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II — GELEN KAÖITLAjR 

IH. — GÖRÜŞÜLEN t$|LER 

1. Olağanüstü Hal Kanunu Tasarı ve 
Adalet Anayasa, Malî tşler, İktisadî İşler, 
Sağlık ve Sosyal işler, Taran ve Orman, Köy 
işleri ve Kooperatifler, Millî Eğitim, Bayındır
lık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve 
Tanıtma ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışiş
leri komisyonları raporiarı. (1/589) (S. Sayısı : 
484) 

2, .— 657 Sayılı Devlet Memurları Ka
nununun Bazı 'Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanu
na Bazı Maddleler Eklenmesi Hakkında 2670 
Sayılı Kanunun 44 üncü Maddesinin Değiş-
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tirilmesine ilişkin Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan Komisyonu Raporu. (1/733) (jS. Sayısı : 
535) 

3. ^- Türk Sivil Havacılık Kanunu Tasarı
sı ve Malî İşler, Adalet, Millî Savunma, içiş
leri ve Dışişleri, Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ye Tanıtma komisyonları ra
porları. (Jl/5'86) (S. Sayısı: 470) 

4. —-Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şam
piyonluğu Kazanmış Sporculara ve Bunların 
Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Ra
poru. (1/691) (S. Sayısı: 480) 

5. — Yükseköğretim Personel Kanunu Ta
sarısı ve Bütçe - Plan; Millî Eğitim komis
yonları raporları. (1/743) (S. Sayısı: 548) 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — İsmail ŞBNGÜN, ithalat transferleri; 
İmren AYKUT, orman köylüsü ile ilgili bir so

run hakkında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
2. — Hastalığı nedeniyle Teoman ÖZALP'ın 16 

Ağustos 1983 tarihinden itibaren 12 gün; 
Mehmet Velid KÖRAN'ın, 18 Ağustos 1983 ta

rihinden itibaren 20 gün; 
Halit ZARBUN'un, 17 Ağustos 1983 tarihinden 

itibaren 20 gün izinli sayılmalarına; 
Lütfullah TOSYALI'nın, 3 Ağustos 1983 tarihin

den itibaren 2 ay 13 gün izinli sayılmasına ve bu 

süreye ait aylık ve ödeneğinin verilmesine dair Baş
kanlık tezkereleri kabul edildi, 

Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısının maddeleri 
üzerindeki görüşmelere devam edildi. 

29 Ağustos 1983 Pazartesi günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 18.3'5'te son verildi. 

Vefik KİTAPÇIGÎL 

Erdoğan BAYIK 
Kâtip Üye 

Başkanvekil 

M. TMt SARAÇOĞLU 
Kâtip Üye 

H. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. Çukurova Üniversitesi 1982 Malî Yılı Ke-

sinhesap Kanun Tasarısı (1/809) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 26.8.1983) (D. M. Hesaplarını İnceleme ve 
iSayıştay Komisyonuna : 29.8.1983) 

Tezkere 
2. Mehmet UÇAROĞLU, Fevzi IŞIK ve İb

rahim YALÇIN Haklarındaki ölüm Cezalarının Ye
rine Getirilmesine Dair Başbakanlık tezkeresi (3/626) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 26.8.19'83) (Adalet Komis
yonuna : 29.8.(1983) 

Raporlar 
3. Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Hak

kında Kanun Tasarısı ve Adalet; Anayasa; Millî Sa

vunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(1/707) (S. Sayısı : 547) (Dağıtma tarihi : 29.8.1983) 

4< Yükseköğretim Personel Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe - Plan; Millî Eğitim komisyonları raporları. 
(1/743) (S. Sayısı : 548) (Dağıtma tarihi : 29.8.1983) 

5, Danışma Meclisi Saymanlığının Mayıs, Ha
ziran 1983 Aylarına Ait Hesapları Hakkında Danış
ma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Komis
yon Raporu. (5/9) (S. Sayısı : 549) (Dağıtma tarihi : 
29.8.1983) 

6. Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayınlar 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet; Millî Savun
ma, İçişleri ve Dışişleri; Millî Eğitim komisyonları 
raporları. (1/721) ^S. Sayısı : 552) (Dağıtma tarihi : 
29.8.1983) 

~. 2 — 



Danışma Meclisi B : 153 29 . 8 . 1983 O : 1 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, M. Talât SARAÇOĞLU 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin 153 üncü Birle 
simini açıyorum, 

Görüşmelere başlıyoruz. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısı ve Adalet 
Anayasa, Malî İşler, İktisadî İsler, Sağlık ve Sosyal İs
ler, Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler, 
Millî Eğitim, Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, 
Turizm ve Tanıtma ve M^illî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/589) (S. Sayısı : 
484) O) 

BAŞKAN — Gündemin, «Kanun Tasarı ve Tek
lifleri ile Komisyonlardan Gelen İşler» bölümüne ge
çiyorum, 

Bu 'bölümün birinci maddesinde yer alan Olağan
üstü Hal Kanunu Tasarısı ve Adalet, Anayasa, Ma
lî İşler, İktisadî İşler, Sağlık ve Sosyal İşler, Tarım 
ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler, Millî Eğitim, 
Bayındırlık, Ulaştırma, îmar ve İskân, Turizm ve 
Tanıtma ve Millî Savunma İçişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları üzerindeki görüşmelere daha ön
ceki Birleşimlerde devam etmiştik. 

Sayın Komisyon ve Saym Hükümet yerinde. 
Hükümetin yetki belgesi tamam. 
17 nci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Olağanüstü Hal Uygulaması 

Kuvvet istemi 
MADDE 17. — İllerinde olağanüstü hal ilan edi

len valiler meydana gelen olayları mahallî kolluk kuv
vetleriyle önleyemedikleri veya önlenmesini mümkün 
görmedikleri yahut aldıkları tedbirleri bu kuvvetlerle 
uygulayamadıkları veya uygulanmasını mümkün gör
medikleri takdirde, civar il kolluk kuvvetleri için il
gili valilerden; bölgelerindeki jandarma birlikleri için 
'komutanlarından, bunların da yeterli görülmemesi 

(1) 484 S, Sayılı Bctsmayazı 24.8.1983 tarihli 151 
inci Birleşim Tutanağının sonuna eklidir., 

halinde en yakın veya süratle intikali mümkün olan 
askerî birlik komutanlarından yardım isteyebilirler. 
Bu istek geciktirilmeksizin yerine getirilir. 

Civar illerden gönderilen kolluk kuvvetleri va
linin emrine girer. 

İstek üzerine gönderileri askerî kuvvet ise, vali 
tarafından verilen görevlere kendi komutanının so
rumluluğu altında, onun emir ve direktiflerine göre 
ve Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda be
lirtilen yetkilerle kolluk kuvvetlerinin genel güvenli
ği sağlamada sahip olduğu yetkileri de kullanarak 
yerine getirir. 

Kolluk kuvvetleri ile yardıma gelen askerî kuvvet 
arasındaki koordinasyon vali tarafından sağlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz var mı efendim?... Sayın Banaz. Başka sayın 
üyemiz yok. 

Buyurun Sayın Banaz, 
REMZİ BANAZ — Sayın Başkan, saygıdeğer ar

kadaşlarım; 

Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısının bize göre en 
önemli maddelerinden birini görüşüyoruz. Bunu, Ta
sarının geneli üzerindeki konuşmamda da arz etmiş
tim. İllerinde olağanüstü hal ilan edilen valiler, ci
var illerden ve askerî birliklerden nasıl kuvvet iste
yecekler?... Bu madde bunu düzenlemektedir. 

Tasarının geneli üzerindeki konuşmamda da arz 
ettiğim gibi, kuvvet istemi konusu, normal halde 11 
İdaresi Kanununun (11/d) maddesinde düzenlenmiş
tir. Burada, vali, il içerisinde çıkabilecek toplumsal 
olayların emrindeki kolluk kuvvetleriyle önlenmesine 
olanak bulunamayacağı kanısına varır veya kolluk 
kuvvetleriyle bastırılamayacak ani ve olağanüstü olay
ların cereyanı karşısında kalırsa, en yakın askerî kuv
vet komutanından yardım gönderilmesini isteyebili
yor normal hallerde ve ivedi durumlarda bu istek 
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sözlü olarak yapılıyor, istem sonradan yazılı biçime 
dönüştürülüyor ve bu istek başvurulan komutanlıkça 
geciktirilımeksizin yerine getirilmek zorunda. Fakat 
Fakat olağanüstü hal ilan edildikten sonra; yani mem
leket için çdk önemli bir durum ortaya çıkacak, Cum
huriyetin temeli sarsılacak o ilde ve orada olağanüstü 
hal ilan edeceğiz, o zaman askerî birlikten kuvvet is
temek için, önce civar illerden kuvvet istemesi, da
ha sonra varsa jandarma birliklerinden kuvvet iste
mesi, bunların da yetmemesi halinde askerî birlikten 
kuvvet istenmesi gibi, normal hale nazaran; yani 11 
İdaresi Kanunundaki düzenlemeye nazaran belki çok 
daha güç bir düzenleme getiriyoruz. 

(Normal halde sadece kanaat getirmekle en yakın 
askerî birliğe derhal başvurabilen vali, olağanüstü 
halde önce civar illere, daha sonra civarda bulunan 
jandarma birliklerine, daha sonra askerî birliğe baş
vurabilecektir. Bu düzenleme, olağanüstü halin ge
rekleriyle bağdaşmamaktadır. 

Ben bu madde için bir önerge verdim. Şimdi mad
denin birinci fıkrasını aynen düzenliyoruz; yine il kol* 
luk kuvvetleri için ilgili valilerden, bölgelerindeki 
jandarma birlikleri için komutanlarından yardam is
tesin; fakat burada birinci fıkrada bulunan, «... bun
ların da yeterli görülmemesi halinde» tabirinin yeri
ne, askerî birlikler içinde en yakın veya süratle inti
kali mümkün olan askerî birlik komutanından yar
dım isteyebilmesi şartını koyalım istiyorum. Bu ne
denle bir önerge verdim. Getirdiğimiz önerge olağan
üstü halin gerekleriyle bağdaşacak sanıyorum. Eh 
azından ti İdaresi Kanunundaki düzenlemeyi getiri
yoruz. 

ıDurumu takdirlerinize arz ederini. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 
Sayın Komisyon bir cevabınız olacak mı efen

dim?... 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU BAŞKANVEKİLI ABDULLAH 
ASIM İÖNEOİLER — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Bu madde, gerçekten bu Kanunun en önemli mad
delerinden bir tanesi. Ancak, son yapılan düzenleme
lere göre, evvelce de arz ettiğim gibi, kolluk kuvvet
leri, özellikle polis ve jandarma son zamanlarda tak
viye edilmiş, teknik cihazlarla donatılmıştır; hareket 
kabiliyeti ve yer değiştirmesi de son derece süratlen
miş, çevik kuvvetler haline gelmiştir^ 

Bir bölgede olağanüstü hal dolayısıyla zabıta 
kuvvetlerine ihtiyaç gösterildiği takdirde, bölgeden 
valiler süratle jandarma ve polisi temin edecek du
rumdadırlar, 

Kaldı ki, son düzenlemelere göre bölge valileri 
kurulması da derpiş edilmiş ve şimdiden Jandarma 
Genel Komutanlığı halen dört bölgeye dört general 
tayin etmiş durumdadır. 

Bu itibarla, bu kuvvetler olağanüstü halin gerek
tirdiği ihtiyaçlara yeterli olacaktır. Eğer o boyutları 
da aşarsa, elbette vali askerî birlikleri kullanacaktır, 
oradan yardım isteyecektir. Zaten o zaman durum sı
kıyönetime gidiyor demektir ki, onun maddesinde o 
yetkiler de vardır. Binaenaleyh, biz maddenin bu şe
kilde kalmasını istiyoruz. 

Teşekkür ederiz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Madde ile ilgili soru sormak isteyen sayın üye

miz var mı?... Yok. 
ıMadde ile ilgili önergeler var, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 17 nci maddesinin 

aşağıdaki biçimde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim^ 

Cahit TUTUM 
Kuvvet istemi 
Madde 17. — tilerinde olağanüstü hal ilan edi

len valiler, meydana gelebilecek olayları mahallî kol
luk kuvveti ile önleyemeyecekleri kanısına vardıkları 
veya mahallî kolluk kuvveti ile bastırilamayacak ani 
ve olağanüstü olayların cereyanı karşısında kaldık
ları takdirde civar il valilerinden veya en yakın as
kerî birlik komutanlarından yardım isteyebilirler. 

İvedi dlarak yapılan istem sonradan yazdı biçi
me dönüştürülür. Bu istek, başvurulan valilik veya 
komutanlıkça gecikmeksizin yerine getirilerek muhte
mel olaylar için istenen kuvvet olaylara hızla el koy
maya elverişli yerde, cereyan eden olaylar için ise 
olay yerinde hazır bulundurulur. 

Yardim üzerine gönderilen kuvvetler valinin em
rine girer. Ancak istek üzerine gönderilen askerî 
kuvvet, vali tarafından verilen görevleri kendi ko
mutanının sorumluluğu altında, onun emir ve direk
tifine göre ve Türk Silahlı Kuvvetler İç Hizmet Ka
nununda belirtilen yetkilerle kolluk kuvvetlerinin 
genel güvenliği sağlamada sahip olduğu yetkileri de 
kullanarak yerine getirir. 
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Kolluk kuvvetleri ile yardıma gelen askerî kuv
vet arasındaki işbirliği ve koordinasyon vali tarafın
dan sağlanır. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tasarının 17 nci maddesinin 

birinci fıkrasındaki, «... bunların da yeterli görül
memesi halinde» tabirinin yerine, «Askerî birlikler 
için» tabirinin yazılmasına müsaadelerinizi arz ede
rim. 

Remzi BANAZ 
BAŞKAN — Sayın Tutum, önergenizi açıkla

mak üzere buyurunuz efendim. 
CAHÎT TUTUIM — Sayın 'Başkan, değerli üye

ler; 

Toplumsal olaylarda askerî kuvvetlerden yarar
lanma konusu, aslında 1950'lerden başlayıp günü
müze kadar artarak gelen bir yoğunlukta, idarî uy
gulamaların gündeminde daima yer almış, eksilme-
miş ıbir konudur. Bu nedenle bu maddenin düzen
lediği konunun, gerek olağan durumlarda, gerekse 
olağanüstü durumlarda, sanıyorum ki, hangi esasla
ra 'bağlanacağı noktası her zaman bir sorun oluş
turmuştur. Anladığımız kadarıyla 5442 sayılı Kanu
nun (İl/d) maddesinde yapılan Ibir değişiklikle nor
mal zamanlarda, özellikle valilerin kuvvet isteme ko
nusundaki yetkilerinin nasıl düzenleneceği konusu 
bir esasa bağlanmıştır. 

Şimdi Tasarımızdaki 17 nci madde, «Olağanüs
tü durumlarda acaba bu kuvvet istemi nasıl olur? 
diye düşünmüş ve bir düzenleme getirmiştir. 

