadır. O bakımdan, sanıyorum ki 
«diğer şüpheli olan» tabirinin, Sayın Alpdündar'ın Öner
gesi de o doğrultudadır, çıkması uygun olur diye dü
şünüyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Komisyonun görüşü?.. Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. Katılmıyorsunuz. 
Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 

katılmıyor. 
Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... önergenin dik
kate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Alpdündar'ın önergesi.. Sayın Alpdündar'ın 
önergesini ben bir kere daha hatırlatayım: (d) fıkra
sının yedinci satırında... «veya diğer şüpheli olan ya
hut genel güvenlik ve kamu düzeni bakımından za
rarlı faaliyette bulundukları anlaşılan kişilerden» sö
zünün metinden çıkarılması isteniyor. 

Önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 
üye?.. Aleyhte, buyurun Sayın Erginay. 

AKtF BRGÎNAY — Sayın Başkan; 
Kanun uygulayıcıları aşağı yukarı keyfi hareket 

etmek bakımından değerlendirmek doğru değildir. 
Kanun uygulayıcılar, özellikle sıkıyönetim devresinde 
memleketin her türlü tehlike karşısında alacakları 
tedbirler bakımından değerlendirilmelidir. 

Şimdi verilen önergelerin bir kısmı; evet, sanki 
çok aşırı yetki veriyoruz, dolayısıyla bunlar istedik
leri gibi, keyfine göre hareket edecekleri düşüncesine 
dayanır gibime geliyor. Halbuki bu memlekette ka
nun koyucular kadar kanunları uygulayıcıların has
sas olacaklarını düşünmekteyim. Onun içindir ki, be
lirli bazı hallerde pekâlâ ikametgâhları bulunmayan
ların, (Anayasamızda «serseri» lafını bile kullanıyo
ruz.) birçok kişilerin şüpheli hareketleri; ama kesin 
delile dayanmayan alt hareketleri olabilir. Bunlar 
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memleketin güvenliği bakımından pekâlâ nazarı dik
kate alınmalıdır. 

Yalnız ben bu vesileyle arz edeyim, Komisyon 
eğer kabul buyurursa ikinci fıkradaki 5 senelik müd
detin «sıkıyönetimin devamı süresince» şekline dö
nüştürülmesini de düşünürüm. Eğer bunu kabul 
buyururlarsa berikinin reddi; fakat ötekinin kabulü 
yerinde olacağını tahmin ediyorum. Arz ve teklif 
ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Komisyon ve Hükümetin görüşünü ala

yım?..., 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECDET GEROLOĞLU 
— Sayın Başkan; 

Şimdi, «Şüpheli şahıs» derken, ben şahsen bir hâ
kim olarak, uygulayıcı bir kimse olarak, İstanbul'da I 
veya kaçakçılık olaylarının kesif olduğu bölgelerde 
kaçakçılık hiç yapmadığı halde sanki işin başı olan 
birçok kimseleri tanırım, bilirim. Bu itibarla, «şüp
heli şahıs» derken bu kaçakçılığın hakikaten yapıp 
işin tam olarak semeresini alan vatandaşı kaçakçılığa 
devam için orada mı bırakalım?.. j 

Bir sıkıyönetim komutanının, orgeneralliğe kadar 
yükselmiş ve bilhassa sıkıyönetim komutanı olarak I 
seçilmiş bir kimsenin artık takdir hakkından şüphe 
etmeyelim arkadaşlar. Varsın bu kaçakçılık yapan ve
ya ismi başka türlü bazı şeylere karışan şüpheli şa
hısları takdir hakkıyla İçişleri Bakanlığına bildirile-
bilsin ve yerleri değiştirilebilsin. I 

Bu itibarla önergeye katılmıyoruz efendim. I 

BAŞKAN — Evet, Sayın Yıldıran?.. (Katılmı
yorsunuz. I 

Değerli üyeler; I 
Sayın Alpdündar'ın önergesine Sayın Komisyon 

ve Sayın Hükümet katılmıyor. I 
Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate 
alınması kabul edilmemiştir. I 

Sayın Genç; evet, sizin diğer önergeniz. 
Buyurun. I 
KAMER GENÇ — Sayın üyeler; 
Maalesef burada yapılan konuşmalar ve Komis

yonun verdiği cevaplar bizim hukuk anlayışımızla ters 
düşmektedir. 

Şimdi, kişilerin iyi niyetleri, kötü niyetleri söz 
konusu değildir. Eskiden krallar da devleti yöneti
yordu; ama kralların da yetkilerini kullanırken birta- | 
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kim bağlayıcı kurallar vardı. Yani şu şu makama 
gelmiştir, bu bu makama gelmiştir; bu her gün objek
tif davranır.. İnsanlar daima beşerdir, şaşar. Bunu 
hesaba katmak lazım. 

Sonra demokratik hukuk devleti ilkelerinin gere
ği de kişileri evvela birtakım kurallar getirerek, ken
dileri de o kurallar içinde yönetimi devam ettirme
leridir. Nitekim 12 Eylül'den sonra Güvenlik Kon
seyi, Anayasa Düzeni Hakkında bir Kanun getirdi 
ve arkasından birtakım kanunlar getirdi; yine kendi' 
lerini kanunlara bağlı olarak yönetime koydular. Ya 
ni şu sıkıyönetim kumandanı orgeneraldir, tümgene
raldir meselesi burada sözkonusu değildir. Burada 
yapılan kanunun hukuk ilkelerine uygun olup olma
ması meselesi önemlidir. 

Bu itibarla, konuşmalara cevap verilirken hukuk 
içinde kalınarak cevap verilirse kanaatimizce daha 
iyi olur. 

Şimdi, bu kabuller içinde olaylara yaklaşmak la
zımdır. 

Sayın üyeler; 
Benim verdiğim önergede diyorum ki, şuradaki 

«Anlaşılan» kelimesini kaldıralım, orada «nedeniyle 
kesin hüküm giyen kişilerden» diyorum. Yani burada 
sıkıyönetim kumandanları belirli bir icraatta bulunur
ken, buna bir ilke koyalım diyoruz. 

Size biraz önce tümü üzerinde yaptığım konuş
mada da belirttim. Anayasamızın «Temel hak ve hür
riyetlerin kullanılmasının durdurulması» kısmında; 
savaş ve seferberlik hallerinde dahi, suçluluğu mah
keme kararıyla saptanıncaya1 kadar kimse suçlu sayı
lamaz, deniliyor. Yani bırakın normal rejimlerde, 
anormal rejimlerde insanların suçluluğu için belirti 
bir ilke vardır. iMahkeme kararıyla tespit edilme-
misse bu kişi suçlu sayılamaz. 

Şimdi getirilen bu maddeyle bu ilke de ihlâl edi
liyor. Yani sıkıyönetim Kumandanı istediği bir kişi
yi istediği zaman kendi bölgesi dışındaki bir yere gön
deriyor ve 5 sene mecburî ikamete tabi tutuyor. Ko
misyonumuz şimdiye kadar hiçbir önergeye katılma
dı. Yani maddeyi tamamen kaldıralım, şuraya şöylö 
diyelim: 

«Sıkıyönetim kumandanları gerekli gördüğü kişi
leri sıkıyönetim bölgeleri dışına çıkarır ve 5 yıl 
orada ikamete mecbur eder». Madde odur yani. Bu
tum maddeyi eğer okursanız bunun dışında bir şey 
değildir. Madde içindeki değişik değişik yerlerde te
mas edilen şeylerin anlamı da budur. Yani her şeyi 
daha açık, daha kesin, herkesin anlayabileceği şekil-
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de ifade edersek kanaatimizce daha makul olur. Sa
yın Komisyonumuz da, «Sıkıyönetim kumandanları 
hatalı icraatta bulunmazlar» diyorlar. Biz de zaten, 
sıkıyönetim kumandanları hatalı icraatta bulunuyor 
varsayımından hareket etmedik. O zaman sıkıyöne
tim kumandanları için bağlı kalacakları bir kural 
koymayalım. Yani eğer o düşünceyle hareket eder
sek; bağlı kalacakları bir kural koymayalım, kendile
ri kendi aklı selimlerinin gerektirdiği ölçü içinde sıkı
yönetim yöntemiyle memleket idaresini sürdürsünler. 
Yani bu da düşünülebilir; ama bu bir kabuldür. Fa
kat benim üzerinde durduğum husus şu: Bir yandan 
hukuka bağlı kalacağız diyoruz; bir yandan da ge
tirdiğimiz kanunlar hukuk ilkelerine aykırı olacak.. 
Benim işte kabul etmediğim bu. Yani bir sistemi ko
yarsanız, sistemi kendi mantığı, kendi kuralları için
de işletirseniz; ona kimse bir şey diyemez. Sıkıyöne
tim zamanında sıkıyönetim kumandanı herhangi bir 
kurala bağlı kalmasın. Tamam, bu bir hal çaresidir, 
bir yönetim sistemidir; ama ben hem hukuk içinde 
kalacağım, hem de sıkıyönetim kumandanının tak
dir hakkına bağlı kalacağım derseniz, o husus hu
kuk devleti ve hukuk ilkelerine ters düşer. (Benim 
anlayışıma da uymaz. 

Bu itibarla, diyorum ki; yani burada sıkıyönetim 
kumandanları bölgeleri dışında 5 sene mecburî ika
mete tabi tuttukları kişileri seçerken, hiç olmazsa be
lirli suçlardan kesin hüküm giymiş halini arayalım. 

önergem budur, bilgilerinize arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümet?.. 
MILLÎ SAVUNMA, IÇIŞLERI VE DıŞIŞLERI 

KOMISYONU SÖZCÜSÜ NECDET GBBOLOĞLU 
— Katılmıyoruz efendim. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİ
Sİ HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN — 
Katılmıyoruz, efendim. 
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Değerli üyeler; 
önergenin lehinde aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. 
AKİF ERGlNAY — Lehinde Sayın (Başkan. 

Yalnız, bir önerge verdim; eğer o nazarı dikkate alı-
nacaksa onun üzerinde konuşacağım, değilse bunun 
üzerinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Şimdi maddenin müzakeresine ge
çildikten sonra önerge kabul etmediğimizi arz ede
rim... 

AKİF ERGlNAY — O zaman bunun lebinde ri
ca ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; verilen öner

gede özellikle üzerinde durmak istediğim nokta, beş 
sene müddetle bu uzaklaştırmanın uygulanması hük
müdür. Sayın önerge sahibi de bu noktayı belirtiyor. 

Gerçekten böyle bir uygulamaya geçildiği zaman 
ve uygulama başladıktan kısa bir süre sonra sıkıyö
netimin kaldırıldığını bir an için düşünürsek, beş se
ne müddetle İçişleri Bakanlığının yetkisinde bir zatın 
kendi yerinden uzakta bulundurulması zannediyorum 
ki, yerinde değildir. (Bu itibarla o fıkranın çıkarılma
sı veya beş senelik müddetin yerine «(Sıkıyönetimin 
devamı süresince» nin kalmasını uygun buluyorum. 

Teşekkür ederim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, soru sorabi

lir miyim?.. 
BAŞKAN — önergeler üzerinde soru sordurmu

yoruz; yalnız maddenin oylanmasından evvel soru 
sordurabilirim; oylamadan evvel. 

CAHİT TUTUM — Peki efendim. 
BAŞKAN — önergeyle ilgili Komisyonun gö

rüşü?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECDET GBBOLOĞLU 
— Sayın Başkan; bu beş senelik müddet etkinlik ol
sun diye konmuştur. Yoksa beş sene mecburi bir müd
det değildir, içişleri Bakanlığının iznine tabi olduğu
na göre, isterse altı ay, isterse bir sene içreisinde de 
bu müddet sona erebilir. 

Bu itibarla katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Yıldıran?.. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİ

Sİ HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN — 
Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Tutum, sorun efendim sorunuzu. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; bu madde

nin kendi içindeki iç çelişkiyi yansıtacak iki sorum 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Değerli üyeler; 
önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 

katılmıyor. Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Önergenin dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 

Sayın Tutum'un önergesi, (d) bendinin son fık
rasının son hükmünün metinden çıkarılmasını isti
yorlar. (Madde üzerinde konuştuğu için Sayın Tu-
tum'a söz veremiyorum. 

B : 105 
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var. Bir tanesi; «Sıkıyönetim komutanlarının istemi 1 
üzerine» diyor. 'Kararı veren; yani sıkıyönetim böl
gesi dışına çıkarma kararı veren sıkıyönetim komu
tanının istemi mi, yoksa pekâlâ o yerleştirilecek böl
gedeki sıkıyönetim komutanın da burada takdir hakkı 
vardır; bir sıkıyönetim komutanının kararı, bir başka sı
kıyönetim komutanının kararını mı bağlamaktadır 
bu vesileyle?.. Yani bu istem kimin istemi, hangi böl
gedeki sıkıyönetim komutanının istemi? O belli de
ğil Sayın Başkanım. Acaba bu soruyu cevaplayabi
lirler mi?.. 

ikincisi; doğrudur, «IBeş yıl etkili olur» deniyor; 
ama benim gördüğüm tehlike o değil. Sıkyıönetim 
sona erer ermez normal bir idare avdet ettikten son
ra partili bir bakan içişleri Bakanıdır, istemdeki hu
suslara göre partili, partizan bakanlar pekâlâ bu tür 
kararları çok değişik uygulayabilirler. Buna nasıl mü
saade edilebilir, ben bunu anlayamıyorum. Acaba 
bunu öngörüyorlar mı?. 

Teşekkürler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Evet Sayın Geboloğlu?. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECDET GEBOLOĞLU 
— Efendim; istem konusu sıkıyönetim komutanının 
sadece istemini ihtiva etmektedir. Yoksa yeri içişleri 
Bakanlığı tespit edecektir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 
Bu önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 

katılmıyor. Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önergenin dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 

İSayın Genç, beş yılın altı aya indirilmesiyle il
gili bir önergeniz var; Buyurun. 

KAMER GENÇ — Sayın üyeler; 
Burada İçişleri Bakanına kişiyi cezalandırma yet

kisini veriyoruz. Bu da ne derece hukukla bağdaşır?. 
Ben onu da anlayamadım. Sayın Komisyon Sözcü
müz dediler ki, İçişleri Bakanı, sıkıyönetim kalksa da 
bunu takdir edecektir... Hiç bir devlette kişinin hür
riyeti idarenin elemanı vasıtasıyla bağlanamaz. Mahke
melerin varlığı da budur; bu, mahkemelerin yetkisi
ne tecavüzdür. 

Şimdi, ben verdiğim önergede beş yıllık süreyi 
altı aya indiriyorum. Beş yıllık süreyi altı aya indi
rirken bir takdirimi kullanmıyorum sayın üyeler. Ana
yasanın 122 nci maddesinde diyor ki «... Kurulunun 
da görüşü alındıktan sonra, süresi altı ayı aşmamak 

üzere yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya 
bütününde sıkıyönetim ilan edilebilir.» Ben bu beş 
yılın altı aya indirilmesini isterken, hiç olmazsa sıkı
yönetim kumandanının bölgesi dışarısına çıkarma yet
kisi süresinin altı ayla sınırlanmasını istiyorum. Za
ten sıkıyönetimin özelliği olağanüstü bir durumun; 
yani bütün hak ve hürriyetlerin bir anda askıya alı
nabileceği, durdurulabileceği ve Anayasanın 15 inci 
maddesindeki sınırlamanın sınırlaması içinde kalmak 
üzere böyle bir olağanüstü haldir. Ama beş yıl sıkı
yönetim düşünmek, bence sıkıyönetimin kendi ifade
si içinde ifade ettiği anlamı da yitirir. Yani o za
man sıkıyönetim değil de, normal bir devlet yöne
timinin sıkıyönetim halinde idame ettirilmesi pren
sibinin kabul edilmesi demektir. 

iBu itibarla beş yıllık süre çok uzun bir süredir. 
insan ömründeki beş yılın neyi ifade ettiğini takdir 
etmek lazımdır sayın üyeler. Cezaî ehliyeti olmayan 
küçük çocuklar da bilmiyorum buraya girecek midir, 
girmeyecek midir? Onu da bir vurgulamakta yarar 
var. Mesela lise talebeleri bir yürüyüşe katılmış is'e 
bunlar da bu madde kapsamına giriyor mu?.. Yani 
bunları da ayrıca vurgulamakta yarar var. Beş yıl o 
kişiyi alacaksınız, kendi hürriyetini bağlayıcı bir yere 
götüreceksiniz.. Bu çok büyük ve kişi hak ve hürri
yetleri yönünden çok ağır bir sonuçtur. 

'Bu itibarla hiç olmazsa altı aylık bir süre müsa
maha ile karşılanabilir ve olağanüstü halin, daha 
doğrusu sıkıyönetimin felsefesine de uygundur. Belki 
altı ay sonra sıkıyönetimi Meclis uzatmayacaktır. 
Niye yani illa beş sene denilmektedir?. Hiç olmazsa 
bu altı ay denilirse biraz daha hukuka yaklaşmış 
oluruz. 

Saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Bu önergeyle ilgili söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Komisyonun görüşü?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECDET GEBOLOĞ
LU — Efendim; aynı görüşlerle önergeye katılmıyo
ruz. Zira Sayın Genç «ceza» diyor; biz bunu tedbir 
olarak görüyoruz. Kaldı ki, tedbirin de beş senesiyle 
altı ayı arasında fark yoktur. Eğer altı ay buna uy
gunsa, beş sene de uygundur. 

O itibarla önergeye katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Yıldıran?.. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİ
Sİ HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN — 
Katılmıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Peki efendim. 
Değerli üyeler; 
Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet ka

tılmıyor. Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... önergenin dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu

na 2354 sayılı Kanunla Eklenen Ek 4 üncü madde
nin 2682 sayılı Kanunla değişik 1 inci ve 2 nci fık
raları arasına aşağıdaki birinci fıkra, 3 üncü ve 4 
üncü fıkraları arasına aşağıdaki 2 nci fıkra eklenmiş, 
4 üncü ve 5 inci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Bu mahkemeler, adliye mahkemelerinin görevli 
olduğundan bahisle görevsizlik kararı veremezler.» 

«Ancak, 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kurulu
şu ve Yargılama Usulü Kanununun 18 ve 137 nci 
maddeleri hükümlerine göre bu davalar birleştirile
rek görülebileceği gibi, birleştirilen davaların her za
man ayrılmasına da karar verilebilir.» 

«Nezdinde birinci fıkraya göre Millî Savunma 
Bakanlığınca tespit edilmiş Sıkıyönetim Askerî Mah
kemesi bulunan sıkıyönetim komutanı, anılan fık
radan belirtilen suçlara ilişkin soruşturma ve dava
lardan bu mahkemede bakılmasına lüzum görmedik
lerini ilgili makam ve adlî mercilere gönderebilir.» 

«Dördüncü fıkraya istinaden soruşturma dosya
sının gönderildiği makam dosyayı geri çeviremiye-
ceği gibi adlî mercilerde görevsizlik ve yetkisizlik 
kararı veremezler. Bu şekilde gönderilen soruşturma 
dosyaları hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yolk. 

Sayın Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var 
mı?.. Yok. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kaibul etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

3 ünıcü maddeyi okutuyorum. 

MADDE 3. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu
na aşağıdaki ek geçici 6 nci madde eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce, Sıkıyönetim Askerî Sav
cılıklarına veya Sıkıyönetim Askerî Mahkemelerine 
intikal etmiş ve henüz karara bağlanmamış ikaçafk-
çıluk suçlan hakkında da bu Kanun hükümleri uy
gulanır. 

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

Sayın Komisyon ve Hükümetin bir açıklaması 
var mı?.. Yok. 

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

4 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 4 üncü madde 
kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Ka'bul etmeyenler... 5 inci madde 
'kabul ed'Imisjtir. 

Değerli üyeler; Tasarının tümü üzerinde Sayın 
Gelendost söz istemişleridir. Sayın Gelendost... Yok
lar. 

Tasarının lebinde, aleyhinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 13.5.1971 Tarihli ve 
1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddele
rinin DeğiştMlrnesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Mad
de Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı, Danışına 
Meclisimizce ka'bul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu ol
sun-

Sayın Komisyona ve Sayın Hükümet Temsilcisi
ne teşekkür ediyorum. 

2. — 25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askerî Mah
kemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Madde
lerine Fıkralar Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Adalet ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/542) (S. Sayısı : 289) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Millî Savunma, İç
işleri ve Dışişleri Komisyonumuzun bir tezkereleri 
var. Bu tezkereleriyle, gündemlin beşinci sırasında 
bulunan ve yine aynı Komisyonun, aynı Temsilcinin 
bulunmaları gereken Tasarının öncelikle görüşülme
sini istiyorlar. Bu isteklerini oylarınıza sunuyorum. 
Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(1) 289 Sıra Sayılı basmayazı tutanağının sonu-
I na eklidir. 

251 — 
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O halde, beşumci sıradaki «25.10.1963 Tarihli ve ı 
353 Sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargı-
lama Usulü Kan unun un Dazı Maddeler inin Değişti-
rilmıesime ve Bazı Maddelerime Fıkralar Eklenmııesine 
İlişkin Kanun Tasarısı» nı görüşmeye 'basılıyoruz. 

Tasarıyla ilgili Komisyon Raporunun okunup 
okunmaması 'hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka- i 
'bul edenler... Kabul etmieyenler... Raporun okunma
sına gerek görülmemiştir. 

Tasarı üzerinde -bık açıklama yapmak üzere, »bu
yurun Sayın Gdboloğlu. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA NECDET GEBOLOĞLU — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; j 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve ©a- I 
İkanlar Kurulunca Danışma Meclisi Başkanlığına su
nulan 25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askerî Mah
kemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 
Bazı Maddelerinsin Değiştirilmesine ve Bazı Madde
lerine Fıkralar Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı, 
Adalet Komisyonunun da görüştü alındıktan sonra 
Komisyonumuzda müzakere edilerek hazırlanan ra
por Yüce Meclisimizin "takdirlerine sunulmuş bulun
maktadır. Ancalk, rapor okunmadığı için kısa 'bir 
açıklamada bulunmayı yeğ gördüm. 

Tasarının genel gerekçesini kısaca arz etmek is
terim. Maddelere geçildiğinde de, icaibında gereken 
açıklama yapılacaktır. 

353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yar
gılama Usulü Kanununda 2376 sayılı Kanunla de
ğişiklik yapılarak, bazı davalarda tek hâkime yar
gılama yapma olanağı tanınmıştır. 

İkinci olarak; ayrıca 'sıkıyönetim ma'lılkem'elerin-
de açılan çok 'sanıklı davaların görülmesi sırasında 
davayı uzatıcı sorunlarla karşılaşılmış, buna karşın 
gerek 2376 sayılı Kanunla getirilen bazı yenilikleri 
tamamlamak, gerekse askerî mahkemelerin ve özel
likle sıkıyönetim mahkemelerinin daha hızlı ve etkin 
çalışabimıesli ve uygulamada görülen diğer sakınca
ların giderilmesi amacıyla Tasarı hazırlanmıştır. 

Arz eder, teşekkür öderim. 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Geboloğlu. 
Sayın Yıldıran, buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN — Sa
yın Başkanım; bil'indiği üzere askerî mahkemeler, 
'sıkıyönetim askerî malhkemeleri dahil, Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanununa göre değil, 353 sayılı As
kerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Ka- | 

i nunu hükümler'ine göre davaları rüyet ve intaç et
mektedirler. 

Ülkenin içerisine düştüğü, ortam sonucu ilan edi
len isıkıyönetim sebebiyle, sıkıyönetim malhlkemeleri-
me kapasitelerinin çok üzeninde dava dosyası intikal 
etmiş olup, 'bunlarım sonuçlandırılması büyük zaman 

j almaktadır. 
I Bu itibarla, davaların süratle sonuçlandırılması 

ve uygulamalarda görülen sakıncaların giderilmesi 
için 'alınan tedbirler arasında, huzurunuza getirilen 
Tasarı ite 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu 

I ve Yargulama Usulü Kanununun 13 maddesinde ek 
ve değişiklikler yapılmasına lüzum ve zaruret görül-

J nıüştür. 
I Tasarı hazırlanırken: 

Mahkeme kararlarının normal tebligat usulleri 
dışında yapılan tebliğlerinin disipline edlmıesi; 

I Tutukluluk halinin incelenmesinde kanundaki kı
sıtlamanın genişletilmesi; 

Müdafiin hazırlık soruşturması esnasında dosya
yı incelemesinde savaş haline mahsus kısıtlamaların 
getir ilmesi; 

Sanık, tanık 've 'bilirkişilerim istinaibesiniin 'hızlan
dırılması; 

Davaların birleş'tirilmesi ve ayrılmasına ilişkin 
yeni hükümler getirilerek duruşmalarım çabuklaştırıl
ması; 

Temyiz edilemeyen para cezalarımda parasal had-
din günün şartlarıma uygun olarak artınlması; 

Askerî Yargııtaydaki duruşma usulü ve davaya 
yeniden bakacak mahkemenin vereceği 'karanın ça
buklaştırılmasına ilişkin hükümler getirilmesine özen 
gösterilmiştir. 

Saygı ile arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldıran. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye 

var mı?.. Yok. 
Değerli üyeler; Tasarının maddelerline geçilmesi

ni oylarımıza sunuyorum. Kalbul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

25.10.1963 Tarîhli ve 353 Sayılı Askerî MaMtemeler 
KUII.VULŞU ve YargıSaıınıa Usulü Kanununun Bazı 
M r̂ldeBöıiMn Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerine 

Fıkralar Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Ku
ruluşu ve Yargılatma Usulü Kanunumun 1596 sayılı 
Kanunla değişlik 52 nci maddesinin 5 imci fıkrası aşa-

I ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
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«Savaş hallıinde tebligat; nezd'inde askerî mahke
me kurulan kuta komutanı veya askerî kurum ami
rince basın veya her türlü yayın ve haberleşme ara
cıyla yapılabilir.» 

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

Sayın Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var 
mı?.. Yök. „ 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Ka'bul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

2 noi maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — 353 sayılı Askeri Mahkemeler 

Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 1596 sa
yılı Kanunla değişlik 75 imci maddesinin 2 noi fıkra
sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Askerî savcının tutukluluk 'halinin incelenmesi 
için tayin ettiği tarihte sanık da tuituklululk halinin 
incelenmesini isteyebilir. Askerî savcı, yazılı düşün
cesi ile birlikte bu istemi yetkili askerî mahkemeye 
gönderir. Bu istem hakkında askerî mahkemenin ve
receği karara karşı, nezdinde askerî mahkeme ku
rulan kuta komutanı veya askerî kurum amiri, aske
rî savcı ve sanık üç gün içinde bu mahkemeye en 
yalkım askerî mahkemede itiraz edebilir. Askerî mah
kemenin vereceği karar kesindir.» 

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

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

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler 

Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 90 inci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«İkinci fıkra hükmü ile iddianame Askerî Mah
kemeye verilmeden önce üçüncü fıkra hükmü savaş 
halinde uygulanmayabilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yc4. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 4. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler 

Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 126 ncı 
maddesinle aşağıdaki fıikra eklenmiştir. 

«Ek - 1 inci madde kapsamına giren davalarda 
tamik ve bilirkişileri istinabe yoluyla dinlemeye as
kerî mahkemenin askerî hâ'k'im sınıfından bir üyesi 
yetkilidir.» 

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

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

5 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 5. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler 

Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 1596 sa
yılı Kanunla değişik 136 ncı maddesıimin 2 nci fıkra
sının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

«Ek - 1 inci madde kapsamına giren davalarda 
istinabe edilen mahkeme Askerî Mahkeme ise, sanı
ğı dinlemeye bu mahkemenin askerî hâkim sınıfın
dan bir üyesi yetkilidir.» 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibui edenler... 
Kabul etmeyenler.,. Madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
MADDE 6. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler 

Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 137 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Askerî mahkemelerde görüımıeute olan davalar 
arasımda bağlılık varsa, davaların bir askerî mahke
mede birleştirileceği askerî mahkemelerce kararlaş
tırılır. Uzlaşmazlarsa, askerî mahkemelerin nezd'inde 
kuruldukları kuta komutanı veya askerî kurum ami
ri veya askerî savcılardan birimin istemi üzerine da
vaların hangi askerî mahkemede görüleceğine Aske
rî Yargıtay Ikarar verir.» 

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

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

7 noi maddeyi okutuyorum. 
MADDE 7. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler 

Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 1596 sa
yılı Kanunla değ.Şık 146 ncı maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştiritoiştir. 

«Madde 146. — Duruşmaya sanık, müdafi, ta
nık ve bilirkişilerin yoklaması ile başlanır. 

Bu işlemden sonra tamıklar ve bilirkişiler duruş
ma salonumdan çıkarılırlar. Sanığın kimliği tespit edi
lir. Hüviyetini söylemeyen sanığın iddianamaddki hü-
viyöı'iınim tutanağa geçirilmesi ille yetinilir. Kimlik 
tespitinden sonra askerî savcı; suç teşkil eden eyle
min neden ibaret bulunduğumu ve kanunî unsurları 
ile uygulanması istenen kanun maddelerini belirtmek 
suretiyle iddianameyi özetleyerek okuyabilir. Bundan 
sonra 83 üncü madde gereğince sanığın sorgusu ya
pılır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kalbul edilmiştir. 

8 inci (maddeyi okutuyorum. 
MADDE 8. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler 

Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 147 nci 
maddesinin 1 indi fıkrasından sonra aşağıdaki fııkra 
2 nci f î'kra olarak dklenmiştir. 

«Sanığın sorgusunun yapılimiaımış olması delillerin 
ikamesine manii değildir. Ancak sonradan gelen sa
nığa, iikam'e edilen delillerin içeriği (bildirilir.:» 

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

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kalbul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 9. — 353 sayılı: Askerî Mahkemeler 

Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 156 nci 
maddesinin: 2 nci fıkrasi aşağıdaki şekilde değiştiril -
mistir. 

«Sanığın duruşmadaki ifadesi ile evvelce alınan 
ifadeleri arasında bir aykırılık görülürse ve aykırılı
ğım başka türlü giderilmesi mümkün olmazsa eski 
ifadeleri okunabilir.» 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... 
Kabul etmeyenler.. Madde kalbul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 10. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler 

Kuruiuşu ve Yargılama Usulü Kanununun 162 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiiişltlir. 

«Bulunamaması nedeniyle sorgusu yapılamayan 
sanık hakkında, toplanan delilere göre mahkûmiyet 
dışında bir 'karar verilmesi gerektiği kanaatime varı
lırsa, sanığın sorgusu yapılmasa dalhi hüküm tesis 
edilebilir.» 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kalbul etmeyenler... Madde kabul edinmiştir. 

11 inci mıaddeyi okutuyorum. 
MADDE 11. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler 

Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunumun 205 imci 
maddesi 1 inci fıkrası (B) bendinin 1 ve 2 numaralı 
alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«I., Üçbin liraya kaldar (Üçbiın lira dahil) para 
cezalarına dair olan hükümler, 

2, Yulkarı haddi alltıbin lirayı geçmeyen para 
cezasını gerektiren suçlardan dolayı verilen beraat 
hükümleri.» 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

S. FERİDUN GÜRAY — Soru soracağım efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayım Güray. 
S. FERİDUN GÜRAY — Efendim, Tasarıda 

«hafif para cezası» olmasına rağmen, bunu neden 
«para cezasına» çevirmişler? Kabahatken, bunu pa
ra cezasına çevirmek: suretiyle ne cürüm olduğu bel
li olur, ne kabahat olduğu belli olur. Bu zaruret ne
reden doğdu, onu öğrenmek istiyorum?. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA NECDET GEBOLOĞLU — 
Sayım Güray lütfedip tekrar ederler mi efendim? 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanını; Ta
sarlıda bu para cezaları «hafif para cezası!» olarak 
belirtiimiştli; yani kabahat nevilinden suçlara münha
sır olarak. Komisyonum kabul ettiği metin; yani Ada
let Komisyonunun metnini benimsemeleri nedeniyle 
«para cezalarını» kabul etmiş oldular. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA NECDET GEBOLOĞLU — 
Sayın Başkanım; anlaşıldı, unutulmuş efendimi; bu
nu «hafif para cezası» olarak kalbul etmemiz gere
kiyor. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan; izin 
verir misiniz Adalet Komıisyonunda neden bu şekil
de kabul edildiğini açıklayayım? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlar rrn; 
Hükümetten gelen şekliyle şöyleydi: 
«T. İkilbim liraya kadar (İkibin lira dahil) hafif 

para cezalarına dair olan hükümler, 
2. Yulkarı haddi üçbin lirayı geçmeyen hafif 

para cezasmı gerektiren suçlardan dolayı verilen be
raat hükümleri.» 