Sayın arkadaşımız Banaz'm da belirttiği gibi, be
nim çelişki olarak gördüğüm nokta iki biçimde ifa
de edilebilir: önce böyle bir 17 nci maddeyi gerek 
var mı?... Benim görebildiğim, 17 nci maddenin bu 
şekliyle metinde kalmasına hiç gerek ydk. Çünkü 
olağan hallerdeki yetkiler, sanıyorum 17 nci mad
de ile bir hayli geriletilmiş, hiç gereği yok* 

Bana göre maddeyi düzenlerken üzerinde duru
lacak iki nokta var: Biri; askerî kuvvetlerden yar
dım isteme koşullarını ve yardım isteme usullerini 
normal zamanlara oranla daha çok güçleştirmiş ol
ması; böylece olağanüstü halin gerekleriyle çelişen bir 
durum yaratılmış olmasıdır. Bunu önergemde gider
meye çalışıyorum. 

Tekrarlıyorum: Bu madde, askerî kuvvetlerden 
yardım isteme koşullarını ve yardım isteme usulle
rini normal zamanlara oranla daha güçleştirmiş du
rumdadır. Bunun ispatı: Birincisi olayların meydana 
gelmesinden önce askerî kuvvetltrden yardım iste

me olanağım ortadan kaldırmakta olmasıdır. Çünkü 
madde, meydana gelen olaylardan söz etmek
te, muhtemel olaylardan söz etmemektedir. Oysa 
valilerin normal zamanlarda, 5442 sayılı Ka
nunun (11/d) maddesinde çıkabilecek toplumsal olay
lar için yardım isteme yetkisi açıkça tanınmıştır. Bu 
nedenle, sanıyorum ki, bir olayı çıktıktan sonra, baş
ladıktan sonra yardım isteme ile başlamadan önce 
yardım isteme arasında önemli bir incelik farkı var
dır. İlde olayların çıkması ve kolluk kuvvetleriyle 
bastırılamayacak boyutlar kazanması kuvvetle muh
temel ise, vali bu yardımı isteyebilmeli idi. önleyici 
kolluk kuvvetinin gereği de budur. Aksi halde za
manlamada yapılacak bir hata pekâlâ bedeli çok ağır 
bir şekilde ödenebilir. 

İleri süreceğim ikinci kanıt: Madde sıralı baş
vurma usulünü getiriyor, benim önergemde bu kal
dırılıyor. 

Sıralı başvurma; evvela qivar kolluk kuvvetlerine 
başvurulacak, daha sonra jandarmaya, en sonunda 
bunlar da yetmezse askerî kuvvetlere başvuracak. 
Sıralı başvurma aslında normal zamanlarda mevcut olan 
yetkinin olağanüstü hallerde kaldırılması gibi bir so
nuç doğurmaktadır 'ki, ıbence fevkalâde isabetsiz
dir-

Üçüncü nokta : Madde, yardıma gelen askerî bir
liğin belirli görevleri sivil kolluk kuvvetleriyle bir
likte yerine getirilmesi halindi Î sevk ve idarenin nasıl 
olacağı ve kimde olacağını da düzenlememiştir. Sade
ce koordinasyon yetkisinin valide olacağını söyle
miştir. Eğer bu ibare yetiyorsa, ki, mümkündür, ye
tebilir; ama koordinasyon sevk ve idareyi kapsar mı; 
ben onda biraz kuşkuluyum. Dolayısıyla bu 17 nci 
madde metinden çıkarılmayacaksa, sanıyorum ki, ola
ğanüstü hallerde olağan hallere nazaran daha fazla 
ve daha değişik yetkiler ve usullerin cari olması ge
rekirken, tam o mantığın tersine, o olağan hallerdeki 
yetkileri dahi büyük ölçüde yok sayan, en azından 
olağan halin gerektirdiği ekstra birtakım yetkiler var
sa bu yetkileri içermesi gereken bir düzenleme olması 
gerekirken, 17 nci madde bu nitelikte bir düzenleme 
değildir. Benim verdiğim düzenleme 5442 sayılı Ka
nunun (11 /d) maddesindeki aııaespri muhafaza edil
mek kaydıyla daha netleştirilmiş bir düzenlemedir. 
Takdirlerinize saygıyla sunuyorum. 

Teşekkürler. 
BAŞKAN — Teşekkür ede|rim Sayın Tutum. 
Saym Tutum'un önergesinin lehinde, aleyhinde 

söz isteyen sayın üye?., önergenin lehinde buyurun 
Sayın öztürk. 

— 5 — 
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Sayın Uyguner de aleyhte. 
FAHRİ ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Anayasamıza uygun olarak hazırlanmış olan Ola

ğanüstü Hal Kanunu Tasarısında valilere büyük so
rumluluklar verilmiş olmasına rağmen, bu sorum
luluğun gereği olan yetkileri ve kullanılış biçimi gere
ği kadar Tasarıda yer almamıştır. İlke olarak bu 
Tasarıda valilere geniş yetkiler tanınmış olmasına 
rağmen, güvenlik kuvvetleri üzerinde yeteri kadar 
müessiriyet getirmemiştir. Yani zor alım gücü olan 
güvenlik kuvvetlerinden polis ayrı tutulduğunda, jan
darma ve askerî birlikler için gerektiği ölçüde hiye
rarşi kurulamamış, hatta jandarma için son çıkarı
lan Jandarma Kanunundan ve meri 11 İdaresi Ka
nununun 11 inci maddesinden daha da geriye gidil
miştir. 

Olağanüstü hallerde valilerin çok geniş yetkileri
nin karşılığı sorumlulukları da vardır. Normal za
manlarda kullanılan İl İdaresi Kanununun 11 inci 
maddesine göre askerî birliklerden yardım isteme 
koşulu burada daha da kolaylaştırılmış olması gere
kirken, daha da zorlaştırılmış ve birtakım formalite
lere bağlanmıştır. 

Bu nedenle Sayın Tutum'un önergesinin kabulü 
uygun olacaktır ve bu durumda vali olağanüstü hal
lerde anarşi ve terörle mücadelede daha etkin ola
caktır. 

Kabulünü arz eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 

Tasarının 17 nci maddesi kanaatimce son derece 
yerinde ve iyi hazırlanmıştır, düşünülerek hazırlan
mıştır. Daha önceki sıkıyönetim uygulamalarında ve
ya İl İdaresi Kanununa göre valinin askerî kuvvet 
celbi için askerî makamlara başvurması halinde, as
kerî makamlarca kendisine tahsis edilecek kuvveti ne 
şekilde kullanacağı hakkında bir açıklık yoktu. Yani 
bu askerî kuvvet valinin emrine, kumandasına mı gi
recek, yoksa kendi birlik komutanı kendi kumanda
sında bunu yönetip hadiseleri kendi insiyatifiyle mi 
önleyecek, gibi tatbikatta bir tereddüt vardı. 

Tedvin edilip bize getirilen madde bu tereddüdü 
tamamen ortadan kaldırmaktadır ve der ki, evvela, 
şartlarını sıralar yukarıda, bu şartların vukuunda va
li askerî birliklerden kuvvet ister, yardım ister ve ge
len birlikler valinin emrine girer... Getirilen hükmün 

en değişik» en bariz vasfı budur; yani bu birlikler 
valinin emrine girecektir ve valinin emrettiği yerde 
görev ifa etmek suretiyle asayişi ve sükûneti iade 
edeceklerdir veya verilen diğer görevleri yapacaklar
dır. 

Bu yönüyle madde yerindedir ve ihtiyaca cevap 
verecek niteliktedir. Bu bakımdan yeni bir düzenle
me yapmaya gerek bulunmamaktadır. 

Önergenin karşısında bulunuyorum. Saygılarımla 
arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
REMZİ BANAZ — Efendim, ben Sayın Tutum' 

un önergesine katılıyorum, önergemi geri alıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz; öner

geniz işlemden kaldırılmıştır efendim. 
Sayın Komisyon, tek önerge için görüşünüzü lüt

fedin efendim? 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ A. ASIM İĞNE
CİLER — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Bu 17 nci maddenin düzenlemesi demokratik ül
kelerdeki düzenlemelere benzemektedir. Çünkü oralar
da hatırlanacağı üzere askerden yardım istemek, ida
renin yardım istemesi fevkalade olağanüstünün de 
üstünde isyan hallerinde, seferberlik halinde veyahut 
sıkıyönetim hallerinde olmaktadır ki, bunların bile 
uygulamasını pek görmemekteyiz. 

Bu itibarla, askerin eiğtimi esasen yurt savunma
sına ve içteki büyük isyanlarla ilgili olarak düzenlen
miş olduğundan, bu gibi zabıta vakalarına karışma
sına müsait değildir. Askeri sık sık rahatsız etmek 
metodundan vazgeçilerek; hem jandarma, hem polis 
takviye edilmiştir; bu itibarla Olağanüstü Hal Kanu
nunun çerçevesi dışındaki fevkalade olayların bu dü
zenlemeye yeteceği kanısındayız. 

Bu itibarla, bu önergelere katılamıyoruz. Arz edi
yoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-

TIN ABLUM — Sayın Başkanım; edinilen tecrübe
lerden yararlanarak ve özellikle yeni çıkarılan Jan
darma Teşkilat Kanunu dikkate alınarak, 11 İdaresi 
Kanununda da askerî kuvvetlerden yardım isteme 
şekli yeni esaslara bağlanmış ve yeni İl İdaresi Ka
nun Tasarısı o hükümleri içermektedir. O hükümlerle 
paralel bir şekilde 17 nci madde düzenlenmiştir. 

Bu itibarla, öneriye katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ablum. 
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Sayın üyeler; Sayın Tutum'un önergesine Komis- j 
yon ve Hükümet katılmadığını beyan etmektedir. 
Önergenin dikkate alınmasını kabul edenler lütfen 
işaret buyursun efendim... Kabul etmeyenler lütfen 
işaret buyursun... önergenin dikkate alınması kabul 
edilmiştir efendim. 

Sayın üyeler, 17 nci maddeyi kabul buyuruları 
önerge ile birlikte Komisyona veriyorum efendim. 

18 inci maddeyi okutuyorum. 
Silah kullanma yetkisi 
MADDE 18. — Olağanüstü hal ilan edilen iller

de görev yapan polis ve jandarma ile söz konusu 
illerde kendilerine bu kanuna göre görev verilen si
lahlı kuvvetler mensupları ve genel kolluğun emrine 
verilen özel kolluk personeli; verilen görevlerin yeri
ne getirilmesi sıracında Türk Siahlı Kuvvetleri İç 
Hizmet Kanunu ve yönetmeliği, Polis Vazife ve Selahi-
yet Kanunu, Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri 
Kanununda ve diğer kanunlarda silah kullanmayı icap 
ettiren hal ve şartlardan herhangi birinin tahakkuku 
halinde, silah kullanma yetkisini haizdir. I 

Olağanüstü halin, Anayasa ile kurulan hür de
mokrasi düzenine veya temel hak ve hürriyetleri or- I 
tadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketleri
ne ait ciddî belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet 
olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddî şekilde bo- I 
zülması sebeplerine dayanılarak ilan edilmesi halinde, 
silah kullanma yetkisine sahip güvenlik kuvvetleri
nin teslim ol emrine itaat edilmemesi veya silahla 
mukabeleye yeltenilmesi veya güvenlik kuvvetlerinin 
meşru müdafaa durumuna düşmeleri halinde görevli I 
güvenlik kuvvetleri mensupları doğruca ve duraksa
madan hedefe ateş edebilirler. 

Yukarıda belirtilen görevlilerin Devlet otoritesini, 
can ve mal güvenliğini korumak için silah kullanma
larına ilişkin olarak valinin bu maddeye göre verdiği I 
emirler, uygun araçlarla ilan edilir. 

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

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceğiniz I 
var mı maddeyle ilgili?.. Yok. 

Soru sormak isteminde bulunan sayın üye?.. Buyu- I 
run Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; benim sor
mak istediğim sadece, Devlet otoritesini korumak için 
silah kullanma deyimi geçiyor; 18 inci maddenin son 
fıkrası efendim : «Yukarıda belirtilen görevlilerin 
Devlet otoritesini, can ve mal güvenliğini korumak 
için silah kullanmalarına ilişkin olarak valinin bu | 

J maddeye göre verdiği emirler, uygun araçlarla ilan 
edilir.» Fıkra budur. Burada «Devlet otoritesini» de
yimi geçiyor. Burada görevlilerin can ve mal güven
liğini korumak için silah kullanmaları yanında, Dev
let otoritesini korumak için de silah kullanmaları hu
kukî bir deyim midir? Benim aradığım budur. 

Sayın Komisyondan, «Devlet otoritesini korumak 
için silah kullanma» deyimi Ceza Kanununda veya 
herhangi bir yerde geçmekte midir?.. Somut bir an
lamı yoksa bunun, çok soyut bir şeyse, bunu daha 
somut hale getirelim. Can ve mal güvenliğini koru
mak çok somut bir şeydir, silah kullanmak o mak
satla mümkündür; ama Devlet otoritesini acaba ko
rumak maksadıyla derken bu ibare anlaşılmakta mı
dır?,. Tatbikatta başkaları tarafından yanlış anlaşıl
ma ihtimali var mıdır?.. Eğer herhangi bir metinde 
geçiyorsa bir problem yok. 

Bunu öğrenmek istiyordum. 
Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon?.. 

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

Burada «Devlet otoritesini korumak», bu Kanu
nun şümulüne giren hususlarda devlet otoritesini; 
yani kanun dairesinde devlet otoritesini kullanma 
anlamına gelmekledir, özel bir manası yoktur. Kaldı 
ki, Sıkıyönetim Kanununda da aynı tabir kanunları
mızda geçmiş bulunmaktadır. 

Bu itibarla, tereddütü mucip bir hal olmadığı ka
nısındayız. 

Arz ederiz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

I Sayın üyeler; 
I 18 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

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

19 uncu maddeyi okutuyorum. 
ŞERAFETT1N YARKIN — Sayın Başkan, usul 

I hakkında. 
BAŞKAN — Usulün nesi hakkında efendim?.. 
ŞER AFETTİN YARKIN — 19 uncu maddeyle 

ilgili olarak efendim. 
BAŞKAN — 19 uncu maddeyle ilgili olarak; bu

yurun efendim. 
ŞERAİTTİN YARKIN — Sayın Başkan; 

I 19 uncu maddede 6 ncı maddenin (2/h) bendin-
| den söz ediliyor. (2/h) bendi, kamu görevlilerinin gö-

- 2 -
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revine son verilmesiyle ilgili bir benttir. Bu bentle il
gili bir önergemiz vardı, dikkate alınmak üzere Ko
misyona verilmiştir. Bu bent son şeklini alacak ki, 
bizim 19 uncu maddeyle ilgili olarak ayrıca bir öner
gemiz var. 

O bakımdan, Komisyondan o metin geldikten son
ra bu maddenin işleme konulmasını... 

BAŞKAN — O zaman müsaade ederseniz efen
dim, Komisyondan 6 ncı madde geldi, okutalım, on
dan sonra dediğiniz gibi 19 uncu maddeyi görüşüp 
görüşmeyeceğimize zaten karar verilmiş olur. 

Sayın üyeler; 
6 ncı maddenin birinci fıkrasının (k) bendiyle il

gili, keza (h), (m) ve ı(o) bentleriyle ilgili Komisyon 
Başkanlığı tezkeresi var; okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısının Genel Kurul

da yapılan görüşmeler ve verilen önergeler ışığında 
6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi ile yine 
aynı maddenin ikinci fıkrasının (h), (m) ve (o) bent
lerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Abdullah Asım İĞNECİLER 
Millî Savurana, İçişleri ve 

Dışişleri Komisyonu 
Başkanvekü 

6 ncı maddenin birinci fıkrasının (k) bendi; 
k) Zarurî ihtiyaç maddelerini yapan, üreten, de-

polayan, nakleden, satan, ticaret ve sanayi müessese
lerini lüzumu halinde kontrol etmek ve bu maddeleri 
stok eden, fahiş fiyatla satan, imalatını durduran ve
ya yavaşlatan veya nakletmeyenler hakkında her türlü 
kanunî işlem yapmak ve ihtiyaçların gerektirdiği ted
birleri almak veya aldırmak, tedbir almayan yerleri 
kapatmak, 

6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (h), (m) ve (o) 
bentleri; 

h) Bölgelerinde genel güvenlik, asayiş, kamu dü
zeni veya kamu güvenliği açısından çalışmaları sa
kıncalı görülen veya hizmetleri yararlı olmayan kamu 
•personelinin statülerine göre atanması veya görevle
rinden uzaklaştırılması veya işine son verilmesi, yerel 
yönetimde çalışanların görevden uzaklaştırılması veya 
işine son verilmesi konularında yetkisi dahilinde olan
lar hakkında bizzat karar vermdk, diğerleri için ise 
ilgili kurum, merci veya organlardan istemde bulun
mak, 

m) Ruhsatlı da olsa her türlü silah ve mermi
lerin taşınmasını veya naklini izne bağlamak veya ya
saklamak veya geçici olarak teslimini istemek, 

o) Kamu düzenini veya kamu güvenliğini boza
bileceği kuvvetle muhtemel bulunan kişi veya toplu
lukların il'e girişini yasaklamak, 

BAŞKAN — Sayın Tan'ın önergesi zaten kesin ka
buldü. Komisyon da katıldığı için, Sayın Tan'ın «ge
reken kanunî işlemleri yapmak» deyimi maddenin bi
rinci fıkrasının (k) bendine girmiştir. 

Yine 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (h) bendi 
için Sayın Yarkın'ın önergesi dikkate alınmıştır. 

Sayın Yar kın, dikkate alınmıştı; Komisyon katıl
mış mı efendim?.. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Katılmamışlar efen
dim. 

IBAŞKAN — Katılmamışlar. 
Bu arada, Sayın Banaz, «bulundurulması» deyimi 

çıkmıştır. 
REMZİ BANAZ — Evet efendim, katılmışlar, 
BAŞKAN — Katılmışlar. 
Sayın Yakın, (o) bendinde zannederim katılma ol

muş efendim. O tamam. Sadece ı(h) bendindeki katıl
ma olmamış. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt ABDULLAH 
ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan; müsaade eder 
misiniz efendim?.. 

Özür dileriz. Komisyonumuzun metninde, 45 inci 
sayfada, aynı maddenin; yani 6 ncı maddenin son
dan bir evvelki bölümün başındaki satırda «Bu mad
denin (1) ve (2) nci fıkralarının (d) bentleri; adlî ve 
askerî kurumlar ile hâkim, savcı ve bu meslekten sa
yılanlar ve askerî personele ait bina ve araçlar hakkın
da 2 nci fıkranın (c) bendi...» demişiz oraya; «(c) ve 
(p) bendinde ise» diye devam edecek, (p) bendini de 
onun içine alıyoruz. 

BAŞKAN — Onu da bir tırnak içine alıyorsunuz 
Ve «(p) bendinde ise...» oluyor? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt ABDULLAH 
ASIM İĞNECİLER — Evet efendim. , 

BAŞKAN — «(c) ve (p) bendinde ise hâkim ve 
savcılar ile bu meslekten sayılanlar» şeklinde bir dü
zeltme yapıyorsunuz efendim. 

Teşekkür ederim Sayın Komisyon. 
Sayın Yarkın, katılma olmadığına göre... 
ŞERAFETTİN YARKIN — Bir açıklamada bu

lunayım. 
BAŞKAN — Efendim, şimdi tabiî açıklama yapa

caksınız da «Niye katılmadılar?..» diye açıklama mı 
olacak?.. 
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ŞERAFETTIN YARKIN — Sayın Başkanım; 
çok önemli bir konu olduğu için... Zaten bir söz de 
veriyordunuz önergeye katılınmadığı takdirde önerge 
sahibine. 

BAŞKAN — Peki efendim, çok kısa. Açıklama 
olmasın da «Katılsalardı iyi olurdu» şeklinde bir açık
lama olabilir belki; çünkü daha-evvel önergeniz açık
lanmıştır. 

ŞERAFETTtN YARKIN — Sayın Başkan, Da
nışma Meclisinin sayın üyeleri; , 

6 ncı maddenin (2/h) bendi bildiğiniz gibi valilere 
kamu personelinin görevinin başında kalmasının sa
kıncalı olması halinde görevine son verme yetkisini 
getiriyor. Bununla ilgili bütün açıklamalarımızı yap
mıştık ve demiştik ki, son verme işlemi bir nihaî iş
lemdir, bu bir tedbir değildir, bunu görevden uzak
laştırma işlemi şekline getirelim... Görevden uzaklaş
tırma işlemi şekline getirmekle kamu düzeni, devletin 
emniyeti herhangi bir kayba uğramayacaktır; çünkü 
bu kişinin önemli olan kamu düzen bakımından gö
revi başında kalmasıdır. Sakınca yaratan budur. Gö
revinden almakla bu sakıncayı ortadan kaldırıyoruz, 
görevle ilişkisini kesiyoruz. Neden son işlemi yapa
lım?.. Devlet için zararlı faaliyetleri olduğu tespit 
edilmişse veya böyle bir kanı varsa görevinden uzak-
laştıra'lım, kamu göreviyle ilişiğini keselim; ama 12 
Eylül öncesi gibi Türkiye'nin, Cumhuriyet tarihinin 
hiçbir döneminde rastlanılmayan en bunalımlı döne
minin, can ve mal güvenliğinin sıfıra indiği, yaşama 
hakkının kalmadığı, kanunların işlemediği, devlet 
çarklarının dönmediği bir dönemin gereği olarak Sı
kıyönetim Kanununa girmiş olan bir maddeyi; yani 
görevine doğrudan doğruya son veren hükmü buraya 
valiye yetki olarak getirmeyelim; ama görevden uzak
laştırmayı getirelim. 

Sayın İğneciler demişlerdi ki, «Görevden uzaklaş 
tırma müessesesi Devlet Memurları Kanununda var, 
ona lüzum yok...» Devlet Memurları Kanunundaki 
görevden uzaklaştırma müessesesini ağırlaştırarak uy
gulayalım dedim, ağırlıkları da 19 uncu maddede dü
zenleyeceğimizi ifade ettim ve dedim ki; görevinden 
derhal uzaklaştıralım. Devlet Memurları Kanunu der 
ki, 10 gün içinde soruşturma başlayacak, buna 1 ay 
içinde diyelim. Yine Devlet Memurları Kanunu der 
ki, «Görevinden uzaklaştırılan kamu görevlisinin 2 
ayda bir durumu incelenir, görevine dönmesinde sa
kınca görülmezse görevine iade edilir, soruşturmaya 
yine devam edilir.» Bunu da uygulamayalım. Soruş
turma bitinceye kadar görevinden uzak kalsın. 
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Yine bir fıkra daha ekliyoruz; diyorum ki, adlî ve 
idarî soruşturma sonunda hiç bir suçu olmadığı anla
şıldığı takdirde dahi valiye, olağanüstü dönemin so
nuna kadar bu kişiyi göreve iade etmemeyi; yani er
teleme yetkisini de getirelim diyoruz 19 uncu mad
dede... Bunun dışında istenen nedir?. Niçin son işlemi, 
birdenbire göreve son verme işlemi getirilmek isteni
yor?.. 

Sayın üyeler; 
Komisyonun metni İçtüzük gereği oylanacak. Eğer 

Komisyonun metnine oy verecek olursanız sanıyorum 
hukukun gereğini yerine getirmemiş oluruz, özür dile
yerek arz ediyorum. Eğer Komisyonun metni reddedi
lir de önergem doğrultusunda işlem yapılacak olursa, 
kamu düzeni, devletin emniyeti bakımından hiç bir 
zararlı işlem olmayacaktır. Arz ettiğim şartlar dahi
linde devlet için de, kamu düzeni için de, vali için de 
gereken yetki esasen verilmiş olacaktır. 6 ncı madde
deki diğer tüm yetkiler yanında görevden uzaklaştır
ma yetkisi dediğimiz şekilde düzenlenirse, sanıyorum 
en iyi, en hukukî yolu seçmiş oluruz. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın üyeler; 
6 ncı maddeyi, Komisyondan gelen mevcut düzen

lemelerle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... 

ŞERAFETTtN YARKIN — Sayın Başkan, fıkra 
fıkra yapsaydık... 

BAŞKAN — Hayır efendim. 
Kabul edenler... Etmeyenler... 6 ncı madde kabul 

edilmemiştir. 

Bu durumda maddeyi önerge istikametinde yeni
den düzenlemek ve önergeyi tekrar işleme sokmak 
gerelkimetkltediır. Burada dülger önergeler zaten ketsin 
olarak kalbuıl görmüş ve ona göre düzeltme yaıpılinuş-
tı. Şu anda Sayın Yarlkun'an, biraz evvel de işarelt et-
ıtiği üzere, ikinci fıkranın ı()h) bendimi önergesinde dü
zenlemiş haliyle birlikte, madde içine koymak halliyle 
biııtlıiıtote oyl'annıızıa ısunıuyarum. Yani maddeyi Sayın 
Yarkın'm önergesi biıçiım'inide oyiaonıza sunuyorum. 
Ka'bu'l edenler... Etmeyenler... Madde kalbul edilmiş
tir efendim. 

19 uncu maddeyi okutuyorum... 
ŞERAFETTtN YARKIN — Sayın Başkan; ben 

hemen foaşlaınmayaeaığı düşüncesiyle 19 uncu maddey
le ilgili önergemi şimdi takdim edeceğim. Ancak bu 
önerge, bir müesseseyi değişik hükümlerle düzenleyen 



Danışma Meclisi B : 153 

bir önergedir. Koımiisyon 'da inceleme fırsatını belki 
bulmak isteyecektir. Önergemi yine takdim «deyim; 
ama eğer Komisyonun da takdiriyle bu maddenin 
müzakeresi, bu önergemin Komisyon ve Hükümetçe 
Jncelenmıesinden sonra, birkaç madde sonra veya ara
dan sonra yaipilırsa sanıyorum daha uygun olacaktır. 
Çünkü en azından dört fıkralık, görevden uzaklaştır
ma müessesesine Devlet Memurİao Kanunundan 
farklı şekilde ve ağırlaştırarak uygulayan bükümler 
getiriyor. 

Arz ederim efendim, 

BAŞKAN — Sayın Yankın, hakli'sınıız; yalnız 6 
ncı maddenin ikindi fıkrasının (h) ibendi sizin öner
geniz öldü. Buna göre yeniden 19 uncu madde dü
zenlemeye gerelk var mı, yoksa o istikamette zalten 
kendi önergenize ıgerek kalmadan zalten bu madde 
böyle kabul edilince o işlem de bundan sonra kesin 
olarak; yani göreve son verme olmadan önergemizin 
kabulüme göre durmayacak mı?.. 

ŞERAFETTİN YARiKIN — Efendim, Komis
yon ve Hükümet bu konuda görüşlerimi açıklarlarsa 
iyi ölür. Ejğer 19 uncu madde böyle kalırsa o zaman 
Devlet Memurllan Kanunundaki görevden uzaklaş
tırma müessesesi yürürlükte kalır. Hükümet ve Ko
misyon buna peki diyorlarsa, benim için mesele yok. 

BAŞKAN — Evet, mesele yok efendim,. Mad
deyi okutalım da efendim. 

19 uncu maddeyi okuitüyorum. 
Görevdiler hakkında önlem 
MADDE 19. — Bu Kanunun 6 ncı (maddesinin 

(2) nci fıkrasının (h) bendi uyarınca yapılan istem
ler, aldlî ve idarî yargıda görevli hâkimler, savcılar 
ve bu sınıftan sayılanlar ille askerî teşkilat mensup
ları hakkında yetkili kurul ve mercilerce özel kanun
lardaki usule göre değerî'erfdirilerek, yerine getirilip 
getirilmemesi hususunda karar verilir. Dilğer kaimu 
görevllilerii hakkındaki istemler, ilgili kurum,, merci 
ve organlarca gecitotirilllmöksüızin yerine götürür. 

'BAŞKAN —• Sayın Komisyon, bir açıklamanız 
olacaik mı efendim?.. Acaba bu maddeye göre yeni 
bir ilave, yeni bir açıklama, yeni bir önerge içiin?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ A. ASTM İĞNE
CİLER — Sayın Başkan, olmayacak efendim; bu 
haliyle kalmasını arz 'ediyoruz. 

BAŞKAN -T- Peki efendim:, mesele yoktur. 
Madde 'üzerinde söz üslteyen sayın üyemiiz var mı 

efendini?., Sayın Tutum. Başka sayın üyemiz yok. 
Buyurun iSayın Tutum. 
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CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, sayın ar
kadaşlarım; 

Maddeye göre valilere, kamu görevlileri (üzerinde 
üç türlü yetki verildiği anlaşılıyor. 6 ncı maddenin 
(2h) bendindeki değişiklikten sonra bu yetkinin kap
samı biraz daha daralltıHmıış olmakta. Birinci yetki, va
lilerin, kendi bölgelerinde görevli kamu görevlilerini 
yine kendi böljgeleninde veya illerinde atanma 'imkâ
nı getirmektedir. 

Değerli arkadaşlar; 
Bu «Atanma» pek hukukî yönden fazla 'netliğe 

kavuşturulmuş bir deyim değil. Sebebi, 6 ncı mad
dede «Bölge» deyimi kullanıldığı için ve bu bölge
nin ne bölgesi' olduğu da belli olmadığı için, eğer bun
dan kaisılt, genellikle lidare hukukunda anlatılan ma
nasında anlaşıldığı gibi bölge teşkilatları ise; yani il
de mevcut olan bölge teşküaltları İse, bu farklı bir şe
kilde lifaide edilmesi lazım; ama yine de herhalde bu
rada «Bölgelerinde» kasıt, benim anladığım anlamda 
«İlerinde» denmesi lazımı 'İl1 içinde ınakiıl'ler yapabi
lecek olağanüstü hallerde (kıi, olağan hallerde de ya
pabiliyor bunu) ve 'tabiî yetkisi dahilinde olanları 
kendisi yapacak, öbürlerini de isteyecek. 

Demek ki, bir atama üstemi vaır. Fakat bu atama
yı bölgenin dışına yapacağı zaman nasıl yapacak?.. 
Bölgesinde bulunan veya diyelim 'ki, ilinde bulunan 
bir kamu görevflüsiiniiın ilinin dışında bir başka ile atan
masını isteyecektir anladığım kadarına göre veya bu
radaki ifadeye göre «Bölgesi dışında...» O bölgenin 
ne olduğu belli değil; ama herhalde valinin idarî yet
ki ısınırları dışında bir yere atanmasını isteyebilecek
tir. Birinci yetkisi bu. 

ikincisi; görevden uzaklaştırma yetkisi isteyebile
cektir. Tabiî kendi yetkisinde olanların dışındakileri 
kastediyorum. 

Üçüncüsü; mahallî idare personelinin görevdfen 
uzaklaştırılmalarını veya İşlerine son verilmesini iste
yebilecektir. 