Komisyonumuzda bu konu görüşülmüş; ancak 
ağır paira cezası veya ağır hapis cezasına çevrilebi
len cürümlerden dolayı izlenecek yol eksik kaldığı 
için biz para cezasının cinsimi belirtmeden buraya 
geçirdik. Eğer ağır para cezası ise hapse çevrilecek
tir, hafif para cezası ise hafif hapse çevrilecektir. Biz 
cinsimi tayin etmedik, o cezamın cinsime göre değişe
cek; yani hükümle yazılı cezanın cinsine göıre bura
da yapılacak işlem değişecektir. Onun için b'iz bu
radaki «hafif» tabirlerini kaldırdık ve yalnız «para 
cezası» dedik. O artık ilamda yazılı cezainin eJin'sine 
bağlı olarak işlem görecekltir. 

Arz ederim.. 

• 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım; ya

ri! her ikisini de 'kapsadığını belirttiler; teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon; «hafif» tabiri ka
lacak mı, çıkacak mı? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADİNA NECDET GEBOLOĞLU — 
Efendim, ıbize göre Sayın Uyguner haklılar; böylece 
kalması lazım. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; maddeyi oylarınıza 
'sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 12. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler 

Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 219 un
cu 'maddesinin 1 indi fıkrası aşağıdaki gibi değiştıiril-
'mi'ştir. 

«Asikerî Yargıtay'da duruşma, raporun açıklanma
sı ile 'başlar. Raporun açıklanmasından önce, rapo
run düzenlenmesi ve imzalanarak dosyaya konulma
sı gerekir.» 

IBAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarımıza isunuyorum. Kafoul edenler... 
Kalbul etmeyenler... Madde 'kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum. 

MADDE 13. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler 
Kurulu'şu ve Yargılama Usulü Kanununun 227 nci 
maddesline aşağıdaki fıkra eklemmişjtir. 

«Sanık veya müdahilin 'bulunamamaları nedeni 
ile, bozmaya karşı 'beyanları tespit edilememişse, 
duruşmaya devam edilelbil'ir. Ancalk, sanık hakkında 
•verilecek ceza, bozmaya konu olan cezadan dalha 
ağır ise sanığın herhalde dinlenilmesi gerekir.» 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... 
Kabul ötmeyenler... Madde ıkaibul edilmiştir, 

14 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 14. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kalbul 
edilmiştin 

15 İnci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 15. — Bu Kanun hükümlerimli Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sun'uyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde toalbul 
edilmiştir. 

Tasarınım tümü üzlerinde lehte, aleyhte söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Tasarınım tümünü kesin 'oylarımıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kalbul etmeyenler... 25.10.1963 Ta
rihli ve 353 Sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve 
Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin De-
ğiştiri'lmesin'e Ve Bazı Maddelerine Fıkralar Ekliem-
mesine İlişkim Kamum Tasarısı Danışma Meclisimiz
ce kabul edilmiştir; hayırlı, uğurlu olsun. 

Sayın Komisyona ve Sayım Hükümet Temsilcisi
ne teşekkür ediyorum. 

Buyurun Sayım Yıldıran bir şey 'söyleyecektimiz 
galiba?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN — Te
şekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum, sağolun efen
dim. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederiz 'biz de, 
Değerli üyeler; Birleşime, 20 dakika ara veriyo

rum., 
Kapanma Saati : 15.40 
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ÎKİNCl OTURUM 
Açılma Saati : 16,00 

BAŞKAN : BaştanveM Veffik KİTAPÇIGÎL 
KÂTtP ÜYELER : Ali Nejat ALPAT, Erdoğan BAYIK 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 109 uncu Birleşimi 
rnizin İkindi Oturumunu açıyorum. 

3. — Kamu Görevlileri ile İlgili Mal Bildirimi 
Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Malî İsler komisyon
ları raporları. (1/553) (S. Sayısı : 398) 

BAŞKAN — Gündemimizin ikinci maddesinde 
bulunan Kanun Tasarlısının görüşülmesine başlıyo
ruz. 

Komisyon ve Hükümet?.. Yerlerini aldılar. 
Maliye Bakanlığını, Sayın Hükmet Coşan, temsil 

ediyor. 
AKlF ERGÎNAY — Sayın Başkan, usul hakkın

da söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
AKlF ERGİNAY — Sayın Başkan, İçtüzüğün 

60 mcı maddesi, yüksek malumları olduğu üzere, 
buradaıki görüşmelerde, «Başbakan veya ilgili balkan 
veya zorunlu tellerde yetkilendirilmiş birinci dere
cede sorumlu daire amirlerinden bir kamu görevli
si» olması lazımdır: Arkadaşımızın bu sıfatı haliz 
olup olmadığını öğrenmek istiyorum ve zannediyo
rum ki, öyle bir sıfatı haiz değildir. O zaman, bir 
defa, Hükümetin buraya verdiği önem ortaya çıkı
yor. 

İkindisi de, Divanımızın bu anlamdaki titizliğinin 
ne derecede sağlam olduğunu gösteriyor. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Değeri! üyeler; Sayın Eırginay'ın, bu hatırlatması 

üzerine, konuyu, Başkanlığın tetkik etmesi gerdkî-
yor. 

Tabiî, bu, Sayın Hikmet Coşan'm şahsıyla alaika-
lı bir konu değil. Konu, Meclisimiz 'bakımından 
önemli bir konudur ve Şube Müdürü olarak sizden 
rica ediyorum Sayın Coşan, bize bilgi vermıenizi. Tü
züğümüz gayet sarih: «Birindi derecede sorumlu 
daire amiri» der. Zaitıâliniz birinci derecede sorum
lu daire amıiri misiniz?. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HİKMET 
COŞAN — Sayın Başkanım; birinci derecede so
rumlu daire amiri değilim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Konu, tekrar ediyorum, şahsınızla katiyen ala
kalı değil, Tüzüğümüzün bir hükmünü, şüphesiz, 
yerin© getirmemiz 'bakımından, ben, bu Tasarının gö
rüşülmesini daha sonraya bırakıyorum. 

4. — 9.12.1982 Tarihli ve 2761 Sayılı 1983 Malî 
Yılı Bütçe Kanununun 28 inci Maddesinin (B) fık
rasına Bir Bent Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/626) (S. Sa
yısı : 337) (1.) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; gündemin üçüncü 
maddesine geçiyoruz. 

Zatıâlinizi tanıyabilir miyim?.. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ MÜLAZIM 

ŞİMŞEK — Efendim; Maliye Bakanlığı Bütçe Malî 
Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mülazım 
Şimşek. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Gündemimizin üçüncü maddesindeki Kanun Ta

sarısını görüşeceğiz. 
Bütçe^Plan Komisyonu, yerinde, Maliye Bakanlı

ğını Bütçe Malî Kontrol Genel Müdürlüğü Daire 
Başkanı Sayın Mülazım Şimşek tçmsil ediyorlar. 

Değerli üyeler; bu Tasarı ile ilgili raporun okutulma
sı hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Raporun okutulmasına gerek görülme
miştir. 

Tasarı ile ilgili bir küçük açıklama yapmak ister 
misiniz SayınTokgöz?.. Buyurun lütfen. 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-
DOĞAN TOKGÖZ — iSayın Başkan, Danışma Mec
lisinin sayın üyeleri; 

-Tasarı, oldukça açıktır. Hükümetten, yurt dışında 
çalışan işçilerimizin manevî değerlerine katkıda bulun
mak üzere, Diyanet İşleri Başkanlığının ihtiyaç duy
duğu kadrolarla yurt içinde ceza ve tevkif evlerinde 
bulunan vatandaşlarımızın dinî açıdan eğitilmeleri 
için kadro istenmiştir ve Komisyonumuz da bu ko
nuda olumlu görüş ve tavır alarak, Hükümetten ge-

(1) 337 S. Sayılı Basmayazı, Tutanağın sonuna 
eklidir. 
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len Tasarıyı çok ufak bir tadilatla kabul etmiş bu
lunmaktadır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tokgöz. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 

Sayın Erginay, buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; kuşkusuz, be

lirli bir ihtiyacın giderilmesi için böyle bir Tasarının 
geldiğini kabul etmek gerekir. Ancak anladığım ka
darıyla, böyle bir ihtiyaç, ayrı bir kanunun çıkarılma
sını gerektirmez. Bir defa, Yetki Kanunu çerçevesin
de bunun yapılabilmesi mümkündür. Üstelik, zanne
diyorum ki, Başbakanlığın kadro tahsisi hakkındaki 
yetkisi de mevcuttur. 

Dolayısıyla, din ihtiyaçları için yurt dışında ve ce
zaevlerindeki kadrolar bakımından ayrı bir kanun çı
karılmaması gerekir kanaatındayım. Bunu öğrenmek 
istiyorum. Bir. 

İkincisi, bu kabul edilmediği takdirde, verdiğim 
bir önergeyle, maddenin daha düzgün bir hale getiril
mesini sağlamaya çalıştım; bunun da nazara alınma
sını arz ve teklif ediyorum. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Tokgöz, bir cevabınız olacak mı?.. Buyurun. 
BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-

DOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan; Sayın Erginay' 
in işaret buyurduğu noktalar tamamen kendilerinin 
haklı olduğunu göstermektedir ve işaret buyurdukla
rı bu noktalar Komisyondaki müzakereler esnasında 
da değerli üyelerimiz tarafından dile getirilmiştir. An
cak, konunun önemine binaen, yurt dışında bulunan 
işçilerimizin şu anda içinde bulundukları boşluktan 
istifade eden bazı karanlık kimselerin, onları çok da
ha değişik yönlere çekmesini önlemek ve bu arada 
yurt içinde bulunan ceza ve tevkif evlerindeki mah
kûmların ve tutukluların dinî açıdan eğitilmeleri ve 
toplumun huzur içinde bulunmaları açısından, Bütçe 
tekniğine uymamakla birlikte, Komisyonumuz, Hükü
metten gelen ve ivedi olarak görüşülmesini talep eden 
bu Tasarıya olumlu yönden yaklaşmıştır. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tokgöz. 
Sayın Tutum. 
CAHÎT TUTUM — Söz hakkım saklı olduğu için 

Sayın Başkan, konuşmam mümkün mü? 
BAŞKAN — Tabiî, buyurun. 
CAHİT TUTUM — Saygıdeğer Başkan, değerli 

üyeler; 

Bütçe - Plan Komisyonunun bir üyesi olarak, Büt
çe - Plan Komisyonunun ekseriyet kararına karşı ko
nuşmak zorunda kaldığım için üzgünüm; ama huku
kî düşüncelerimi bu Yasa vesilesiyle Komisyonda di
le getirdiğim için, o düşüncelerimin istikametinde ko
nuşmanın benim açımdan bir zorunluluk olduğu so
nucuna vardım. 

Değerli arkadaşlar; 
İhtiyaçlarla eğer icaplar ve hukuk sistemli birbi

riyle telif edilmekte güçlük çekiliyorsa, sanıyorum ki, 
ya ihtiyaçların takdirinde bir hata vardır, ya da mev
cut hukuk sistemi bu ihtiyaçları gidermeye elverişli 
bir çerçeve, yetki vermemektedir. Sanıyorum, bence 
bu ikisi de sözkonusu değildir bu Tasarıda. Hem 
hukukî imkân vardır, hem de ihtiyaç yerindedir; ama 
bu getirilen formül hatalıdır. Neden hatalıdır?.. Bir 
kez biz kadro ihdas yetkisini çok belirli hallerde, 
belirli durumlara inhisar ettirmişizdir ve hükümete 
verdiğimiz kanun hükmünde kararnameyle, özellik
le kamu kurumlarının ve kuruluşlarının yeniden dü
zenlenmesi sonucunda eğer bir kadro ihtiyacı ortaya 
çıkarsa, bu konuda da Bakanlar Kuruluna kadro 
ihdas yetkisi vermişizdir. Hükümet bu yetkisini ni
çin kullanmamıştır? Bunu öğrenmek zorundayız. Bi
zim öğrenemediğimiz budur Bütçe - Plan Komisyo
nunda. Neden Hükümet bu yetkiyi kullanmamakta
dır? Birincisi bu. 

İkincisi : Hangi derecede, kaç adet kadro ihdas 
edileceği metinde belli değildir. Böyle torba kadro 
veya global kadro verme usulü son derece sakınca
lıdır. Bizim geleneğimizde pek yer etmeyen, ancak ola
ğanüstü intibak dönemlerinde sözkonusu olan bu tür, 
derecesi belli olmayan, unvanı ve adetleri belli ol
mayan, tamamen takdire bırakan, idarî takdire bı
rakan böyle bir yasa hükmü mümkün değildir. 

Şimdi, benim Bütçe - Plan Komisyonu müzake
resi sırasında esas öğrenmeye çalışıp öğrenemediğim 
sorular şunlar : 

1. Burada belli ki, bir kadro ihdas yetkisi ver
mekteyiz. Sayısı 484'ü geçmeyecek. Bu şu demek
tir : Diyanet İşleri Başkanlığının emrinde 484 tane 
münhal kadro yok veya münhal kadrolardan 484 
adet yabancı ülkelerde görevlendirmek üzere eleman 
tayinine elverişli kadro yok. Biz bu kanıda değiliz. 
Diyanet İşleri Teşkilat Kanununu bu Malî Yıl Büt
çesi vesilesiyle, müzakere ederken gördük ki, benim 
tespitlerime göre o tarihte binin üstünde münhal 
var. Neden bu kadrolar kullanılmıyor da, 484 adet 
yeni kadro ihdas ediliyor?.. Bu soruya mutlaka ce
vap vermek gerekir. 
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2. Bir kanunla kadroların yurt içi, yurt dışı ayı
rımı yapılarak verildiği vaki değildir. Bu fevkalade 
istisnaî haldir. Şimdi burada yeni bir usul getiril
mektedir. Teşkilatlara yurt dışı için özel kadro ver
me yeni bir usuldür. 

3. Kadrolara kimlerin atanacağı belli değildir. 
Yani, bir tür istisnaî memuriyet gibi, dışarıdan me
murlar mı atanacak bu kadrolara, yoksa bu kadro
lar giriş derecelerindeki kadrolar mı?.. Benim tah
minim, eğer yurt dışında görevlendirilecek personel 
için kadro ihdas ediliyorsa, bu kadroların oldukça 
yüksek olması lazım. Yani en azından 6 ncı ve yu
karı derecelerde olması lazım. Herhalde üç günlük 
bir din görevlisi bu kadrolara atanamaz. Ancak bel
li bir tecrübe süzgecinden geçmiş, belli bir deneyimi 
olan ve belli bîir kıdemi olan kişilerin atanması la
zım. Peki, halen merkezde veya taşrada bu kano
lara atanacak kişiler var ise, şöyle bir durum orta
ya çıkacaktır : Dışarıya gönderilecek olan kişilerin 
halen işgal etmekte oldukları kadrolar ne olacak?.. 
Eğer halen Diyanet işleri akdrolarında istihdam edil
mekte olan ve şimdi yurt dışına göndereceğimiz kişi
ler için yeni kadrolar istiyorsak, atayacağımız bu ki
şilerin işgal ettiği kadrolar otomatik olarak münhal 
hale mi gelecek, yahut da münhal hale gelen bu 
kadrolar, tasarruf etmek üzere tenkis mi edilecek?.. 
Ne olacak bunlar? 

Benim görebildiğim, yurt dışına gitme durumu 
657 sayılı Kanunda yeniden düzenlenmiştir. Eğer sü
rekli görevle atanacaksa, bu sürekli atamanın şart
ları tespit edilmiştir. Hatta bu şekilde sürekli atanan
ların memur olan eşlerine de yine belli bir süreye 
kadar izin verilmesine imkân veren bir düzenleme ya
pılmıştır. 

Şimdi, benim kısaca öğrenmek istediklerim şu 
noktalarla sınırlı olmaktadır : 484 adet derecesi, un
vanı belirtilmemiş kadro veremeyiz. Eğer istiyorlar
sa bunları; unvanlarını, derecelerini zikretsinler, bir 
liste halinde Meclisimizin önüne getirsinler. Böyle glo
bal, 484 kadro verdik; bağışlar gibi bir kadro verile
mez. Hangi derecelerde, hangi unvanlara sahip, kaç 
adet kadro verdiğimizi lütfen bu Meclise tescil et
tirsinler. 

ikincisi : Bu kadrolara kimlerin atanacağı konu
sunda bir işaret yoktur. Yurt dışındaki bu görevlere 
atanacak olan kimseler eğer merkez teşkilatında veya 

taşrada halen görevli kişilerse, bu görevli kişilerin 
işgal ettiği kadrolar ne olacaktır? Yani iki kadro bir
den işgal mi edilecektir? Esas kadrosu muhafaza edil
mek üzere mi yurt dışına gönderilerek atanacak bun
lar? Bu noktanın da açıklığa kavuşturulması lazımdır. 

Saygıdeğer üyeler; 
Bu nedenlerle Tasarıda söz hakkımı saklı tuttum 

ve bu konularda düşüncelerimi sizlere arz etmeyi uy
gun buldum. Takdirlerinize saygıyla sunarım. 

Teşekkürler. 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Tutum. 
Sayın Tokgöz, cevap vereceksiniz?.. Buyurun. 
BÜTÇE - PLAN KOMtSYONU BAŞKANI TAN-

DOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan, Danışma Mec
lisinin sayın üyeleri; 

Değerli Üyemiz Sayın Tutum, kendileri bu Ka
nun Tasarısının görüşülmesi esnasında bu konuşmayı 
Komisyonumuzda da yapmışlardır ve bu sualleri de 
sormuşlardır. Sorulan suallerin bir kısmına cevap al
dığını buradan, sizlerin huzurunuzda ifade etmek isti
yorum. 

Bir noktaya ve bir görüşüne ben de burada, hu
zurunuzda katılıyorum. Kendileri «Meclis olarak Hü
kümete bir Yetki Kanunu verilmiştir, bu Yetki Ka
nununda bunu yapmaları gerekirken, niçin bunu Mec
lise sunmuşlardır?» diye bir sual tevcih etmişlerdir. 
Onun cevabını alabilmiş değiliz. Ancak, ben bunu, 
kendilerimin bir kararnameyle verecekleri bu kadro
ların prosedürünün, Danışma Meclisinden bu Kanu
nun çıkmasından daha güç olacağı şeklinde yorum
ladığım için, bu şekilde ifade etmek istiyorum ve ken
di prosedürlerinin uzunluğu ve süresinin fazlalığı ne
deniyle, bir noktada Yüksek Heyetinize Sayın Hü
kümet tarafından teveccüh gösterilmiş bulunmaktadır. 

Sayın Tutum; kimlere, kaç adet ve ne şekilde bir 
kadro verileceği bilinmeden yüksek huzurlarınızdan 
bu Kanunun geçmemesini talep buyurdular. Komis
yonumuz, Hükümetten gelen tasarı metninde, mad
de metninde, 1 inci maddede olmamakla birlikte Sa
yın Tutum'un bu endişelerini izale edecek 484 adedi 
geçmemek koşulu ile (Ki, orijinal metinde yoktur) 
sınıf, derece ve unvanları ile adetlerini Komisyonu
muz ilave etmiş bulunmaktadır. Buna karşı Sayın 
Tutum «Kimlere kadro verilecektir?» dediler ve bu 
kadroların adetlerini sordular. Elimdeki listeden yük
sek müsaadelerinizle bunu okuyorum : 
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Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi 

Din hizmetleri 
Din hizmetleri 
Din hizmetleri 
Din hizmetleri 
Din hizmetleri 
Din hizmetleri 
Din hizmetleri 
Din hizmetleri 

Din hizmetleri 

Din hizmetleri 

Din hizmetleri 

Din hizmetleri 

Din hizmetleri 

Din hizmetleri 

Din hizmetleri 

Cezaevi Vaizi 
Cezaevi vaizi 
Cezaevi vaizi 
Cezaevi vaizi 
Cezaevi vaizi 
Cezaevi vaizi 
Cezaevi vaizi 
Yurt dışı din 
ataşesi 
Yurt dışı din 
ataşesi 
Yurt dışı din 
ataşesi 
Yurt dışı din 
ataşesi 
Yurt dışı din 

hizmetleri 

hizmetleri 

hizmetleri 

hizmetleri 

hizmetleri 
sosyal yardımcısı (Din gö
revlisi) 
Yurt dışı din hizmetleri 
sosyal yardımcısı (Din gö
revlisi) 
Yurt dışı din hizmetleri 
sosyal yardımcısı (Din gö
revlisi) 
Yurt dışı din hizmetleri 
sosyal yardımcısı (Din gö
revlisi) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

5 

6 

7 

8 

6 

7 

8 

9 

10 
20 
20 
40 
50 
50 
24 

5 

5 

5 

5 

50 

70 

100 

30 

Bu şekilde 484 adet kadronun dağılımı yapılmış 
bulunmaktadır. 

Yine Sayın Tutum konuşmalarında, mevcut, ha
len Diyanet işleri Başkanlığı emrinde çalışan perso
nelin mi yurt dışına gönderileceğini, «Eğer bunlar 
gönderilecek ise yurt dışına gittikleri zaman halen 
iktisap ettikleri, işgal ettikleri kadroların durumu 
ne olacaktır?» dediler. 

Komisyonumuzda yapılan müzakereler esnasında 
Diyanet İşleri Başkanlığı Temsilcisi, özellikle yurt 
dışına gönderilecek olan kimselerin genç kuşaktan ol
masını, aydın kimseler olmasını ve yurt dışına gön
derilmeden önce belirli bir kurstan ve eğitimden ge
çirildikten sonra yurt dışında görevlendirileceklerini 
ifade ettiler. Bu da gösteriyor ki, eğer yüksek tensip
lerinizle tasarı kabul edildiği takdirde, alınacak olan 
bu kadrolara yeni ve genç, dinamizmi olan bir kad

ro atanacaktır ve bunlarla bu hizmet gördürülmeye 
çalışılacaktır. 

Sayın Tutum'un konu ile ilgili görüşleri yüksek 
malumlarınızdır. Komisyonumuzun, Sayın Tutum'un 
dışında bütün üyeleri bu Kanun Tasarısını olumlu 
karşılamışlardır. Gönül arzu ederdi ki, Sayın Tutum' 
un da ifade ettiği gibi Hükümet kendisine verilen yet
kiyi kullanarak bu kadroları ihdas etsin; ancak bu
nu, biraz evvelde konuşmamın başında arz ettiğim gibi 
yapmamış, tercihini bir kanun tasarısı şeklinde Yü
ce Heyetinize sunmuş bulunmaktadır. 

Saygılarımı sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tokgöz. 
Değerli üyeler; tasarının tümü üzerindeki görüş

meler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul eenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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1 inci maddeyi okutuyorum. 
9.12.1982 Tarihli ve 2761 Sayılı 1983 Malî Yılı Bütçe 
Kanununun 28 inci Maddesinin (B) Fıkrasına Bir 

Bent Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 9.12.1982 tarihli ve 2761 sayılı 

1983 Malî Yılı Bütçe Kanununun 28 inci Maddesi
nin (B) fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

«c) Cezaevi ve yurt dışı din hizmetleri ihtiyaç
larında kullanılmak- üzere Diyanet İşleri Başkanlığına 
484 adedi geçmemek koşulu ile sınıf, derece ve un
vanları ile adetleri, Devlet Personel Dairesinin görü
şü ve Maliye Bakanlığının önerisi üzerine .tespit edi
lecek, kadro ihdasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Söz istiyorum 
Sayın Başkanım. 

CAHİT TUTUM — Önergem var Sayın Başka
nım. 

AKİF ERGİNAY — Önergem var. 
BAŞKAN — Önergelere sıra geldiği zaman söz 

vereceğim. Saym Tutum. 
Sayın Kantarcıoğlu, buyurun efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 33 ve 

ondan sonra gelen maddelerinde, kadroların nasıl ha
zırlanacağı konusunda kesin hükümler vardır; ancak 
hiçbir zaman böyle bir uygulama olmamıştır. Bütçe 
kanunlarına konan maddelerle ve Bakanlar Kuruluna 
yetki verilmek suretiyle kadro ihdas ve iptaline baş
lanmıştır ve 1960 senesinde, 1961 senesinde 500 bin 
civarında olan Devlet memurları sayısı 1970 sene
sinde 850 bine ve nihayet 1979 sonlarında ve 1980 
yılı başında da bunun 1 milyon 250 bin civarında 
olduğu ortadadır. 

Daha önce Bakanlar Kuruluna şu kadar kadro 
kullanabilirsiniz diye (TK) adını verdikleri, «Torba 
kadro» dedikleri kadro ihdas, iptal hakkı verilir
ken, zamanla hükümetlerin fazla miktarda kadro 
kullanmaları oftaya çıkmış ve Devlet de en büyük 
patron olarak, en büyük işveren olarak elbette ki 
kadro İhdas etmek mecburiyetini duymuştur. Bu ba
kımdan 1980 senesinden itibaren de bütçe kanun
larına 'konan bu madde ortadan kaldırılmış, kaldı
rıldığı için de kanun'lara eklenen e'k cetvellerin dışın
da hiçbir daireye, hiçbir kurum ve kuruluşa kadro 
verilmemiştir ve verilmemeye başlanmıştır. Ancak. 
Yüce Heyetinizce malum olduğu üzere, şimdiye ka

dar 400 civarında bir kadronun veya 300 civarında 
bir kadronun yeni açılan Diyarbakır Tıp Fakülte
sine Meclisimizce verildiği ve ondan sonra cezaev
leri ile ilgili, öğretmenlerle ilgili bir kanunun Adalet 
Bakanının teklifi ve Millî Eğitim Bakanlığının uy
gun görmesi ile birkaç yüz kadronun verildiği orta
dadır; fakat bu arada yurt dışı kuruluşlarında ve 
bilhassa din hizmetlerinde bu işin aksadığı ortada
dır.» 

Tümü üzerinde görüşme imkânı bulamadım, 
onun içiin madde üzerinde görüşürken bazı hususları 
arilatmak istiyorum. Sayın Tutum'a hak vermek ge
rekir; fakat haksız olduğu tarafları da şimdi açık
lamak istiyorum. 

Bu kadrolar yurt dışı kuruluşların'da'ki 'kadrolar
la karıştırılmamalıdır; bu birincisi. Yani bu kadro
lar Dışişleri Bakanlığındaki kadrolar gibi değildir. 
Dereceleri küçük olmak şartı ile kadro dereceısi, ora-
radaki katsayı, oradaki paraya çevrilenler gibi de
ğildir, 10 misli mi, 11 misli mi, bilmiyorum bu yıl 
kaç 'katıdır veya 13 katı mı bilemem, alan kadro
lardan değildir. 250 bin lira, 300 bin lira ödenen 
kadrolar değildir, Dışişleri Bakanlığında alınan pa
ralar gibi değildir. Bunlar, doğrudan doğruya kişi
ye, Türkiye'de, yurt dışı kuruluşlar için gidecek ki-
ş'ilere, Türkiye'deki aylıklarının ailelerine kalmak için 
verilen kadrolardır ve bunlar öyle kullanılıyor. Kişi 
Almanya'ya gidiyor, orada bizüm vatandaşlarımızın 
din eğitimi ile meşgul oluyor ve sosyal hizmet ya
pıyor, ica'bırida namazlarını kıldırıyor, icabında ce
nazelerini yıkıyor; bu kişiler bu tip hareketlerde bu
lunuyorlar ve orada Kuran okuyorlar veya hatim 
indiriyorlar, (bu tüp hizmetlerde çalışıyorlar ve ora
dan ayrıca cemiyetlerden oradaki masraflarını alı
yorlar, karşılıyorlar. Bu bakımdan bunların derece
lerinin yüksek tutulmasına gerek: yoktur. Derecesi 
yüksek tutulan, birinci, ikinci, üçüncü derecedeki 10, 
20, 20 adet olanlar da doğrudan doğruya kişilerin 
aylıklarına denk olan kadrolardır. Bu kadrolar daha 
önce Yüce Meclise kadar gelmiş ve Millî Eğitim Ko
misyonundan geçmiş bulunan Diyanet İşleri Teşkilat 
Kanununda var iken, Hükümetin bu Tasarıyı geriye 
çekmiş olmasından dolayı da, kişiler muallakta kal
mışlardır; bu kadroların verilmesi zorunludur. Bu 
balcımdan maddeye hatta Bütçe-Plan Komiısyonu-
muzun eklemiş olduğu hususlar da fazladır burada. 
Çünkü, bu hususta illa ve illa elbette ki, Devlet Per
sonel Dairesinden görüş alınacaktır, elbette ki, Ba
kanlar Kurulu kararıyla çıkacaktır, elbette ki orada 
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sınıfı, derecesi, unvanı yazılı olacaktır. Bu bakım
dan endişe edilecek bir husus yoktur, iyi bir hiz
mettir. Bu konuda, arkadaşlarımın acil oylarıyla Ta
sarının kanunlaşması gerektiğini arz eder, hepinize 
saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu. 

Değerli üyeler; madde üzerinde iki önerge var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 1 inci maddesiyle 

istenen 484 adet kadronun sınıf, derece ve unvan
larının belirtilmesi ve bu doğrultuda yapılan tekli
fin değerlendirilmesi içlin, maddenin Komisyonca ge
ri alınmasını arz ve teklif ederim. 

Cahit TUTUM 

Sayın Başkanlığa 
337 Sıra Sayılı Tasarının 1 inci maddesinin (c) 

bendinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve tek
lif ederim. 

Akif ERGtNAY 
«e) Cezaevi ve yurt dışı din hizmetleri ihtiyaç

larında kullanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlı
ğına 484 adedi geçmemek ve sınıf, derece ve adet
lerini Devlet Personel Dairesinin görüşü de alınarak 
Ma'liye Bakanlığının tespit ve önerisi üzerine kadro 
ihdas ve tahsisine Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 

BAŞKAN — En aykırı önerge, Sayın Tutum'un 
önergesidir. 

Sayın Tutum, önergenizle ilgili açıklamada bu
lunmak üzere buyurun efendim. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; kanunî 
kadro sistemine 1970'lerden bu yana resmen geçmiş 
olmamıza rağmen, Sayın Kantarcıoğlu'nun belirttiği 
gibi bir türlü uygulamaya geçememiş olmamızın ha
zin bir göstergesi bu önümüzdeki Yasa tasarısıdır. 