Şimdi, burada da aslında açıklığa kavuşturulma
sı gereken, «(Mahallî idare personeli» deyince, aca
ba seçilmiş organlarda mevcut olan üyeler midir, se
çimle gelenler midir, yoksa bildiğimiz belediye me
murları mıdır? Burası beli değil. 

Şimdi, 19 uncu maddenin birinci fıkrası, aslında 
isteğin yerine getirilip getirilmemesi konusunda bir 
ops'iyon, bir tercih hakkı bırakmaktadır ilgili merci
lere. Yani yerine getirip getirmemesini düşünecek, te
zekkür edecek, yerine getirilmesiıne karar verilirse ka
rar verecek veya tersine bunların görevden alınması-
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nı veya atanmasını veya yer değiştirmesini gerektirir i 
bir durum yıdksa menfi Ikarar verecek. Herhalde bu- l 
nun isonucunu valiye 'bildirmesi lazım;. Sonucun ya
zılı olarak valiye; istem sonuçlarının valiye bildirile
ceğine dalir bir hüküm yok. Bence bu eksiklik; en 
büyük eksiklik. «ıGedktirilmeksizİn yapar» diyor; 
ama bu geciktiritmeksizin yapılan işlemin sonucunun 
mutlak suretle valiliğe yazılı olatraık ıbildİrilmesii la
zım. Alkai Ihalıde bunu izlemek imkânı olmaz. «Di
ğer kamu görevlileri hakkımdaki istemler, ilgili ku
rum, merci ve organlarca gecMirillırıeksiiızin yerine 
götürür.» Simidi, burada «geciktimtaek'siizin yerine ge
tirilir» sözü, sanıyoırum 'ki, oldukça sıkıntı yaratacak 
biır ışeydlir. Çünkü diyelim ki, buna dayanarak bir 
üniversite öğretim üyesi ile ilgili bir işlem yapacak
sanız, eğer o üniverisite öğretim üyesi ile ilgili statü 
dolayısıyla alınacak kararlar bir ısenalto kararını ge
rektiriyorsa, senato karartan da genellikle (Büyük 
ölçüde) gizili oy lolduğupa göre, bu şey nasıl yerine 
getirilecektir? Bir Ihayli tartışma götürebilir ve sonra 
«diğer kamu görevlileri» demek suretiyle çok geniş 
tutunuştur. Nasıl ki, 19 uncu maddenin birinci fıkra
sında hâkim ve askerî statüde olanlar belli bir değer
lendirmeye ıtalbi tutuluyorlarsa, pekâlâ o kadar deği
şik nitelikte kişiler vardtrki bu «diğer kamu görev
lileri» deyimi içinde; Milî 'istihbarat elemanları gi
rer, üniversilte öğretim üyelileri girer, hatta daha gide
rek merkezi Ankara'da bulunan çeşitli kamu kurum 
ve kuruluşlarının personeli girer; Devlet Denettlerne 
Kurulu üyeleri dahil. Yani bunlar hakkında Ankara 
Valisinin, diyelim ki, bu memurların herhangi biri 
hakkında bu şekilde bir istemde bulunup, bu listemin 
geciktirillımıeden mutlaka yerine getirileceğine dair bir 
hüküm, çok kategorik olur. Yani, sıkıyönetime naza
ran 'sivil yönetimin devam ettiği bir dönemdir bu; 
yani sivil yönetimin askerlere ıtevdi edildiği bir dö
nem değildir sıkıyönetim gibi. Binaenaleyh, burada 
sanıyorum ki, «diğer kamu görevlileri» deyiminin, 
yine yukarıdakime benzer bir şekilde yumuşatılarak 
kaleme alınmasında yarar vardır. Zalten, benim bu
rada en büyük 'üzerinde durduğum, Devletin kendi 
memurlarının birkıısmına karşı böyle biraz daha ter
cihli, diğerlerine karşı da hiç tercihsiz hareket ettiği 
izlenimi veren böyle bir tefrik fevkalade sakıncalı
dır. Aslında 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2 
nci maddesine dalha sonra ilave edilen bir fıkrada da 
bu yola gidilmıiıştir; ama bana göre «diğer kamu gö
revlileri» deyimi demek suretiyle, kamu görevlilerini 

iki kategoriye ayırıyor; biri hâkimler ve savcılar ile 
askerler grubu, diğeri de diğer kamu görevlileri. Bu 
ikisini farklı bir işleme tabi Itutuyor ve bir miktar 
da bir itimat fıktanı veya itimat noksanlığı gibi, bir 
yaklaşım içinde gözüküyor madde. Bence bu sakın
calı. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, süreniz dolmuştur, 
lütfen bağlayın eferidim. 

CAHÎT TUTUM — .Saygıdeğer Başkanım, söz
lerimi bitiriyorum. 

Bence, 19 uncu maddede «Diğer kamu görevlileri 
hakkındaki istemler, ilgili kurum, merci ve organlar
ca dikkate alınır ve sonuçları hakkında bilgi veril
mesi zorunludur.» demek suretiyle tamamllamak, sa
nıyorum ki, bu olağanüstü hallerde uygulanacak ku
rallar bakımından yararlı olabilir. Zaten, bir kamu 
görevlisi hakkında kendisinin güvenlik nedeniyle il 
dışına çıkarılması veya yerinin değiştirilmesi veya gö
revden uzaklaştırılması gibi bir yazımım gitmiş ollma-
sı yeteri kadar ağır bir harekettir. Bu bakımdan, me
mur güvencesini de alt üst etmeyecek; ama olağanüs
tü koşullann gereklerine uyabileoek bir denge fıkrası 
•ekleyebiliriz. 

Saygıyla arz ederim. 
•BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Tutum,. 
Sayın Komisyon, mevcut konuşmaya bir cevabı

nız olacak mı?. 
MİLLÎ SAVUNMA, ÎÇÎŞLBRI VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU BAŞKANVEKtLİ A. ASIM İĞNE
CİLER — 'Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Şimdi, valiler kendi yetkisi dahilinde ollan işlem
leri, yer değiştirmeleri yapacak. Onun dışındakiler! 
de, istihdam yerleri olanlar için elbette bu 'söz ko
nusudur; birden ziyade Meride istihdam yeri olanlar 
için s'öz konusudur. Sonra valinin isteğinin yerline 
getirilip, getirilmediğinin takibi elbetite ki vali tara
fından takip edilecektir. Nitekim Sıkıyönetim Kanu
nuna göre de İhalen sıkıyönetimi komutanlarının bu
na benzer taleplerinin ne olduğunu ne safha göster
diğini, nasıl karar aldığını takip dilmektedirler. Bina-
enalyh, ayrıca bir düzenlemeye lüzum görülimem-ekte-
d'h\ 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşelkkür ederim efendim, 
Madde ile ilgili ısoru sormak isteminde bulunan 

sayın üyemiz var mı efendim?.. Yok. 
Bu madde İle İlgili Sayın Yarkın'ım bir önergesi 

var, okutuyorum efendim. 

— 11 — 
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Sayın Başkanlığa 
Olağanlülsifeü Hal Kanunu Tasarısının 19 uncu 

maddesine aşağıdaki fıkraların eklenımesinıi arz ve 
teklif 'ederim. 

Şerafötlfcin YARKIN 

«Görevlerinden uzaklaştırılanlar hakkında ilgili va
lilikçe bir ay içinde adlî ve idarî yönden soruşturma 
açtırılır. Soruşturma süresince ve haklarında kesin 
karar verilinceye kadar kendilerine aylık veya ücret
lerinin üçte ikisi ödenir ve ilgili kanunların öngördü
ğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam 
ederler. 

Soruşturma sonunda 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun değişik 48 inci maddesinin A/5 bendin
de sayılan suçlardan biri ile hükümlü olanlar ya da 
aynı Kanunun değişik 125 inci maddesinin (E) ben
dine göre kamu görevinden çıkarılma cezası verilen
lere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci 
maddesinin bir ve ikinci fıkralarıyla 87 nci madde
sinde sayılan kurum ve kuruluşlarda görev verilmez. 

Soruşturma ve yargılama sonunda suçsuzluğu an
laşılan ve durumları 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 143 üncü maddesi kapsamına girenler 
hakkında görevden uzaklaştırma işlemi kaldırılır. An
cak, ilgili vali, bu kişilerin göreve başlamalarını ge
rektiğinde olağanüstü hal süresinin sonuna kadar er
teleyebilir.» 

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

ŞERAFETTfN YARKIN — Kısaca efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ŞERAFETTIN YARKIN — Sayın Başkan, Da

nışma Meclisinin, sayın üyeleri; 

Biraz önce valilerin görev ve yetkileriyle ilgili 
maddede kabul buyurduğunuz ikinci fıkranın (h) ben
di, bildiğiniz gibi, valilere görevden uzaklaştırma yet
kisini; kendi yetkisi dahilinde olanları bizzat kullan
mak, ' kendi yetkisi dahilinde olmayan hallerde de 
ilgili kurum, merci veya organlardan görevden uzak
laştırma istemini yapmak... Bu organlar da bu istemi 
maddedeki istisnaya göre geciktirmeksizin yerine ge
tirecektir. 

Bazı sayın üye arkadaşlarımız, zapta geçen söz
lerinize göre bu uygulanacaktır, onun için bu öner
geye ihtiyaç olmayabilir, diye de belirttiler. Ancak 
zapta geçen sözler nihayet bir açıklamadır; ama bu
nunla ilgili fıkraları görüşmeyecek veya hüküm ha
line getirmeyecek olursak, belki bir boşluk olabilir. 

— VI 

Şimdi, düzenlediğim fıkralarda, görevden uzak
laştırma müessesesinin 657 sayılı Kanundan (Ki, ge
niş şekilde düzenlenmiştir bu Kanunda) daha farklı 
olarak ele alıyoruz ve tabiatıyla olağanüstü halin 
gereği olarak da ağırlaştırarak belirtiyoruz. Arz etti
ğim gibi, oradaki on günlük süre bir aya çıkarılmış
tır, orada «İki ayda bir durumunun incelenmesi ve 
gerekirse görevine iade edilmesi» hükmü tamamen 
çıkarılmıştır. Yine ilave bir fıkra da getirilmek su
retiyle (Olağanüstü halin gereği olarak) adlî ve idarî 
soruşturma sonunda hiçbir suçunun olmadığı kesin 
olarak anlaşılanlar hakkında dahi valiye olağanüstü 
hali süresince görevden uzaklaştırma işleminin kaldı
rılmasını erteleme yetkisi getirilmiştir. 

Şimdi, 657 sayılı Kanun tabiatıyla bu Kanunun 
şümulüne giren personel hakkında uygulanacaktır; 
ancak 657 sayılı Kanunun şümulüne girmeyen perso
neller vardır, kamu görevlileri vardır, üniversiteler 
vardır, diğer kamu personeli olabilir. Bütün bunlar; 
yani burada «657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi
nin A/5 bendindeki suçlardan biriyle hüküm giyen
ler» derken; bu maddenin uygulandığı bütün kamu 
personeli için. Yine 657 sayılı Kanunun değişik 125 
inci maddesinin (E) bendi; ki bu (e) bendi 12 Ey-
lüTden sonra değişikliğe uğrayarak kamu düzen ve 
güvenliğini bozan, asayişi müessir hareketleri bulu
nan kişilerin Devlet memuriyetinde bulunmaması hali 
ile ilgili beş altı tane fıkra eklemiştir, bütün bu (e) 
bendindeki hükümlerin de yine 657 sayılı Kanuna 
tabi olsun veya olmasın; ama bu yetkinin kullanıl
dığı kamu personeli hakkında uygulanmasını getir
mek üzere... Yani buradaki bentler, benim ilave et
tiğim üç tane fıkra, valinin görevden uzaklaştırması
nı ya bizzat yaptığı veya yaptırdığı tüm kamu per
soneli için uygulanabilecek genel hükümler halinde
dir. 

Bu nedenle, 19 uncu maddeye bu fıkraların ek
lenmesine sanıyorum ihtiyaç vardır. Kabul ederse
niz bu madde daha güzelleşmiş olur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkm. 
Sayın Yarkın'm önergesinin lehinde, aleyhinde ko

nuşmak isteyen sayın üye?.. Sayın Tan, lehinde. 
Sayın Tan, buyurun efendim. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, Danışma Mec

lisinin değerli üyeleri; 
Sayın Yarkın arkadaşımıza gerçekten teşekkür et

memiz gerekiyor; çünkü 6 ncı maddenin ilgili fık
rasında yaptığı ve Genel Kurulumuz tarafından ka-
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bul edilen değişiklikle, görevden uzaklaştırma müesse
sesini düzenlemiştir. Tabiî bu düzenlemenin iki mad
deye yayılan yöıileri bulunmaktadır ki, esas düzen
lenen yeri de 19 uncu madde olmaktadır. Bu, 6 ncı 
maddedeki değişikliği tamamlamaktadır. Çünkü, Sayın 
Yarkın arkadaşımızın önerdiği görevden uzaklaştır
ma, âdeta olağanüstü durumlara özgü bir görevden 
uzaklaştırma olmaktadır. 

Binaenaleyh, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 137 nci maddesinden itibaren başlayan görev
den uzaklaştırma hükümlerinin uygulanmaması, bun
lardan daha ağır olan (Madem ki olağanüstü halde
ki görevden uzaklaştırmayı düzenliyoruz.) buradaki 
güvence sayılabilecek düzenlemelerin dışına çıkılma
sı mümkündür. Nitekim, işte buradaki 10 günlük sü
reyi arkadaşımız bir aya çıkarmaktadır. Keza yapı
lan idarî veya adlî soruşturma sonunda herhangi bir 
suçu bulunmayan kişilerin otomatik iadesini sözko-
nusu etmemektedir ve bunların olağanüstü halin so
na ermesine kadar görevlerine iadesinin valiler ta
rafından engellenebileceğini kabul etmektedir. 

özetle, kendileri bunu açıkladılar. Olağanüstü hal
lerde sözkonusu olabilecek bir olağanüstü görevden 
uzaklaştırma müessesesini dört başı mamur şekilde 
düzenleyerek bize getirmişlerdir. 

Binaenaleyh, 6 ncı maddedeki değişikliğin tamam 
olması açısından bu 19 uncu madde ile ilgili bu öner
genin, bu düzenlemenin kabul edilmesi gerekmekte
dir. Arz ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU BAŞKANVEKİLI A. ASIM İĞNE
CİLER — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Sayın Yarkın'ın bu önergesini inceledik, faydalı 
olacağı kanısına vardık. Hem yapılacak işlemler, hem 
de açıklık getirmesi bakımından önergeye aynen ka
tılıyoruz. 

Binaenaleyh, önergenin aynen kabulünü arz ederiz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın iğneciler. 
Sayın Hükümet, buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-

TIN ABLUM — Aynen katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Teşekkür ederim 

efendim. 
Sayın üyeler, Sayın Yarkın'ın önergesine Komis

yon ve Hükümet katılmaktadır, önergeyi kesin ola
rak oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, 19 uncu maddeyi bu fıkralarda ek
lenmiş haliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... 19 uncu madde kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum : 
Koordinasyon 
MADDE 20. — Olağanüstü halin bir veya birden 

fazla il'de bir Bakanlığı ilgilendiren sebeplerle ilan 
edilmesi halinde iller arasında koordinasyon o Ba
kanlıkça; bir veya birden fazla il'de birden fazla Ba
kanlığı ilgilendiren nedenlerle veya tüm yurtta ilan 
edilmesi halinde de Başbakanlıkça sağlanır. 

Koordinasyon sağlamakla görevli Bakanlıklarda 
merkez kuruluş içinden bir birim görevlendirilebile
ceği gibi, özel bir birim de kurulabilir. Koordinas
yonun Başbakanlıkça sağlanması halinde ise bir üst 
düzey yöneticisinin başkanlığında kanun ile ilgili Ba
kanlıklar temsilcilerinden oluşan «Başbakanlık Ola
ğanüstü Hal Koordinasyon Kurulu» kurulur. Kurula 
Genelkurmay Başkanlığı temsilcisi de katılır. 

Ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal 
ilanına ilişkin yedinci madde hükümleri saklıdır. 

Başbakanlık Olağanüstü Hal Koordinasyon Kuru
lunun kuruluş, görev, yetki ve çalışma usulleri yö
netmelikte gösterilir. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı efen

dim?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
21 inci maddeyi okutuyorum : 
Mahallî idarelere ait yetkiler 
MADDE 21. — Vali, gerekli gördüğü takdirde, 

mahallî idarelerin organlarınca alınacak kararlar ile 
yapılacak tasarrufların tamamının veya belli konulara 
ilişkin olanlarının, il merkezinde kendisinin, ilçelerde 
kaymakamların onayı ile yürürlük kazanmasını karar-
laştırılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Banaz, buyurun efendim. 

REMZİ BANAZ — Sayın Başkan, saygıdeğer ar
kadaşlarım; 

Burada, olağanüstü halde, valilerin gerekli gör
düğü takdirde mahallî idarelerin organlarınca alına
cak kararlar ile yapılacak tasarrufların tamamının ve
ya belli konulara ilişkin olanlarının il merkezinde 
kendisinin, ilçelerde kaymakamların onayı ile yürür
lük kazanmasına, yetki veren bir maddeyi görüşüyo
ruz. 
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«Mahallî idareler» deyince, malumunuz bizde özel 
idareler var, belediye var, köy var. Bu madde özel 
idareler için hiçbir anlam taşımamaktadır; çünkü, 1da-
re-i Umumiye-i Vilayet Kanunu Muvakkatına göre, 
il genel meclisinde alınan kararlar valinin onayı ile 
yürürlüğe girmektedir. Ayrıca, il daimî encümeninin 
gündemi vali tarafından tespit edilmektedir; yani ge
nel meclis kararları valinin onayından geçecek, il 
dajimî encümeninde de valinin istemediği bir konu ke
sinlikle görüşülmeyecektir. 

Dolayısıyla, bu maddenin özel idareler açısından 
getirilmesinin hiçbir anlamı yoktur. Önemli olan, ge
riye kalıyor belediye idareleri; belediye idarelerinde, 
belediye encümeninin aldığı kararlar veya belediye 
meclisinin aldığı kararları tasdik etme meselesi. Bu 
da konuyu, bence geriden takip etmek oluyor. Bu
rada bir işi yaptırma bahis konusu değil, daha son
radan «Niye böyle yaptınız? Böyle yapmayınız, bu 
kararınız yürürlüğe konmasın.» gibi bir düzenleme
dir, 

Olağanüstü halde önemli olan, valinin veya kay
makamın belediyelere bazı işleri yaptırabilmesine im
kân sağlamak gerekir. Farzedelim bir karayolu üze
rinde belli bir düzenleme yapılacak, belediye bunu 
yapıyor mu yapmıyor mu?.. Bir karar almış, bunu 
takip etmek bence önemli değil, mühim olan, orada 
bu işi yaptırabilmektir bu organa. Oysa bu madde 
bunu sağlamamaktadır. Sadece konuları, belediyenin 
aldığı kararları valinin veya kaymakamın bir defa da
ha kontrol etmesini hükme bağlamaktadır. 

Bu açıdan ben bu maddenin olağanüstü halde 
herhangi bir yenilik getirmeyeceği ve herhangi bir 
ihtiyaca cevap vermeyeceği kanaatindeyim. Sayın Ko
misyonun bu konu üzerinde bir kez daha düşünmesi 
ve özel idareler; yani mahallî idareler üzerinde va
lilerin isteklerini kısmen de olsa yürütebilecek, yap
tırabilecek bir sistemin maddeye işlenmesinin uygun 
olacağı kanaatindeyim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir ceva

bı olacak mı efendim?.. Yok. 
Madde ile ilgili soru sormak isteyen sayın üye

miz var mı efendim?.. Yok. 
Madde ile ilgili Sayın Tutum'un bir önergesi var; 

okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Tasarının 21 inci maddesinin 
metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Cahit TUTUM 

i BAŞKAN — Sayın Tutum, bir açıklamanız ola-
I cak mı efendim?.. 
I CAHİT TUTUM — Kısa bir açıklamam olacak 
I Sayın Başkan. 
I BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum; konuşma 
I süreniz beş dakikadır. 
I CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, aslında bu 
I maddenin gereğine fazlaca inanmadığım için bu mad-
I denin metinden çıkması halinde Olağanüstü Hal Ka-
I nununu düzenleyen Yasada bir eksiklik olmayacağı 
I düşüncesindeyim. 

I Şöyle ki; bir kez bu mahallî idarelerin olağanüstü 
I halin ilan edildiği illerde çalışmalarının valilikçe alı-
I nacak olağanüstü tedbirlere ters düşebileceğini teorik 
I olarak dahi kabul edemiyorum. Çünkü; olağanüstü 
I bir halde valiliğin almış olduğu kararlar bütün il içe-
I risinde büyük bir etkinlikle yerine getirilmesi zorun-
I lu olan ve sanıyorum ki, kamu kurum ve kuruluş-
I lan ve tüzelkişiliği haiz tüm kurumların titizlikle ted-
I birlere riayet etmeleri gereken bir haldir. Bu halin 
I devam ettiği sürede, âdeta valinin işini formalite açı-
I sından bir hayli güçleştirecek ve âdeta boğacak bir 
I süreci başlatmaya hiç gerek yoktur. 
I Benim anladığım kadarı ile bu gibi durumlarda va-
I lilik öksürse, sanıyorum ki belediyelerin nezle olması 
I gerekir. Aralarındaki ilişki zaten böyle kurulmuştur. 

I Şimdi, 127 nci maddeyi siz getirdiğiniz hüküm -
I le, Anayasayı zorlayarak olağanüstü halin gerekleri-
I ne uydurulması sanki farzmış gibi bir maddeyi vazet-
I mek istiyorsunuz. Bence buna hiç gerek yok; çünkü, 
I belediyelerde alınacak olan kararların, mahallî ida-
I relerin organlarınca alınacak olan kararların, yapı-
I laeak tasarrufların tamamının veya belli konulara 
I ilişkin olanlarının vali tarafından, idarî vesayet ma-
I kamı olarak, görülüp, tasdik edilmesi keyfiyeti, bir 
I idarî zorunluk olarak ortaya çıkmaz. Belediyelerin 
I görevleri bellidir, alabileceği kararlar bellidir. Beledi-
I yelere süratli karar alınması konusunda bir telkin 
I yapılması isteniyorsa, bu her zaman yapılır zaten. 
I Belli bir konuda belediyelere belli kararları süratle 
I aldırmak; ama «Alınan şu, şu, şu nitelikteki karar-
I 1ar bana gelecek, şu, şu, şu nitelikte alacağınız tüm 
I tasarruflar benim önüme gelecek, ben tasdik edece-
I ğim.» denkse, bunun bir rasyoneli yoktur. 

I Benim endişem; zarurî olmayan, yani bir ihtiyaç 
I olarak ortaya çıkması ihtimali bulunmayan bir du-
I rumu derpiş etmektense, bu 21 inci maddeden bü-
I tünüyle vazgeçmek belki hayırlı olur. Sebebi : 21 inci 
I maddeyi bu şekliyle bıraktığımız takdirde benim iki 
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endişem vardır. Biri, Anayasanın 127 nci maddesin
de, mahallî idarelerin merkezî idare ile karşılıklı bağ 
ve ilişkilerinin kanunla düzenleneceğini gösteren bir 
ibare var. Daha önemlisi, merkezî idarenin, mahallî 
idareler üzerinde, kanunda belirtilen esas ve usuller 
dairesinde idarî vesayet yetkisine sahip olduğu da be
lirtilmekte. Şimdi, burada getirilen idarî vesayettir. 
Yani, valinin ve kaymakamların mahallî idareler üze
rindeki idarî vesayet yetkisi düzenleniyor. Bana göre 
öyle. 

Bu düzenleme yeterli değil. Eğer, Anayasanın laf
zına ve ruhuna uygun olarak bir düzenleme yapıla
caksa, kanunda birtakım esasların tespit edilmesi 
lâzımdır. Nedir o esaslar?.. Yo'k. Birtakım usuller tes
pit edilmesi lazım. Nedir o usuller?.. Yok. 21 inci 
madde 'bu şekliyle Anayasanın 127 nci maddesine 
a'ykırı düşebilir. Çünkü; siz idarî vesayeti düzenli
yorsunuz, yani mahallî idare makamlarının kararla
rını onaylatıyorsunuz valiye ve kaymaıkama ve di
yorsunuz İki, «'İleride gerekli 'görürse şu, şu, şu ta
sarrufları ve şu, şu nitelikteki kararlarını bundan 
sonra vali veya kaymakam görecektir.» Eğer bir ilde 
40 tane 'belediye varsa, köy belediyeleri de dahil, 
hepsine 'bu şekilde, daha Önce mevcut olmayan bir 
idarî vesayeti getirmeye kalkıyorsunuz. Getirebilirsi
niz; ama getireceğiniz idarî vesayetin esasları ne ola
caktır, ne gibi usuller uygulanacaktır; bunları ayrı 
ayrı 21 inci maddede .göstermeniz gerekir. Aksi hal
de, ben, 2)1 inci maddenin bu düzenleniş biçiminin 
Anayasanın 127 nci maddesini zorlayıcı ve ona 
ters düşücü bir nitelikte olduğunu düşünüyorum, bu 
nedenle '21 inci maddenin metinden çıkarılmasını di
liyorum. Zaten, valilerin bunu bir ihtiyaç olarak 'his
sedeceklerini de hiç mi Ihiç sanmıyorum. Kararlarını 
tastik mercii olarak «Tüm karartan ben göreceğim» 
deyip kendi kendine büyük bir sıkıntının içine ve 
idarî formalitenin içine kendisini atacağını da sanmı
yorum. Sadece telkin yapar, direktif verir ve bun
lar da kişisel planda süratle yürütülebilecek şeyler
dir. Olağanüstü halin gereğine, belediyelerin vilayete 
yardımcı olmamalarını düşünemediğim için, böyle bir 
maddeyi kesinlikle zait addediyorum. 

Saygıyla arz ederim. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Tutum'un önergesinin lehinde, aleyhinde 

s>Öz isteyen sayın üye?.. Aleyhte Sayın Uyguner, le
hinde Sayın Yarkın. 

Sayın Uyguner, buyurun efendim aleyhinde. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 

Bence, Tasarının '21 inci maddesi, Tasarının en 
önemli maddelerinden 'birisini teşkil Gitmektedir. Çün
kü; il idaresi, sadece vilayet makamınca veya ona 
bağlı kuruluşlarca yürütülen bir idare değildir. 11 ida-
resi deyince, akla malhallî idareler de gelir. Bu ida
reler arasında; il genel meclisleri ve belediyeler en 
başta unsurları 'teşkil ederler. 

Şimdi düşünelim; 'bir olağanüstü hal ilan ettiril
mesini gerektiren sebep öldü; bir deprem oldu, büyük 
bir yangın felaketi oldu veya sari ve salgın bir has
talık çıktı ve 'o bölgede de olağanüstü hal ilan edildi. 
Valilik makamı, bütün ıgücüyle bu vakaların önlen
mesi veya tesirlerinin ortadan kaldırılması için elin
den gelen ber 'türlü gayreti sarfediyor. Bu arada ba
kıyorsunuz, demokratik rejim içerisinde yer alan bir
takım belediyeler ters ters kararlar alıyor, öyle karar
lar alıyor ki; valinin tasarruflarına veya valinin girişim
de bulunduğu birtakım faaliyetlere ters düşen, on
ları engelleyen veya onların yapılmasını fiilen imkân
sız ihale sokan birtakım kararlar. İşte, madde, bu 
gibi kararların kontrol altına alınması ve kanalize 
edilmesi için düşünülmüş çok yerinde bir tedbirdir. 
Çünkü; bir il genel meclisi başka bir partiden olabi
lir; mesela şöyle telakki edilir: Genellikle valiler ik
tidar partilerinin emrinde olan idarî elemanlar ola
rak düşünülür ve mahallî kuruluşlar da eğer karşı 
partilerin kontrolü altında ise, onların denetimi al
tında ise, onlar da kendilerini valinin karşısında olan 
teşekküller olarak 'görürler. 

Şimdi burada, vali, bir hadisenin önlenmesi veya 
tesirlerinin ortadan kaldırılması için önlemler alıyor 
ve karşı partiyi temsil eden veya kendisini öyle zan
neden bir belediye encümeni veya belediye meclisi 
de buna ters kararlar alıyor... Şimdi burada duru
mun organize edilmesi ve düzeltilmesi lazımdır. Ma
demki burada valilere 'geniş yetkiler veriliyor; ola-
ğanüs'tü hal ilanından sonra bu halin izalesi ve ge
rekli tedbirlerin alınması hususunda; o halde valile
rin bu tasarruflarına, bu sorumluluklarına ters dü
şen kararların gözden geçirilmesinde fayda vardır. 
İşte, madde bunu düzenliyor. Yarii, valiler bu karar
ları 'inceleyecekler ve maslahata uygun olmayanlar 
varsa, bunları onaylamayacaklar, eğer uygunsa onay
layacaklar ve yürürlüğe koyacaklar. 

Madde valiye diğer b'ir yetki daha veriyor, o da 
şu: Eğer karar yerinde ise; ancak uygulamanın za
manı değilse, o takdirde onu daha ilerideki bir za-

I mana erteleyebÜec'ek. «Bu uygulanacak; ama şu hal 
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geçsin yahut da şu zamanda uygulansın» şeklinde hır 
karar da verebilecektir. İBu şekilde de bir esneklik 
getirilmiştir. 

Bence, madde zaruridir, yerindedir. Bu bakımdan 
önergeye katılamıyorum, saygılarımla arz ederim efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Buyurun Sayın Yarkın, lehinde. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, Da

nışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Tasarının 2'1 inci maddesi, vali ve kaymakama, 

gerektiğinde bütün 'işlemler, gerektiğinde belli konu
lardaki işlemlerle ilgili olarak belediyelerin almış ol
dukları kararların onaydan geçmesi ilkesini getiriyor. 

Bir olağanüstü hal kanunu yapıyoruz ve olağan
üstü yetkiler vereceğiz. Bunda hepimiz birleşiyoruz; 
zaten 6 ncı maddeyi kabul ettik ve 6 ncı maddede ' 
çok geniş yetkiler verildi. 

Ben konuya özel idare yönünden temas etmiyo
rum; çünkü özel idareler yönünden her hangi bir ih
tiyaç yok. Sanıyorum Hükümet de, Komisyon da bu
nu daha ziyade belediye organlarıyla ilgili olarak 
getirmi'ş oluyor. 