Bendeniz şunu ileri sürüyorum: Eğer kanunî 
kadro sistemine geçmişsek, biz Meclis olarak illa 
geçmemek için direnmelere karşı gelmeliyiz ve ben 
Meclis olarak vereceğim bu hizmetler karşılığında, bu 
hizmetlerin en iyi şekilde gördürülmesi benim ana 
amacım olduğuna göre, bu hizmetlerin en iyi bir 
şekilde yerine getürilmesine elverişli kadroların ade
dini, sınıfını ve unvanlarını apaçık denetlemek ve 
onaylamak zorunluluğunu hissediyorum; Meclisin 
bir üyesi olarak bu zorunluluğu hissediyorum. Eğer 
saygıdeğer Meclisimizin ekseriyeti böyle bir zorun
luluk hissetmiyorlarsa, sadece ekseriyet kararına 
saygı duyarım; ama kişisel görüşüm şudur; Biz bu 

kadroları incelemedik, istedik, bunları bize getirin 
dedik; Bütçe-Plan Komisyonu olarak getirin önü
müze; bunları, bugüne kadar biz Atom Enerjisi Ku
rumu Kanununu da çıkarırken tek tek kadroları in
celedik ve her 'biri hakkında miktarları, 'dereceleri, 
unvanları üzerinde değişiklikler yaptık ve Yüce Mec
lisin onayına sunduk ve kabul gördü. Diyoruz ki; 
«484 adedi»... lütfen, demin okunan o liste (Benim 
hatırladığım kadarına göre Bütçe-Plan Komisyo
nunda tartışılmamıştır) önümüze gelsin, memnuni
yetle üzerinde eğilelim ve onu, bugüne kadar kul
landığımız ölçüleri kullanarak rasyonel hale getire
lim. Ben, Meclisin bir üyesi olarak denetleme fonk
siyonunu, ancak böyle yerine getirebileceğimizi düşün
düğüm için global kadro verilmesine karşı çıktım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye var mı?.. Yok. 

Sayın Komisyonun önerge hakkındaki görüşü
nü rica ediyorum. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; 

Sayın Tutum'un biraz evvel ifade buyurduğu hu
sus gerçektir; benim de biraz evvel Yüksek Heyete 
arz ettiğim kadrolar, talebimiz üzerine daha sonra 
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından resmen tasdik
li olarak gönderilmiştir ve tasdikli olarak gönderilen 
belgeden okudum; zabıtlara geçmesi açısından. 

Ancak, Sayın Tutum'un önergesine katılmamız 
mümkün değil. Şu açıdan mümkün değil efendim: 
Eğer, biz burada bu kadroları Yüce Meclis olarak 
tasdik edecek olursak o zaman kanunun ruhuna ve 
lafzına da aykırı hareket etmiş olunacağı inancını 
taşımaktayım. Zira, Kanun Tasarısının 1 inci mad
desinde, Devlet Personel Dairesinin uygun görüşü 
ve Maliye Bakanlığının da mutabakatı sağlanarak 
kadro ihdas edilecektir. Yüce Meclis 'burada bu ka
rarı verdiği takdirde, o zaman bu iki kuruluşun böy
le bir işlem yapmasına da gerek kalmayacaktır. Bu 
nedenden dolayı, üzülere'k belirteyim Sayın Tutum' 
un bu önergesine katılmamız mümkün değildir efen
dim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşe'kkür ederim Sayın Tokgöz. 
Sayın Şimşek, önerge üzerindeki görüşünüzü ri

ca ediyorum. 
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MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ MÜLA
ZIM ŞİMŞEK — Sayın Başkanım, biz Maliye Ba
kanlığı olarak bu Tasarının Yüce Meclisinize gel
mesinden halberdar değil 'İdik; malumuâliniz, Tasarı 
Yüce Meclisinize ulaştıktan sonra bugün haberdar 
olduk. Devlet Ba'kanlığımız, Hükümet Tasarısı ola
rak sunmakta. Dolayısıyla, metnin hazırlığında ve 
kadro dağılım 'bazında'ki sınıf ve derece itibarıyla da 
hiç göz gezdiremedik. 

Kaldı ki, Yetki Tasarısı doğrultusunda da Hü
kümetimiz bugünlerde kamunun istihdam konusunu 
ve personel düzenini yeniden hazırlama çalışmaları 
içerisinde. O nedenle, biz <bu tip konuyu Bütçe Ya-
samızdaki yer alan hüküm doğrultusunda da, Yetki 
Yasası çerçevesinde oluşturmaktan yanayız; ama şu 
andaki görüşülmekte olan Hükümet Tasarısının bir 
an evvel gerçekleşmesi Yüce Meclisinizce benimse-
niyorsa, biz takdire sunuyoruz Sayın Başkanım. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Evet; önergeye katılmıyorsunuz... 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ MÜLA

ZİM ŞİMŞEK — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeye katılıyorsunuz. 
Sayın Tok'ğöz?.. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; 

Huzurunuzda görüşülmekte bulunan Tasarı bir 
Hükümet Tasarısıdır. Malumuâliniz, Bütçe-Plan Ko
misyonunda ve diğer komisyonlarda olduğu gibi her
hangi bir tasarı veya teklif, teklif sahibinin veya ta
sarı, Hükümet kanadının bulunmasıyla müzakere 
edilmektedir. Hükümet kanadının yanında, Bütçe-
Plan Komîsyonuida ayrıca ilgisi nedeniyle Maliye 

.Bakanlığının temsilcisi de bulunmuştur, Devlet Plan
lama Teşkilatı temsilcisi de bulunmuştur ve onların 
huzurunda konu müzakere edilmiş ve sizlerin yüksek 
huzurlarınıza getirilmiş bulunmaktadır. Bu, bir nok
tada Hükümetin kendi içiride'ki bir sorunudur; bunu 
zabıtlara geçirmek açısından arz etmek istedim. 

Sayın Başkanım, müsaade ederseniz bir diğer nok
taya da değinmek istiyorum. 

Sayın Kantarcıoğlu, konuşmalarında bize destek 
verdiler; kendisine teşekkür ediyorum. Ancak, yanlış 
anlamadıysam; «Bu kadroların karşılığı olan maaşlar, 
Türkiye'de ailelerine kalacak ve yurt dışında görev
lendirildikleri süre içinde de, cemiyetler tarafından o 
görevlilerin finanse edileceği» şeklinde bir ifadede bu
lundular^ 

Bütçe-Plan Komisyonu, tümüyle bu görüş içinde 
değildir; buna tamamen karşıyızdır. Bugün Bütçe-Plan 
Komisyonu bu görüşte olduğu gibi, sanıyorum Yüce 
Heyetimiz de din hizmetlerinin; Devlet eliyle yürü
tülmesinde ve Devletin himayesi altında bulunmasın
da, laik bir anlayış içinde hareket edilmesinde büyük 
bir menfaat görmektedir. Bu görevliler, yurt dışında 
çalışanların statüsünde olacaklardır. Diğer yurt dışı 
görevlilerinde olduğu gibi, hiçbir şekilde maaşları bu
rada kalacak değildir; tavzihen arz ederim efendim. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tokgöz. 
Değerli üyeler; önergeye Komisyon katılmıyor, 

Hükümet Temsilcisi takdire bırakıyor, önergenin dik
kate alınıp... 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 
bir hususun açıklanmasına ihtiyaç var efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, o husus nedir? 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Hükümet Tem

silcisinin önergeyle ilgili olan beyanı ile burada karı
şıklık oldu; Sayın arkadaşımıza tekrar bir soruyla bu
nu tevcih etmek istiyorum. 

'Bu bir tasarıdır, Hükümetten gelmiştir ve Mali
ye Bakanının imzası var; uygun görmüşler. Maliye Ba
kanlığı Temsilcisi arkadaşım, önergeyle ilgili olan 
hususları karıştırdıkları için; bu Tasarıya karşı olma
larına imkân yok. Yani bir yanlışlık oldu, yanlış an
lama oldu; onu arz etmek istedim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Evet; efendim konu şudur : Maliye 

Bakanlığı Temsilcisi bu Tasarının görüşülmesi sırasın
da Komisyondaki çalışmalara katılmamışlardır; konu 
bundan ibarettir. 

Değerli üyeler; Önergenin dikkate alınıp alınma
ması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alınması ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Erginay, önergenizi açıklayacak mısınız?.. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, daha çok re

daksiyondur. Gerçekten esas metinde pek anlam ol
muyor. Ben bunu biraz daha vuzuha kavuşturmaya 
çalıştım, eğer Komisyon uygun bulursa metin o şe
kilde işlem görür. 

BAŞKAN — Komisyonun görüşü, buyurun Sa
yın Tokgöz. 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN
DOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Sayın Erginay'ın vermiş olduğu önerge, gerçekten 
bizim düzenlememizden çok daha yerinde bir düzen
lemedir. Komisyon olarak katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
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MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ MÜLA
ZIM ŞİMŞEK — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evvela, maddenin (c) fıkrası metin 
olarak Sayın Brginay'ın önergesiyle değişiyor ve şöy
le oluyor: «c - Cezaevi ve yurt dışı din hizmetleri 
ihtiyaçlarında kullanılmak üzere, Diyanet işleri Baş
kanlığına 484 adedi geçmemek ve sınıf, derece ve adet
lerini Devlet Personel Dairesinin görüşü de alınarak 
Maliye Bakanlığının tespit ve önerisi üzerine, kadro 
ihdas ve tahsisine Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 

Bu önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 
katılıyorlar, önergeyi kesin oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
miştir. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
bir sorum vardı. 

BAŞKAN — Sayın öney'in bir sorusu vardı, on
dan sonra Sayın Kantarcıoğlu siz sorarsınız.; 

Buyurun Sayın öney. 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım, bu Kanun 
Tasarısı Komisyonumuzdan geçerken, ben de Sayın 
Tutum'un ifade ettiklerine benzer sorulan devamlı 
Komisyonda yöneltmiş ve de cevap alamamıştım. Bu
rada bir kere daha Maliye Bakanlığı Temsilcisi var
ken, sormak istiyordum ki efendim, Diyanet İşleri 
Başkanlığının Bütçe Raportörü de bendim; onun için 
de kadrolarını çok iyi hatırlarım. 5 600 tane boş kad
rosu vardır Diyanet İşleri Başkanlığının. 5 600 tane 
boş kadro varken, bugün 484 tane ilave kadro isten
mesinin cevabını biz alamamışızdır Komisyonda. Bu
nu öğrenmek istemiştim; fakat tabiî oylama geçtikten 
sonra, birinci madde âdeta kabul edilmiş durumdadır. 
Ben yine de Maliye 'Bakanlığı Temsilcisi bunun ceva
bım verecekse, Yüce Meclisin de aydınlanması açısın
dan isabetli olacağı düşüncesindeyim. 

Teşekkür ederim. 

BA$KAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kantarcıoğlu, siz de sorunuzu sorun lütfen. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 

bir yanlışlık oldu. Ya ben ifade edemedim, yahut ar
kadaşlarım yanlış anladılar. Bu kadrolar dolmadığına 
göre uygulama şöyledir : Bir kısım kadro burada maa
şını alıyor, izinli; dışarıda para alıyor arkadaşlarımız, 
halktan toplanan parayı. Bunu önlemek için bu Ka
nun Tasarısı gelmiştir. Esas amaç efendim budur, sa
vunmam da budur. Ters değilim, ben Komisyonu des
tekliyorum. Böyle mi anladılar benim dediklerimi?.. 

BAŞKAN — Yok, hayır; şimdi tam manasıyla an
laşılmış oldu. Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğlu. 

Sayın Öney'in sorusuna bir cevap vermeniz müm
kün müdür?.. Veremezseniz yazılı olarak da bilahara 

'sunabilirsiniz. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ MÜLA

ZIM ŞİMŞEK — Sayın Başkanım, Diyanet İşleri Baş
kanlığı emrine verilen, bugüne kadar kullanılmakta 
olan kadrolar, tahsisli olması nedeniyle filan cami 
müezzini, vaizi olması nedeniyle yurt dışında görev 
veremedikleri üçin ve yurt dışı hizmetlerini yerine ge
tirmek için mutlaka böyle bir kadronun Meclislerce 
görüşülmesinin zarurî olduğu gerekçesiyle gelinmiş idi. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, maddeyi önerge istikametinde bu 

değişiklikle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Üçüncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kuruiu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzeninde lehte, aleyhte söz almak 
isteyen sayın üye?.. Yoktur. Tasarının tümünü kesin 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Değerli üyeler, 9.12.1982 Tarihli ve 2761 Sa
yılı 1983 Malî Yılı Bütçe Kanununun 28 inci Mad
desinin (D) Fıkrasına Bir Bent Eklenmesine ilişkin 
Kanun Tasarısı Danışma Meclisimizce kabul edilmiş
tir, hayırlı olsun 

Sayın Komisyona ve Hükümet Temsilcisine te
şekkür ediyorum. 

5. — Danışma Meclisi Üyesi Şener AKYOL ve 
80 arkadaşının, Adalet Memurlarına Tazminat Ve
rilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve Bütçe-Plan 
komisyonları raporları. (2/33) (S. Sayısı : 176) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler, gündemimizin dör
düncü maddesinde bulunan, Danışma Meclisi Üyesi 
Şener Akyol ve 80 arkadaşının, Adalet Memurlarına 
Tazminat Verilmesine Dair Kanun Teklifi var. Bu 
teklifi görüşmeye başlıyoruz. 

(1) 176 Sıra Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
| eklidir. 
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Komisyon ve Adalet Bakanlığı Temsilcisinin yer
lerini almalarını rica ediyorum. 

Değerli üyeler, bu Teklif Komisyonca reddedil
miştir. Bu itibarla Rapor üzerinde görüşme yapaca
ğız. Raporu okutuyorum. 

(Bütçe - Plan Komisyonu Raporu okundu) 
BAŞKAN — Değerli üyeler, bu geçen yılki Bütçe 

- Plan Komisyonu Raporudur. Yeni Bütçe - Plan Ko
misyonu bu Raporu tekabbül etmıiştir, tezkereleri 
mevcut. Raporun, lehinde, aleyhinde söz vereceğim. 

S. FERİDUN GÜR AY — Sayın Başkan, teklif 
sahibi olarak söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Güray, teklif sahihi olarak 
buyurun siz açıklama yapın, ondan sonra lehinde, 
aleyhinde söz vereyim. 

İki sayın üye, Sayın Parlak ile Sayın Gürbüz ilk 
işareti verdiler. 

ÖZER GÜRBÜZ — Aykırı görüşüm vardı, söz 
hakkımı saklı tutmuştum. 

BAŞKAN — Aleyhte mi konuşacaksınız?.. 
ÖZER GÜRBÜZ — Aleyhte. 

BAŞKAN — Sayın Parlak... 
EVLİYA PARLAK — Raporun lehinde. 
BAŞKAN — iki sayın üyeye söz vermiş oldum. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkanım, bir veya iki 

diye bağlı kalmanız niye tümü üzerinde?.. Tüzüğe uy
gun bir şey değil. 

REMZİ BANAZ — Altı kişi konuşabilir. 
BAŞKAN — Efendim Rapor üzerinde öyle ya

pıyoruz. 
Raporlar üzerinde lehte, aleyhte söz veriyoruz. 
Şimdiye kadar yaptığımız uygulama raporlarla il

gili görüşmelerde lehte, aleyhte söz veriyorduk. 
Buyurun Sayın Güray. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, saygı

değer üyeler; 
Huzurunuza getirilen teklif şanssız bir dönem ge

çirmiştir. Bir yıldan fazla bir zamandan beri günde
me girme sırasını beklemiş ancak şu günde görüşül
mesi kararlaştırılabilmdştir. Hâkim sınıfı dışında ka
lan kâtip, mübaşir, müstahdem ve gardiyan gibi ad
liye personeline gördükleri işin mahiyeti gereği bir 
miktar tazminat ödenmesi konusunu kapsamaktadır. 

Teklif imzaya açıldığında hiçbir ısrar olmaksızın 
81 arkadaşımızın tasviplerini kazanmak suretiyle Baş
kanlık Divanına sunulmuş idi. Bu mağdur kişilerin 
yüreklerine su serpmiş ve aylardır umutla görev ya
pan bu kişiler bir gün kanunlaşır ümidiyle görevle
rini sürdürmüşler idi. 

Gerçekten adliye personeli bu tzaminata layık
tır. Çünkü onlar mesai saati ile bağlı olmaksızın ve 
insan gücünü aşan hacimdeki işleri gün ve saate bağ
lı olmamak kaydıyla yapmalk zorunda olan kişilerdir. 
Zira bütün işlemler bir sonraki oturuma yetiştirilmek 
mecburiyetindedir. Bunu önce amirleri, sonra taraf
lar ve vekilleri ve nihayet adalet müfettişleri denet
lerler. Yüce Heyetinize samimiyetle arz ediyorum, 
istediğiniz saatte istediğiniz adliye binasına gidiniz, 
arzu buyurulursa birlikte gidelim, münasip görür
seniz heyet oluşturulsun, gidildiğinde personelin ne 
kadar kötü şartlar içinde çalıştığını göreceksiniz ve 
orada bir saat bile duramayacaksınız. Adliyelerde 
örgü örmek bir yana, öğle tatilinde bile bir çay ve 
simitlerini yiyemediklerine tanık olacaksınız, Söz ge-
limi nüfus idaresine intikal eden bir işinizin bir iki 
gün sonra yapılması mümkündür, ancak adliyede işin 
geri bırakılması, hatta hatta saatinin geciktirilmesi 
imkânsızdır. Bu personel tatil ve bayram günlerinde 
ve gece saatlerinde de nöbet tutarlar; fakat fazla me
sai ücreti alamazlar. Her biri adliyede uzun emekler 
sonucu yetiştirilirler; fakat daha iyi iş bulurlar ve 
ayrılırlar. Bu durumda işlerin aksamasına neden olur. 
İşin ağırlığı yanında hiçbir özendirici vasfı yoktur. 
Sabahtan akşama kadar daktilo başında söylenenleri 
aynen zapta geçirmek sabır ve maharet işidir. Bozuk 
ve hatalı bir kelime her şeyi altüst edebilir. 

Bu nedenle sayın üyeler, arzımız şudur ki, bu 
teklife müspet oy verip Komisyon Raporunu red-
deddiğinizde şüphesiz Meclisimizden bu Kanun Tek
lifi geçip Millî Güvenlik Konseyine ulaşacak değil
dir, sadece yeniden Bütçe - Plan Komisyonunun gö
rüşme imkânı hâsıl olacaktır. O nedenle Bütçe -
Plan Komisyonu Raporunun reddi doğrultusunda oy 
kullanmanızı diler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Lehinde Sayın Parlak, buyurun efendim. 
HALİL ERTEM — Sayın Başkan, evvelki işler

de hep ddkuz kişi söz almıştı. 
BAŞKAN — Efendim, Rapor bu, tasarı değil. 
FtKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, geçmiş

te böyle bir uygulama olmadı. Rapor hakkında ko
nuşurken hiç sınırlama yoktu. 

BAŞKAN — Yaptık. Rapor, tasarı değil bu, ta
sarı değil; Raporları daima bir lehte bir aleyhte... 
Eğer ısrar ediyorsanız Genel Kuruldan iki lehte, iki 
aleyhte karar alayım öyle uygulayalım. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Hiç sınırlama yoktu, 
böyle kararımız yok. 
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BAŞKAN — Yok, yok, hep lehte... 
HALlL ERTEM — Sayın Başkan, «Allah'a, Pey-

v gambere küfür etme» meselesinde de Adalet Komis
yonu reddetmişti, burada da Rapor üzerinde görüşü
lüyordu, orada dokuz kişi söz almıştı. Sınırlama ol
maması lazım. 

FİKRÎ DEVRİMSEL — Sınırlama yok. 
'BAŞKAN — Değerli üyeler, sayın üyeler ısrar 

ediyorlar, o itibarla iki lehte, iki aleyhte söz vermem 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Genel Kuru
lun kararını aldım, iki lehte, iki aleyhte söz veriyo
rum. 

Buyurun Sayın Parlak. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlar; 
Bütçe - Plan Komisyonu hem geçen yıl, hem de 

bu yıl iki defa görüşüp reddeddiği bu teklifin kamu 
personeli içerisinde yeni bir haksızlığın doğuşunu ya
ratacağından dolayı yerinde bir kararla bir rapor tan
zim etmiş ve Yüce Genel Kurulun huzuruna getir
miştir. 

Değerli arkadaşlarımız elbetteki çalıştıkları ada
let kurumlarındaki fazla mesai sarf ederek gayret 
gösteren diğer personelleri en az ikendileri kadar ko
runmaya muhtaç olduğunu burada dile getirip yasal 
yollarla birtakım haklarını talep etmeleri çok doğal-/ 

dır; ama gerçek yalnız adalet kurumlarında çalışan
ların bu sıkıntıyı çektiklerinde bitmiyor ve böyledir 
gerçek. Bugün sağlık kurumlarında da doktorların 
dışında çalışan diğer personel olmazsa sağlık kuru
munda hizmet verileceğini söylemek herhalde müm
kün değildir. Bugün üçlü öğretim dahi yapan, hatta 
gece öğretimi yapan okullarda çalışmayan diğer per
sonel olmazsa öğretmenin, öğrencinin verimli hizmet 
vermesi mümkün değildir. 

Yine iki yıldır gerek komisyonlarda ve gerekse 
Genel Kurulda Türkiye'nin ekonomik geleceğinin 
düzeltilebilmesi için birçok vergi kanunları görüşül
dü, bütçeler göfüşüldü ve sürekli olarak Maliye Ba
kanı başta olmak 'üzere, diğer ilgili genel müdürleri, 
yetkilileri vergilerin normal toplanabilmesi, maliye 
hizmetinin sağlam yürütülebilmesi, ekonominin dü
zeltilmesi kaliteli memurun ve diğer personelin istih
damına bağlı olduğu 'Söylenir, söylerler gerçek budur. 
Vergi toplayıcıları efendim kalitesizdir, başarılı olan
lar kamu kesiminden özel sektöre kaçmaktadır de
nilmektedir. Bunların tümünün gerekçeleri doğrudur. 
Bunların tümünde kamu kesiminde ödenen aylıkların 

yetersizliğini ifade eden gerçeklerdir. Şimdi tuttuk 
Adalet Bakanlığındaki memurlar hâkimler ve savcı
lar sınıfına benzer bir duruma getiriyoruz. Oldu ola
cak, bana göre bir haksızlığı yapıyoruz, adalet men
supları olarak bunu değerli arkadaşlarımın bilgisine, 
özellikle sunmak istiyorum. Bir de bunlara bir temi
nat daha getirelim; yani hâkimler savcılar için na
sıl bir teminat varsa, tayinleri konusunda da bir te
minat getirelim ki apayrı bir duruma girsinler. 

Bugün ülke gerçeği ekonomiye dayanmaktadır. 
Vergi dairelerinde çalışanlar az mı zaman sarf edi
yorlar?.. Bunlar da cumartesi ve hatta resmen Rad
yo, Televizyon ilan ediyor, cumartesi pazar beyan
name için açıktır. Aldıkları mesai parası acaba çok 
mu yüksek?.. Bunun benzeri birçok kurumu vermek 
mümkündür, 

Sağlık kurumlarında aynı şekilde bir hata işlen
miştir geçmişte Tam Gün Yasası çıkarıldığı zaman 
şahit olduğum örnek şu olmuştur. İlkokul mezunu 
sıtma savaş memurudur. Hiçbir ihtisası yok, bunu 
sağlık personeli gibi değerlendirmişler ve o zamanki 
para ile ilk uygulandığında yanılmıyorsam 11 - 12 
bin lira para alıyordu. Bir il idare şu başkanı duru
mundaki, ki ben şah'sen o zaman çalıştığım zaman al
dığım para 7 bin küsur liraydı. Bu bir çelişkiyi orta
ya koyuyor; yani bir ihtisası varsa evet alsın; ama 
o siitma savaş memuru Tam Gün Yasası çıkarıldığı 
zaman amaç bu değildi, sağlık personelinin gerçek
ten dengeli bir şekilde ülkenin her düzeyinde, her 
şartında çalışmasını sağlamaktı. Bunu sağlamamışız 
belirli bir yanlışlık yapıldı ve zaman geçtikten son
ra bu uygulamadan vazgeçildi. 

Şimdi bütün kamu personeli rejimini düzelten ya
sal çalışmalar yapılırken sadece Adalet BaJkanlığının 
bünyesine bağlı olan kurumlarda çalışan diğer genel 
idare ve yardımcı hizmetlerdekilere % 50 tazminat 
vermek acaba diğer memurlar açısından değerlendir
diğimizde bir dengesizlik değil midir, bir eşitsizlik de
ğil midir?.. Bir rejimi biraz daha yozlaştırmak değil 
midir?.. 'Özellikle bu yönden ele alan Komisyop, Tek
lifi geçen sene de reddetmiştir, bu yıl da Teklifin red
dedilmesinde yarar olduğu kanaatiyle yine huzurunu
za getirmiştir. Teklifin reddedilerek Komisyon Ra
porunun benimsenmesini yüksek takdirlerinize su
nar, teşekkürlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 
Sayın Gürbüz, buyurun efendim. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
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Türk Ulusumuzun büyük özelliklerinden birisi de 
adalet kavramına, adalet duygusuna verdiği önem
dir. Nitekim, yasalarımız, anayasalarımız da bunu 
aynı öneme oranla vurgulamışlar ve hâkim teminatı
nı, hâkim güvencesini getirmişlerdir ve yine hâkim
lere ve o sınıftan sayılanlara diğer memurlardan ay
rı olarak belli "bir tazminat getirilmiştir. Bu, hiçbir 
zaman hâkime bir ayrıcalık tanınması için değil, ulus
ça adalet kavramına verdiğimiz önemin bir devamı 
olarak sayılmıştır. 

Değerli Teklif sahibi arkadaşlarımız da aynı ada
lete verdiğimiz değerin bir devamı olan adaletin yar
dımcı personelinin de maaşlarını bir nebze olsun ar
tırabilmeyi düşünmüşlerdir. 

Geçen yıl Adalet Bakanlığı Bütçesinde bu konu
ya değinmiş Bütçe Raportörü olarak zabıt kâtipleri
nin maaşlarını çıkartmıştım. Raporumda da belirtti
ğim gibi, geçen Bütçeye göre, lise mezunu bir zabıt 
kâtibinin eline 15 060,— lira geçiyordu. Ortaokul 
mezunu zabıt kâtibinin eline 14 978,— lira geçiyor
du. tki yıllık yüksekokul mezunu yazı işleri müdü
rünün eline 1!5 745,— lira geçiyordu. Bu yıl da bu 
katsayıyla bir miktar artırılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yardımcı adalet hizmetini hâkim ve savcının hiz

metinden ayırabilmek çok güçtür. Kürsüde en güzel 
adaleti de verseniz, en güzel kararı da verseniz, bu 
kalemlerde oluşup vatandaşın eline öyle geçecektir. 
Hâk arayan bir vatandaşımız önce kalemlere baş
vurmaktadır. Kalemde adalete güven ya başlamakta 
ya da güvensizlik başlamaktadır. Teklifimizin bir 
amacı budur, tyi personel yetiştirebilmek, adaleti 
kalemlerde iyi personelin eline tevdi edebilmek. Ana-
amaçlarından bir tanesi budur, yoksa diğer memur
lar daha önemsiz görev yapıyorlar, daha az görev 
yapıyorlar değildir amacımız. Sayın Parlak Arkada
şımızın belirttiği gibi, ayrıcalık yaratmak değildir. 
Adalet kavramını bütünlüğü içerisinde düşünebilmek
tir. Nitekim, daha önce konu 1961 '11 yıllarda yine 
yasama kurullarına gelmiş, adalet personeline tazmi
nat hakkı veren 60 sayılı bir Kanun çıkmıştı, yine 
yasama kurullarından aynı önemi vurgulayarak. Yi
ne bunun içerisinde bulunan cezaevi personelimizin, 
cezaevi müdürlerimizin de durumu diğerlerinden iç 
açıcı değildir. Yüksekokul mezunu cezaevi müdürü
nün eline geçen Bütçe yılında 19 730,— lira geçiyor
du ve kademeli olarak gardiyanların eline de daha 
az para geçiyordu. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hürriyetlerini bir ölçüde mahkûmlarla birlikte 

kapı ardına alıp hürriyetlerini de beraber kendi ira
deleriyle kısıtlayan bu personele de biraz fazla ma
aş verebilmek yine bu Teklifin amaçlarından bir 
tanesidir., 

Sayın Güray Arkadaşım da belirttiler; bir yar
dımcı personel kolay yetişmiyor. Bugün işsizlik so
runu sonucu nerede kadro açarsanız hemen doluyor. 
Mahkemelerde de kadrolar doluyor; ancak personel 
yetiştikten sonra bir - iki yıl içerisinde daha uygun 
maaşlı bir yer bulup hemen oraya geçiyor. Çünkü 
hizmet çok ağırdır yüksek malumlarınız olduğu gi
bi. Duruşma kaçta bitiyorsa zabıt kâtibi de o saate 
kadar bekler. Bir trafik olayında gece ya da gün
düz, cumartesi ya da pazar yine orada hâkim ve sav
cı yanında bir yardımcı personel bulursunuz. Yine 
(keşifte, dağda, taşta yine bir yardımcı personel bu
lursunuz. 

Amacımız, ulusça adalet kavramına verdiğimiz 
önemin bir gereği adaletin tümünü şaibelerden, dış 
etkenlerden uzak tutabilmekti. Yargıya kürsü yoluy
la uzanamayanlar kalemlerden uzanmak istemişler
dir, 'kalemlerde adalete gölge düşürmek istemişlerdir. 
Amacımız bunları önlemek, yargıya ulusça verdiği
miz önemi Danışma Meclisimiz olarak vurgulamak
tı, 

Nitekim, Teklif hazırlanışında da 80 küsur arka
daşımız bu amaçla imza atmışlardı. Tekrar değer
lendirmenizi yüksek takdirlerinize saygılarımla suna
rım, 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Sayın Banaz, buyurun. 
REMZt BANAZ — Sayın Başkan, saygıdeğer 

arkadaşlarım; 
Kamu yönetiminde personel rejimi anlatılırken 

ücret sisteminde bazı prensipler ortaya konulmakta
dır. Bir kere ücret önce asgarî geçimi sağlayacaktır. 
işte maaş yelpazesi yeterince açık olacaktır ve bu
nun en önemlisi de eşit işe eşit ücret verilecektir. 
Yani maaş sisteminde bir iç denge bulunması esas
tır. Aslında, Devlet Personel Kanunu çıktıktan son
ra kamu personeli arasındaki en büyük aksaklık bu 
iç dengenin bozulmasından meydana gelmiştir. Hiçbir 
memur «Ben kaç lira alıyorum» diye düşünmemiş
tir, «Neden o o kadar alıyor da ben bu kadar alıyo
rum» zihniyeti içinde personel sistemi altüst olmuş
tur, herkesin gözü başkasının cebinde olacak hale 
gelmiştir, 
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Şimdi bu iç dengeyi altüst edecek bir Tasarıyla, 
bir Teklifle karşı karşıyayız. Önce bu iç denge Ada
let Bakanlığının içinde bozulacak ve sarsılacaktır. 
Şöyle arz edeyim : Hâkimler bugün hiçbir yan öde
me almadan % 75 tazminat almaktadırlar ve bunla
rın % 75 tazminatı vergilendirilerek 'kendilerine 
ödenmektedir. Şimdi bu sayılan kişilere icra dairele
rinde, işte adlî, idarî, askerî yargı mercileriyle icra 
dairelerinde sivil ceza infaz kurumlarıyla tutukevle
rinde görevli personele mevcut personel sistemimize 
göre yan ödeme ödemekteyiz. Bunun yanında bir de 
% 50 ıtazminat verilmesi istenmektedir. O zaman bu
nu toplarsanız brüt maaşının % 75'ini kendiliğinden 
bulur. Bu da hâkim olmaya, savcı olmaya hiç gerek 
kalmadığını, ilkokulu veya ortaokulu bitirip gardi
yan olmak suretiyle bir hâkim maaşını rahatça ala
bilecek sisteme kavuşma amacının güdüldüğünü gös
terir. 'Böyle olunca da, niye hâkim olmaya uğraşa
lım, % 75 tazminat var, burada da hemen hemen 
aynı para, maaşın % 75'ine yakın brüt tazminat 
ödenmektedir. Bir Adalet Bakanlığı içindeki personel 
rejimini böylesine sarsıcı bir durum diğer bakanlık 
personeliyle de karşılaştırdığımız zaman değişik sa
katlıklar yaratacaktır. Mahkeme kâtiplerinin, gardi
yanların ve cezaevi, tutukevinde görevli diğer per
sonelin görevi yanında bir ilköğretim kâtibi de bu
gün 400 tane ilkokul öğretmeninin bordrosunu yap
makta, maaşını taşımakta ve bunun sorumluluğunu 
rahatlıkla yüklenmektedir. Niye bunlara vermiyo
ruz?.. ıSayın Hâkimlerimiz istediği takdirde tapu dai
relerimiz, nüfus dairelerimiz de rahatlıkla cumarte
si, pazar açılmakta, bunlara belgeler ulaştırılmakta
dır. Niye bunlara vermiyoruz?.. Maliye memurları
nın günahı nedir?.. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; 
Şimdi, aynı işi yapan kişiler veya aynı seviyede 

iş yapan kişilerin müşterek düşünülmesi gerektiği ve 
bu konuda dengenin bozulmaması gerektiği inancın
dayım. Bunun için de Hükümet, aslında bütün kamu > 
personelini yan yana düşünerek ıkendisi bir tasarıyla 
gelmeli ve bu iç dengeyi bozmayacak bir sistem ge
tirmelidir. Bu getirilen Teklif, hem Adalet Bakan
lığında kendi iç dengesini bozucu, hem de diğer 'ka
mu personeliyle bu personel arasında büyük ayrıca
lıklar yaratıcı nitelikte gördüğümden Komisyon ra
porunun lehinde oy kullanacağımı, sizlerin de bu yön
de oy kullanmanızın uygun olacağını arz ediyor, he
pinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 

Sayın Devrimsel, buyurun efendim. 
FÎKRÎ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, çok de

ğerli arkadaşlarım; 
Sayın Parlak ve Sayın Banaz arkadaşımızı dinle

dim. 'Mesele, adli personele verilecek olan bu ek taz
minatın diğer devlet personeli arasındaki adaletsizli
ği artıracağı, dengeyi bozacağı yolunda oldu ve de 
kâtiplere biraz ödenek verirsek hâkim maaşına yak
laşacağından artık kimsenin okuyup da hâkim olma
ya pek özenti göstermeyeceğini belirttiler. 