6 ncı maddede alınan tedbirlerin bir kısmı, esasen 
belki de mahallî idarelerin uygulamalarına girecek 
konuları içerecektir veya içerebilecektir. Bu tedbirle
re, bütün kurumlar, bütün organlar esasen uyacak
tır ve uymaya da mecburdur. Ceza maddesi vardır 
çünkü. Yani, alınan tedbirlere aykırı ve ters bir ka
rar alamazlar. Valinin aldığı tedbirleri uygulamada 
ters düşürücü veya bu tedbirlere uygun olmayan bir 
kararı esasen mahallî idareler alamaz; çünkü o za
man bu Kanunu işletemeyeceğiz ^dernektir. Böyle bir 
şeyi öngörmek buna cevaz vermek mümkün değil; 
24 üncü maddede «Alınan tedbirlere aykırı hareket 
edenler» diye düzenlemişiz. 

'Şimdi, kabul ettiğimiz 2 nci maddede birçok hü
kümler; mesela gazino, lokanta, birahane, meyhane 
gibi şeyler Ve bunların kapatılması açılması ile ilgili 
konular var. Ayrıca «... tehlike arz eden binaları 
yikmalk» diyor; belli gıda maddeleri üzerinde birta
kım yetkiler var, zarurî ihtiyaç maddeleri konusu 
var, trafikle ilgili olan kısım var, nihayet f(lh) ben
diyle görevden uzaklaştırma müessesesi var. Bütün 
bunlarla 'ilgili olarak mahallî idareler, bu tedbirlerden 
kendilerine ait olan kısımlara göre hareket etmek 
ve ona göre kararlar almak zorunluluğundadır. 

Şimdi biz, olağanüstü dönemde Bakanlar Kuru
luna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi 

— 16 
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veriyoruz. Neden veriyoruz?.. Olağanüstü dönemin 
ilanını gerektiren nedenleri ortadan kaldırma ama
cıyla birtakım düzenlemeler yapsın diye veriyoruz. 
Valiye de aynı amaçla birtakım yetkiler veriyor ve 
bunu düzenliyoruz. 

Şimdi, öyle ters bir şey düşüneceğiz ki, sanki 
olağanüstü halin ilanına neden olan olayların bir kıs
mının doğmasında mahallî idarelerin de katkısı ol
muş bulunsun... 'Böyle bir şey düşünmeye ve bunun 
İçin de madde düzenlemeye 'ihtiyaç olmaz... 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ A. ASIM İĞNE
CİLER — Olmadı zaten. 

ŞERAFETTİN YARKIN — O zaman anlaşılı
yor k'i, alman tedbirlere uygun kararlar alınsın. Bu
nu sadece formüle edebilmek, bu dizgini elde tuta
bilmek için ihtiyaç duvulmuş'tur. Onu da, arz ettiğim 
gibi, vali bu (konuda gerekli her 'türlü denetim ve 
yetkiye de sahip. Vaîiriin aldığı tedbir kararlarına 
aykırı olarak mahallî idarelerin bir karar alması 
mümkün de değil; Kanuna göre de mümkün değil, 
yürütülmesi de mümkün değil. Bu itibarla, yani bu
na ihtiyaç olmadığı kanısındayım. 

Bu Tasarının tümü üzerinde yapılan konuşma sı
rasında sanıyorum ibir arkadaşım da bu konuda, 
«Evvela 544!2 sayılı 'II İdaresi Kanununu görüşsey
dik, oradaki yetkiler belli oysaydı da (Normal dönem 
yetkileri) sonra bu Kanun Tasarısını düzenleseydik 
daha uygun olurdu; bunu düzenlerken olağanüstü 
yetkilerin neler olduğunu daha iyi belirleyebilirdik, 
tekrar da olmazdı.» demişlerol Aynı şeyi, şimdi Be
lediye Kanunu da, mahallî idarelerle 'ilgili kanunlar 
da Anayasaya göre yeniden düzenlenmek üzere ge
lecek ve orada idarî vesayetin ne şekil alacağı zaten 
belirlenecek ve idarî vesayetin bugünkü mevzuattan 
daha sıkı tedbirleri de veya hükümleri de getireceği 
tahmin edilmektedir. Böyle olunca, burada genel bir 
düzenlemeye de bu yönden de ihtiyaç olduğu kanı
sında değilim. Yani, idare için bulunmaması bir sı
kıntı yaratmayacaktır; bulunması, otomatik kontro
lü de getireceği için, belki külfet yaratacaktır. Bu 
itibarla bu maddeye ihtiyaç yoktur. Maddenin Ta
sarı metn'inden çıkarılması yönündeki önergeyi ben 
de bu yönüyle desteklryorum. 

Saygılar sunarım. 
BALKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkm. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ A. ASIM İĞNE
CİLER — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
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Gerçekten bu madde son derece önemli, hayatî 
ve zaruri bir maddedir; arkadaşlarımın bütün açıkla
malarına rağmen. 

Sayın konuşmacılar; «Valiye zaten 6 ncı madde 
ile olağanüstü halin gerektirdiği bütün yetkiler veril
mektedir ve herkesi de bu kararlara uymaya mec
bur etmektedir; bunun ne anlamı vardır, karışıklığa 
neden olur.» dediler. Hayır sayın arkadaşlarım; o 
maddelerde valiye gerekli yetkiler tam manasıyla ve
rilmiş değildir. 12 Eylül öncesinde anarşistlerin, bölü
cülerin, özellikle büyük belediyelerde toplandığını ha
tırlatmak isterim. Bu dönemde belediyeler, «Mahallî 
idareler» dediğimiz bilhassa belediyeler personel alı
yor; hem öyle ki, evvela imtihansız, sahte evrak dü 
zenlemek suretiyle alıyor, ondan sonra da Devletin 
başka ünitelerine, mesela Bayındırlık Bakanlığına 
naklini yapabiliyor. «Mahallî idareler» dediğimiz be
lediyeler, İstanbul'da 1 Mayıs 'Bayramında bütün va
sıtalarını, araçlarını, personelini; benzinleriyle ve de 
kumanyalarıyla beraber miting meydanına götürebi
liyor. işte, bunlara mani olmak için belediyelerin; be
lediye organlarının, meclislerin, encümenlerin ve re
sen belediye başkanlarının olağanüstü halin gereği
ne uymayan, hatta tam ters düşen kararlarına, bu 
gibi tasarruflarına, tayinlerine mani olmak ve de bu
nu bir kontroldan geçirmek için, bir kasıt olup olma
dığını tespit için getirilmiştir bu madde. Son derece 
faydalıdır. 

Takdirlerinize arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim; önergeye 

katılmıyorsunuz?.. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU BAŞKANVEKİLl ABDULLAH 
ASIM İĞNECİLER — Önergeye katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, önergeye katılıyor 
musunuz?.. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-
TlN ABLUM — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ablum. 
Sayın üyeler; Sayın Tutum'un önergesine Komis

yon ve Hükümet katılmadığını beyan etmektedir. 
Önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul edil
memiştir efendim. 

TURGUT TAN — Sayın Başkan, yazımla ilgili 
bir şey arz edebilir miyim?.. 

BAŞKAN — Efendim; artık yazım yok. 
TURGUT TAN — Madde başlığı ile ilgüi efen

dim. 

BAŞKAN — Efendim; yok. Geçen defa Genel 
Kurul bir karar aldı; bendeniz bu kararı uygulamak 
mecburiyetindeyim. «Yazımla ilgili hususları komis
yona bildirmek gereklidir.» diye Genel Kurul kararı 
mt. Başkanlık Divanı, yazımla ilgili hiçbir hususu 
bundan böyle; «Var mıdır, yok mudur?» diye sor
mayacak efendim. 

21 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 21 inci madde kabul 
edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum ; 
Olağanüstü hal kurulu ve bürosu 
MADDE 22. — Olağanüstü hal ilan edilen il 

merkezinde; olağanüstü hal ilanını gerektiren olay
ları ve tedbirlerin uygulanmasını izlemek, değerlen
dirmek, bunlarla ilgili önerilerde bulunmak ve bu Ka
nunda gösterilen diğer iş ve hizmetleri yapmak üzere 
valinin başkanlığında, vali tarafından görevlendirilecek 
il idare şube başkanları ile diğer kamu kuruluşları 
yöneticilerinin, garnizon komutanı veya görevlendire
ceği bir temsilcinin üye olarak katılacağı bir «Ola
ğanüstü Hal Kurulu» kurulur. 

Olağanüstü hal ilan edilen il merkezinde ve va
linin gerekli gördüğü ilçelerde «Olağanüstü Hal Bü
roları» kurulur. II bürolarına valinin görevlendireceği 
bir vali muavini, ilçe bürolarına da kaymakamlar baş
kanlık eder. 

Bu bürolarda, adlî ve idarî yargı ile askerî teşkilat
ta çalışan personel hariç olmak üzere, başkanlarının 
uygun göreceği kamu görevlileri olağanüstü hal sü
resince kendi kadrolarıyla çalıştırılabilirler. 

Olağanüstü Hal Kurulu ve bürolarının kuruluş, 
toplanma, karar verme, çalışma usul ve esasları yö
netmelikte belirlenir. 

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

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

Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Maddeyi, Komisyondan geldiği biçimiyle oylarını

za sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum : 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yargı Görevi, Usul ve Ceza Hükümleri 
Olağanüstü halde yargı görevi ve usul 
MADDE 23. — Devlet güvenlik mahkemeleri ile 

askerî mahkemelerin görevine giren suçlar hariç ol
mak üzere, olağanüstü hal ilan edilen yerlerde işlenen 
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suçlara ilişkin davalara genel mahkemelerde bakılır. 
Bu Kanunda müeyyide altına alınan suçlara ilişkin 

davalara asliye ceza mahkemelerinde bakılır. Soruş
turma ve kovuşturmalar 3005 sayılı Meşhut Suçların 
Muhakeme Usulü Hakkında Kanunun 1 inci madde
sinin (A) bendindeki yer ve aynı kanunun 4 üncü mad
desinde yazılı zaman kayıtlarına bakılmaksızın, anılan 
kanun hükümlerine göre yapılır. 

Soruşturma ve kovuşturma yapılmasını izne bağla
yan, özel kanunlardaki hükümler saklıdır. 

BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. 

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

Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 23 üncü madde kabul edilmiştir. 
24 üncü maddeyi okutuyorum : 
Suçlar ve cezalar 
MADDE 24. — Olağanüstü hal ilan edilen yer

lerde vali tarafından bu Kanun ve diğer kanunlarla 
verilen yetkilere dayanılarak alman tedbirlere aykırı 
hareket edenler, emirleri dinlemeyenler veya istekleri 
yerine getirmeyenler veya kimliklerine dair kasten 
gerçeğe uymayan bilgi verenler veya bilgi vermekten 
çekinenler fiilleri daha ağır bir cezayı gerektiren suç 
teşkil etmediği takdirde üç aydan bir yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu illerde özel maksatla kamunun telaş ve heye
canını doğuracak şekilde asılsız, mübalağalı havadis 
ve haber yayan veya nakledenler altı aydan iki yıla 
kadar hapis ve beşbin liradan az olmamak üzere ağır 
para cezasıyla cezalandırılırlar. Eğer fiil, fail tarafın
dan bir yabancı ile anlaşma sonucu işlenmiş ise ha
pis cezası bir yıldan ve ağır para cezası yirmibin 
liradan aşağı olamaz. 'Bu suçlar basın ve yayın or
ganları vasıtasıyla işlenirse fail ve mesulleri hakkın
da verilecek asıl cezalar iki misli artırılır. 

Olağanüstü hal bölgesinden çıkarılanlardan veya 
bölge içinde belirli bir yerde yerleşmesi yasaklananlar
dan olağanüstü hal bölgesine veya yerleşmesi yasak
lanan mahale izinsiz girenler iki aydan dört aya ka
dar tekerrüründe dört aydan bir yıla kadar hapis ce
zasıyla cezalandırılırlar. 

Olağanüstü hal görevleri aleyhine görevleri sebe
biyle veya görevleri sırasında işlenen suçlar için ve
rilecek cezalar bir misli artırılarak hükmolunur. An
cak, bu suretle hükmolunacalk cezalar o fiil için ka
nunda belirlenen cezanın üst sınırını aşamaz. 

— 18 
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BAŞKAN — Yukarıda «Ağır para cezası yirmi 
bin liradan aşağı olamaz» şeklinde düzeltilerek okun
du. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üyemiz var mı 
efendim?.. Yok. 

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

Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı efen
dim?.. Yok. 

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

25 inci maddeyi okutuyorum : 
BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Olağanüstü hal hizmet zammı 
MADDE 25. — Olağanüstü hal ilan edilen yer

lerde olağanüstü halin yürütülmesi ile görevlendiri
len kamu personelinden Bakanlar Kurulu Kararı ile 
belirlenecek görevlerde çalışanlara görevli bulunduk
ları her gün için 6245 sayılı Harcırah Kanununa gö
re müstahak oldukları yurt içi gündelik tutarlarının 
1/4'ü «Olağanüstü Hal Hizmet Zammı» olarak öde
nir. Bu ödemeler, damga vergisi hariç, herhangi bir 
vergiye tabi tutulmaz. 

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

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

Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
26 ncı maddeyi okutuyorum : 
Ödenek 
MADDE 26. — ilan edilen olağanüstü halin ge

rektirdiği harcamaları karşılamak üzere genel bütçe 
ödeneklerini % 5'e kadar artırmaya Bakanlar Kurulu 
bu ödenekleri ilgili genel bütçeye dahil idarelerle, 
katma bütçeli daireler bütçelerinin mevcut veya ye
niden açılacak tertiplerine kaydetmeye ve ödenek
lerin ivedi olarak kullanımını sağlayacak önlemleri al
maya, Maliye Bakanı yetkilidir. 

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

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

Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı efen
dim?... Yok. 

Maddeyi Komisyondan geldiği haliyle oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler,., 26 ncı 
madde kabul edilmiştir. 
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27 nci maddeyi okutuyorum : 
Kararların ilanı 
MADDE 27. — ıBu Kanuna göre alınan kararlar

dan yayınlanması zorunlu olanların veya yetkili mer
cilerce yayınlanması istenenlerin, Türkiye Radyo ve 
Televizyonu ile Resmî Gazete ve mahallî idarelere 
ait basın ve yayın araçlarıyla ilanı ve halka duyurul
ması ücretsiz olarak yapılır. Yetkili mercilerin yayın 
istekleri öncelikle ve geciktirilmeden yerine getirilir. 

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

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

Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde ka'bul edilmiştir. 

28 inci maddeyi okutuyorum : 
Disiplin cezası uygulanması 
MADDE 28. — Vali, adlî ve askerî personel ha

riç olmak üzere il teşkilatında çalışan ve Devlet Me
murları Kanunu kapsamına giren bütün personele, bu 
Kanun uyarınca verilen görevleri yapmamaları veya 
savsaklamaları ya da alınan tedbirlere uymamaları 
halinde, ta'bi oldukları disiplin mevzuatında bu fiil
lerin disiplin cezasını gerektirip geerktirmediğine bak
maksızın durumun ağırlığını dikkate alarak uyarma, 
kınama ve aylıktan kesme disiplin cezalarını doğrudan 
doğruya vermeye ve uygulamaya yetkilidir. 

Vali, adlî ve askerî personel hariç olmak üzere 
birinci fıkra kapsamı dışında kalan kamu görevlileri 
ile diğer görevliler hakkında da yukarıda belirtilen 
eylemlerden dolayı brüt aylık ücretlerinin 1/30 — 1/8*1 
arasında belirleyeceği miktarda ücret kesme cezası 
uygulayabilir. 