Şimdi bu iş parayla oluyorsa, şimdi öyle oteller 
var ki, bir garson yüzbin lira alıyor; o halde bakan 
olmaya, cumhurbaşkanı olmaya, milletvekili, genei 
müdür olmaya hiç özenmeyelim, garson olmaya her
kes özenir bu iş parayla değerlendiriliyorsa şayet. Ta
biî ki, bu tip meselelerin ölçüsünü, yegane ölçüsünü 
para olarak almanın sakıncalı olduğunu belirtme
me lüzum olmayacak kadar açıktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu Tasarıyı 80 küsur arkadaşımız imzalamışlar

dır; bugün Bütçe Komisyonunda bulunan arkadaş
larımız da imzalamışlardır. Şimdi bu Tasarının esas 
nedeni, (Çok açık söylüyorum) adalet memurlarının; 
bu sözlerim çok değerli arkadaşlarım, meslek taas
subu içinde konuştuğum zannedilmesin; kesinlikle, 
geldiğim meslek grubu adliyeci olmam dolayısıyla 
adalet memurlarını koruyucu bir tavır içinde ve dü
şünce içinde konuştuğumu kesinlikle söylemiyorum, 
o düşüncede değilim. 

Çok değerli arkadaşlar; 
Bugün yeni bir yasa tasarısı hazırlanıp İçişleri 

ve Adalet Komisyonumuza gelmiş; cezaevlerinin 
devriyle ilgili konu. Meseleye karşı çıkanlar var, yan
daş olanlar var. Niçin bu nokta buraya kadar gel
miş?. Türkiye cezaevleri el değiştiriyor; niçin bu nok
taya geldi?. Bunları iyi düşünmek lazım. Cezaevle
rinde devlet otoritesinin bulunmayışından geldi. Ni
çin bulunmadığı?. Cezaevlerinin içine aklı başında 
bilgisiyle cüssesiyle yeteneğiyle cezaevlerinin içine 
devlet otoritesini şefkatiyle, eğitimiyle sokacak nite
likte adam bulamadığımız için geldi. Aynı sıkıntı bun
dan sonra devralacak müessesenin başına da gele
cektir. Eğer bunun içinde, cezaevi içinde güvenliği 
ve eğitimi sağlayacak personele siz gerekli önemi ver
mezseniz; bu önem övücü sözlerle olmuyor, bu önem 
ona gerekli maddî ödeneği vermenizle yetenekli adam 
bulabiliyorsunuz. 

Bugün, çok samimi söylüyorum; uygulamada ba
şıma geldiği için söylüyorum; cezaevinde gardiyanlık. 



Danışma Meclföi B : 109 30 . 5 . 1983 O : 2 

ilanı yapıyorsunuz, öyle insanlar müracaat ediyor ki, 
kendilerinin cezaevine alınması gerekli olan insanlar, 
tutuklu veya hükümlü olarak içeri girmesi gerekli 
nitelikteki insanlar gardiyanlığa müracaat ediyor; 
adam bulamıyorsunuz, yetenekli adam yok. E.. o ni
telikteki bir insanla cezaevi içindeki insanı eğitip top
luma iyi insan olarak salmak mümkün mü?. Onun 
için cezaevlerinin bugün geldiği akibet (ben samimi 
söylüyorum) bu sonuçtan, bundan dolayı gelmiştir 
ve düşünün; ilamsız mahkûm cezaevi içinde; bugün 
diğer meslek gruplarıyla hastanelerdeki hemşirelerle 
mukayese ediyorlar; herhangi bir hastanedeki hemşi
renin veya hastanedeki bir kâtibin bugün teklif edin 
bakalım ki, aynı yerin adliyesinde zabıt kâtibi ola
rak çalışmak istiyorum mu?.. Kesinlikle istemiyor. 
Adliyeye girip biraz kendini yetiştiren bütün perso
nel dışarı kaçmak istiyor. Hiçbir adliye personeli şim
diye kadar, ben ek ücret istiyorum, fazla çalıştırdınız, 
mesai istiyorum diye içinde bulunduğu mesleki amir
lerine kesinlikle en ufak bir direnişte ve tepkide bu
lunmamışlardır. Onun için, adalette gecikme var di
ye sızlanıp duruyoruz başından beri. 

Çok samimî söylüyorum yasalarda ne kadar dü
zenleme yaparsanız yapın dosyalar bir anevvel bite
cek, çabuklaştıracağız diye, eğer adliye personelini 
maddî bakımdan tatmin etmezseniz, bu tatminle be
raber yetenekli personeli ihdasına da gitmezseniz, ya
saların ne kadar çok değiştirirseniz değiştirin, kesin
likle gecikmiş adaleti Türkiye'de önleyemeyeceksiniz, 
adalet hep gecikmiş olarak tahakkuk edecek. Çünkü 
şu adliye mesleği ile uzaktan yakından ilgili olan ar
kadaşlarım bilirler, bir hâkim ve savcı ne kadar ye
teneksiz olursa olsun, eğer kalem personeli yetenek
li ise, teftişlerde hep başarılı görülecektir o kişi; ama 
bir hâkim ve savcı ne kadar yetenekli olursa olsun 
yeteneksiz, işine samimi olarak sarılmamış, işi benim
sememiş bir kalem personeliyle muhatapsa kesinlikle 
onun başarıya ulaşması mümkün değil. Söyle dosya
lar, küçük şeker, sabun çuvallarına konacak hale ge
len bu dosyaların işlemini yapıp, tebligatlarını yapıp 
yerine ulaştırmak tamamen kâtibin işidir. Bunu adım 
adım, bir bir hâkim ve savcının takip etmesi müm
kün değildir. Hakikaten akşamleyin bütün nüfusta 
saat beşte kapı kapanır, maliyede kapı kapanır, bütün 
devlet dairelerinde kapı kapanır; tek zabıta makamla
rıyla adliye makamlarında mesai saatlinden sonra 
ışıklar yanar ve çalışma devam eder. 

Onun için bu meseleyi meslek taassubu içinde 
düşünmeden; ben kabul ediyorum, diğer memurlar

da gayet tabiî bugün verilen ödenekle geçinme sağ
layan bir ödenek düzeyi değildir, her memurda aynı 
durum vardır. 19-20 bin lira maaşla bugün bu perso
nel duruyor, sıkıntıda. Bugün bu rejim içinde bir ağ
rı, bir sızı, bir gürültü, patırtı duymuyoruz; ama 
herhalde takdir edersiniz ki, çok partili demokratik 
düzene geçtiğimiz zaman 15-20 bin lirayla asgari ev 
kirası 10 bin lira 15 bin lira arasında olan bir ülke
de 20 bin lira maaşla siz suskun puskun her gün sa
bahleyin evine gidip gelen ve sızlanmayan, sesini çı
karmayan bir kamu personeliyle karşılaşamayacağız. 
Sıkıntı geneldir, ben kabul ediyorum; ama bu genel 
sıkıntıyı ucundan başlayıp bir nebze düzenleme ilke
sini benimseyip şu hakikaten, önemli konudan buna 
başlarsak, ben yarına da ışık tutacağımız kanısında
yım. 

Bu yolda arkadaşlarımızın, başta 80 küsur arka
daşımızın imzalarını da değerlendirerek olumlu oy 
kullanarak raporun reddini diler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Sayın Ertem, buyurun efendim. 

HALİL ERTEM — Sayın Başkan, Danışma Mec
lisinin seçkin üyeleri; 

43 yıla yaklaşan bir süreden beri yurdumuzun 
muhtelif yerlerinde hâkimlik, cumhuriyet savcılığı 
yapan, Yargıtay üyeliği ve Yargıtay Daire Başkanlı
ğı görevlerinde de bulunan bir arkadaşınız olarak, 
geçim sıkıntısı çeken ve son ümitlerini bu tasarıya 
bağlayan adlî, idarî, askerî yargı mercilerindeki per
sonelin içinde bulunduğu acıklı durumu Yüce Ku
rula arz etmek için söz almış bulunuyorum. îlk önce 
iş durumu hakkında istatistik! bilgi arz etmeme mü
saade buyurulmasını rica edeceğim. 

1981 yılı iş cetvellerine göre adlî yargıda ceza 
mahkemelerinde toplam iş sayısı 2 milyona yakındır. 
Cumhuriyet savcılıklarında toplam iş sayısı 1 914 318 
dir. Hukuk mahkemeler indeki iş miktarı 1 620 518 
dir. tcra dairelerinde bulunan toplam iş sayısı ise 
2 525 155 tir. Görülüyor ki, gelen işler çok fazladır. 

tşleri, diğer meslek müntesiplerine göre çok ağır 
olan ve her yıl yüksek oranda artan, kendilerine tes
lim edilen çok değerli dosyaları namusu gibi koru
yan ve kendilerine verilen beşer takati üstündeki iş
leri başarmak için hayatlarını istihkar içinde çaılşan 
ve fazla mesai ücreti dahi alamayan bu değerli per
soneli başka kurum ve kuruluşlar üstün maddî imkân
lar sağlayarak bulundukları yerlerden koparmakta
dır. Bu tecrübeli personelin yerleri maalesef doldu-
rulamamaktadır. Bu yetişmiş değerli personelin mes-
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teklerinden ayrılmaları çalıştıkları adlî, idarî ve as- I 
kerî yargı mercilerini zayıflatmakta, hatta çalışamaz 
duruma getirmektedir. 

Anayasamızın 7 noi maddesine göre yargı yetki
si Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kulla
nılır. Kalem-i muamelâtı iyi işlemeyen bir mahkeme 
veya hâkim başarılı olamaz. Kalem muamalatmı yü
rüten yazı işleri müdürleriyle yardımcıları, kalem 
şefleri, zabıt kâtipleri, icra dairelerindeki memur ve 
yardımcıları, diğer hizmetlerle infaz 'kurumlarındaki 
personeli görevlerine bağlayabilmek; başarılı çalışma
larında devamllıhğı sağlayabilmek için geçim sıkıntı
larını behemahal gidermek ve onları maddî, manevî I 
yönlerden huzura kavuşturmak şarttır. j 

Çok Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; j 
Mülkün temeli olan adalet ilkesini sağlayan sa

yın hâkimlerimiz yanında, çalışan değerli ve tecrü- I 
beli personelin de adalet hizmetindeki önemli yerini 
görmemezlikten gelemeyiz. Adalet camiasını zayıf
latmamak, bu hizmete olan güven ve saygıyı çoğalt- I 
mak için bu Tasarının Yüce 'Meclisinizce desteklen- I 
meşini; bu nedenlerle Bütçe - Plan Komisyonunun I 
olumsuz raporunun reddini önemle rica eder hepi- I 
nize en derin saygılarımı sunarnu. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertem. 
Buyurun Sayın Tokgöz. I 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan, Danış
ma Meclisinin sayın üyeleri; I 

ıBenden evvel konuşan değerli üye arkadaşları- I 
mız adliye mensuplarının yapmış, oldukları hizmet- I 
leri övgü ile dile getirdiler ve ben sözlerime, bu de- I 
ğerii adliye mensuplarının şu anda yaptıkları hizme- I 
tin her türlü övgünün üzerinde olduğunu söylemekle I 
sözlerime başlamak istiyorum. Bunu bu şekilde ifa- I 
de ettikten sonra, Bütçe - Plan Komisyonu Başka I 
nı olarak huzurunuzda, Komisyonumuz tarafından I 
reddedilen bir Tasarının sizlere iyi gelmeyen yanları- I 
rını ifade etmek istiyorum ve bu konudaki düşünce- I 
lerimi arz edeceğim. I 

Bütçe - Plan Komisyonu fonksiyon itibariyle her I 
şeyden evvel bir denge komisyonudur ve bu fonksi- I 
yonu itibariyle de konuyu mikrodüzeyde değil mak- I 
ro düzeyde düşünmek ve ona göre karar almak du- I 
rumundadır. Sayın Devrimsel, 80 küsur arkadaşımı- I 
zın bu teklifi imzaladıklarını ifade ettiler, acizane, I 
bendeniz de bu teklifi imza eden bir arkadaşınızım; I 
ancak Komisyonda görevli olan bir arkadaşınız ola- I 
rak, maikro düzeyde mesuliyetimizi müdrik olarak | 
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istememe rağmen, maalesef olumlu rey verememiş 
bulunmaktayım. Bu demek değildir ki, bu değerli ar
kadaşlarımızın hizmetlerinin inkârı anlamına gelsin. 

Bu değerli arkadaşlarımız mesailerinin üzerinde 
fevkinde hizmet vermektedirler; sadece onlar mi?.. 
Makro düzeye baktığımız zaman ki, bir değerli ar
kadaşımız nezaket gösterdiler kendi mesleğinden mi
sal vermediler. Bir öğretmen de köyde en kötü koşul
lar içinde hizmet verirken öğrencisine birşeyler öğ-
yalnızca o kararlar için belli bir süre içerisinde Yü-
retmenin çırpınmasıyla hizmet verir ve o hizmeti bit
tikten sonra da bir başka hizmet verir. O hizmet, me
sai saati dışında okuma - yazma bilmeyenlere hiz
met vermektir. Onu bitirir, köy kahvesine çıkar iş
levi vardır; orada vatandaşı eğitmekle onlara bazı 
şeyleri aşılamakla mükelleftir ve bu bilgileri verir. 
Acaba bu arkadaşlarımız kendi hizmetlerinin, mesai
lerinin bittikten sonra hizmet vermiyorlar mı?.. Hep
si vereceklerdir. Adliye mensubu arkadaşlarımız ga
yet tabiî çok büyük hizmetler vermektedirler; ancak 
onlara böyle bir hak tanındığı zaman diğer hizmet 
gruplarının, diğer sınıfların da bu haktan istifade et
mek isteyeceklerini bir an için düşünmemiz gerekir. 

Bu teklif geçen yasama döneminde verilmişti ve 
Bütçe - Plan Komisyonunda reddedilmişti. Bu dö
nemde de yine yeni Bütçe - Plan Komisyonu eski 
verilen kararı aynen benimsemiş bulunmaktadır. 

Bugün şu anda Adliye Bakanlığında görev ya
pan 36 binin üzerinde personel vardır. ıBu persone
lin, eğer bu teklif yüksek tasviplerinizce kabul edil
diği takdirde bütçeye 3 milyar lira civarında bir yük 
getirecektir. Maliye Bakanlığının Temsilcisi huzurla-
rınızdadır, Komisyonumuzda da Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi bu teklif görüşülürken hiçbir şekilde bir 
kaynak gösterememiştir. Müsaadelerinizle zabıtlara 
geçme açısından 1982 Anayasasının 163 üncü madde
sini okumak istiyorum. 

Madde 163. — «Genel ve katma bütçelerle ve
rilen ödenek harcanabilecek miktarın sınırını göste
rir. Harcanabilecek miktar sınırının Bakanlar Kuru
lu kararı ile aşılabileceğine dair bütçelere hüküm ko
nulamaz. 

Bakanlar Kuruluna, kanun hükmünde kararna
me ile bütçede değişiklik yapmak yetkisi verilemez. 

Cari yıl bütçesindeki ödenek artışını öngören de
ğişiklik tasarılarında ve cari ve ileriki yıl bütçelerine 
malî yük getirecek nitelikdeki kanun, tasarı ve tek
liflerinde belirtilen giderleri karşılayabilecek malî 
kaynak gösterilmesi zorunludur.» 
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Değerli arkadaşlarım; 
Maliye Bakanlığı Temsilcisi huzurunuzda, eğer 

getirilmek istenen bu teklife bir kaynak bulabilecek
lerini olumlu olarak ifade ederlerse biz de Komisyon 
olarak bu teklifi tekrar tezekkür etmeyi seve seve ka
bullendiğimizi arz etmek istiyorum. 

Değerli hukukçu arkadaşlarımız kendi meslek 
gruplarına ilgi duyarlar; tabiîdir. Ben, Sayın Devrim-
sel'in ifade buyurdukları gibi, taassup içinde olduk
larını ifade etmek istemiyorum huzurunuzda; ancak 
değerli hukukçu arkadaşlarımızın mesleğe olan aşkı, 
mesleğe olan inancı ve mesleğe olan bir sevgisinden 
kaynaklanan bir duygu ve his içinde burada bu Ka
nun Teklifini savunmalarını doğal karşılıyorum. 

Yüksek takdirleriniz, Komisyonunuza reddi ko
nusunda olduğu takdirde Komisyonunuz tekrar bu 
konuyu tezekkür edecektir* arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tokgöz. 
AHMET SENVAR DOÖU — Sual sorabilir mi

yim Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Tabiî, buyurun. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, di

le getirdiler ki, «3 milyar liralık muhtemel bir yükü 
vardır.» «Anayasanın 163 üncü maddesi açıktır. İle
riye matuf masraf getireceği tekliflerde, tasarılarda 
mutlak surette kaynak göstermek zorunluluğunu 
koymuştur; daha mürekkebi kurumadı. Acaba bu 
Anayasamızın peşin hükmü karşısında bunun bir da
ha tezekküründe Komisyon fayda görür mü, görmez 
mi? Bunu sormak istiyorum tutanaklara geçmesi ba
kımından. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Buyurun Sayın Vardal. 
İSA VARDAL — Sayın Başkan, biraz evvel Sa

yın Ahmet Senvar Doğu arkadaşımız, Anayasanın 
163 üncü maddesinden bahsettiler. Daha geçen gün 
Maliye Bakanlığının 180 küsur milyar liralık karşılık 
gösterilmeden istenilen ek ödeneği de Bütçe - Plan 
Komisyonunuz Anayasanın 163 üncü maddesi hila
fına kabul etti. Acaba böyle bir durum var mı?. 
Ben de onu soruyorum. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Gökçe. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkanım, «Adalet 

mülkün temelidir.» Bu adalet mülkünü kuranlar hâ
kimler ve adliyedeki zabıt kâtipleri ve görevli olan 
kişilerdir. 

Adalet mülkü kurulurken mülkün mimarı ile ta-
şoran arasında bir kopukluk meydana getirilmemeli. 

Her zaman yargı bir bütündür. Yargıyı kâtibinden so
yutlamak, mübaşirinden soyutlamak mümkün ola
maz. Böyle olunca, bugün birin dördüncü kademesi
ne gelen bir hâkim ile adliyede yeni göreve başlamış 
bir zabıt kâtibinin maaşı arasında oran itibariyle ne 
kadar fark vardır ve miktarları nelerdir? Bu hal, ada
let mülkünün taşeronu olan bu kişilerin çalışmaları
nı olumsuz olarak etkilemez mi ve adaletin Türkiye' 
de dağıtılmasında dengesizlik ve uçurum yaratmaz 
mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Evliya Parlak Bir soru sormak istiyorum, müm

kün mü? : '•? ^ 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Parlak. 

EVİYA PARLAK — Sayın 'Başkan; Değerli Ko
misyon Başkanımız, yanlış anlamadıysam son sözle
rinde, «Eğer Maliye Temsilcisi kaynak gösterebilir
se, yeniden inceleyebileceğimizi» ifade ettiler. Halbu
ki biz Komisyonda bu yıl yeniden görüşürken kabul 
ettiğimiz ret gerekçesi, geçen sene Komisyonda be
nimsenen Rapordur ve aynen şu gerekçeyle reddedil
miştir: 

«Kamu personel rejiminin bir bütün halinde göz
den geçirilerek, ülkemizin ekonomik ve sosyal şart
larına uygun bir şekilde yeniden hazırlanması çalış
malarının sürdürüldüğü bir sırada kamu personel re
jiminde münferit olarak yapılacak değişikliklerle ba
zı kurum personeline ücret artışı sağlanması, kurum
lar arasında ve kamu personeli arasında mevcut üc
ret farklılıklarını ve dengesizlikleri daha da artıraca
ğı gibi, yapılmakta olan çalışmaları da zorlaştıracak 
ve aksatacaktır,» gerekçesine dayanıyordu. Sayın Ko
misyon Başkanımız bu gerekçeyi unuttular mı, bunu 
öğrenmek istiyorum? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 
Buyurun Sayın Tokgöz. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANİ 

TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; 

Müsaadenizle Sayın Parlak'ın sualinden başla
mak istiyorum. Biraz evvel konuşmama başlarken. 
Bütçe - Plan Komisyonunun esas fonksiyonunun 
denge komisyonu olduğunu, meselelere bakış açısın-
nın mikro düzeyde değil, makro düzeyde olduğunu 
ve bu nedenden dolayı adliye mensuplarının haklı 
olmalarına karşın, makro düzeyde meseleyi ele alma
sı açısından bu Teklifi benimsemeyip, reddettiğini 
ifade ettim. Sanıyorum bu açık ifadem, değerli arka
daşımın sualine bir cevap teşkil edecektir. 
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Maliye Bakanlığının Temsilcisi, Anayasanın 163 
üncü maddesinin açık hükmüne karşı herhangi bii 
karşılık gösteremediği için, ikinci reddediş sebebi de 
bu olmuştur, bunu da Yüksek Heyete arz etmiş bu
lunmaktayım. 

Dört arkadaşımız sual sordu, sayın arkadaşları
mız sordukları sualleri tekrar ederlerse cevaplandıra
bilirim. 

BAŞKAN — Sayın Doğu bir soru sordu. 

AHMET 'SENVAR DOĞU — Sayın Başkan: 
benim sorum cevaplandı, sorumun cevabını genelde 
ifade ettiler. 

BAŞKAN — ISayın Vardal'ın ve Sayın Gökçe'nin 
son sorusu vardı. 

BÜTÇE - PUAN KOMİSYONU (BAŞKANI 
TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Vardal'ın sorusu
na cevabımı arz edeyim efendim: Önümüzdeki gün
lerde Komisyonumuzun ivedi görüşülmesi talebiyle 
Hükümet kanadından gelen bir Tasarı yüksek huzur
larınızda görüşülecektir. (Bu Tasarı, 1983 Malî Yılı 
Bütçesine 280 milyar 250 milyon liralık bir ek öde
nek talebine ilişkindir. Komisyonumuzda 2 milyar li
ra da bir ek ilave yapılmasıyla 282 milyar 250 milyon 
liralık bir ek ödenek talebi huzurunuzda olacaktır 
ve ivedi olarak görüşülmesi için de Komisyonumuz 
Yüksek Heyetinizden ricada bulunacaktır. 

Bu ek ödenek talebi görüşülürken Sayın Hükü
met, Bütçenin içinde bütçe tekniği itibariyle yapaca
ğı tasarruflarla bir kaynak göstermiştir ve bu kay
nak gösterilmesi nedeniyledir ki, Komisyonumuz bu
na olumlu yaklaşım göstermiştir. Ayrıca, verilen ek 
ödeneğin zaten 240 milyar lirası iç ve dış borçlardan 
mürekkeptir ve 20 milyar lirası iç borçlar, 220 mil
yar lirası da dış borçların ödenmesiyle ilgilidir. Bu
nun âciliyeti vardır ve kaynağı da kendi içinde bu
lunmaktadır. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tokgöz. 
Değerli üyeler; Rapor üzerindeki görüşmeler ta

mamlanmıştır. 

Tekrar bilginizi tazelemek için arz edeyim; Ra
poru kabul ettiğiniz takdirde Teklif reddedilmiş olu
yor, Raporu kabul etmediğiniz takdirde Teklif Ko
misyonca tekrar ele alınmış oluyor. 

Bunu arz ettikten sonra Raporu oylarınıza su
nuyorum. (Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ra
por kabul edilmiştir. 
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6. — 6.1.1982 Tarih ve 2576 sayılı Bölge îdare 
Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahke
melerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanuna 
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarı
sı ve Bütçe - Plan ve Adalet Komisyonu raporları. 
(1/462) (S. Sayısı : 294) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; gündemimizin altıncı 
sırasında bulunan, 6.1.1982 Tarih ve 2576 sayılı Böl
ge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi 
Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısını görüşmeye başlıyoruz. 

İlgili Komisyonun ve Hükümet Temsilcisinin yer
lerini almalarını rica ediyorum.. 

Değerli üyeler; Tasarıyla ilgili Raporun okutul
ması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Raporun okutulmasına ge
rek görülmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Sayın Güray, bilahara Sayın Doğu ve Sayın Tan 
söz istediler. 

Buyurun Sayın Güray. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan; ben 

vazgeçtim. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım, say-

gi değer üyeler; 
İdarî Mahkemeler, Vergi Mahkemeleri ve İdare 

Mahkemeleri olmak üzere, yargı sistemimize 1982 
yılında ilave edilmiş ve böylece yeniden taşrada gö
rev yapmaya başlamışlardır. 

Bilindiği gibi, bundan önce idarî yargı sistemimiz 
sadece Danıştay tarafından yürütülmekteydi. Taşra
da İdare Mahkemeleri kurulduktan sonra, tabiatıyla 
bu mahkemelere İdarî Mahkemelerin kadrosundan 
hâkim atanma gereği duyulmuştur. Yetişmiş hâkim 
bulunmadığı için, idarede başarılı görevler yapan ba
zı kişilerin bu mahkemelere hâkim olarak atanmala
rı ve intibaklarının da yapılması kabul edilmişti. 

İdare Mahkemesi hâkimi olarak atanan görevli
ler, hâkimlik sıfatını iktisap ettiklerinde, bunun ta
biî sonucu olarak birinci derecenin dördüncü kade
mesi ile artı 600 göstergeye hak kazanmakta idiler vs 
görev süreleri emekliliğine yaklaşan veyahut emekli
lik hakkını iktisap eden bu kişiler, birinci derecenin 
dördüncü kademesiyle birlikte 600 göstergesine de 
intibak ettiler. 

«(1) 294 sıra sayılı Basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir.-» 
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Bu suretle bu göreve başlayan İdare Mahkeme hâ
kimleri, bu göstergeyi aldıktan sonra zaman zaman 
bu sefer de emekliliklerini isteyip görevden ayrılma
ya başladılar. Bunların bir kısmının amacı, bu artı 
göstergeyle emekli olup, yüksek emekli maaşına sa
hip olmak idi. Bu nedenle de mahkemelerde bazı ak
saklıklar ve hâkim noksanlığı doğmuş oldu. 

Şimdi, getirilmiş olan Tasarı bir noktada bunu 
önlemekte ve yetişen idare mahkemesi hâkimlerinin 
kısa sürede görevden ayrılmalarını engellemektedir
ler. Eğer bu Tasarı kanunlaşmaz ise, idareden idare 
mahkemesi hâkimliğine geçenler yüksek maaşa inti
bak edip devamlı surette emekli olma yolunu seçerek 
idare mahkemelerinin hâkimsiz kalması, daha doğru
su yeni kurulan bu mahkemelere hâkim yetiştirilmesi 
imkânsız hale gelecektir. 

Bu nedenle, Tasarıya olumlu oy vermeyi karar
laştırmış bulunuyorum. Takdirlerinize sunarım,, arz 
ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Doğu vaz mı geçtiniz?.. 
AHMET SENVAR DOĞU — Arkadaşım söyle

di daha iyisini. 
BAŞKAN — Sayın Tan, buyurun efendim. 
TURGUT TAN — Sayın Başkanım, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 
Sayın Güray'in konuşmasından sonra bazı tered

dütler oldu. Tabiî en geçerli, sağlıklı bilgilerin Hü
kümet tarafından verileceğini düşünerek, gene de ba
zı noktaları dile getirmekte yarar gördüm. 

Şimdi, tabiî ki, yasal düzenlemeler belirli ihtiyaç
lardan kaynaklanır. Bu ihtiyaçları benden önce konu
şan arkadaşım da söyledi. İdarî yargı sistemi içerisin
de, özellikle yeni kurulan bölge idare mahkemeleri, 
ida» mahkemeleri ve vergi mahkemeleri şeklindeki 
zincir içindeki yargıç ihtiyacını gidermek ve mevcut 
yargıçları da görev başında, tutabilmek... 

Şimdi, Tasarının gerekçesinin ikinci fıkrası as
lında sanıyorum bütün gerekçenin özünü teşkil eden 
bir fıkra. Diyor ki, «Ancak idarî yargının yeni ku
rulmuş olması, tüm yurt düzeyinde görev yapacak, 
idarî yargı hâkimine olan ihtiyaç gibi nedenler kar
şısında göreve talip olduktan sonra görevin devamı
nı engelleyici kişisel davranışlara başvurmanın hiç 
olmazsa belli bir süre için önlenmesi gerekmektedir.» 

Şimdi, bu Tasarı Komisyonumuzda; yani Bütçe -
Plan Komisyonunda görüşülürken ben, oradaki tem
silci üyelerden şunu öğrenmiştim. Bu kadar kesin 
ifadeler kullanıldığına göre, bugüne kadar idarî yar

gı hâkimliğine gelip de sözü edilen şekilde ayrılmış 
kimse var mı?.. Bana olmadığı söylendi o tarihte. Hat
ta şu rakamları (Tespit edebildiğim kadarı ile doğru 
ise eğer) verdiler; 905 idarî yargı hâkim kadrosundan 
altı ay geçmesine rağmen 505 kadronun henüz doi-
durulamadığı ve doldurulanlardan da bu gerekçenin 
ikinci fıkrasında ifade edildiği gibi ayrılanın bulun
madığı şeklinde idi. 

Eğer geçen süre içerisinde (Sayın Güray arkada
şımızın da belirttiği gibi) hakikaten böyle ayrılmalar 
olmuş, hizmeti aksatacak şekilde bir gelişme olmuş 
ise, bunun sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek açı
sından Hükümet yetkilisi tarafından burada açıklan
ması gerekmektedir. 