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

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

«Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 28 inci madde kabul edilmiştir. 
29 uncu maddeyi okutuyorum : 
Olağanüstü hal bölgesi dışında ikamete mecbur 

etme. 
MADDE 29. — Olağanüstü halin şiddet olayla

rının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddi şekilde 
bozulması sebepleriyle ilan edilmesi durumunda va
li, tutum ve davranışları ve faaliyetleri ile Devletin, 
'kamu düzeni ve kamu güvenliğini sağlaması konu-

| sundaki nüfus ve etkinliğini tehlikeye düşürdükleri 
veya bu amaçla alınan tedbirlerin uygulanmasına en
gel teşkil ettikleri tespit edilen kişileri, içişleri Ba
kanlığının da onayını alarak il sınırları dışına çıka
rabilir. Bu suretle il dışına çıkarılanlar, olağanüstü 
hal süresince ikamet etmek ve izinsiz olarak buralar
dan ayrılmamak üzere İçişleri Bakanlığının tayin ede
ceği bir yere yerleştirilirler. 

Yerleştirildikleri yerleri İçişleri Bakanlığından izin 
almaksızın terk edenler, bu yerlere geri gönderilmekle 
beraber ayrıca altı aydan iki yıla kadar hapis cezası
na mahkûm edilirler. 

BAŞKAN — Efendim, metinde «Nüfus» olarak 
yazılmış, buradaki «s» harfini «j» harfi yapalım. Yi
ne bir tapaj hatası olarak «izin almaksızın» kelime
leri birlikte yazılmış, bunu da ayrı olarak yazıyoruz. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye var mı 
efendim?... 

ŞERAFETTıN YARKIN — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Yarkın. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, Da

nışma Meclisinin sayın üyeleri; 

Olağanüstü tedbirleri getiren Yasanın önemli bir 
maddesine geçmiş bulunuyoruz. Bu maddeye, tümü 
üzerinde yaptığımız konuşma ile 6 ncı maddedeki il
kelerle ilgili konuşmada da değinmiştik. Aslında, 6 ncı 
maddede valiye tanınan birtakım yetkiler var. Bu yet
kiler arasında 6 ncı maddenin 2 nci fıkranın (p) 'ben
dinde valiye kamu düzeni veya kamu güvenliğini bo
zabileceği kuvvetle muhtemel bulunan kişileri, (Fık
ra tabiî teknik olarak böyle düzenlenmesi lazım) ge
rekirse il dışına çıkarmak yetkisi verilmişti. 

O zamanlar 29 uncu maddede bu yetkinin dü
zenlendiğini, buradan çıkarılmasını, 29 uncu maddede 
de tabiî ona göre yine bir değişiklik getireceğimizi 
arz etmiştik. Madde üzerinde bir önerge verme im
kânını bulamadım. Aslında, 6 ncı maddedeki bu fık
ralar karşısında bu maddeye gerek de olmayabilir. 
Kaldı ki, yine 6 ncı maddenin (1) numaralı fıkrası
nın (a) bendinde; 

«jBölgenin helirli yerlerinde yerleşimi yasaklamak, 
belirli yerleşim yerlerine girişi ve buralardan çıkışı 
sınırlamak, belli yerleşim yerlerini boşaltmak veya 
başka yerlere nakletmek», gibi doğrudan doğruya 
uygulayabileceği bir yetki de verilmiş. Tabiatıyla, 
aslında ben bu yetkinin çıkarılmasını önermiştim; ka
bul edilmedi. Aslında, belli yerleşim yerlerini boşalt
mak, nakletmek gibi bir yetki tehlikeli salgın hasta
lıklarda verilebilir veya tabiî afette verilebilir; ama. 

19 — 
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asayişe müessir olaylar nedeni ile ilan edilen bir ola
ğanüstü halde buna gerek olmadığını ifade etmiştim; 
ama il içinde belirli yerleşim yerlerinde birtakım yer
leşim yerleri göstermek, il içerisinde bazı kişilerin ba
zı yerlere giriş - çıkışını yasaklamak gibi bir yetkinin 
varlığına inanmıştık ve hükmün 6 ncı maddede bu 
şekilde kalmasını önermiştik. 

Şimdi bu maddede, Vali, tutum ve davranışları ve 
faaliyetleri file Devletin, karnu düzeni ve kamu gü
venliğini sağlaması konusundaki nüfuz ve etkinliğini 
tehlikeye düşürdükleri veya bu amaçla alınan ted
birlerin uygulanmasına engel teşkil ettikleri tespit 
edilen İkiciler i...» deniyor. 

'Bu tespit, bir suç olayıdır. Nitekim daha önce 
6 ırtcı madde ile İlgili olarak Sayın Turgut Tan'ın bir 
önergesi vardı, «Kaımu güvenliğini bozabileceği ka
nısını uyandıran» İbaresi yerine, burada «Karnıu dü
zenini bozacağı tespit edilen» şeklinde bir ifade kul
lanmak 'İstemişti. Aklımda kaldığına göre, Sayım İğ
neciler, «Bu zaten tespit olunursa suçtur, burada İda
rî değil, adlî işlem başlayacaktır; dolayısıyla buna 
kaltılmııyaruz.» demişlerdi. Burada da, «Veya bu 
amaçla alınan tedbirlerin uygulanmasına engel teşkil 
ettikleri tespit edilen» denımekitediır; bu (suçtur. Biz, 
valiye görev ve yetkileri verirken, yargı alanına git-
ımıasi gerekken hususlarda da eğer valiye yetki vere
ceksek, 'o zaman büyük bir yanlışlığa düşmüş oluruz. 

Sonra ayrıca, insanlarım bulunduğu yerden bir 
başka yere nakletmek veya başka yerde ikamete mec
bur 'etmek; bunlar yargı 'kararı ile olmalıdır. Bazı ki
şileri allıyorsunuz, il dışına çıkarııyorsumuz; nereye 
yerieŞtirecdksiniz, bir bölge mi kuracaksınız?.. Bu-
lundulğu yerdeki çoluğu çotuğu, evi barkı, işi gücü 
ne ölalcak?.. «Efendim, o da suç işleme eylemleri ile 
baişbaşa dlımasaydı.» denebilirse, zaten bu çok ağır 
bir konu. Şeriatın (kestiği parmaik acımaz; verirsiniz 
yargıya, hakkımda gerekeni düzenlersiniz, gözetim al
tına alınır, tutuklanır, girer hapis yatar, bununla me
sele 'biter; iher ışeye razı olur. Ama burada idarî bir 
tedbir iolaıralk insanları al, bölge dışına çıkar, başka 
yerde ikamete mec'bur ©t «Olağanüstü hal süresince 
buralara ıtekrar dönemezsin.» şeklinde bir hüküm ge
tir; bu fevkalade ağır, fevlkalade zecri, çok büyük 
huzursuzluklara yotl açabilecek nitelikte bir hüküm
dür. 6 ncı maddedeki tedbirler yanında, bu kadar ge
niş tedbirler yanında, ki, Sıkıyönetim Kanunundaki 
tedbirlere paralel olarak hazırlanmış, verilmiştir ve 
6 ncı -maddede geçmiştir; bütün bunların karşısında 
bu maddeye ihtiyaç olmadığı kanısındayım. 

Komisyon ve Hükümet katılırlarsa; benim öner
gem de yıoktuır, bu maddeyi işlemden çıkaralım, me
tinde bulundurmayalım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 

Sayım Komisyon, buyurunuz. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU BAŞKANVBKİLİ A. ASIM İĞNE
CİLER— Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; buna 
benzer, paralel bir hükmü sıkıyönetim komutanları
na vermiş durumdayız. Burada, 6 ncı maddede vali
lere tanınan yetkinin dışında başka bir amaç güdül
mektedir. Orada, sadece il dışına çıkarma var, bura
da bir de nerede ikamet edeceğinin tespiti var. Bunu, 
validen bir kadem© daha yukarıya almak suretiyle, 
İçişleri Balkanının onayı ile gerçekleştireceğiz. 

Sonra, maddede, «Kamu güvenliğinin sağlanma
sı konusundaki nüfus ve etlkinllğinin...» denmiş; özür 
dileriz, bu «Nüfus» olarak yazılmış, «Nüfuz» ola
cak, 

BAŞKAN — Düzelttik efendim onu «Nüfuz» 
olarak. 

MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ A. ASIM İĞNE
CİLER — Teşekkür ederiz efendim. 

Böyle etkin olan şahıslar Türkiye'de vardır ar
kadaşlarım. Kamu düzenini etkinliğini, alınan karar
ların etkinliğini azaltacak, hatta kendine bağlı olan 
cahil bir zümreyi başka istikamete de çevirebilecek 
kimseler vardır. Biz bunu zaten olağanüstü hafiler 
için düşündük. Bunun ine zaman uygulanacağı, han
gi kritik durumlarda olacağı da elbetlteki o zama
nın şartlarına göre olacaktır. Binaenaleyh, 29 uncu 
maldde yerindedir, bu şekliyle kalmasını arz ediyo
ruz. 

Saygılarımızla. 
BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın İğneciler. 
Maddeyle ilgili sora sormak isteyen üyemiz var 

mı efendim?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kalbuî 
edilmiştir efendim. 

30 uncu maddeyi okutuyorum : 
Valilerin sorumlüluık sının 
MADDE 30. Bu Kanunla valilere tanınan yetki

lerin kullanılmasına ilişkin idarî işlemler hakkında 
iptal davası açılamaz. Şahsî kusurları nedeniyle hu
kukî sorumlulukları ileri sürülemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Sa
yın Tan, Sayın Aızgor, Sayın Yarkın. 
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Buyurun Sayın Tan. | 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, Danışma Mecy 

İlişinin değerli üyeleri; I 
Tasarının tümü üzerinde yaptığım konuşmada da I 

belirttiğim gibi, aslımda Hükümet Tasarısında bulun- I 
mayan ve Komisyonumuzun Tasarı metnine eklediği I 
«Valilerin sorumluluk sınırı» başlıklı madde, Ana- I 
yasanın 125 inci maddesi açısından ciddî aykırılıklar I 
taşımaktadır. Bunu o zaman da ana hatlarıyla belirt- I 
meye çalışmıştım. 

Aslında, bu tür bir düzenlemenin Hükümet Ta- I 
sarışımda 'bulunmayışının .muhtemelen nedeninin, I 
esasen bu alanda getirilen sınırlamanıri daha önce J 
Millî Güvenlik Konseyince çıkarılan yasallarda yer I 
almış olmasından kaynaklandığını sanıyorum:. 

ı I 
Şöyle ki; İdarî Yargılama Usulü Hakkında Ka

nunun, «Yürütmenin durdurulması» başlığını taşı- I 
yan 27 nci maddesi, aslında olağanüstü hallerdeki I 
bazı idarî işlemler hakkında açılacak davalarda yü- I 
rütmenin durdurulmasına sınır getirmiştir. İzin ve- I 
rirseniz okuyorum; 27 nci maddenin 10 uncu fıkra- I 
sı : «Sıkıyönetim veya olağanüstü halin 'ilan edildi- I 
ği bölgelerde görevli olan veya sonradan bu bölgeler- I 
de görevlendirilen kamu personeli hakkımda yapılan I 
idarî işlemlere ilişkin davalarda yürütme mim durdu- I 
rulmasına karar verilemez.» Bundan önce tartıştığı- I 
mız görevden uzaklaştırma vesaire gibi alınan ted- I 
'birler konusunda demek ki bir önemli istisnayı, yü- I 
rütimertin durdurulması istisnasını 27" nci madde ge- I 
•tinniştıir. 

Yine 27 nci maddenin 11 inci fıkrası : «Olağan- I 
üstü halin ilan edildiği bölgelerde grev ve lokavt ile I 
itoplanltı ve gösteri yürüyüşlerimin ertelenmesi, der- I 
nek ve kuruluşların kapatılması veya faaliyetten men I 
edilmesi kararlarına ilişkin davalarda yürütmenin I 
durdurulmasına karar verilemez.» der. Yani, Ola- I 
ğanüstü Hal Kanunu Tasarısında görüşüp kabul et- I 
ıtiğimiz vali erin yetkilerine ilişkin 6 nci maddede sa- I 
yılan önemli idarî işlemlere karşı, esasen İdarî Yar- I 
gılama Usullü Hakkındaki Kanunun 27 nci maddesi, I 
yürütmenin durdurulması müessesesinin işlemeyeceği
ni öngörmüştür. I 

İdarî Yargılama Usulü Hakkındaki Kanuna ilave I 
olarak 5.5.1983 tarihinde çıkarılan 2822 sayılı Toplu I 
İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 33 üncü I 
malddesüniin 'ikinci fıkrasında da benzer bir sınırlama I 
getirilmiştir. Orada da, Bakanlar Kuruluna grev ve I 
lokavtı erteleme yetkisi verilmliş ve olağanüstü hal I 
ilan edilmiş bölgelerde erteleme kararı konusunda [ 
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yürütmenin durdurulknası kararı verilemeyeceği ön
görülmüştü. Binaenaleyh, aslında olağanüstü hal sıra-
ısıında yapılan önemli İdarî işilemtere karşı açılacak 
davalarda, yürütmenin durdurulması müessesesinin 
işlemeyeceği yolunda hüküm, zaten daha önce çıka
rılmış olan kanunlarda bulunmaktadır. 

Şimdi Komisyonumuz ne yapmıştır?.. Komisyo
numuz,, çak radikal bir düzenleme getirmiştir ve «Bu 
Kanunla valilere tanınan yetkinin kullanılmasına iliş
kin idarî işlemler hakkında liptal davası açılamaz. 
Şahsî kusurları nedeniyle hukukî sorumlulukları ile
ri sürülemez.» demektedir. 

Değerli üyeler; 
Daha önceki konuşmamda da, tümü üzerindeki 

konuşmamda da bdİrtltiiğim gibi, Anayasanın T25 inci 
rnaddesine, idarî işlemlere karşı yargı yolunu düzen
leyen maddede bu yargı yolunun tümüyle kapatıl
ması mümkün değildir. Tümüyle kapatan hüküm, is
tisna, esasen bu maddede sayılmıştır. 125 inici mad
denin ikinci fıkrasında, «Cumhurbaşkanının tek ba
şına yapacağı işlemler ile Yüksek Askerî Şûranın ka
rartan yargı denetimi dışındadır.» demektedir. Bina
enaleyh, bütünüyle yargı denetimi dışına çıkarılabi
lecek olan işlemler, bu iki grup işlemlerdir. 

Olağanüstü hallerde getirilecek sınırlama ise, 125 
inci maddenin sondan bir evvelki fıkrasında düzen
lenmiştir. Orada sınırlanan, kapatılan, yargı yolu de
ğildir .tümüyle; yani iptal davası yolu tümüyle kapa-
tılmamakltadır; ancak yürütmenin durdurulmasına 
sınır getirilebileceği 'söylenmektedir : «Kanun, ola
ğanüstü haierde; isıkıyönetim, seferberlik ve Savaş 
halinde, ayrıca millî güvenlk, kamu düzeni:, geneli 
sağlık nedenleriyle yürütmemin durdurulma kararı 
verilmesini sınırlayabilir.» denmektedir; yani iptali 
davası açııknasına bir ertgel yoktur, iptali davası açıl
ması yolu kapatılamaz; kapatılabilecek olan, yürüt
menin durdurulması yoludur; yani yürütmenin dur
durulması müessesesi işletilemez. 