Açıklanmasını istediğim bir nokta da şudur: Bu
nu bir' örnekle açıklamak gerekirse; 1 inci derecenin 
dördüncü kademesinde ve 400 ek gösterge alan bir 
müşavirin, bir bakanlık müşavirinin veya bir kamu 
kuruluşunda çalışan bir müşavirin idare mahkeme
si hâkimliğine girdiğini düşünelim, ve iki yıl bu kişi
nin prim ödediğini düşünelim. Bu kişinin durumu ne 
olacaktır emekli olduğu takdirde?.. Bu getirilen 1 inci 
maddedeki düzenleme ışığında bu da açıklanırsa da 
ha sağlıklı bir karar verebileceğimizi düşünüyorum. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Evet, konuşmalara cevap lütfedecek misiniz Sa

yın Uyguner?... 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI M. FEVZİ 

UYGUNER — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN —Buyurun efendim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI M. FEVZİ 

UYGUNER — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Görüşülmekte olan (Kanun Tasarısı bir ihtiyacın 

ifadesi olarak huzurlarınıza getirilmiş bulunmaktadır. 
Bölge idare mahkemeleri bilindiği üzere yeni kuru
lan adlî yargı organlarıdır ve bunlar yavaş yavaş 
fonksiyonlarını icra etmeye başlamışlardır. 

Ancak, ilk kuruluşta hemen bu mahkemelere hâ
kim temini mümkün olamadığı için ve hâkim yetiş
tirilmesi de zamana mütevakkıf olduğu için, bölge ida
re mahkemelerinin kuruluş kanununa bir geçici mad
de getirilmiştir ve bu geçici madde ile de dört yıllık 
süre için idarî kademelerde muayyen süre görev yap 
mış olan hâkimler bölge idare mahkemesi hâkimle
rine atanmışlardır. 

Bunlar bir bakıma geçici madde hükümlerine gö
re şartlı olarak atanmışlardır. Dört yıl içerisinde ida
re mahkemelerinde başarı sağlayamazlarsa, başarı 
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sağlayamadıkları tespit edilirse bunlar tekrar görev
lerine iade edilmek üzere bölge idare mahkemesi hâ
kimliklerine getirilmişlerdir. 

Şimdi, burada bir dengesizlik ortaya çıkmakta
dır. O da bölge idare mahkemesi hâkimliklerine ata
nan kimseler 1-2 yıl içerisinde veya hemen; yani o 
kadroya iktisap edip ilk maaşına müstehak olduk
tan sonra hemen emekliye ayrılmak gibi bir hak doğ
maktadır kendilerine. iBu da kendilerine 600 gösterge-
lik bir ödenek temin etmektedir. Bu ödenek de emek
li maaşına dahil edileceği için, yüksek maaştan emek
li olmak imkânı sağlamaktadır. 

Şimdi, bu dört yıl için bir göreve getirilmiş olan, 
henüz tecrübe devresinde olan bir bölge idare mah
kemesi hâkimi, bu dört yıllık süre dahi dolmadan 
bir veya iki yıl içericinde zait '600'lük ek gösterge 
hakkını elde ettikten sonra hemen emekli olmak im
kânına sahip bulunmaktadır. 

Bu şekilde emekli olanlar vardır ve bunun ileri
de hızlanması ihtimalleri de mevcuttur. Böyle bir 
davranışta bulunmak şüphesiz hakkın suiistimalidir. 
Hakkın suiistimalini kanunlar himaye etmez, etme
melidir. 

işte huzurlarınıza getirilen bu Kanun Tasarısı bu 
amaçla getirilmiştir. Takdirlerinize arz eder, saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Okutan, ilave edecek bir konu var mı 

efendim?.. 

ADALET BAKANLIĞI TfiMSİLOSt SABA
HATTİN OKUTAN — Sayın Başkan; ilave edecek 
konum yok. Ancak, şu hususu belirteyim. (Bu Bölge 
idare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi 
Mahkemeleri Kuruluş Kanunundan sonra biz 22 yer
de bölge idare mahkemesi, o iller dahilinde 33 idare 
mahkemesi ve 63 tane de vergi mahkemesi kurduk. 
Bunlardan bölge idare mahkemesi başkanlıklarına ta
yin ettiklerimizden sekiz tanesi gitmeden ayrıldı. Bi-
lahara tekrar atamalar oldu ve tümünde de, şimdi ye
ni şekilde bir emeklilik olmamakla beraber, bu tayin 
olan arkadaşlardan dört kişi emekli oldu. 

Buradaki Komisyon Başkanı arkadaşım duruma 
izah buyurdular. Konu şuradan geliyor; geçici 1 inci 
maddeye göre kamu görevlilerinden bir kısım arkadaş
larımızın hâkim sıfatı ile ve ek gösterge ile buraya 
tayin olma hakları bu Kanuna göre getirilmiştir. Bu 
idareden veyahut vergi kanadından ayrı ayrı.» Bun -
lar tabiî hâkim statüsüne geçince otomatikman ek 
göstergeleri de buna göre alıyorlar. 

Sırf bu durumdan yararlanıp hâkimliğe geçip ay
rılmalarını önlemek için, bir de mahkemelerin bu su-
suretle yerleşmesini temin etmek bakımından bunları 
üç yıllık bir süre burada tutma imkânını sağlayan 
bir Kanundur. 

Bu bakımdan olumlu olarak kabul edilirse mem
nun oluruz. Saygılar. 

BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Okutan. 
Değerli üyeler, tümü üzerindeki görüşmeler ta

mamlandı. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.... Kabul 
edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

6.1.1982 Tarih ve 2576 Sayılı Bölge tdare Mahke
meleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri
nin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2576 sayılı Kanuna aşağıdaki ge
çici madde eklenmiştir. 

«EK GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun Ge
çici 1 inöi maddesine göre bölge idare, idare ve vergi 
mahkemeleri başkan ve üyeliklerine atananların göreve 
başladıkları tarihten itibaren iki yıl içinde emeklilik
lerini istemeleri halinde emeklilik işlemleri, idarî yar
gı hâkimliğine atanmadan önce görevli bulundukları 
kurumdaki müktesep hak aylık derece ve kademele
rine idarî yargı hâkimliğinde geçirdikleri süreler ek
lenmek suretiyle bulunacak aylık derece ve kademeler 
üzerinden yapılır, idarî yargı hâkimliğine ait ek gös
tergeler uygulamada dikkate alınmaz.» 

BAŞKAN — 'Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Tutum, Sayın Genç. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI M. FEVZİ 
UYGUNER — Sayın Başkan, bir hususu düzeltmek 
istiyorum : 

Zannederim, değerli Divan Üyesi Arkadaşımız Hü
kümet Tasarısını okudular. Komisyon metninde «İki 
yıl içinde emekliliklerini istemeleri...» değil; «üç yıl 
içinde...» şeklindedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; aslında per

sonel hukukumuzun içinde bulunduğu durumu yansı
tan güzel bir gösterge, güzel bir vesile olduğu için, iki 
kelime ile durumu biraz daha aydınlatmak istiyorum. 
O da şudur : 

Ek göstergenin niteliği üzerinde yeni bir anlayış 
geliyor. Ek gösterge nedir?.. Maaşın bir ekidir ve özel-
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likle bugünkü uygulamada" l'in 4'ünde olanlar için 
müktesep bir haktır. Daha da ötesi, bu ek gösterge 
belli görevlere tahsis edilmiş ek göstergesi olanlar için, 
(Özellikle söylüyorum.) o görevleri işgal edenlere oto
matik olarak verilmiş olan bir haktır. 

Şimdi yeni bir anlayış getirilmek isteniyor. Ek gös
tergeyi alacaksınız; ama maaşın da eki sayılacaktır bu. 
Yalnız emekli olurken belli bir süre bu ek göstergeyi 
almak zorunluluğunu getiriyoruz diyorsunuz. 

Aslında bizim hukukumuzda maalesef düzeltilme
miş bir konu vardır bugün. Saygıdeğer Maliyeciler 
bağışlasınlar; bu kadrolara biz «Gezici kadrolar» ve
yahut «Tramplen kadrolar» yahut özel anlamı ile 
«Hülle kadrolar» diyoruz. Sivil kesimde bugün bu bol
ca kullanılan bir şeydir. Ek göstergeyi bir gün dahi 
alsa, bunu müktesep olarak aldığı takdirde emeklili
ğine sayılmaktadır anladığım kadarıyla. Acaba, böyle 
bir istisna getirerek nereye varmak istiyorlar?.. Sa
dece belli bir personel kategorisine bu şekilde istisnaî 
bir hüküm koymak suretiyle kısıtlama yapmak sorunu 
çözecek midir?.. 

İkincisi, muhterem arkadaşlarım; bir mevkiye gel
miş olanları, daha doğrusu bir mevkiye atanmış olan
ları o mevkide muhafaza etmenin koşulu bu mudur; 
böyle bir negatif tedbir midir?.. 'Ben şunu sorabili
rim; bunlar oradan bir gün durup, niye kaçıyorlar?.. 
Üç gün orada durupda ek göstergeyi alıp «Allaha
ısmarladık» diyenlerin bu davranışlarının motifi, bu 
davranışlarının nedenleri analiz edilmiş mi hiç?.. Bir 
insan neden bir gün kalıpta; idare mahkemesine atan
mış olan, bu kadar saygınlığı yüksek olan bir posta 
atanmış olan bir kimse, iki gün durup nasıl gider, ni
çin gitmektedir? Böyle bir mevkide, saygınlığı yüksek 
olan bir mevkide eleman muhafaza etmenin hukukî 
tedbiri bu olabilir mi efendim?.. 

Binaenaleyh, diğer memurlar için mevcut olan bu 
yolu düzenlemeden, belli bir personel kategorisi için 
bunu düzenlemeye kalkmak acaba isabetli midir?.. Sa
yın Komisyonumuzun bu açıdan bir açıklama yap
malarını ve konuya açıklık getirmelerini istirham edi
yorum. 

Teşekkürler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Genç, buyurun efendim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bilindiği üzere 2576 sayılı Kanunla bölge idare 

mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkeme
leri kuruldu. Tercihan Danıştaydan tetkik hâkimleri 
ve savcılar, vergiler temyiz komisyonu ve itiraz ko-
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misyonunun başkan ve üyeleri, hatta raportörleri bu 
mahkemelere atandılar. 

Biraz önce tümü üzerinde yapılan konuşmalara Sa
yın Komisyon Sözcüsünün verdiği cevapta, «İdare
den gelipte burada iki sene veya üç sene çalışmadan 
görevden ayrılmak bir hakkın suiistimalidir. Hakkın 
suiistimalini de kanun himaye etmez.» buyurdular. 

Sayın üyeler; bizim anladığımız anlamda, böyle 
bir göreve talip olduktan sonra, o göreve gelipte ora
dan emekliye ayrılmak, hiçbir zaman bir hakkın suiis
timali değildir. Ben şahsen böyle kabul etmiyorum. Bu, 
hakkın suiistimali ile ilgisi olmayan bir konudur. Ev
vela bunun izahı gerekir. 

İkincisi; Sayın Tutum arkadaşımız da izah etti
ler. Eğer idare, vergi ve bölge mahkemelerine atanan 
hâkimlerin bu meslekte muhafazaları isteniyorsa, böy
le kanun zoru ile değil de, bu görevi yapacak olan ar
kadaşları burada tutabilecek maddî olanakların ca
zibeli hale getirilmesi gerekir. Aslında kamu görev
leri arasında hâkimlik görevi çok ağır bir görev
dir ve gerçekten de 1961 Anayasamız buna özen gös
termiştir. Bu nedenle de kendisine «Hâkimler Ana
yasası» denilmiştir bile; ama 1982 Anayasası da hâ
kimlere, yaptıkları göreve uygun olarak bir değer 
verilmesi hususunda önemli hükümler getirmiştir. 
Bu itibarla, bu arkadaşları görevde tutmanın en 
önemli yolu, bunların aylık ödeneklerinin hiç olmaz
sa günün şartlarına uygun, serbest çalışmalarını teş
vik etmeyecek bir düzeyde olması lazımdır. 

Yine Komisyon sözcüsü «Buraya tecrübesiz ola
rak geldiler. Hemen gidip emekli olmasınlar...» de
diler. Halbuki sayın arkadaşlar; biliyorsunuz emekli 
mevzuatımıza göre, emekli olabilmek için erkek ise 
25 fiilî hizmet yılını, hanım ise 20 fiilî hizmet yılını 
doldurmak lazım. 20 yılını veya 25 yılını doldurarak 
emekli olan bir arkadaş nasıl tecrübesiz oluyor, onu 
anlayamadım? Kaldı ki, buraya gelen arkadaşlarımı
zın büyük bir kısmı malî konularda çok uzman kişi
lerdir. Eskiden vergi itiraz komisyonu vardı, temyiz 
komisyonu vardı; ben bu arkadaşların büyük bir ke
simini tanıyorum; hepsi de konunun gerektirdiği bilgi 
ve tecrübeye sahip insanlardır. 

Şimdi bu kanunla bunların üç sene görevde tutul
ması amaçlanmaktadır; ama başka gerekçeler buna 
ilave edilmektedir. Asıl amaç, demin de izah ettiğim 
gibi, bunu cazip hale getirmek, bu görevi yapan kişi
leri ücret ve sair güvencelerle burada tutmayı sağla
maktır. 
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Bu Kanun, öteki personel hukuku ile bağdaşma- I 
yan bir hüküm getirmektedir. Gerçi 2576 sayılı Ka- I 
nunun geçici maddesi bunları iki terfi süresinde hâ
kimlik mesleğinde muvaffak olamadıkları takdirde I 
atma imkânı tanımış, diğer kamu görevlerine gön- I 
derme konusunda Hâkimler ve Savcılar Kuruluna bir 
yetki vermiştir; ama o işin başka yönü. Şimdi, nor- I 
mal personel mevzuatında, bir Devlet memuru bir [ 
makama geldiği zaman, bir ay oranın emekli aidatını I 
ödedikten sonra, o aidat onun için müktesep hak olu- I 
yor ve o hak üzerinden de emekli oluyor. Acaba ni
çin bizim hukuk sistemimiz içine yerleşmiş genel bir 
ilkeye aykırı olarak sırf hâkimlik mesleğini intisap I 
etmiş kişiler için istisnaî bir hüküm getiriyoruz; hem 
de üç yıl olarak?.. Hükümet Tasarısında bu iki yıl
dır. Hâkimlerde terfiler bildiğiniz gibi iki yılda olu- I 
yor. Komisyonumuz tutmuş bunu üç yıla çıkarmış. 
Bunun gerekçesi nedir?. Kendi raporlarında izah 
etmemişlerdir. I 

Yine, getirdikleri bu metnin bir tutarsız tarafı 
daha var. 2576 sayılı Kanunun geçici 1 inci madde- I 
sinde buraya atanacak kişiler, Danıştay tetkik hâkim- I 
leri ve Danıştay savcıları... öyle ters bir madde getir
mişler ki, Danıştay tetkik hâkimi zaten hâkimdir, 
savcısı zaten savcıdır. Üç yıl burada çalışmadıkça; 
yani 25 sene hizmet yapmış, (Maddenin anlamına I 
göre yorumluyorum.) idare mahkemesi, vergi mah- I 
kemesi veya bölge idare mahkemesine atanmış, emek- I 
li olmak isterse, atanma tarihinden itibaren oradaki I 
maaşı üzerinden olmayacak da, Danıştaydaki maaşın
dan emekli olacaktır, gibi ters bir sonuç ortaya çıkı
yor. Hiç olmazsa maddeyi buna göre düzenlemeleri 
lazımdı. Mesela denilebilirdi ki, geçici 1 inci mad
denin işte (2/a)... Sonra, Sayıştay raportörleri, uz
man denetçileri var. Bunlar zaten hâkim statüsü için- I 
dedirler. Bunları da burada muaf tutmak gerekir; 
yani, bir kanun tekniğine uymayan bir ifade kulla
nılmış. I 

Yine, (2/a ve f) ondan sonra (3/a) ve Sayıştay 
denetçileriyle ilgili bölümü burada muaf tutabilirdik. 
Mesela, Adalet Bakanlığı teşkilatında hâkim ve sav
cı statüsünde olupta, idare hâkimliği statüsüne ata
nanlar var. Bunları da burada, yani maddenin yazı
lışında hiç almazsa istisna etseydik. Gerçi istisna edil
memek suretiyle yazılması da aynı sonucu doğuruyor; 
ama demin belirttiğim çok acaip bir sonuç doğuyor. I 
Yani maddeyi hiç olmazsa kanun tekniğine uygun I 
bir şekilde yazmak gerekirdi. 1 
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Yine tekrarlıyorum : Hiçbir personel sistemimiz
de olmayan ve idare hâkimliği, vergi hâkimliği ve böl
ge idare mahkemesi hâkimliğine atanmak sanki bir 
suçmuş veya menfî bir durummuş gibi, istisnaî bir 
hüküm getirmek ve personel hukukundaki genel, 
alışılmış bir sistemi ihlal etmek bence, hukuk siste
mimizle bağdaşan bir durum değildir. 

Yine belirtiyorum; burada üç yılını doldurmadan 
bir idare hâkiminin emekliye ayrılmasında hiçbir za
man bir hakkın suiistimali söz konusu değildir. Ya
sa ile verilen bir hakkın kullanılması meselesidir. Yine 
bunların hepsi de bu kollarda mütehassıs arkadaş
lardır. Zaten vergi mahkemesine atanan bir kişi, ver
gi konusunda uzman 'bir kişidir. En azından itiraz 
komisyonu üyesidir, itiraz komisyonu daire başkanı
dır, 'temyiz komisyonu üyesidir, raportörüdür; on
lardan da atananlar var. 25 sene 'bu 'hizmeti yapmış
sa artık bu arkadaşlarımızı tecrübesiz kabul ötme
mek lazım. Kaldı ki, burada «Tecrübeli değildir» 
diye bir gerekçe aramak da bir şey değildir. Yanı 
•bir makama gelmişse bu adam, yasa ile gelmiştir, 
her yönü ile buraya uygundur demektir. Stajyer sta
tüsü gibi bir statüsü de yoktur bunların. 

Bu itibarla, bence getirilen bu madde, genel per
sonel hukumumuza aykırı olduğundan, ben şahsen 
menfi rey vereceğim. 

Saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Komisyonun açıklaması lütfen. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI M. FEV

Zİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; 

Önce Sayın Genc'in konuşmasına ve görüşlerine 
cevap vermek isterim. Sayın Genç dediler M, «Bir 
meslekte, özellikle hâkimlik mesleğinde acemilik dev
resi diye bir şey olmaz. İdarenin belli kademelerin
de veya vergi dairelerinde muayyen bir süre çalışan 
kimse meslekî tecrübeyi edinmiştir. Binaenaleyh, bir 
acemilik söz konusu olmaz. Geldiği yere de aynen 
intibak etmesi lâzım.» 

Şimdi ben bu şeyin cevabını kanun hükmünü 
okumakla vermiş olacağım; daha doğrusu kanunun 
hükmü Sayın Genc'in cevabını veriyor. Bölge idare 
Mahkemeleri, idare Mahkemeleri ve Vergi Mahke
melerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkındaki 6 Ocak 
1982 tarih ve 2576 sayılı Kanunun Geçici Beşinci 
maddesini aynen okuyorum : 

«Geçici birinci maddeye göre mahkeme başkan 
ve üyeliklerine atananlardan mesleğe uyum sağla-
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yamadıkları Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulun
ca tespit edilenlerin Kurulca Başbakanlığa bildiril
mesi üzerine, ek gösterge ve ödenekleri 'hariç olmak 
üzere bulundukları derece ve kademe aylıklarına uy
gun genel veya 'katma 'bütçeye dahil idarelerdeki baş
ka bir göreve atanmaları Başbakanlıkça sağlanır. Bu 
hüküm, atanma tarihinden itibaren ancak iki terfi 
süresi için uygulana'Mlir.» 

Bir defa esas kanun, Bölge İdare Mahkemeleri 
Hakkındaki Kanun bu endişeyi dile getirmiştir. Ya
ni burada bir uyum sağlama süresi; dört yıllık bir 
süre kabul edilmiştir, bu dört yıllık süre içinde ida
renin belli kademesinden veya vergi dairelerinden 
bölge idare mahkemelerinde veya vergi ma'hkemelerin-
de görev alacak arkadaşlarımız için bir süre tanın
mıştır; «uyum süresi» diyor burada. Bu tabiî, uyum 
sağlayıp sağlayamadığı bu mahkemelerde gösterece
ği başarıya 'bağlanmıştır. 

Onun için bu konunun burada tartışmasının ya
pılması artık gereksizdir. Çün'kü mer'i kanunda ye
terli hüküm konulmuştur. 

Şimdi, Sayın Tutum tarafından ileri sürülen so
ruya gelince: Aslında mahkemelerin ve hâkimlerin 
gerek Anayasa içerisinde, gerekse kuvvetlerin ayrılığı 
prensübi içerisinde (yani devlet anlayışı içerisinde) 
ayrı bir yeri vardır. Bu nedenle hâkimler ve savcı
lar için ta bidayetten itibaren muayyen devrelerde 
az veya çok muayyen bir ödenek: verilmesi esası ka
bul edilmiştir ve zamanımıza kadar da uygulana gel
miştir. Bu gün için hâkim ve savcılara verilen öde
nek miktarı maaşlarının % 15 ine yükselmiş vaziyet
tedir. 

Şimdi konumuzla ilgisine gelelim. İdarenin mu
ayyen kademelerinde veya vergi dairelerinde muay
yen müddet çalışmış bir arkadaş çalışır; fakat ek 
gösterge olarak zait 600'ü alamaz. Nihayet onun al
dığı zait 150, 200 veya 300 mertebelerindedir. An
cak, ek 'birinci maddeye göre hâkimlik mesleğine, 
daha doğrusu konumuza göre, 'bölge idare mahke
mesi başkan ve üyeliğine veya vergi mahkemesi baş
kan ve üyeliğine atandığı andan Mbaren hâkimlik 
Statüsüne tabi olarak, ek gösterge olarak 600'ü alır, 
iktisap eder. Kendiliğinden oluyor. Bunu, iyi niyetli 
olmayan bazı meslek ertoa'bının sırf 600 ek gösterge
yi alıp; emekli maaşını 600 ek gösterge üzerinden 
temin etme'k gayretine kapılması da mümkündür. 
Nitekim, Sayın Müsteşarımızın biraz evvel ifade bu
yurduklarına göre, bu yolda işlem yaptıran mahke
me başkan ve üyelerine de rastlanmıştır ve bunun 
zaman gelip hızlanmasından da endişe edilmektedir. 

Düşünelim ki, bir göreve hüsnüniyetle, iyi niyetle 
talip olunur, o görevi yürütmek için. Diğer bir yönü 
de, iyi yinetfe hareket etmeyen; «Mahkemede bir 
üyelik kazanayım, ek gösterge olarak 600 göstergeyi 
iktisap edeyim, hemen emekli olayım ve emekli maa
şım şu kadar fazlalaşsın» şeklinde düşünenler de 
çıkabilir. İşte hakkın sui'istimali dediğimiz böyle bir 
davranış içindir. Yoksa iyi niyetle mesleğe giripte, 
iyi niyetle hizmet icra etmiş ve edecek olanlar için 
hiçbir şey söylenemez. 

İşte getirdiğimiz ek geçici birinci madde, bu gi'bi 
davranışlara engel olmak için getirilmiştir. Bu gibi 
davranışları önlemektedir. Yoksa hüsnüniyetle mes
leğe girip hizmet vermek isteyen, hizmet aşkında, 
şevkinde olanlar için hiçbir şey düşünülemez. O, za
ten normal süresini tamamlar, üç yıllık süreyi de 
tamamlar ve emeklilik hakkını ondan sonra elde 
eder. 

Bilgilerinize arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Buyurun Sayın Tutum; soru. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; Saygıde

ğer Sözcünün verdiği açıklamalar için önce teşek
kür ederim. Yalnız, kendilerine hatırlatacağım kü
çük bir şey olacak. Uyarı niteliğinde bir kanuna dik
kati çekmek istiyorum: Bizim Meclisimizden geçmiş, 
halen Konseyimizde tetkik edilmekte olan ve henüz 
yayımlanmamış bulunan, ek göstergelerin hangi de
recede olursa olsun emeklilikten sayılması ile ilgili 
bir yasa teklifi buradan geçmiş ve halen Konseyde 
tetkik edilmektedir. Binaealeyh, 'bir kimse bir gö
reve atandığında ya görevi için tahsis edilmiş ek gös
tergesi vardır, ya da görevi için tahsis edilmiş ek 
göstergesi yoksa, bulunduğu dereceye tahsis edilmiş 
ek göstergesi vardır; o ek göstergeler kazanılmış hak 
aylığının bir parçası olarak, kazanılmış ha'k olarak 
kabul edilmiştir. 

Şimdi, 'bir gru'ba sosyal güvenlik mevzuatımızda 
ve sosyal güvenlik müessesesinde istisna yaratacak 
böyle 'bir hüküm getirilmesi, demin bahsettiğim biz
den geçen, Meclisimizin onayladığı bir Kanun Tek
lifinin esprisine ne derece uygun düşer? 

Acaba bu konuda ne derler? Teşekkürler. 
BAŞKAN — Sayın Tan, siz de sorun lütfen. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan; aslında tümü 

üzerindeki konuşmamda değinmiştim; çok somut bir 
soru: 1 inci derecenin 4 üncü kademesinde 400 ek 
göstergeli 'bir görevden idarî hâkimliğe gelmiş, 2 yıl 
1 inci derece 4 üncü kademe, 600 göstergeden emek-
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li keseneği ödedi. Bu hükme göre 400 gösterge üze- I 
rinden emekli oldu. Aradaki emekli keseneği ne ola
caktır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Uyguner. 
REMZİ BANAZ — Benim de sorum var Sayın 

Başkan. 
'BAŞKAN — Buyurun Sayın Banaz. 

REMZİ BANAZ — Efendim, benim iki sorum 
var. Birincisi; Sayın Müsteşarımız bu 8 kişinin bu 
idare mahkemelerde göreve başlamadan ayrıldıkla
rını belirttiler. Bu kişiler başka meslek kuruluşların
dan imtihanla alınarak tayin edilen kişiler midir, 
yoksa hâkim sınıfından bu göreve nakledilenler mi
dir? Bunu öğrenmek istiyorum. 

İkincisi : Malulen emeklilik ve ölüm hallerinde 
maddenin uygulaması ne olacaktır? 

Teşekkür ederim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Uyguner. I 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI M. FEV

Zİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; 

Şimdi müzakeresini yaptığımız ek 1 inci madde 
tamamen 3 yıldan evvel emekli olmayı önleyici bir 
hüküm getirmektedir. Bunun dışında ek gösterge
lerin maaşa kalbini veya onun üzerinden emeklilik { 
hakkı sağlanmasıyla ilgili bir hüküm Tasarıda yer 
almamıştır. Bunu, biraz evvel geçici maddesini oku
duğum Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkeme
leri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görev
leri Hakkındaki Kanun getirmiştir. Bu Kanun Kon
seye kabul edilmiştir, çıkarılmıştır ve bugün yürür
lüktedir. Onun için, Sayın Tütum'dan özür dileye- i 
ceğim; bunun münakaşasını 'burada yapmak duru
munda değiliz. 

Sayın Tan'ın sorusuna gelince: 2 yıl ek gösterge
den maaş alacak arkadaşımız bu Kanuna göre ve 
Bü'fcçe-Plan Komisyonunun kabul ettiği metne göre 
3 yıl olarak tespit ediyor ve ondan sonra iktisap et- I 
tiği ek gösterge üzerinden emekli olacak. Eğer bu 
3 yıllık «üreden önce emekliliğini isteyecek olursa, 
o takdirde madde metninde gayet açık hüküm var, 
diyor ki; «...kademelerine idarî yargı hâkimliğinde 
geçirdikleri süreler eklenmek suretiyle bulunacak ay
lık derece ve kademeler üzerinden yapılır. İdarî yar
gı hâkimliğine ait ek göstergeler uygulamada dik- I 
kate alınmaz.» Yani hâkim olduktan sonra iktisap j 

edeceği ek gösterge farkı emeklilik maaşında esas 
olarak alınmayacak, eski müktesebatı; yani hâkim
lik mesleğine geçmeden önceki maaş ve ek gösterge
siyle emeklilik hakkına sahip olacak. Getirilen bu-, 
dur. 

CAHİT TUTUM — Kesintiler ne olacak? 
KAMER GENÇ — Kesintiler iade edilecek mi? 

Bunu soruyor arkadaş... 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI M. FEV
Zİ UYGUNER — Kesintilerin iade edilip edilmeye
ceği hakkında maddede bir şey yok. Bu durumda ke
sintiler elbette ki iade edilmeyecek. Çünkü süre ko
nulmuştur. Bu süreye riayet etmesi mecburiyeti var
dır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Değerli üyeler, bu madde ile ilgili. 
REMZİ BANAZ — Benim soruma cevap ver

mediler Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, belki sorunuza bilahara 

yazılı cevap vereceklerdir Sayın Banaz. 
KAMER GENÇ — Komisyon yazılı cevap ve

remez Sayın Başkan. 
REMZİ 'BANAZ — Teknik bir konu; malulen 

emeklilik ve ölüm hallerine açıklık getirmek lazım
dır. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, cevap vereme
yecek durumda iseler, herhalde ısrarla, ille verin di
yemezsiniz. Bakın, öyle anlaşılıyor. 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SABA
HATTİN OKUTAN — Sayın Başkanım, müsaade 
ederseniz sadece sayın arkadaşıma cevap vereyim. 

BAŞKAN — Sayın Banaz'a siz cevap vereceksi
niz; buyurun. 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SABA
HATTİN OKUTAN — Şimdi, ilk defa atamalarda, 
buyurdukları gibi, 8 arkadaşımız, idarî yargıdan ge
çen 8 arkadaşımızdan bir kısmı başladı, bir kısmı 
başlamadan emekli oldu. Tahmin ediyorum; yani 
kati rakam olarak vermeyim, 4 kişi bilahara ayrıl
mıştır bu Vergi Mahkemelerinden. 

Diğer konu da, Kanunda malulen emekliye ay
rılma ve öîütti halini derpiş etmemiş. Emekliye ay
rılan isteğiyle emekliye ayrılan tabiî... Bu şekilde yo
rumlamak gerekir. 

B'ir de şu hususu yine arz edeyim: Şimdi arka
daşlarımızın hepsi işi başka yönden ele aldılar. Teklif 
yapılırken gerekçesi şu idi: Biz bu mahkemeleri yer
leştirmek istiyoruz; yani gelen kişinin tecrübesinden 
istifade etmek suretiyle... Bunlar 1 sene, 2 sene kal-
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sınlar. Türkiye'nin her yerinde kuruldu. Şöyle bir 
misal vermeyi uygun buluyorum: Van Bölge İda
resi Mahkemesi Başkanlığına biz 3 üncü tayini yap
tık. Çünkü, Van'a gitmek isteyen yok. Biz de isti
yoruz ki, Van yöresinde arkadaşlarımız 2 sene kal
sın, bu mahkemeler yerleşsin. Çünkü, Kanun esasen 
bunların nasıl tayin edileceğini öngörmüş. İleride 
bunlar staj mekanizmasıyla diğer hâkimler gibi ge
lecek. Bu istisnaî durumla gelecekler için sadece 2 
yıl (ki Teklifte öyleydi, bilahara 3 yıl olmuştur) bun
ların tecrübelerinden istifade etmek suretiyle bu kim
seleri bu mahkemelere yerleştirmektir. 

Durumu bu şekilde arz etmiş oldum; teşekkür 
öderim. 

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

Tosyalı'nın bir önergesi var; okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 294 Sıra Sayılı Kanun Tasa

rısının 1 inci maddesinde, ek geçici madde eklenen 
Kanunun yalnız sayısı yazılmış olup, tarihi ve adı 
belirtilmemiştir. 

Bu bakımdan, 1 inci maddenin birinci fıkrası
nın aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Lütfullah TOSYALI 
MADDE 1. — 6.1.1982 tarih ve 2576 Sayılı Böl

ge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi 
Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında 
Kanuna aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir. 

BAŞKAN — Evet, açıklanacak bir tarafı yok, 
değil mi Sayın Tosyalı? Gayet sarih... 

LÜTFULLAH TOSYALI — Üç unsurun yazıl
masında fayda var. Bazen iki unsur da yazılıyor. 
Komisyon hangisini kabul ediyorsa... 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI M. FEV

Zİ UYGUNER — Sayın Başkan; 
Tasarının başlığında zaten bu ifade edilmiştir. 

«6.1.1982 tarih ve 2576 sayılı Bölge İdare Mahke
meleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri
nin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» 
diye başlıkla en geniş şekilde ifade edilmiştir. Bu 
bakımdan madde de başlığın altında ve başlığın esp
risine uygun olarak düzenlendiği için, «2576 sayılı 
Kanuna aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir» şek
linde ifade edilmesinde biz bir sakınca görmedik. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Başlık ve madde hemen bitişik ol
duğu için iki defa tekrarını uygun görmediniz. 

Sayın Tosyalı, siz de lütfen kabul buyurun. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Israrlı değilim Sa

yın Başkan. Meclisin bir prensip kararı vardı; en az 
iki elemanını kullanıyordu efendim; tarih, adı ve sa
yısı. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Yalnız burada Komisyondan soracağım bir konu 

var : Bu Bütçe - Plan Komisyonunun kabul ettiği me
tinde 3 yıl, Hükümet Teklifinde 2 yıl. Hangisidir bu? 
Çünkü muhtelif tarzda 2 yıl, 3 yıl dendi mütemadi
yen; maddeyi oylatmadan evvel hangisinin olduğu
nu kesin olarak... 2 yıl mıdır? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI M. FEV
Zİ UYGUNER — 3 yıl efendim. Biz Bütçe - Plan 
Komisyonunun kabul ettiği metni kabul ettik; 3 yıl 
olarak kabul etmiş bulunuyoruz. Komisyon olarak. 

BAŞKAN — Evet, 3 yıl. 
Sayın Uyguner, siz getirdiğiniz tasarıda «Mad

de 1. —» demişsiniz, «Tasarının 1 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir.» demek sure
tiyle Hükümetin Teklifini kabul etmiş oluyorsunuz, 
getirdiğiniz metinde. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI M. FEV
Zİ UYGUNER — Sayın Başkanım; durum şöyle : 

Bir Hükümet Tasarısı var, bir de Bütçe - Plan 
Komisyonunca kabul edilen tasarı metni var. Yani 
Hükümetçe getirilen tasarı metninde iki yıl, Bütçe -
Plan Komisyonunca getirilen tasarı metninde üç yıl. 
Biz Bütçe - Plan Komisyonunca getirilen tasarı met
nini nazarı itibara aldık ve o süreyi üç yıl olarak ka
bul ediyoruz. 

BAŞKAN — Genel Kurula getirdiğiniz metinde 
aksi söyleniyor. «Tasarının» diyor da, o bakımdan. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI M. FEV
Zİ UYGUNER — «Tasarının» derken... 

BAŞKAN — Evet, Bütçe - Plan Komisyonunda
ki metni... 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI M. FEV
Zİ UYGUNER — Kastediyoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkanım; usul hak

kında bir şey söyleyeceğim... 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkanım; hata ediyor

sunuz. Şimdi bir hususta, usul hakkında konuşmak 
istiyorum. 
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BAŞKAN — Hata etmiyoruz... 
Değerli üyeler... 
KAMER GENÇ — Efendim izah etmek istiyo

rum. 
BAŞKAN — Efendim, söz vermedim. 
KAMER GENÇ — Neden? 
BAŞKAN — Söz vermedim. 
KAMER GENÇ — Rica etsem. 
BAŞKAN — Sayın Genç... 
KAMER GENÇ — Usul hatası yaptığınızı... 
BAŞKAN — Hata yapılmadı Sayın Genç. 

KAMER GENÇ — Ben usul hatası yaptığınız 
kanaatindeyim, siz o kanaatte değilsiniz. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KAMER GENÇ — Şimdi bir defa... 

BAŞKAN — Madde kabul edildi; buyurun. 
KAMER GENÇ — Efendim; ben müdahale et

tim. Burada her üyenin müdahale hakkı vardır. 

BAŞKAN — Efendim, sizin her müdahalenizi 
mutlaka dikkate almak gerekmiyor. 

KAMER GENÇ — Efendim, burada kastım Baş
kanlık Divanını doğru yola getirmek idi. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı doğru yoldadır. 
KAMER GENÇ — Hatalı yoldadır; izah ede

yim. 
BAŞKAN — Hayır, doğru yoldadır. 

KAMER GENÇ — izah edeyim. 
BAŞKAN — Edin efendim. 

KAMER GENÇ — Komisyon Hükümetin Ta
sarısını kabul etmiştir. Hükümet Tasarısında iki yıl 
var. Komisyon 13 tane üyeden teşekkül ediyor. O za
man öyle karar verilmiş. Şimdi Komisyon Başkam 
Komisyon kararının aleyhine çıkıyor bir teklifte bu
lunuyor ve Komisyonca, müzakeresi yapılmadan siz 
de ona göre oyluyorsunuz. Burada usulsüzlük yok 
mu?.. 

BAŞKAN — Yok efendim. 

KAMER GENÇ — Yoksa o zaman sizin yüce 
takdirinize bağlı. 

BAŞKAN — Benim takdirime değil, Meclisin 
takdirine bağlı. Meclis bir karar aldı... 

TANDOĞAN TOKGÖZ — Komisyon Başkan
ları Komisyona niyabeten görev yaparlar. Komisyon 
Başkanı karar verebilir. 

KAMER GENÇ — Veremez, hayır. 

BAŞKAN — Sayın Uyguner, madde kabul edil
diği için artık ayrıca bir söz veremiyorum. Kabul 
edildikten sonra esasen Sayın Genc'e de söz verme
mem gerekirdi; fakat versem de, vermesem de Sayın 
Genç yine görüşecek. 

KAMER GENÇ — Usul hakkında her zaman 
için konuşulur. 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Bu Kanun 1 Temmuz 1982 tari

hinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

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

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

3 üncü maddeyi okutuyorum. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka 
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?. 
Yok. 

Tasarının tümünü kesin oylarınıza sunuyorum 
Kabul edenler... Etmeyenler... 6.1.1982 tarih ve 2576 
sayjlı Bölge İdare Mahkemeleri, idare Mahkemeler 
ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri 
Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı Danışma Meclisimizce kabul 
edilmiştir. 

Hayırlı ve uğurlu olsun. 
Sayın Komisyona ve Hükümet Temsilcisine te

şekkür ediyorum. 
Değerli üyeler; gündemimizde görüşülecek mad

deler var; fakat Hükümet temsilcileri ve komisyon
lara zaten bu süre içerisinde bilgi vermek, haber ver
mek, davet etmek mümkün olmayacağı için, görü
şemiyoruz. 

Bu itibarla 31 Mayıs 1983 Salı günü saat 14.00'te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanına Saati : 18.45 

t>9<i 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

m uncu BİRLEŞİM 

30 Mayıs 1983 Pazartesi 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASİ YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) 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) 

(2) Kamu Görevlileri ile İlgili Mal Bildirimi Ka
nunu Tasarısı ve Adalet ve Malî İşler komisyonları 
raporları. (1/553) (S. Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 
18.5.1983) 

(3) 9.12.1982 Tarihli ve 2761 Sayılı 1983 Malî 
Yılı Bütçe Kanununun 28 inci Maddesinin (B) fık
rasına Bir Bent Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/626) (S. Sa
yısı : 337) (Dağıtma tarihi : 21.2.1983) 

(4) Danışrha Meclisi Üyesi Şener AKYOL ve 
80 arkadaşının, Adalet Memurlarına Tazminat Veril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve Bütçe - Plan 
komisyonları raporları. (2/33) (S. Sayısı : 176) (Da
ğıtma tarihi : 21.9.1982) 

(5) 25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askerî Mah
kemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Madde
lerine Fıkralar Eklenmesine İlişkin Kanun (Tasarısı 
ve Adalet ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/542) (S. Sayısı : 289) (Da
ğıtma tarihi : 6.1.1983) 

(6) 6.1.1982 Tarih ve 2576 Sayılı Bölge İdare 
Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkeme
lerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Bütçe - Plan ve Adalet Komisyonu raporları. (1/462) 
(S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 11.1.1983) 

(7) Danışma Meclisi Üyesi Mehmet AKDEMİR 
ve 71 arkadaşının Sağlık Personeli Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Bütçe - Plan ko
misyonları raporları. (2/32) (S. Sayısı : 297) (Dağıt
ma tarihi: 13.1.1983) 

(8) 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) (Dağıta 
ma tarihi : 27.1.1983) 

(9) Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı ve Ba
yındırlık, Ulaştırma, İmar ve iskân, Turizm ve Ta
nıtma, Adalet ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
komisyonları raporları. (1/116) (S. Sayısı : 397) 
(Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 

(10) Danışma Meclisi Üyesi Tevfik Fikret AL
PASLAN ve 11 arkadaşının, Tababet ve Şuabatı Sanat
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) 

(11) Danışma Meclisi Üyesi Feridun Şakır 
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) 

(12) Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüz
lerin önlenmesi Hakkında Kanun tasarısı ve Ada
let ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları. (1/554) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma ta
rihi : 25.2.1983) 

(13) 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) 



(14) 8.7.1981 Tarihli ve 2487 Sayılı Toplu Konut 
Kanununun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, tmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/615) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

{15) 3 Haziran 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Ma
arif Vekâletine Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Ser
mayesi Hakkında Kanun ile Bu Kanunda Değişiklik 
Vâpan 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) 

(16) Danışma Meclisi Üyesi Kamer GENÇ ve 10 
Arkadaşının 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanu
nunun 39 uncu Maddesine (k) Fıkrası Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (2/68) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma tarihi : 
31.3.1983) 

(17) 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) 

(18) Danışma Meclisi Üyesi Erdoğan BAYIK'ın 
Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Başbakanlık Tez
keresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve Adalet Karma 
Komisyonu Raporu. (3/391) (S. Sayısı 366) (Dağıtma 
tarihi 31.34983) 

(19) 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) 

(20) 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 İşleri ve Kooperatifler 
komisyonları raporları. (1/594) (S. Sayısı : 369) (Da
ğıtma tarihi : 313.1983) 

((21) Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının Si
linmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Mal! İşler ve 
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J Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/497) (S. Sa
yısı : 371) (Dağıtma tarihi : 7.4.1983) 

I (22) Okul Karnelerinin Tekeli Hakkında Kanun 
j Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/643) 

(S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 7.4.1983) 

(23) Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri, Adalet ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar ve iskân, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (1/62) (S, Sayısı : 370) (Dağıt-

I ma tarihi : 8.4.1983) 

(24) 2.6.1941 Tarihli ve 4060 Sayılı Yüzde Beş 
Faizli Hazine Tahvilleri ihracına Dair Kanun ile Ek 

I ve Değişikliklerinin Yürürlükten Kaldırılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Malî işler Komisyonu Ra
poru. (1/631) (S. Sayısı : 376) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1983) 

I (25) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCI-
j 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) 

(26) 26.10.1963 Tarihli ve 357 Sayılı Askerî Hâ
kimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine iliş
kin Kanun Tasarısı ile 26 Ekim 1983 Tarihli ve 357 
Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 2 nci Maddesi
nin Birinci Fıkrasının (D) Bendinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, 
içişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/593, 
1/618) (S. Sayısı : 378) (Dağıltaıa tarihi : 15.4.1983) 

(27) 10.4.1967 Tarihli ve 852 Sayılı Başbakanlık 
Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkın-

I da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
I Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo

ru. (1/641) (S. Sayısı: 382) (Dağıtma tarihi: 15.4.1983) 

ı(28) 647 Sayılı Cezaların infazı Hakkında Kanu
nun Ek Birinci Maddesine 17.3.1982 Tarih ve 2683 
Sayılı Kanunla Eklenen İkinci Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu-
Raporu. (1/645) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi ı 
18.4.1983) 

(29) Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu Tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal işler, Adalet, Malî işler ve Millî 
Eğitim komisyonları raporları. (1/579) (S. Sayısı : 
387) (Dağıtma tarihi : 25.4.1983) 



1(30) 6.11.1981 Tarihli ve 2548 Sayılı Gemi Sağlık 
Resmi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve tktisadî işler, Adalet ve 
Sağlık ve Sosyal işler komisyonları raporları. (1/628) 
(S. Sayısı : 388) Pağıtma tarihi : 26.4.1983) 

(31) İpekböcekçiliği Kanunu Tasarısı ve Adalet, 
Tarım ve Orman, Köy îştleri ve Kooperatifler ko
misyonları raporları. (1/580) (S. Sayısı : 389) (Dağıt
ma tarihi : 26.4.1983) 

(32) Çevre Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma, İç
işleri ve Dışişleri ve Sağlık ve Sosyal işler komisyon
ları raporları. (1/634) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma ta
rihi: 11.5.1983) 

(33) 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Bütçe - Plan ko
misyonları raporları. (1/588) (S. Sayısı : 399) (Dağıt
ma tarihi : 17.5.1983) 

<34) 17.7.1972 Tarihli ve 1612 Sayılı Yüksek As
kerî Şûra'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/676) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1983) 

(35) Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER ve 
21 Arkadaşının, 15.7.1950 Tarih ve 5682 Sayılı Pasa
port Kanununun 25.2.1981 Tarih ve 2418 Sayılı Ka
nunla Değişik 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (2/99) (S. Sayısı : 402; 
(Dağıtma tarihi : 18.5.1983) 

(36) Danışma Meclisi Üyesi Bahtiyar UZUN-
OĞLU ve 9 Arkadaşının, Ticaret Vekâleti Teşkilat 
ve Vazifelerine Dair 3614 Sayılı Kanuna ek 21.6.1943 
Tarih ve 4442 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin 
Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve tktisadî İşler, Adalet ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonlan raporları. 
(2/79) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 20.5.1983) 

(37) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KAflMTARCI-
OĞLU ve 37 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Memur -
lan Kanununa 2595 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici 
9 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ile içtüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme 
Alınma Önergesi ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ru. (2/43) (S. Sayısı : 230'a 3 üncü Ek) (Dağıtma ta
rihi : 25.5.1983) 

(38) 29.6.1956 Tarihli ve 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 1264 üncü Maddesinin Üçüncü Fıkrası 
ile 1404 ve 1406 ncı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/668) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 

(39) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun 12 nci Maddesinin II İşaretli 
Fıkrasına (o) Bendinin Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Bütçe-Plan Komisyonu Raporu. (1/559) (S. 
Sayısı : 414) (Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 

(40) Danışma Meclisi Üyesi Muhsin Zekâi BA-
YER ve 55 Arkadaşının, Millî Parklar Kanunu Tek
lifi ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm 
ve Tanıtma ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Koo
peratifler komisyonlan raporları. (2/92) (S. Sayısı : 
415) (Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 353 

13 . 5 . 1971 Tarihli ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savun

ma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları. (1 /610) 

T. a 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 13. Ocak 1983 
Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1426/01141 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 12.1.1983 tarihinde 
kararlaştınlan «13.5.1971 tarihli ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

GENEL GEREKÇE 

1402 sayıh Kanunun 3 üncü maddesinin (d) bendi değiştirilerek genel güvenlik ve kamu düzeni bakımın
dan zararlı faaliyette bulundukları anlaşılan kişilerden gerekli görülenlerin sıkıyönetim bölgesi içinde yerle
rinin değiştirilmesi, bu bölge içinde belirli yerlere girmelerinin veya yerleşmelerinin yasaklanması, sıkıyöne
tim bölgesi içinde bulunmaları sakıncalı görülenlerin sıkıyönetim bölgesi dışına çıkarılmaları öngörülmekte
dir. 

Ayrıca, sıkıyönetim bölgesi dışına çıkarılanlardan gerekli görülenlerin yerleşebilecekleri yerlerin nasıl 
tespit edileceği belirlenmekte ve bunların beş yıl süreyle bu yerlerde kalmaları zorunlu kılınmakta, ancak, 
İçişleri Bakanlığının izni ile bu süre içinde bu yerlerden çıkmalarının mümkün olabileceği hükme bağlanmak
tadır. 

Sıkıyönetim ilan edilen bölgelerde, sıkıyönetim ilanına neden olan olaylara ilişkin veya sıkıyönetim askerî 
mahkemelerinin el koyduğu herhangi bir suçla umumi ve müşterek amaç içerisinde 'bağlantısı bulunan suçlar 
arasında kaçakçılık suçları da varsa, bunlara ilişkin davalar ile ı(Madde 13) sıkıyönetim ilan edilen yerlerde, 
sıkıyönetim ilanına ve faaliyetlerine ilişkin olarak işlenen ve T. C. K.'nun 403 üncü maddesi kapsamına gi
ren suçlarla 6136 sayılı Kanun kapsamındaki suçlara dair davalara (Madde 15) bakmak görevi, sıkıyönetim 
askerî mahkemelerine aittir. Ancak, kaçakçılık suçlarından yukarıda açıklananlar dışında olmakla beraber, 
«Devletin; siyasî ve malî veya iktisadî veya askerî veya idarî güvenliğini bozacak nitelikteki kaçakçılık» suçla
rının da sıkıyönetim askerî mahkemelerinde niyeti, 1402 sayıh Kanuna 2354 sayılı Kanunla eklenen Ek 4 üncü 
madde ile öngörülmüştür. 

IBu maddedeki suçların nitelikleri kesin kriterlere bağlanmamış olduğundan ve esasen nitelik ve nicelik 
bakımından belli bir kriter konulması da mümkün görülemediğinden, dava konusu fiillerin bu madde kapsa
mında olup olmadığına yargı mercileri karar vermektedirler. Ancak bu güne kadar yapılan uygulamalar so
nunda, değişik değerlendirmeler yapılmış ve dolayısıyla farklı içtihatlar ortaya çıkmıştır. Hâlâ da uygulayıcılaıı 
bağlayıcı, kesin bir içtihat oluşamaraıştır. Esasen, olaylar değişik nitelikte ve nicelikte olduğundan, bağlayıcı 
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bir içtihadın doğmasına da olanak görülmemektedir. Bu durum, kaçakçılık davalarında sık sık görevsizlik karar
ları verilmesine ve dolayısıyle dava dosyalarının yargı mercileri arasında gidip gelmesine ve neticede davaların 
sürüncemede kalmasına, adaletin gecikmesine neden olmaktadır. 

Bu olumsuz durumun ortadan kaldırılıp adaletin süratle tecellisini sağlamak amacıyla; Tasarı hazırlan 
mıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 1402 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (d) "bendi değiştirilerek genel güvenlik ve kamu 
düzeni bakımından zararlı faaliyette bulundukları anlaşılan kişilerden tutum ve davranışları ve faaliyetleriy
le Devletin, kamu düzeni ve kamu güvenliğini sağlaması konusundaki nüfuz ve etkinliğini tehlikeye düşürdük
leri ve bu amaçla alınan tedbirlerin uygulanmasına engel teşkil ettikleri tespit edilenlerden gerekli görülen
lerin de sıkıyönetim bölgesi içinde yerlerinin değiştirilmesi, bu bölge içinde belirli yerlere girmelerinin veya 
yerleşmelerinin yasaklanması, sıkıyönetim bölgesi içinde bulunmaları sakıncalı görülenlerin sıkıyönetim böl
gesi dışına çıkarılmaları öngörülmektedir. 

Ayrıca sıkıyönetim bölgesi dışına çıkarılanlardan gerekli görülenlerin yerleşebilecekleri yerlerin nasıl 
tespit edileceği 'belirlenmekte ve bunların beş yıl süreyle bu yerlerde kalmaları öngörülmektedir. 

Ancak, İçişleri Bakanlığının izni ile bu süre içinde bu yerlerden çıkmalarının mümkün olabileceği hükme 
bağlanmaktadır. 

Madde 2. — Sıkıyönetim Komutanının, nezdindeki askerî mahkemede bakılmasına lüzum görmediği so
ruşturma dosyalarını ilgili adlî mercilere gönderme yetkisi genişletilmekte ve adlî merci olmayan ve fakat 
suç evrakı gönderebilen makamlara da iade etme yetkisi tanımaktadır, örneğin anılan Ek 4 üncü madde 
uyarınca, Millî Savunma Bakanlığınca tespit edilen sıkıyönetim askerî mahkemesinin nezdinde bulunduğu sı
kıyönetim komutanına, diğer sıkıyönetim komutanlıklarına da soruşturma dosyalarını iade etme yetkisi veril
mektedir. 

Halen yürürlükteki hükümlere göre, sıkıyönetim komutanları nezdindeki sıkıyönetim askerî mahkeme
lerinde bakılmasına lüzum görmedikleri soruşturma dosyalarını ilgili adlî mercilere gönderebilmekte ve bu 
mercilerde görevsizlik ve yetkisizlik kararı verememektedirler. Sıkıyönetim adlî mercileri ise bu tür kararları 
verebilmektedirler. tBu nedenle, nasıl ki genel yargı ve sıkıyönetim dışındaki askerî yargı mercileri görevsizlik 
ve yetkisizlik kararı veremiyorsa, sıkıyönetim adlî mercilerinde, komutanlıkça gönderilen bu tür davalarda gö
revsizlik kararı verememelidirler. Bunun sağlanması için Ek 4 üncü maddenin 2682 sayılı Kanunla değişik 
1 inci fıkrası sonuna bir cümle eklenmiştir. 

191'8 'Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ve kaçakçılıkla ilgili diğer kanunların özel hüküm
lerinin sıkıyönetim askerî savcılık ve askerî mahkemelerince de uygulanması anılan Ek 4 üncü maddenin 3 
üncü fıkrası hükmü gereğidir. Bu nedenle, sıkıyönetim adlî üniteleri, birleşebilecek nitelikteki davaları 1918 
sayılı Kanunun 58 inci maddesi gereği olarak birleştirememektedirler. Halbuki irtibatlı davaların birleştirilerek 
görülmesinde, suç vasfının tayini, delillerin bir bütünlük içerisinde değerlendirilmesi bakımından yarar görül
mekle, üçüncü fıkraya bir cümle eklenerek sıkıyönetim askerî savcılıkları ile askerî mahkemelerine, kaçakçılık 
suçları ile ilgili davaların birleştirilmesi olanağı sağlanmıştır. 

Madde 3. — Bu düzenlemeler, geçici madde ile halen sıkıyönetim adlî ünitelerinde olan ve henüz karara 
'bağlanmamış bulunan soruşturma dosyalarına da teşmil edilmiştir. 

Madde 4, 5. — Yürürlük ve Yürütme hükümleridir. 
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T. C. 
Danışma Meclisi 

Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/610 

Sayı : 72 
26 Ocak 1983 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «13.5.1971 Tarihli ve 1402 Sayılı Sıkıyöne
tim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve ıBu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Ka
nun Tasarısı» hakkında Başkanlıkça Komisyonunuz görüşünün alınması uygun görüldüğünden Danışma 
Meclisi İçtüzüğünün 33 üncü ve 36 ncı maddeleri gereğince Kanun Tasarısı hakkında görüşlerinizin Komis
yonumuza bildirilmesini saygılarımla rica ederim. 

Aydın TUĞ 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 

Komisyonu Başkanvekili 

T. C. 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/610 
Karar No. : 55 

Adalet Komisyonu Rapora 

9 Şubat 1983 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonunuza havale edilmiş bulunan «13.5.1971 Tarihli ve 1402 Sayılı Sıkıyöne
tim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Ka
nun Tasarısı» hakkında Komisyonumuzdan görüş bildirilmesi istemini havi 26.1.1983 gün ve 72 sayılı yazı
nız gereğince adı geçen Kanun Tasarısı Komisyonumuzca ilgili Bakanlık Temsilcilerinin de katılmasıyla 
incelenip görüşüldü. 

Tasarının tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı, gerekçesi uygun görülerek tasarı Bakanlar Kurulundan 
gelen şekliyle aynen oybirliği ile kabul edildi. 

Raporumuz saygıyla arz olunur. 

Rıfat BAY AZIT 
Başkan 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Necip BİLGE 
Üye. 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

M. Fevzi UYGUNER 
Başkanvekili 

Yavuz ALTO? 
Üye 

Halil ERTEM 
Üye 

Bulunamadı 

Beşir HAMİTOĞULLARI 
Bulunamadı 

Üye 

Enis MURAT OĞLU 
Sözcü 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

Bulunamadı 

Halil GELENDOST 
Üye 

Ömer Adnan OREL 
Üye 
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Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
T.C. 

Danışma Meclisi 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 10 Mart 1983 

Esas No. : 1/610 
Karar No. : 30 

DANIŞMA MECLtSt BAŞKANLIĞINA 
13.5.1971 Tarihli ve 1402 Sayılı 'Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 

Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve gerekçesiyle konuya ilişkin Adalet Komisyonu ra
poru, ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katılmaları ile Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Tasarının tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı. 
Tasarıda; genel güvenlik ve kamu düzeni bakımından zararlı faaliyette bulundukları anlaşılan kişilerden 

gerekli görülenlerin sıkıyönetim bölgesi içinde yerlerinin değiştirilmesi, bu bölge içinde belirli yerlere girmele
rini veya yerleşmelerinin yasaklanması, sıkıyönetim bölgesi içinde bulunmaları sakıncalı görülenlerin sıkıyö
netim bölgesi dışına çıkarılmaları hükme bağlanmakta ve sıkıyönetim bölgesi dışına çıkarılanlardan gerekli 
görülenlerin yerleşebilecekleri yerlerin nasıl tespit edileceği belirlenerek bunların beş yıl süre ile bu yerlerde 
kalmaları zorunluluğu getirilmiştir. Ancak İçişleri Bakanlığının izni ile bu süre içinde bu yerlerden çıkmala
rının mümkün olabileceği öngörülmektedir. 

Ayrıca, sıkıyönetim komutanının, nezdindeki Askerî 'Mahkemede bakılmasına lüzum görmediği soruşturma 
dosyalarının ilgili adlî mercilere gönderme yetkisi genişletilmekte dolayısıyla görevsizlik ve yetkisizlik kararı 
veremeyen genel yargı ve sıkıyönetim dışındaki askerî yargı mercileri yanında sıkıyönetim adlî mercileri de, 
komutanlıkça gönderilen davalarda görevsizlik karan vermeyeceklerdir. 

IBundan başka tasarıda; sıkıyönetim askerî savcılıkları ile askerî mahkemelerine kaçakçılık suçları ile ilgi
li davaların birleştirilmesi imkânı sağlanmış ve bu düzenlemeler halen sıkıyönetim adlî mercilerinde olan ve 
henüz karara bağlanmamış bulunan soruşturma dosyalarına da uygulanacağı öngörülmektedir. 

Tasarının gerekçesi mevzuatta bulunan bir takım boşlukları doldurması bakımından komisyonumuzca olum
lu bulunmuş ve maddelere geçilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü satırında yer alan «ve» bağlacı kaldırılarak bunun ye
rine «.» konulmuş ve madde bu hali ile benimsenmiştir. 

Tasarının ikinci maddesinde yer alan ......birinci ve ikinci fıkraları arasına bir fıkra, üçüncü ve dördüncü 
fıkraları arasına bir fıkra eklenmiş » tabirindeki «bir» kelimeleri çıkarılarak yerlerine «aşağıdaki birinci 
fıkra» ve «aşağıdaki ikinci fıkra » ibareleri konulmuş ve madde bu şekli ile kabul edilmiştir. 

Tasarının üçüncü maddesi ile eklenen ek geçici altıncı maddenin madde numarası madde metninin başı
na yazılarak madde bu hali ile benimsenmiştir. 

Tasarının dördüncü ve beşinci maddeleri iBakanlar Kurulundan gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile sunulur., 

Eşref AKINCI Abdullah Asım İĞNECİLER Aydın TUĞ 
Başkan Başkanvekili Sözcü 

Toplantıda bulunamadı 
Necdet GEBOLOĞLU Avni MÜFTÜOĞLU Remzi BAN AZ 

Bu raporda sözcü Kâtip Üye 
Üye 

Ender CİNER İsmail Hakkı DEMİREL Ali DİKMEN 
Üye Üye Üye 

Toplantıda bulunamadı 
Adnan ERSÖZ Lâmi SÜNGÜ Namık Kemal YOLGA 

Üye Üye Üye 
Halit ZARBUN 

Üye 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

13.5.1971 Tarihli ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 3 üncü maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«d) Kamu düzeni, devlet kuvvetleri, kişi hürriyeti, kamu selameti aleyhine işlenen cürümlerle, adam 
öldürmek veya kişilere karşı müessir fiilde bulunmak suçlarından hükümlülüğü bulunanlardan veya genel 
emniyet gözetimi altında olanlardan yahut sıkıyönetim bölgesinde belirli bir ikametgâhı olmayanlardan veya 
diğer şüpheli olan yahut genel güvenlik ve kamu düzeni bakımından zararlı faaliyette bulundukları anlaşı
lan kişilerden gerekli görülenlerin sıkıyönetim bölgesi içinde yerlerini değiştirmek veya bu bölge içinde be
lirli yerlere girmelerini veya yerleşmelerini yasaklamak, sıkıyönetim bölgesi içinde bulunmaları sakıncalı gö
rülenleri de, sıkıyönetim bölgesi dışına çıkarmak» 

«Bu hüküm gereğince, sıkıyönetim bölgesi dışına çıkarılanlardan gerekli görülenlerin yerleşebilecekleri 
yerler, Sıkıyönetim Komutanının istemi üzerine, içişleri Bakanlığınca belli edilir ve bunların yerleştirildikleri 
tarihten itibaren beş yıl süre ile bu yerlerden çıkmaları içişleri Bakanlığının iznine bağlıdır.» 

MADDE 2. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununa 2354 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 4 üncü Maddenin 
2682 Sayılı Kanunla değişik 1 inci ve 2 nci fıkraları arasına bir fıkra, 3 üncü ve 4 üncü fıkraları arası
na bir fıkra eklenmiş, 4 üncü ve 5 inci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu mahkemeler, adliye mahkemelerinin görevli olduğundan bahisle görevsizlik kararı veremezler.» 
«Ancak, 353 Sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 18 ve 137 nci mad

deleri hükümlerine göre bu davalar birleştirilerek görülebileceği gibi, birleştirilen davaların her zaman ay
rılmasına da karar verilebilir.» 

«Nezdinde birinci fıkraya göre Millî Savunma Bakanlığınca tespit edilmiş Sıkıyönetim Askerî Mahke
mesi bulunan Sıkıyönetim Komutanı, anılan fıkrada belirtilen suçlara ilişkin soruşturma ve davalardan bu 
mahkemede bakılmasına lüzum görmediklerini ilgili makam ve adlî mercilere gönderebilir.» 

«Dördüncü fıkraya istinaden soruşturma dosyasının gönderildiği makam dosyayı geri çeviremeyeceği 
gibi, adlî merciler de görevsizlik ve yetkisizlik kararı veremezler. Bu şekilde gönderilen soruşturma dosyalan 
hakkında bu kanun hükümleri uygulanır» 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

13.5.1971 Tarihli ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu 
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve bu Kanuna 
Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının birinci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının ikinci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

13.5.1971 Tarihli ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun 3 üncü maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

«d) Kamu düzeni, devlet kuvvetleri, kişi hürri
yeti, kamu selameti aleyhine işlenen cürümlerle, adam 
öldürmek veya kişilere karşı müessir fiilde bulunmak 
suçlarından hükümlülüğü bulunanlardan veya genel 
emniyet gözetimi altında olanlardan yahut sıkıyöne
tim bölgesinde belirli bir ikametgahı olmayanlardan 
veya diğer şüpheli olan yahut genel güvenlik ve ka
mu düzeni bakımından zararlı faaliyette bulunduk
ları anlaşılan kişilerden gerekli görülenlerin sıkıyö
netim bölgesi içinde yerlerini değiştirmek veya bu 
bölge içinde belirli yerlere girmelerini veya yerleş
melerini yasaklamak, sıkıyönetim bölgesi içinde bu
lunmaları sakıncalı görülenleri de, sıkıyönetim böl
gesi dışına çıkarmak» 

«Bu hüküm gereğince, sıkıyönetim bölgesi dışına 
çıkarılanlardan gerekli görülenlerin yerleşebilecekleri 
yerler, sıkıyönetim komutanının istemi üzerine, İçiş 
işleri Bakanlığınca belli edilir. Bunların yerleştiril
dikleri tarihten itibaren beş yıl süre ile bu yerlerden 
çıkmaları İçişleri Bakanlığının iznine bağlıdır. 

MADDE 2. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu
na 2354 sayılı Kanunla Eklenen Ek 4 üncü madde
nin 2682 sayılı Kanunla değişik 1 inci ve 2 nci fık
raları arasına aşağıdaki birinci fıkra, 3 üncü ve 4 
üncü fıkraları arasına aşağıdaki 2 nci fıkra eklenmiş, 
4 üncü ve 5 inci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Bu mahkemeler, adliye mahkemelerinin görevli 
olduğundan bahisle görevsizlik kararı veremezler.» 

«Ancak, 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kurulu
şu ve Yargılama Usulü Kanununun 18 ve 137 nci 
maddeleri hükümlerine göre bu davalar birleştirile
rek görülebileceği gibi, birleştirilen davaların her za
man ayrılmasına da karar verilebilir» 

«Nezdinde birinci fıkraya göre Millî Savunma 
Bakanlığınca tespit edilmiş Sıkıyönetim Askerî Mah-
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 3. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununa aşağıdaki ek geçici 6 ncı madde eklenmiştir. 
«Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, Sıkıyönetim Askerî Savcılıklarına veya Sıkıyönetim As

kerî Mahkemelerine intikal etmiş ve henüz karara bağlanmamış kaçakçılık suçları hakkında da bu Ka
nun hükümleri uygulanır» 

MADDE 4. — B u Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B, ULUSU 

Devlet Bak. Başbakan Y. 
Z. BAYKARA 

Devlet Bakanı 
S. R. PASÎN 

Dışişleri Bakanı 
/. TÜRKMEN 

Ticaret Bakanı 
K, CANTÜRK 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. ÖZBEK 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. EVLİYAOĞLU 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. ÖZTRAK 

Adalet Bakanı 
C. MENTEŞ 

Maliye Bakanı 
A. B. KAFAOĞLU 

Devlet Bakam 
M, GÜNEŞ 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H, BAYÜLKEN 

Milli Eğitim Bakam 
H. SAĞLAM 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. K1LIÇTURGA Y Prof. Dr. A. BOZER 

12.1.1983 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M, N. ÖZDAŞ 

İçişleri Bakanı 
S. ÇETİNER 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. ÖNALP 

, Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. AYSAN 

Çalışma Bakanı 
Prof.Dr.T.ESENER 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M. TURGUT F, İLKEL 

İmar ve İskan Bakanı Köy. İşleri ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakanı 
Prof. Dr. A. SAMSUNLU M. R. GÜNEY V. ÖZGÜL 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. $İDE 
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(Adalet Komisyonunun Kaıbul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Tasarının üçüncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının dördüncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının beşinci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

• * m 

(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

kemesi bulunan sıkıyönetim komutanı, anılan fık
radan belirtilen suçlara ilişkin soruşturma ve dava
lardan bu mahkemede bakılmasına lüzum görmedik
lerini ilgili makam ve adlî mercilere gönderebilir.» 

«Dördüncü fıkraya istinaden soruşturma dosya
sının gönderildiği makam dosyayı geri çeviremiye-
ceği gibi adlî mercilerde görevsizlik ve yetkisizlik 
kararı veremezler. Bu şekilde gönderilen soruşturma 
dosyaları hakkında bu kanun hükümleri uygulanır.» 

MADDE 3. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu
na aşağıdaki ek geçici 6 ncı madde eklenmiştir. 

EK GEÇİÇÎ MADDE 6. — Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce, Sıkıyönetim Askerî Sav
cılıklarına veya Sıkıyönetim Askerî Mahkemelerine 
intikal etmiş ve henüz karara bağlanmamış kaçak
çılık suçları hakkında da bu Kanun hükümleri uy
gulanır. 

MADDE 4. — Tasarının dördüncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının beşinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

m »« 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 289 

25 . 10 . 1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu 
ve Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine ve Bazı Maddelerine Fıkralar Eklenmesine İlişkin Kanun Ta
sarısı ve Adalet ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonla

rı Raporları. (1 542) 

TC 
Başbakanlık 5 Kasan 1982 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : K K. T. D. 18f 101*1357/06650 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Mfllî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 25.10.1982 tarihinde 
kararlaştırılan «25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılatma Usulü Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı MaddeleHlne Fıkralar Eklenmesine tfişkin Kanun Tasansı» ile 
gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda 2376 sayılı Kanunla değişiklik 
yapılarak bazı davalarda tek hâkütne yargılama yapıma olanağı tanınmıştır. Aıynca Sıkıyönetim Mahkemelerin
de açılan çok sanıklı davaların görülmesi sırasında davayı uzatıcı sorunlarla karşılaşılmıştır. 

Gerek 2376 sayılı Kanunla getirilen bazı yenilikleri tamamlamak, gerekse askerî mahkemelerin ve özellik
le sıkıyönetim mahkemelerinin daha hızlı ve etkin çalışabilmesi ile uygulamada görülen diğer sakıncaların 
giderilmesi amacıyla Tasarı hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2301 sayılı Kanunla değişik 18 inci maddesi uyarınca, 
sıkıyönetim komutanlıkları nezdindeki askerî mahkemeler 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama 
Usulü Kanununun savaş hal hükümlerini uygulayabihnektedirler. 

Bu nedenle, sıkıyönetim askerî mahkemeleri anılan Kanunun 52 inci maddesinin son fıkrasının verdiği yet
kiye dayanarak, tesis ettikleri kararların ve bazı duyuruların televizyon aracılığı ile yayınlanmasını talep et
mektedirler. Bu uygulama televizyon haberlerinin haber niteliğini kaybetmesine ve daha önemlisi kamu
oyunda olumsuz düşüncelerin oluşmasına neden olabilmektedir. Bu tür uygulamaların önlenmesi veya hiç ol-
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mıazsa azaltılması amacıyla mahkemelere bir genelge gönderilmesine de olanak bulunamamaktadır. Zira böyle 
bir genelge Anayasamıza ve mahkemelerin bağımsızlığı ilkesine aykırı olacaktır. Bu nedenle askerî adlî mer
cilerce verilecek kararların komutanlığa gönderilmesi ve komutanlıkça infaz ediltmeslini sağlayacak şekilde 
Kanunun anılan maddesinin son fıkrasında değişiklik yapılması düşünülmüştür. Bu suretle askerî mahkeme
lerin kararlan ile yayın organlarının kapasiteleri komutanlıkça incelenecek ve kararların en uygun yayın araç-
.arı ile infaz edilmesi yoluna gidilebilecek ve yukarıda zikri geçen sakıncalar önlenmiş olacaktır. 

Madde 2. — 353 sayılı Kanunun 75 inci maddesi gereğince sanık da tutukluluk halinin incelenmesini is-
teyebilmektedir. Bu takdirde askerî savcının mutlaka olumsuz görüş ile istemi askerî mahkemeye göndermesi 
gerekmektedir. Askerî Mahkeme sanığın istemini reddederse sanık buna itiraz edebildiği halde, lehinde ka
rar verilirse askerî savcı ve nezdinde mahkeme kurulan kıt'a komutanı veya askerî kurum aimiri itiraz edeme
mektedir. Yeni düzenleme ile askerî savcıya sanığın lehinde de görüş verme olanağı verildiği gibi, soruştur
manın selameti bakımından tutuklu kalması gereken bir sanığın mahkemece salıverilmesi halinde askerî savcıya 
ve nezdinde mahkeme kurulan kıt'a komutanı veya kurum amirine itiraz hakkı tanınmak suretiyle salıverilme 
kararı yargı denetimine tabi kılınmış olmaktadır. 

Madde 3. — Hazırlık soruşturması aşamasında müdafiin soruşturmaya ait evrak ve belgeleri incelemesi, 
sıkıyönetim askerî savcılıklarının çalışmalarını engellemekte, soruşturmaların gizliliğini ihlal etmekte ve so
ruşturmaların uzamasına neden olmaktadır. Savaş halinde davaların süratle neticelendirilimesi kamu düzeni
nin biran önce teessüsü bakımından önem arz ettiğinden sadece bu hale münhasır olarak bir kısıtlamaya gi
dilmiştir. 

Madde 4. — 2376 sayılı Kanunla 353 sayılı Kanunda yapılan değişiklik sonucu bazı davalarda tek hâkim 
yargılama yapmaya yetkili kılınmıştır. İstinabe yoluyla tanık ve bilirkişi dinlenilmesinde ise mutlaka mahke
me kurulunca ifade alınması gerekmektedir. Hükülm vermeye yetkili olan tek hâkimin istinabe yoluyla tanık ve 
bilirkişi dinlemesinde hukukî bir sakınca bulunmamaktadır. Bu değişiklik sonucu mahkeme heyetini toplamak 
gerekmeyeceğinden üyelerden birisi istinabe talimatlarının gereğini yaparken diğer hâkim üye başka bir yargı 
ifa edebilecek, subay üye de aslî görevine devam edecek bu suretle işlemlerde sürat sağlanacaktır. Esasen genel 
adlî yargı organlarına yazılan talimatlarda asliye ceza hâkimi (Tek hâkim) ifade almaktadır. 

Madde 5. — 2376 sayılı Kanunla 353 sayılı Kanunda yapılan değişiklik sonucu bazı davalarda tek hâkim 
yargılama yapmaya yetkili kılınmıştır, istinabe yoluyla sanık dinlenmesinde de tek hâkime talimat gereğini 
yapabilme olanağı sağlanmıştır. 

Madde 6. — 353 sayılı Kanunun 28 inci maddesi gereğince, birden fazla askerî mahkemenin yetkisine tabi 
sanıklar hakkında yapılan soruşturmalar askerî savcıların anlaşmaları üzerine bir savcılık tarafından yürütüle
bilmekte ve sanıkların hepsi hakkında dava, soruşturmayı yapan askerî savcının nezdinde bulunduğu askerî 
mahkemede açılmaktadır. Şayet sanıklardan biri hakkında dava açılmış ise davaya bakacak askerî mahkeme 
Askerî Yargıtay tarafından tayin olunmaktadır. 

Sanıklardan biri hakkında dava açılması halinde. Askerî Yargıtay'ın yetkili mahkemeyi tayin etmesi zorun
luluğu, davaların sürüncemede kalmasına neden olmaktadır. Halbuki askerî savcılar arasında olduğu gibi as
kerî mahkemeler arasında da anlaşma olması halinde davaların daha çabuk birleştirilerek görülmesi mümkün
dür. Bu nedenle 137 nci maddeye üçüncü fıkra eklenmekte ancak anlaşma olmadığı takdirde ihtilaf yine de 
Askerî Yargıtayca çözümlenmektedir. 

Madde 7. — Son zamanlarda özellikle sıkıyönetim askerî mahkemelerinde bazı sanıkların hüviyetlerini 
söylememek yoluna gittikleri, bu takdirde bazı problemlerin doğduğu görülmektedir. Sanığın, hüviyetini söyle
memesi halinde iddianamedeki hüviyetinin zapta geçirilmesinde hukukî bir sakınca yoktur. Bu nedenle mad
deye bir açıklık getirilmekle uygulamada duraksamaların giderilmesi öngörülmüştür. Ayrıca çok sanıklı da
valarda iddianamelerin okunması uzun zaman aldığından askerî savcıya iddiasını özet olarak bildirmek imkânı 
getirilerek davaların süratle sonuçlandırılmasına olanak sağlanmıştır. Bu düzenlemenin normal askerî mahke
meler için de yarar sağlayacağı düşünülerek değişiklik 353 sayılı Kanunda yapılmaktadır. 

Madde 8. — 353 sayılı Kanuna göre sorgusu yapılmayan sanık hakkındaki delillerin toplanması mümkün 
değildir. Zira 146 ncı madde yargılama sırasını göstermiştir. Halbuki sanığın uzun zaman bulunamaması 
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halinde delillerin yok olması tanıkların olayı unutması olasıdır. Bunun önlenmesi için sanığın sorgusu yapıl
mamış olsa dahi delillerin toplanmasına olanak sağlanmıştır. Ayrıca sonradan gelen sanığa veya sanıklara de
lillerin içeriğinden haberdar edilmesi zorunluluğu da hüküm altına alınmıştır. 

Madde 9. — Sanığın disiplin amirliğinde ya da emniyette verdiği ifadelerin doğru olması, buna mukabil 
askerî savcılıkta ve mahkemede doğruyu söylememesi mümkündür. Bu bakımdan hâkimin sanığın tüm ifa
delerini okuması, olayın aydınlanması bakımından yararlı olacağı açıktır. Bunu temin için maddeye açıklık 
getirilmiştir. 

Madde 10. — Tasarının 8 inci maddesi ile 353 sayılı Kanunun 147 nci maddesinde değişiklik yapılmış ve 
sanığın sorgusu yapılmadan delillerin toplanabileceği kuralı getirilmiştir. Deliller toplandıktan sonra sanığın 
mahkûmiyeti dışında bir karar verilmesi gerekirse sorgusuna artık lüzum bulunmamaktadır. Sırf sorgu için 
davanın sürüncemede kalmaması bakımından bu değişikliğin yapılması uygun görülmüştür. 

Madde 11. — Son yıllarda hızlı fiyat artışları üzerine para değerindeki düşüşler nedeniyle 2248 sayılı 
Kanunla, Ceza Kanunlarında yazılı para cezaları artırılmış ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun temyiz 
ile ilgili 305 inci maddesinde tasarıdaki hükme benzer bir değişiklik yapılmıştır. Tasarı ile 353 sayılı Kanu
nun 205 inci maddesine işlerlik kazandırılmakta ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile paralellik sağ
lanmaktadır. 

Madde 12. — Askerî Yargıtay'da üye olmayan Tetkik Hâkimlerinin de görev almış bulunmaları karşısında, 
duruşmalı işlerde bu hâkimlerin hazırladıkları raporların ya kendileri tarafından veya bir başkası tarafından 
okunabilmesine olanak sağlanması amacıyla maddenin 1 inci fıkrası değiştirilmektedir. 

Madde 13. — Askerî Yargıtayca bir karar bozulduğunda mahkemenin, bozma ilamına karşı sanığa ne «di
yeceğini sorması gerekmektedir. Bu soruya verilecek cevap ise mahkemenin vereceği uyma veya ısrar kararına 
etkili değildir. Bu bakımdan mahkemeyi bozma ilamına karşı taraflara soru sormak külfetinden kurtarmak 
ve böylece sürat kazanmak için bu değişikliğe gerek görülmüştür. Ayrıca bozma üzerine sanığın aleyhine 
de bir karar verilmeyecek ise savunma için dinlenmesine de gerek bulunmamaktadır. 

Madde 14. — Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği düzenlenmiştir. 
Madde 15. — Kanunu Bakanlar Kurulunun yürüteceği belirtilmiştir. 

r. c. 
Danışma Meclisi 23 Kasım 1982 

Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/542 -

Sayı : 20 • 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş olan «25.10.1963 Tarihli ve 363 sayılı Aske
rî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Mad
delerine Fıkralar Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı» için Başkanlıkça Komisyonunuz görüşünün alınması 

• uygun görülmüştür. 

Söz konusu tasarı hakkındaki görüşlerinizin komisyonumuza bildirilmesini rica ederim. 
Eşref AKINCI 

Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri 
Komisyonu Başkanı 
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Adalet Komisyonu Raporu 

23 Aralık 1982 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak (Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «25.10.1963 tarihli ve 353 Sayılı As
kerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kâ nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı 

Maddelerine Fıkralar Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı» hakkında İçtüzüğün 33 ve 36 ncı maddeleri uyarın
ca 'Komisyonumuzdan görüş bildirilmesi istemini havi 23.11 Jİ982 tarih ve 20 sayılı yazınız gereğince sözü 
geçen kanun tasarısı Komisyonumuzun 21.12.1982 günlü 10 uncu birleşiminde ilgili Bakanlıklar temsilcileri-
ninde katılmasıyla incelenip görüşüldü. 

1. Tasarının birinci maddesinin ikinci satırına sehven yazılan «4» rakamı «5» olarak düzeltilmek suretiy
le madde benimsenmiştir. 

2. Tasarının ikinci ve üçüncü maddeleri (Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
3. Tasarının dört ve beşinci maddelerinin 'başına üyelerimizden Halil Gelendost'un önergesi uyarınca 

«Ek-1 inci madde kapsamına giren davalarda» ibaresi eklenmek suretiyle her iki madde benimsenmiştir. 
4. Tasarının altı, yedi, sekiz, doku? ve onuncu maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

5< Tasarının onbirinci maddesi 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 305 lincf Maddesinde 
Yapılan Değişiklikle paralellik sağlamak bakımından üydtdımıizden M. Fevzi Uyguner'iin önergesi doğrul
tusunda yeniden düzenleınımliştitr, 

6. Tasarının oniıki, onüç, omdtört ve onbeşinci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz saygıyla arz olunur* 

Rıfat BAY AZIT 
Başkan 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Muhalifim. 

Necip BİLGE 
Üye 

(Bulunmadı) 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

(Bulunmadı) 

M. Fevzi UYGUNER 
Başkanvekilü 

Yavuz ALTOP 
Üye 

(Bulunmadı) 

Halil ERTEM 
Üye 

(Bulunmadı) 

Beşir HAMÎTOĞULLARI 
Üye 

(Bulunmadı) 

Turgut YEĞENAĞA 
Üye 

(Bulunmadı) 

Enis MURATOĞLU 
Sözcü 

Muhalifim 
Gerekçe eklidir. 

İbrahim BARANGÎL 
Üye 

Halil GELENDOST 
Üye 

Ömer Adnan OREL 
Üye 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Tasarı düzenlenmesi mahkemenin yetkisine müdahaledir. Birinci maddede bu nedenle aşağıdaki formülün 
metne konulması gerektiği düşüncesiyle değişikliğe karşıyım. 

«Savaş halinde tebligatın basın veya her türlü yayın ve haberleşme araçlarından hangileri aracılığı ile yapı
lacağına nezdinde askerî mahkeme kurulan kıt'a komutanı veya askerî kurum amiri tayin eder.» 

Serda KURTOĞLU 

MUHALEFET ŞERHİ 

Bu madde mahkeme kararlarına müdahale mahiyetinde bulunduğu ve dolayısıyla mahkemelerin bağımsız
lığına aykırılık teşkil eylediği gerekçesi ile muhalifim. 

Enis MURATOĞLU 

Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

T. C, 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 30 Aralık 1982 
Esas No. : 1/542 
Karar No. : 14 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

25.10.1963 tarihli ve 363 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerine Fıkralar Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve gerek
çesiyle konuya ilişkin Adalet <Komiiyonu raporu, ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katılmaları ile Komisyonu
muzca incelenip görüşüldü. 

Tasarının tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı, gerekçesi uygun görülerek tasarının 1 inci maddesinde 
Adalet Komisyonunca yapılan düzeltme Komisyonumuzca da benimsenerek aynen, 2 nci maddesi; Bakanlar 
Kurulundan gelen şekliyle kabul edildi. 

Tasarının 3 üncü maddesinin gerekçesinde, hazırlık soruşturması aşamasında, müdafiin soruşturmaya ait 
evrak ve belgeleri incelemesinin savaş halinde kısıtlanabileceği yolunda bir düzenlemenin getirildiği belirtil
mektedir. 

Oysa 90 nci maddenin 3 üncü fıkrası, iddianamenin mahkemeye tevdi edilmesinden sonraki durumu da 
düzenlemektedir. Dosya mahkemeye tevdi edildikten sonra duruşma safhasında, sorgu tutanağı, bilirkişi 
raporu ve sanığın hazır bulunmaya yetkili olduğu diğer adlî işlemlere ait tutanakların müdafıî tarafından in-. 
celenmesine engel olmak, savunma hakkını zedeler. Maddenin bu nedenle gerekçede belirtilen hazırlık so
ruşturması safhasına inhisar ettirilmesi gerekir. Bu düşünce ile tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca 
«İkinci fıkra hükmü ile iddianame Askerî Mahkemeye verilmeden önce, üçüncü fıkra hükmü savaş halinde 
uygulanmayabilir» şeklinde değiştirilerek kabul edildi. Tasarının 4 üncü ve 5 inci maddelerinde Adalet Ko 
misyönunca yapılan değişiklikler, Komisyonumuzca da benimsenerek aynen kabul edildi. 

Tasarının 6 nci, 7 nci, 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddeleri Hükümetten gelen şekliyle aynen kabul edil
di. 
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Tasarının 11 inci maddesi Adalet Komisyonundan gelen şekliyle benimsendi. 
Tasarının 12 nci, 13 üncü, 14 üncü ve 15 inci maddeleri Bakanlar Kurulundan gelen şekliyle aynen kabul 

edildi. 
Raporumuz Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile sunulur. 

Eşref AKINCI 
Başkan 

Abdullah Asım İĞNECİLER 
Başkanvekili 

Toplantıda bulunamadı 
Aydın TUĞ 

Sözcü 

Avni MÜFTÜ OĞLU 
Kâtip 

Remzi BAN AZ 
Üye 

Ender C1NER 
Üye 

Toplantıda bulunamadı 

İsmail Hakkı DEMİREL 
Üye 

Ali DİKMEN 
Üye 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Necdet GEBOLOĞLU 
Üye 

Lâmi SÜNGÜ 
Üye 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 

Halit ZARBUN 
Üye 

Toplantıda bulunamadı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

25 . 10 . 1963 TarihEi ve 353 Sayılı Askeri Mahkemekiî' Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerine Fıkralar Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE l1. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 1596 sayılı) Ka
nunla değişik 52 nci maddesinin 4 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Savaş halinde tebligat; nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta komutanı veya askerî kurum amirince 
basın veya her türlü yayın ve haberleşme aracıyla yapılabilir. 

MADDE 2. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 1596 sayılı 
Kanunla değişik 75 inci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Askerî savcının tutukluluk halinin incelenmesi için tayin ettiği tarihte sanık da tutukluluk halinin 
incelenmesini isteyebilir. Askerî savcı, yazılı düşüncesi ile birlikte bu istemi yetkili askerî mahkemeye gön
derir. Bu istem hakkında askerî mahkemenin vereceği karara karşı, nezdinde askerî mahkeme kurulan kıta 
komutanı veya askerî kurum amiri, askerî savcı ve sanık üç gün içinde bu mahkemeye en yakın askerî mah
kemede itiraz edebilir. Askerî mahkemenin vereceği karar kesindir.» 

MADDE 3. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kumlusu ve Yargılama Usulü Kanununun 90 inci madde
sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Savaş halinde ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri uygulanmayabilir.» 

MADDE 4. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 126 nci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Tanık ve bilirkişileri istinabe yoluyla dinlemeye askerî mahkemenin askerî hâkim sınıfından bir üye
si yetkilidür.;» 

MADDE 5. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 1596 saydı Ka
nunla değişik 136 nci maddesinin 2 nci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

«İstinabe edilen mahkeme askerî mahkeme ise, samğı dinlemeye bu mahkemenin askerî hâkim sınıfın
dan bir üyesi yetkilidir.;» 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

25.10.1963 Tarihli ve 353 sayılı Askerî Mahkemeler 
Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun Bazı 

Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerine 
Fıkralar Eklenmesine İlişkin Kanun Tasansı 

MADDE 1. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Ku
ruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 1596 sayılı 
Kanunla değişik 52 nci maddesinin 5 inci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Savaş halinde tebligat; nezdinde askerî mahkeme 
kurulan kııt'a komutanı veya askerî kurum amirince 
basın veya her türlü yayın ve haberleşme aracıyla ya 
pılabilir.» 

MADDE 2. — Tasarının ikinci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabuıl edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının üçüncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Ku
ruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 126 ncı mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Ek -1 inci madde kapsamına giren davalarda 
tanık ve bilirkişileri istinabe yoluyla dinlemeye askerî 
mahkemenin askerî hâkim sınıfından bir üyesi yetki
lidir.» 

MADDE 5. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Ku
ruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 1596 sayılı 
Kanunla değişik 136 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının 
sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

«Ek -1 inci madde kapsamına giren davalarda is
tinabe edilen mahkeme Askerî Mahkeme ise, sanığı 
dinlemeye bu mahkemenin askerî hâkim sınıfından bir 
üyesi yetkilidir.» 

Danışıma Meclisli 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

25.10.1963 Tarihli ve 353 sayılı Askerî Mahkemeler 
Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun Bazı 

Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerine 
Fıkralar Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Adalet Komisyonunca kabul edi
len birinci madde Komisyonumuzca da aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının ikindi maddesi Komis
yonumuzca da aynen kabul edilmiş/tir. 

MADDE 3. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Ku
ruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 90 inci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«İkinci fıkra hükmü ile iddianame Askerî Mah
kemeye verilmeden önce üçüncü fıkra hükmü savaş 
halinde uygulanmayabilir.» 

MADDE 4. — Adaılet Komisyonunca kabul edi
len dördüncü madde Komisyonumuzca da aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Adalet Komisyonunca kabul edi
len beşinci madde Komisyonumuzca da aynen kabul 
edilmiştir. 

(S. Sayısı: 289) 
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((Hükümetini Teklifi) 

MADDE 6. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 137 nci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Askerî mahkemelerde görülmekte olan davalar arasında bağlılık varsa, davaların bir askerî mahkeme
de birleştirileceği askerî mahkemelerce kararlaştırılır. Uzlaşmazlarsa, askerî mahkemelerin nezdinde kurul
dukları kıta komutanı veya askerî kurum amiri veya askerî savcılardan birinin istemi üzerine davaların han
gi askerî mahkemede görüleceğine Askerî Yargıtay karar verir.» 

MADDE 7. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 1596 sayılı Ka
nunla değişik 146 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 146. — Duruşmaya sanık, müdafi, tanık ve bilirkişilerin yoklaması ile başlanır. 
Bu işlemden sonra tanıklar ve bilirkişiler duruşma salonundan çıkarılırlar. Sanığın kimliği tespit edilir. 

Hüviyetini söylemeyen sanığın iddianamadeki hüviyetinin tutanağa geçirilmesi ile yetinlir. Kimlik tespitin
den sonra askerî savcı; suç teşkil eden eylemin neden ibaret bulunduğunu ve kanunî unsurları ile uygulan
ması istenen kanun maddelerini belirtmek suretiyle iddianameyi özetleyerek okuyabilir. Bundan sonra 83 
üncü madde gereğince sanığın sorgusu yapılır.» 

MADDE 8. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 147 nci mad- < 
desinin 1 inci fıkrasından sonra aşağıdaki fıkra 2 nci fıkra olarak eklenmiştir. 

«Sanığın sorgusunun yapılmamış olması delillerin ikamesine mani değildir. Ancak sonradan gelen sanı
ğa, ikame edilen delillerin içeriği bildirilir.» 

MADDE 9. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 156 ncı mad
desinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Sanığın duruşmadaki ifadesi ile evvelce alman ifadeleri arasında bir aykırılık görülürse ve aykırılığın 
başka türlü giderilmesi mümkün olmazsa eski ifadeleri okunabilir.» 

MADDE 10. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 162 nci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Bulunamaması nedeniyle sorgusu yapılamayan sanık hakkında, toplanan delillere göre mahkûmiyet dı
şında bir karar verilmesi gerektiği kanaatine varılırsa, sanığın sorgusu yapılmasa dahi hüküm tesis edilebi
lir.» 

MADDE İl1. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 205 inci mad
desi 1 inci fıkrası (B) bendimin 1 ve 2 numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. lkibin liraya kadar (İkibün lira dahil) hafif para cezalarına dair olan hükümler, 
2. Yukarı haddi üçbin lirayı geçmeyen hafif para cezasını gerektiren suçlardan dolayı verilen beraat 

hükümleri,» 

MADDE 12. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununum 219 uncu mad
desinin 1 indi fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir., 

«Askerî Yargıtay'da duruşma, raporun açıklanması ile başlar. Raporun açıklanmasından önce, raporun 
düzenlenmesi ve imzalanarak dosyaya konulması gerekir.» 

Danışma Meclisli (S. Sayısı: 289) 



(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 6. — Tasarının altıncı maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının yedinci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının sekizinci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının dokuzuncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının onuncu maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler 
Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 205 inci 
maddesi 1 inci fıkrası (B) bendinin 1 ve 2 numaralı 
alt bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. — Üçbin liraya kadar (Üçbin lira dahil) para 
cezalarına dair olan hükümler, 

2. — Yukarı haddi altıbin lirayı geçmeyen para 
cezasını gerektiren suçlardan dolayı verilen beraat hü
kümleri.» 

MADDE 12. — Tasarının onikincİ maddesi Ko
misyonumuzca aynen 'kabul edilmiştir. 

Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin 

MADDE 6. — (Tasarının altıncı maddesi Komis
yonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının yedinci maddesi Komis
yonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının sekizinci maddesi Ko
misyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının dokuzuncu maddesi Ko
misyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının onuncu maddesi Ko
misyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Adalet Komisyonunca kabul edi
len onbirinci madde Komisyonumuzca da aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 12. — Tasarının onikinci maddesi Ko
misyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Danışma M'eolisli {S. Sayısı: 289) 
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((Hükümetlin Teklifi) 

MADDE 13. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 227 nci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Sanık veya müdahilin bulunamamaları nedeni ile, bozmaya karşı beyanları tespit edilememişse, du
ruşmaya devam edilebilir. Ancak, sanık hakkında verilecek ceza, bozmaya konu olan cezadan daha ağır ise 
sanığın herhalde dinlenilmesi gerekir.> 

MADDE 14. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 15. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

25 . 10 . 1982 

B. Ulusu 
Başbakan 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasin 

Dışişleri Bakanı 
/., Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

rarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. t. öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Mentes 

Maliye Bakam 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

îmar ve îskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. A. Bozer 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. özdaş 

îçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
M, Turgut 

Köy iş. ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Danışma Meclisi (S. Sayısı: 289) 
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(Adailet Komisyonunun Kaıbul Ettiği Metin) 

MADDE 13. — Tasarının onüçüncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Tasarının ondördüncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Tasarının onbeşinci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

• • * • • 

Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin 

MADDE 13. — Tasarının onüçüncü maddesi Ko
misyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Tasarının ondördüncü maddesi 
Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Tasarının onbeşinci maddesi Ko
misyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

• • 

Danışıma Meclisi (S. Sayısı: 289) 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 337 

9 . 12 . 1982 Tarihli ve 2761 Sayılı 1983 Malî Yılı Bütçe Kanu
nunun 28 inci Maddesinin (B) Fıkrasına Bir Bent Eklenmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 

(1 /626) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 8 Şubat 1983 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1228/08005 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 4.2.1983 tarihinde kararlaştırılan «9.12.1982 Tarihli ve 2761 Sa
yılı 1983 Malî Yılı Bütçe Kanununun 28 inci Maddesinin (B) Fıkrasına Bir Bent Eklenmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GEREKÇE 

Bilindiği gibi anarşik olaylar nedeniyle son yıllarda tutuklu ve hükümlülerin sayısı 100 000'ni aşmıştır. 
Bunların aile ve yakın çevreleri de aynı sosyal ve duygusal ortamda bulunmaktadırlar. 

Bu nedenle cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin beden, ruh ve manevî eğitiminin sağlanması 
için yeteri kadar din görevlisi kadrosunun ihdası uygun görülmüştür. 

öte yandan, yurt dışında çalışan vatandaşlarımız kendi aralarında parçalanmışlar, birbirlerine düşman 
gruplar haline gelmişlerdir. Bir kısmı Türk vatandaşlığından çıkarak bulundukları ülkelere iltica etmeye dahi 
başlamıştır. 

Ayrıca yurt dışında çalışan işçilerimizin çocuklarının eğitimi problemi de önemli boyutlara ulaşmıştır. 
Devletimizin bu sorunları çözümleyebilmesi aydın din görevlilerinin bu ülkelere gönderilmesiyle mümkün 
olabilecektir. 

Bu nedenle işçilerimizin dinî sorunlarının köklü bir şekilde ele alınması için yurt dışı din görevlisi kad
rosuna ivedilikle gereksinim bulunmaktadır. 
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Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 
TC 

Danışma Meclisi 
Bütçe - Plan Komisyonu 9 Şubat 1983 

Esas No. : 1/626 
Karar No. : 123 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Bakanlar Kurulunca 8.2.1983 tarihinde Danışma Meclisi Başkanlığına sunulan ve aynı tarihte Komis

yonumuza havale edilen «9.12.1982 Tarihli ve 2761 Sayılı 1983 Malî Yılı Bütçe Kanununun 28 inci Madde
sinin (B) Fıkrasına Bir Bent Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı» ve gerekçesi, Komisyonumuzun 9.2.1983 
günlü 44 üncü Birleşiminde Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla görüşülmüştür. 

Tasarı; cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin beden, ruh ve manevî eğitimlerinin sağlanması, 
yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın ve onların yakınlarının dinî sorunlarının köklü bir şekilde halli için, 
Diyanet İşleri Başkanlığına 484 adedi geçmemek koşulu ile Bakanlar Kurulu yetkisi dahilinde kadro ihdasını 
öngörmektedir. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde, üyelerimizin yurt dışında çalışan bir kısım vatandaşları
mızın kendi aralarında parçalanmalarının, düşman gruplar haline gelerek bulundukları ülke vatandaşlığına 
girme çabalarının önlenmesi için, Hükümetin ivedi ve etkin önlemler alması zorunluluğunu belirtmişlerdir. 

Diyanet İşleri Başkanlığına ihdas edilecek kadroların adetlerini düzenleyen tasarının 1 inci maddesine, 
«sınıf, derece ve unvanları ile adetleri ibaresi», maddeye açıklık getirilmesi için eklenmiş, yürürlük ve yürüt
meyi düzenleyen 2 ve 3 üncü maddeler ise Hükümetten geldiği şekilde aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Tandoğan TOKGÖZ 
Başkan 

Bahtiyar UZUN OĞLU 
Kâtip 

M. Nedim BİLGİÇ 
Üye 

Ayhan FIRAT 
Üye 

Özer GÜRBÜZ 
Üyö 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

Söz hakikim faklıdır. 
Salih Necdet ÖZDOĞAN 

Üye 

İbrahim ŞENOCAK 
Üye 

İmzada bulunamadı. 

Türe TUNÇBAY 
Üye 

Orhan BAYSAL 
IBaşkaınıvekif 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Üye 

Recai DİNÇER 
Üye 

Abdurrahman Ali GİRMEN 
Üyö 

Hayati GÜRTAN 
Üye 

Söz hakikim saklıdır. 

Enugrul Zekâi ÖKTE 
Üyö 

Evliya PARLAK 
Üyö 

Turgut TAN 
Üyd 

Cahit TUTUM 
Üye 

Söz hakkım saklıdır. 

Cemil ÇAKMAKLI 
Sözcü 

Muhsin Zekâi BAYER 
Üye 

Ahmet Senvar DOĞU 
Üye 

Söz hakkım saklıdır-

İbrahim GĞKTEPE 
Üye 

Turgut KUNTER 
Üye 

484 adet kadro, niteliği ve niceliği 
belirtilmek suretiyle dökümü 

yapılmalıydı. 
Tülay ÖNEY 

Üye 
Söz 'hakikim saklıdır. 

Muzaffer SAĞIŞMAN 
Üye; 

Söz hakkım saklıdır. 
M. Ali Öztürk TEKELİ 

Üye 

Şadan TUZCU 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 337) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

9 . 12 . 1982 Tarihli ve 2761 Sayın 1983 MaH YıJı 
Bütçe Kanununun 28 inci Maddesinin (B) Fıkrasına 

Bir Bent Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2761 sayılı 1983 Malî Yılı Bütçe 
Kanununun 28 inci maddesinin (B) fıkrasına aşağı
daki bent eklenmiştir. 

«c) Cezaevi ve yurt dışı din hizmetleri ihtiyaç
larında kullanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığına 
484 adedi geçmemek koşulu ile Devlet Personel Dai
resinin görüşü ve Maliye Bakanlığının önerisi üzeri
ne kadro ihdasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 

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

MADDE 3, — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
kurulu yürütür. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

9 . 12 . 1982 TarihK ve 2761 Sayıh 1983 Malî Yıh 
Bütçe Kanununun 28 inci Maddesinin (B) Fıkrasına 

Bir Bent Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 9.12.1982 tarihli ve 2761 sayılı 
1983 Malî Yılı Bütçe Kanununun 28 inci Maddesi
nin (B) fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

«c) Cezaevi ve yurt dışı din hizmetleri ihtiyaç
larında kullanılmak üzere Diyanet işleri Başkanlığına 
484 adedi geçmemek koşulu ile sınıf, derece ve un
vanları ile adetleri, Devlet Personel Dairesinin görü
şü ve Maliye Bakanlığının önerisi üzerine tespit edi
lecek, kadro ihdasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

4 . 2 . 1983 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet 'Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasın 

Dışişleri Bakanı 
/., Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Profesör Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakam 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof, Dr. 1. Öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık re Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıç turgay 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

imar ve İskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Devlet Bakanı 
M., özgünes 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. A. Bozer 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M* Turgut 

Köy İş. ve Koop. Bakanı 
M, R? Güney 

Devlet Bakanı 
Prof, Dr. M. N. özdaş 

tçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

t>&<* 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 176 

Danışma Meclisi Üyesi Şener Akyol ve 80 Arkadaşının, Adalet 
Memurlarına Tazminat Verilmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada

let ve Bütçe - Plan Komisyonları Raporları. (2 /33) 

Dansıma Meclisi Başdcan&âHm 

Adlî, idari ve askerî yargı mercilerinde çalışan; ve hâktim ve savcılar lile Adlî Tıp Kurumu personeli 
dışında ikalian «Adalet Memurlarına Tazminat Verilmesime Daıir Kanun Teklifi», ve gerekçesi lilişikte sunul
muştur. 

Gereğimi arz ederiz. 

Şener AKYOL 

İsa VARDAL 
Enis MURATOĞLU 

B. Sami DAÇE 
Atcday PEKÖZ 

Fehmi KUZUOĞLU 
İhsan GÖKSEL 

A. Ali GİRMEN 
Güngör ÇAKMAKÇI 

Yıldırım AVCI 
Serda KURTOĞLU 

Vehbi DABAKOĞLU 
Ragıp TARTAN 

Tandoğan TOKGÖZ 
Orhan BAYSAL 

Nurettin ÂYANOĞLU 

Feyzi FEYZİOĞLU 
Zeki YILDIRIM 

Sadi ERDEM 
Dr. Zeki ÇAKMAKÇI 

Azmi ERYILMAZ 
Şeraf ettin Y ARK İN 

Tevfik Fikret ALPASLAN 
Salih İNAL 

Doğan GÜRBÜZ 
Mehmet Velid KORAN 

Paşa SARIOĞLU 
H. İbrahim 

Turhan GÜVEN 
Alâeddin AKSOY 

Özer GÜRBÜZ 
Necip BİLGE 

Şadan TUZCU 
Fuat AZGUR 

İ. Hakkı DEMİREL 
Kemal DAL 

A. Pulat GÖZÜ BÜYÜK 
Dr. Mehmet AKDEMİR 
Dr. Cavidan TERCAN 

Muammer YAZAR 

İbrahim GÖKTEPE 
Cevdet KARSLI 
Kâzım ÖZTÜRK 
Mehmet KANAT 
Muzaffer ENDER 

Siyamı ERSEK 

Rıfat BAY AZIT 
Ertuğrul ZEKÂt ÖKTE 

İbrahim BARANGİL 
Nazmi ÖNDER 

M. Ali Öztürk TEKELİ 
Mahmut AKKILIÇ 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Feridun Şakır ÖGÜNÇ 

KARAL Lütfullah 

Feridun GÜRAY 
Fikri DEVRİMSEL 
Ertuğrul AL ATLI 

Necdet GEBOLOĞLU 
Abbas GÖKÇE 
Kamer GENÇ 

Halil GELEN DOST 
Talât SARAÇOĞLU 

A. Mümin KAV ALALI 
Turgut TAN 

Halil ERTEM 
Mustafa ALPDÜNDAR 
Mahmut Nedim BİLGİÇ 

Necdet ÖZDOĞAN 
H. Erdoğan GÜREL 

Abdurrahman YILMAZ 
Halil EVLİYA 

Dr. Hamdı AÇAN 

M. Fevzi UYGUNER 
Erdoğan BAYIK 

Turgut YEĞEN AĞA 
Recai BATURALP 
Vahap GÜVENÇ 

Turgut ORAL 
Nihat KUBİLAY 

Utkan KOCATÜRK 
TOSYALI 
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OEREKÇE 

Adlî, idarî ve askerî yargı mercilerinde hâkim ve savcılarla birlikte adaletin tevziinde omuz omuza ça
lışan adalet personeli, günün ağırlaşan ekonomik koşullan altında her geçen gün biraz daha ezilmiş ve 
ekonomik yönden daha tatminkar işlere doğru kayma temayülü göstermiştir. 

Yetişmiş personelin devamlı olarak kaybedilmesinin yanı sıra; adalet memurları, mahkemelerin ve adalet 
dairelerinin çalışma özellikleri nedeniyle diğer kamu personelinin mesai saatleri dışında da çalışmasını sür
dürmektedir. 

Normal mesai bittikten sonra dosyanın gelecek duruşmaya hazırlanması bakımından ara kararına göre 
işlem yapılması, gerekçeli kararın yazılması keşif ve suç üstü gibi işler nedeniyle son derece ağır olan bu 
görevler, fedakâr adalet personeli tarafından maddî hiç bir karşılık beklenmeden çoğu kez geceleri geç saat
lere kadar sürdürülmektedir. 

1980 yılı iş cetveline göre, adlî yargıda ceza mahkemelerinde toplam iş sayısı 1 669 672; Cumhuriyet Sav
aklarında toplam iş miktarı 1 842 176; icralarda bulunan iş sayısı ise 2 574 672 dir. Bu rakamlar her ge
çen gün yükselmekte normal olarak ağır ceza mahkemelerindeki iş artışı % 39.08; asliye cezalarda % 46; asli
ye hukuk mahkemelerinde % 412; iş mahkemelerinde % 353; icralarda % 94 oranında artış göstermektedir. 
İcra memurluğu, cezaevi müdürlüğü, gardiyanlık gibi mesai dışında ve bazı fedakârlıkları gerektiren nitelik
teki görevlerde çalışan personelin ve adalet memurlarının ekonomik yönden tatmin edilmeleri, görevlerini 
daha büyük bir şevkle yerine getirilmelerinde büyük etken olacaktır. 

Anayasanın 7 nci maddesinde «Yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır» de
mektedir. iMahkeme deyince hâkimden gayri mahkemenin kalem muamelatını tedvir eden başkâtip, başkâtip 
yardımcısı, zabıt kâtipleri ile icra işlerini yürüten icra memur ve yardımcıları ve diğer hizmetlileri gözönüne 
getirmek, ayrıca infaz ve ıslah kurumlan personelini de gözden uzak tutmamak, bunları da şu veya bu türlü 
tesirlerden masun kılmak ve bağımsızlıklarını garanti etmek lazım gelir. ıtşte bu da bu vazifelerde çalışan 
personellin maddî ve manevî huzurlarını temin etmekle olur. 

Ankara, İstanbul ve İzmir Hukuk Fakültesine bağlı olarak kurulan ve faaliyet gösteren Adalet Yüksek 
Okulları mezun vermeye başlamıştır. Keza mahkemelerde görev alabilecek nitelikte diğer yüksekokul mezun
ları da bulunmaktadır. İşte hâkim ve savcıların yanında tahsil yönünden üst düzeyde olan elemanların bün
yeye alınması bakımından mesleğin her yönden cazip hale getirilmesi yargıya büyük yarar sağlayacaktır. 

Hâkim ve Savcının en yakın yardımcısı olan adalet personeline ödenen ücret ile hâkim ve savcıların 
ücretleri arasında büyük dengesizlik de bu şekilde, bir ölçüde giderilmiş olacaktır. 

Adalet personeline brüt aylığının yüzde ellisi oranında tazminat verilmesinin hizmetin gereği gibi yerine ge
tirilmesi bakımından yararlı olacağı görüşünden hareket edilerek bu teklif hazırlanmış bulunmaktadır. 

Tazminattan yararlananlara fazla mesai ücreti ödenmeyecektir. 
Yapılan düzenleme ile mesai ücreti olarak verilen meblağ tazminata dönüştürülmek suretiyle bütçeye ek 

külfet getirilmesi önlenmiş bulunmaktadır. 

T.C. 
Danışma Meclisi 15 Nisan 1982 

Bütçe-Plan Komisyonu Başkanlığı 
Sayı : 190/92 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

(Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Danışma Meclisi Üyesi Şener AKYOL 
ve 80 Arkadaşının, Adalet Memurlarına Tazminat Verliılmesine Dair Kanun. Tekifi» haJklkınıda Danışma Mec
lisi Başkanlığınca IKomisyonunuzun görüşünün alınması uygun görüldüğünden İçtüzüğün 33 ve 36 ncı 
maddeleri gereğince teklif hakkındaki görüşünüzün bildirilmesini saygılarımla arz ederim. 

Turgut KUNTER 
Başkan 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 176) 
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Adalet Komisyonu Raporu 

T.C. 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 2/33 
Karar No. : 42 

22 Nisan 1982 

DANIŞMA MECLtSl 
BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas komisyon olarak komisyonunuza havale edilmiş bulunan, «Danışma Meclisi Üyesi Şener Akyol 
ve arkadaşlarının Adalet Memurlarına Tazminat Verilmesine Dair Kanun Teklifi hakkında, İçtüzüğün 33 ve 
3ı6 ncı maddeleri uyarınca Komisyonumuzdan görüş bilddnilmesi istemini havi 190/92 sayılı ve 15.4.1982 
günlü yazınız 'Komisyonumuzun 50 noi birleşiminde görüşülmüştür, 

1. iKanun teklifi yürürlük ve yürütme maddeleri dışında tek maddede düzenleme getirdiğinden görüş 
bildirilmesinin esasa ilişkin bir usulsüzlük teşkil etmeyeceği düşünülerek teklifin esası hakkında görüşme açıl
mıştır. 

2. Adlî, idarî ve askerî yargı mercilerinde günden güne artmakta olan iş hacmi adalet hizmetinde çalı
şan memurları yoğun bir çalışma içine itmiştir. İcra ve infaz memurlarının işleri de gün geçtikçe artmış 
ve ağırlaşmıştır. 

Ekonomik yönden adalet memurlarının aylıkları, gördükleri ağır ve yoğun hizmeti karşılamamakta ve 
bu nedenle yetişmiş elemanlar başka alanlara kayma eğilimi göstermektedir. Yeni eleman sağlanması da 
güçleşmektedir. Kaldı ki yeni elemanların hizmete uyum sağlamaları bir sürenin geçmesiyle gerçekleşebil
mektedir. 

Teklif gerekçesinde belirtilen istatistik bilgileri, bu görüşümüzü doğrulamaktadır. 
Özel öğrenim görmüş meslek okulu mezunlarına da bu hizmetleri açık tutmakta büyük yarar vardır. 

Adalet hizmetinde çalışanların ahenkli mesai içindegörev yapmalarının, bunların ücretlerinde denge sağla
makla mümkün olabileceğine inanan Komisyonumuz teklifi tümü ile olumlu mütalaa etmektedir. 

Ancak, (Kanun teklifinin kapsamına giren adliye personeline, gece, suçüstü nöbeti, tatil veya bayram gün
leri ınöbeti tutmaları nedenliyle bu hizmetlerinden ötürü ayrıca bir ödeme yapılamayacağı tabiîdir. 

Komisyonumuzda oybirliği ile verilen bu mütalaa komisyon görüşü olarak saygıyla arz olunur. 

RİFAT BAY AZIT 
Başkan 

Serda KURT OĞLU 
Kâtip 

Necip BİLGE 
üye 

(•Bulunamadı) 

Necdet OBBOLOĞLU 
Üye 

S. Feridun GÜRAY 
Üye 

M. Fevzi UYGUN ER 
iBaşkanvekili 

Alâeddin AKSOY 
Üye 

(Bulunamadı) 

Bekir Sami D AÇ E 
Üye 

Halil GELENDOST 
Üye 

İsa VARDAL 
Üye 

(İmzada bulunamadı) 

Enis MURAT OĞLU 
Sözcü 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

(Bulunamadı) 

Halil ERTEM 
Üye 

A. Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

Şerafettin YARKIN 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 176) 



— 4 — 

'DANIŞMA MECLÎSİ ÜYESİ ŞENER AKYOL VE 180 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Adalet Memurlarına Tazminat Verilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Hâkim ve savcılarla Adlî Tıp (Kurumunda çalışanlar hariç olmak üzere; adlî, idarî, as
kerî yargı mercileri ile icra dairelerinde ve sivil ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde görevli personele, 
brüt aylıklarının yüzde ellisi oranında tazminat ödenir. Bu ödemeler her ayın başında aylıklanyla birlikte 
yapılır. 

Bu ödemeye hak veren bir göreve atananlar, bu göreve başlama tarihinden, derece yükselmesi ve kade
me ilerlemesi yapanlar yükselme ve ilerleme tarihini izleyen ayın başından itibaren ödemeye hak kazanırlar. 

Geçici görevle başka bir yere gönderilenler kendi aylıklarına göre tazminat alırlar. 

IBu tazminattan yararlananlara fazla mesai ücreti ödenmez. 

MADDE 2. — Bu Kanun 1 Ocak 1983 tarihinde yürürlüğe girer. 

(MADDE 3. — fiu (Kanun hükümlerini ©akanlar Kurulu yürütür. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 176) 
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Danışma Meclisi 

Bütçe-Plan Komisyonu 
Esas No. : 2/33 
Karar No. : 58 
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Bütçe-Plan Komisyonu Raporu 

6 Temmuz 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Üyesi Şener AKYOL ive 80 arkadaşının, Adalet Memurlarına Tazminat Verilmesine 
ÛDair Kanun Teklifi ve Gerekçesi, Komisyonumuzun 6 Temmuz 1982 günlü 75 inci birleşiminde, Hükümet 
temsilcilerinin de katılmasıyla görüşülmüştür. 

Teklif, hâkim ve savcılarla, Adlî Tıp Kurumunda çalışanlar hariç; adlî, idarî, askerî yargı mercileri ile 
icra dairelerinde ve sivil ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde görevli personele, brüt aylıklarının yüzde el
lisi oranında tazminat verilmesini öngörmektedir. 

İKamu personel rejiminin bir bütün halinde gözden geçirilerek, ülkemizin ekonomik ve sosyal şartlarına 
uygun bir şekilde yeniden hazırlanması çalışmalarının sürdürüldüğü bir sırada; kamu personel rejiminde 
münferit olarak yapılacak değişikliklerle bazı kurum personeline ücret artışı sağlanması, kurumlararası ve 
kamu personeli arasında mevcut ücret farklılıklarını ve dengesizlikleri daha da arttıracağı gibi, yapılmakta 
olan çalışmaları da zorlaştıracak ve aksatacaktır. 

'Bu sebeplerle, Komisyonumuzca maddelere geçilmesi kabul edilmediğinden, teklif tümüyle kabul edilme
miştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Turgut KUNTER 
Başkan 

Tülay ÖNEY 
Kâtip 

Muhsin Zekâi BAY ER 
Üye 

Akif ERG İN AY 
Üye 

İbrahim GÖKTEPE 
Üye 

Beşir HAMİTOĞULLARI 
Üye 

Muzaffer SAÖ1ŞMAN 
Üye 

A. Lâmi SÜNGÜ 
Üye 

Şadan TUZCU 
Üye 

Tandoğan TOKGÖZ 
'Başkanvekili 

Yavuz ALTO? 
Üye 

Orhan BAYSAL 
Üye 

Azmi ERYILMAZ 
Üye 

Özer GÜRBÜZ 
Muhalifim 

Söz hakkım saklıdır. 
Üye 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

Ahmet SAMSUNLU 
Üye 

imzada bulunamadı 
İbrahim ŞENOCAK 

Üye 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Üye 

»« ^«fc ı 11 

Cemil ÇAKMAKLI 
Sözcü 

Fuat AZGUR 
Üye 

Ahmet Senvar DOĞU 
Muhalifim 

Söz hakkım saklıdır. 
Üye 

Abdurrahman Ali GİRMEN 
Üye 

Turhan GÜVEN 
Muhalifim 

Söz hakkım saklıdır. 
Üye 

Nazmı ÖNDER 
Üye 

Dündar SOY ER 
Üye 

Cahit TUTUM 
Üye 

Söz halkta! saklıdır. 
Osman YAVUZ 

Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 176) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 294 

6 . 1 . 1982 Tarih ve 2576 Sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare 
Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri 
Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Bütçe - Plan ve Adalet Komisyonu Raporları. (1 /462) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 12 Temmuz 1982 
Başkanlığı 

Sayı : K. K. T. D. 18/101-940/05291 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 8.7.1982 tarihinde kararlaştı

rılan «6.1.1982 Tarih ve 2576 Sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, idare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmeline Dair Kanun Tasarısı» ile gerek
çesi ekti olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GEREKÇE 

6.1.1982 tarih ve 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Ku
ruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunla kurulmuş bulunan idarî yargıda görev yapacak hâkimler yetiştirilin
ceye kadar beş yıllık geçici bir süre için anılan Kanunun Geçici 1 inci Maddesinde sayılan görevlerde belli 
süre çalışmış olanların idarî yargı hâkimi olarak görevlendirilmeleri mümkün kılınmıştır. 

Ancak idari yargının yeni kurulmuş olması, tüm yurt düzeyinde görev yapacak, idarî yargı hâkimine 
olan ihtiyaç gibi nedenler karşısında göreve talip olduktan sonra görevin devamını engelleyici kişisel dav
ranışlara başvurmanın hiç olmazsa belli bir süre için önlenmesi gerekmektedir. 

Öte yandan anılan Kanunun Geçici 5 inci Maddesinde de ifade edildiği gibi, Geçici 1 inci Maddeye 
göre idarî yargı hâkimliğine atananların iki terfi dönemi yani dört yıl içinde mesleğe uyum sağlayamadıkları
nın Yüksek Hâkimler ve Savcılar Kurulunca tespit edilmesi ve durumun Başbakanlığa bildirilmesi halinde ek 
gösterge ve ödenekleri hariç bulundukları derece ve kademe aylıklarına uygun genel veya katma bütçeye dahil 
idarelerdeki başka bir göreve atanmaları Başbakanlıkça sağlanacaktır. Görüldüğü gibi kanun, Geçici 1 inci 
Maddeye göre idarî yargı hâkimliğine atanmış olmayı dört yıllık bir süre için ilgili hakkında kazanılmış hak 
saymamıştır. 

İşte hem mesleğe uyum sağlamak ve hem de idarî yargıda hizmetin gerektiği gibi bir bütünlük içinde de
vamını temin edebilmek amacıyla bu Tasarı 'hazırlanmıştır. 

Tasarıyla, 6.1.1982 tarih ve 2576 sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesinde sayılan görevlerden Geçici 
2 nci Madde uyarınca müktesep hak aylık derece ve kademesi ile idarî yargı hâkimliğine atananlar, bu ata
ma tarihinden itibaren iki yıl içinde emekliliklerini talep ettikleri takdirde emeklilik işlemleri idarî yargı hâ-
kimliğindeki derece yükselme ve kademe ilerlemeleri dikkate alınmaksızin, bu göreve atanmadan önce görev 
yaptıkları kurumdaki kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri esas alınarak yapılacak, ancak, idarî yargı 
hâkimliğinde geçen süreleri, esas alınacak müktesep hak aylık derece ve kademelerine eklenmek suretiyle değer
lendirilecektir. 
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Danışma Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Sayı : 427 
4 Eylül 1982 

Konu : Komisyon görüşünün biMrilnıeısi hakkımda, 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan 6.1.1982 Tarih ve 2576 Sayılı Bölge 
İdare Mahkemeleri, tdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanuna 
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı hakkında Başkanlıkça Komisyonunuz görüşünün alın
ması uygun görüldüğünden içtüzüğün 33 ve 36 ncı maddeleri gereğince tasarı hakkında görüşlerinizin Komis
yonumuza bildirilmesini saygılarımla rica ederim. 

Rıfat BAY AZIT 
Adalet Komisyonu IBaşltoanı 

TC 
Danışma Meclisi 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Esas No, : 1/462 
Karar No. : 107 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

28 Aralık 1982 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 4.9.1982 tarih ve 427 sayılı yazınız; 
İlgi yazınızla, İçtüzüğümüzün 33 ve 36 ncı maddeleri uyarınca, Komisyonumuzun görüşüne ihtiyaç du

yulduğu bildirilen «6.1.1982 tarih ve 2576 Sayılı Bölge tdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mah
kemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» 
ve Gerekçesi, Komisyonumuzun 28.12.1982 günlü 26 ncı Birleşiminde, Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla 
görüşülmüştür. 

Tasarı Gerekçesinin ikinci fıkrasının, gerekçenin genel anlamı ile bağdaşmadığı ve bu sebeple gerekçeden 
çıkarılması gerektiği görüşü benimsenmiş; ayrıca, Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri başkan ve üyelikle
rine atananların göreve başladıkları tarihten itibaren yapacakları emeklilik istekleri ile ilgili süre az görül
düğünden, tasarının 1 inci maddesinde belirtilen «2 yıl» limit «3 yıl» olarak değiştirilmiş, tasarının 2 ve 3 üncü 
maddeleri ise Hükümetten geldiği şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Bilgilerinize sunulur. 

Tandoğan TOKGÖZ 
Başkan 

Bahtiyar UZUN OĞLU 
Kâtip 

M. Nedim BİLGİÇ 
Üye 

Ayhan FIRAT 
Üye 

Orhan BAYSAL 
BajşjkanvelkiM 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Üye 

Recai DİNÇER 
Üye 

Abdurrahman Ali GİRMEN 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 294) 

Cemil ÇAKMAKLI 
Sözcü 

Muhsin Zekâi BAYER 
Üye 

Ahmet Senvar DOĞU 
Üye 

İbrahim GÖKTEPE 
Üyö 
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Özer GÜRBÜZ 
Üye 

Necettin NARLIOĞLU 
Üye 
İzinM s 

Salih Necdet ÖZDOĞAN 
Üye 

İbrahim ŞENOCAK 
Üye 

Türe TUNÇBAY 
Üye 

Hayati GÜRTAN 
Üye 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 
Üye 
İzinH 

Evliya PARLAK 
Üye 

Turgut TAN 
Üye 

Söz hakikim saklıdır. 

Cahit TUTUM 
Üye 
îziriH 

Turgut KUNTER 
Üye 

Tülay ÖNEY 
Üye 

Söz ihaikkım saklıdır. 

Muzaffer SAĞIŞMAN 
Üye 

M. Ali Öztürk TEKELİ 
'Üye 

Şadan TUZCU 
Üye 

TC 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/462 
Karar No. : 34 

Adalet Komisyonu Rapora 

7 Ocak 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

6.1.1982 tarilh ve 2576 sayılı Bölge İdare 'Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Ku
ruluşu ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı, gerekçesi ve ko
nuya ilişkin Bütçe - Plan Komisyonunun raporu, Adalet Bakanlığı temsilcisinin de katılmasıyla Komisyonu
muzun 6.1.1983 günlü 15 inci Birleşiminde incelenip görüşüldü. 

1. Tasarının birinci maddesi üyelerimizden M. Fevzi Uyguner ile Enis Muratoğlu'nun madde metnindeki 
bir terfi dönemi olan iki yılın iki terfi dönemi olan dört yıla çıkarılması görüşü çoğunluk oyu ile benimsenme-
yerek hükümet tasarısında olduğu gibi aynen kabul edilmiştir. 

2. Tasarının yürürlüğe ilişkin ikinci maddesi ufak bir redaksiyon ile benimsenmiştir. 
3. Tasarının yürütmeye ilişkin üçüncü maddesi aynen kabul olunmuştur. 
Raporumuz Danışma Meclisi Başkanüğına saygıyla sunulur. > 

Rıfat BAY AZIT 
'Bakkam 

Serda KURTOGLU 
Kâtip 

Bulunamadı 
Necip BİLGE 

Uy» 
Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 

Üyö 
Bu Raporda Sözcü 

M. Fevzi UYGUNER 
Başlkanvekili 

Çoğunluk Oyuna Karşıyım; 
Yavuz ALTOP 

ıüye 
Bulunamadı 

Halil ERTEM 
Üye 

Beşjir HAMİTOĞULLARI 
Üye 

Bulunamadı 
Turgut YEGENAĞA 

Üye 
Bulunamadı 

Enis MURATOĞLU 
ıSözcü 

Muhalifim 
İbrahim BARANGİL 

Üye 
Bulunamadı 

Halil GELENDOST 
Üye 

Ömer Adnan OREL 
Üye 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

6.1.1982 Tarih ve 2576 Sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu 
ve Görevleri Hakkmda Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2576 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

«EK GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun Geçici 1 inci maddesine göre bölge idare, idare ve vergi mah
kemeleri başkan ve üyeliklerine atananların göreve başladıkları tarihten itibaren iki yıl içinde emekliliklerini 
istemeleri halinde emeklilik işlemleri, idarî yargı hâkimliğine atanmadan önce görevli bulundukları kurum
daki müktesep hak aylık derece ve kademelerine idarî yargı hâkimliğinde geçirdikleri süreler eklenmek sure
tiyle bulunacak aylık derece ve kademeler üzerinden yapılır. İdarî yargı hâkimliğine ait ek göstergeler uygula
mada dikkate alınmaz.» 

MADDE 2. — Bu Kanun 1 Temmuz 1982 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

Dışişleri Bakanı V. 
Ü. H. Boyutken 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Balşbaikan Yardumciisı 

T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. Mentes 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakam 
Prof, Dr. K. Kılıçturgay 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Bakanı 
Dr. S. Tüten 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Millî Savunma Bakam 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof* Dr. A. Bozer 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M, Turgut 

Köy İş. ve Koop. Bakam 
M. R. Güney 

8.7.198: 

Devlet Bakanı 
M, özgüneş 

İçişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 
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BÜTÇE-PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

6.1.1982 Tarih ve 2576 sayılı Bölge İdare Mahke
meleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri
nin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2576 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 
geçici madde eklenmiştir. 

«EK GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun Ge
çici 1 inci maddesine göre bölge idare, idare ve ver
gi mahkemeleri başkan ve üyeliklerine atananların 
göreve başladıkları tarihten itibaren üç yıl içinde 
emekliliklerini istemeleri halinde emeklilik işlemleri, 
idarî yargı hâkimliğine atanmadan önce görevli bu
lundukları kurumdaki müktesep hak aylık derece 
ve kademelerine idarî yargı hâkimliğinde geçirdikleri 
süreler eklenmek suretiyle bulunacak aylık derece ve 
kademeler üzerinden yapılır. İdarî yargı hâkimliğine 
ait ek göstergeler uygulamada dikkate alınmaz.» 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

6.1.1982 Tarih ve 2576 Sayılı Bölge İdare Mahke
meleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri
nin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının birinci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun 1 Temmuz 1982 tari
hinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Tasarımn üçüncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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