İşte, demlin size İdarî Yargılama Usulü Kanu
nunun 27 nci maddesinden ve Toplu İş Sözleşmesi, 
Grev ve Lokavt Kanununun 33 üncü maddesinden 
okuduğum istisnalar, Anayasanın 125 inci maddesi
nin sondan bir evvelki fıkrasında götirilımiş olan is
tisnanın İçine giren hükümlerdir; yani yürütmenin 
durdurulmasını kapaltan, yürütmenin durdurulması
nın mümkün olmadığı hallerdir. Binaenaleyh, bun
ları dikkate alarak bu maddenin gereksiz olduğu dü
şüncesindeyim}. Nitekim, Hükümet Tasarısında da 
bulunmadığına göre, muhtemelen Hükümet de aynı 
düşünceyle geltürmiışltir. 
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O nedenle, iki önerge vermiş bulunuyorum. Bi
ri, bu maddenin metinden çıkarılması; eğer ısrar 
edilecekse maddenin bulunmasında, o takdirde va
lilerin, Ibu Kanunun verdiği yetkilere dayanarak al
mış oldukları idarî işlemlere karşı açılan davalarda 
yürütmenin durdurulması kararının verilemeyeceği -
nıin 'bellMi'lmesidir. Yoksa, «İptal davası açılamaz» 
şeklindeki bir düzenlemenin, Anayasanın 125 inci 
maddesinle aykırı dlacağı görüşündeyim. 

«Şahsî kusurları nedenliyle hukukî sorumıluluıkila-
n ileri sürülemez.» hükmüne de gerek yoktur. Esa
sen, bizde devlet memurlarına karşı alçılan sorumlu -
lulk müessesesinde, Allmaın Hukukunda olduğu gibi, 
teminat müesısesesi kabul edilmişıtlir; yani kişilerin 
karşısında devlet (memuru değil, kamu idaresi konufl-
muştuır. Bunun tipik düzenleyici maddesi, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 13 üncü maddesidir. 
Bu konu, hatırlayacağınız gibi, Anayasa görüşme
leri sırasında da tartışılmıştır. Eğer yanılmıyorsam 
Sayın Alpdündar 'bir önerge vermişlerdi ve o zaman 
ben Komisyon adına söz alıp yine aynı düşünceleri 
söylemiştim ve Sayın Alpdündar önergesinden vaz
geçmişti. 657 sayılı Devlet 'Memurları Kanununun 
13 ündü maddesini okuyorum ,: «Kişiller, kamu hu
kukuna Italbi görevlilerle iıljgilıi olarak uğradıkları za
rarlardan ötürü, hu görevleri yerine getiren personel 
aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar.» 
Yani, zarara uğrayan kişilerin karşısına muhatap ola
rak kamu görevlisini çıkarmamaktadır 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununumuz. Ya neyi çıkarmak
tadır?.. O kamu görevlisini çalışturan kamu idaresini 
çıkarmaktadır, davayı kamu idaresine karşı 'açtırmak
tadır. Ondan sonra kamu idaresi isterse görevlisine, 
bu zarar dolayısıyla belli bir tazminat ödemek zo
runda kalmışsa, 'bunun içim rücu edebilir, o idareye 
kalmış bir -şeydir; ama birinci planda kişinin karşı
sına kamu idaresini çıkarmaktadır. Bu, devlet me
muru açısından bir güvence maddesidir. BinaeınaÜeyh, 
bu açık'lıık karşısında da zaten bu ifaıdieye gerek yok
tur. 

Bu konuşmamdan sonra artık önergem üzerinde 
tökrar konuşma imkânına sahip olaımıayacağım için, 
tekrarlıyorum özetlle. İki önerge verdim; demin an
lattığım nedenlerle bu maddenin burada bulunması
na kanımca gerek yoktur; zaten Hükümet Tasarısın
da da bulunmamaktadır. Eğer mutlaka konulması 
isteniyorsa, o takdirde İkinci bir önergem bulunmak
tadır; yalnızca bu işlemlere karşı açılan davalarda 
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yürütmenin durdurulması müessesesini sınırlayan bir 
düzenlemenin getirilmesi yeterli olacaktır. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Sayın Azgur, buyurunuz efendim. 
'FUAT AZGUR — Sayın Basanım, değerli arka

daşlarım; 
Sayın Tan, İdare Hukuku açısından aşağı yukarı 

söylenmesi gereken hususların hemen tümüne temas 
ettiler; ben birkaç noktaya daha değinmekle yetine
ceğim., 

Evvela usul bakımından bir maruzatta bulunmak 
istiyorum, 

Kom'isyon, tasarıda veya teklifte yer alümamış 
olan herhangi bir hükmü kendisi bir metin halinde 
acaba tasarıya iltlhal edebilir mi? Bendeniz bundan şüp
heliyim. Öyle sanıyorum ki bu, yalnız Anayasa Ko
misyonuna tanınmış Olan bir yetkidir; Anayasa Ta
sarısı hazırlamak, Siyasî Partiler Kanunu tasarlısı ha
zırlamak ve bir de (Seçimi Kanunu Tasarısı hazırla
mak. Bir de Adalet Komisyonumuzun idam karar
larının yerine getirilmesi konusunda bir tasarı hazır-
ılama yetkisi vardır. Bunun dışında, düğer komisyon
ların bir tasarı hazııriamak veya biir teklif hazırla
mak yetkileri yoktur. Mevcut tasarıya bir metin ila
ve etmek ne ise, bence birkaç maddeden ibaret bir 
Itasart hazırlamak da odur. O itibarla, evvela usul 
bakımundan Komisyonumuzun, böyle tasarıda bulun
mayan yeni bir made hazırlama yetkisi olmadığı gö
rüşündeyim. 

Kaldı ki, Hükümetten gelen bu Tasarı, diğer ko
misyonların incelemesinden geçmiş, mesela Anaya
sa Komisyonu tarafımdan tetkik edilmiş; fakat bu 30 
uncu madde sonradan ilave edildiği için, Anayasa 
Komisyonunun da incelemesine tabi tutulmamıştır. 
O itibarla 3'Q uncu madde, esasen diğer maddelere 
nazaran eksik olarak huzurunuza gelmiş bulunmak
tadır. Bu itibarila da benim görüşüme göre sakat bir 
maddedir. 

Diğer taraftan, Anayasamız açısından da madde
nin tutar tarafı yoktur. Anayasamız, hangi 'İdarî iş-
ilemlerin yargısal! denetime tabi olamayacaklarını sı
nırlı bir şekilde saymıştır. Buna yeni bir madde ilave 
etmeye imkân yoktur. 

Anayasamızın 1Ö5 inci maddesinin ikinci fıkra
sı, «Cumhurbaşkanının iresen imzaladığı kararlar ve 
emirler aleyhine yargı mercilerine başvurulamaz.» di-
yoır< 

B : 15: 
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Yine Anayasamızın 125 indi maddesinin ikinci fık
rası, «Cümıhurbaşkanınıın 'tek başına yapacağı işlem
ler ile Yüksek Askerî Şûranın kararları; yargı dene
timi dışındadır.» diyor. 

Şimdi Komisyonumuz ne yapıyor?.. Valiye Cum
hurbaşkanı yetkisi veriyor. Valilinin karanlarına Askerî 
Şûra kararlarının niteliğini veriyor. Bu, Anayasa açı
sından mümkün değil. Hailbuki Anayasamız, özel ola
rak olağanüstü hallerde idarî yargı bakımından ne 
gibi ısınırlamalar ıgelebilecelğinıi de saymış. Altıncı fık
ra diyor iki : «Savaş, seferberlik ve olağanüstü hal
lerde yürütmemin durdurulması kararilarının kanun
la sınırlamasıı mümkündür.» 

Demin Sayım Tan belirtıtiler; bu sınırlamayı zaten 
İdarî Yargılama Usul Kanunu yapmış. Bu gibi sı
nırlamalar, esasen özel kanonda gösterilir . 

Simidi Türikiye'die meri onıbinlerce kanun var. Her 
Kanuna İdarî Yargı Usulüne ilişkim bir hüküm koya
cak: olursak ,idarî yarigı organları işin içimden çika-
maz. Binlerce kamunu ıtelk ıtek arayacaksınız; Acaba" 
idarî yarjgı usullüne ait hir hüküm var, mı yok mu? 
diye mahkeme bunu araştıracak. Buna imkân yok. 
O itibarla, böyle bir sınırlatmamın mutlaka ilgili usul 
hukukunda yer alması lazım gelir; ki zaten o da de
min Sayım Tan'ım belirtmiş öldulğu gibi olmuş. 6 
Ocalk 198!2 günlü ve 2577 sayılı İdarî Yargılama Usu
lü Kanununda, olağanüstü haillerde yürütmenin dur
durulması kararının verilemeyeceği haller özel olarak 
gösıterimiış. Bu haller şunlar : 

Görevli olan veya sonradan bu bölgelerde görev
lendirilen kamu personeli hakkında yapılan idarî iş
lemlere ilişiklin davalarda yürütmenin durdurulması 
kararı verilemez; Olağanüstü hallerde, seferberlik ha
linde ve sıkıyönetim hallinde. 

Yine 11 numaralı 'bent; «Olağanüstü halin ilam 
edildiği bölgelerde grev ve lokavt ile toplantı ve gös
teri yürüyüşlerinin ertelenmesi, dernek ve kuruluşla
rım kapatılması veya faaliyetten menıedilmesi karar
larıma ilişkin davalarda yürütmenin durdurullmasına 
karar verıilemez.» ıder. 

Şu hailde, özel kanun Anayasanın 12'5 inci madde
sinin icabını yerine getirmiş. Ayrıca, bu Kanunda 
yeni bir hüküm getirmeye gerek yoktur kanaatinde
yim. 

Değerli arkadaşlarım, hukuk devleti olma niteliği
nin birimci vasfı, idarî yargı işlemlerimin hukukî de
netimle talbi tutulmasıdır. 

Yine Anayasamızın 3*6 ncı madesi açık bir şekil
de, «Herkes, meşru bütün vasıta ve yollardan fay-
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dallanmak suretiyle mahkeme huzurunda davacı ol
mak veya idiaıda bulunma hakkına sahiptir.» diyor. 
Şimdi me yapıyoruz biz?... Anayasada yer almayan, 
herhangi bir maddeye dayanmadan, Itultuyoruz va* 
tandasın elinden mahkeme huzurunda davacı ollma 
hakkımı alıyoruz; dava açmayı imkânsız hale geltiri-
yoruz. Bence bu mümkün değil. 

Değerlıi arkadaşllarıım, maddedeki ikinci bir husus 
da valililerim şahsî kusurları nedenliyle hukukî sorum
luluklarımın ileri sürülemeyeceğidir. Bu da bence Ana
yasaya her yönü ile aykırı bir hüküm. 

Yüksek .malumlarınız olduğu üzere, İdarî hizmet
ler sırasında iki türlü kusur söz konusu olur; ya hiz
met kusuru Veya şahsî kusur. Hizmet kusuru, hizme
tin icapları yerine getirilirken meydana gelen kusur
dur. Bundan mütevellit doğrudan doğruya idare aley
hine tazminat davası açılır. Şahsî kusur ise, o idare
nin 'başındaki kişinin kanunla çerçevesi çizilen hizme
tin dışına taşmış olmasıdır. Bu hailde ancak şahsî ku
sur söz konusu olur. Yani şahsî kusur, kanunların 
çizdiği sınırın dışına çıkıldığı anda söz konusu ola
bilir. Bu halde de, mutlaka o kişimin tazminatla, hat
ta cezaî bakımdan sorumluluğu icap eder. 

Şimdi tutuyoruz maddede; ışalhsî kusurları nedeni 
ile hukukî Sorumlulukları vahilerin söz konusu ola
maz,» diyoruz. Bence böyle 'bir hükmün burada bu
lunması, hizmet kusuruna (müstenit dava açmayı da 
imkânsız kılar. 

Şimdi diyelim ki, hizmet yürütülürken kusurlu 
bir şekilde yürütüldü; idarî yargıda dava açıldı, Va
limin savunması şöyle olacak : «Efendim, bunun hiz
metle ilgisi yok. Ben bu kusuru şahsen işledim.» diye
cek. Bunu pekâlâ diyebilir ve şahsî kusurundan mü
tevellit sorumlu olmayacağına göre de, dava redde
dilir. 

Şimdi Komiısyonumuz, «Efendim, bütün valileri
mizi hemen kusurlu hareket edecek gibi göstermeye-
iim .Onların iyi niyetli olduğunu da kabul edelim.» 
diyor. 

BAŞKAN — Sayın Azgur, süreniz dolmuştur, 
lütfen bağlayınız. 

FUAT AZGUR — Bağlıyorum Sayın Başkanım. 
Değerli arkadaşlarım, bütün yöneticilerin iyi ni

yetli ve kusur işlemeyecekleri varsayılsa idi; yani böy
le bir kelsin faraziye olsaydı, o zaman hak ve hürri
yetleri Anayasa içerisinde teminata almaya hiç lüzum 
kalmazdı; ama me yapıyoruz?.. Maalesef asırların ge
tirdiği tecrübelerle birtakım hak ve hürriyetleri temi
nata bağlıyoruz. Valilerin elbette iyi niyetli olduğumu 
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kabul ediyorum; ama kanunlar yapıılirken iyi niyeti 
değil, kötü niyeti göz önüne almak suretiyle birtakım 
maddeleri sevketmek lüzumunu hissederler. 

Değerli arkadaşlarım, bendeniz Sayın Tan'ın gö
rüşüne yalnız bir noktada katılımıyoırum. Bu mad
deyi tümü ile metinden .çıkarmak lazım geldiği görü
şündeyim; yani maddenin bir başka şekilde düzenlen
mesi de bence Anayasamıza aykırı olur. Her halü
kârda mesele Danıştay idarî Yargılama Usulü Ka
nunda gösterilmiştir; o itibarla burada böyle bir mad
denin bulunmasına gerek yoktur. 

Teşekkürlerimi sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Sayın Yarkın buyurunuz efendimi. 
ŞBRAJFETTÎN YARKIN — Sayın 'Başkan, Da

nışma Meclisimin sayın üyeleri; 
Tasarının 30 uncu maddesi, (Ki madde Komis

yonda ilave edilmiştir, Hükümet Tasarısında yoktur) 
valilerin bu Kanunla ilgili yetkilerini kullan irken yap
tığı işlemler hakkında yargı denetimini tümü ile kal
dırıyor. 

Sayın Azgur'un değindiği konulara ben de kanılı
yorum; yani içtüzük bakımından Olan husus burada 
birkaç kere ısöz konusu da olmuştur bu. Getirilen ta
sarı veya teklifleri komisyonların aynen veya değişti
rerek kabul veya reddetme yetkisi var; yeni madde
ler ilavesi Genel Kurulda söz konusu olabilir. Nüıte-
kiım örnekler olmuştur; böyle düzenleme olmuştur, 
Komisyon geri almıştır ve Komisyon veya Hükümet 
tarafından veya bir üye tarafımdan önerilmek sure
tiyle konu dile getirilmiştir. Yani İçtüzük bakımın
dan hatalı yönünü ben de belirtmek istiyorum. 

Konu Anayasaya uygunluk, aykırılık açısından ele 
alınacağı için Sayın Tan'ın ve Sayın Azgur'un ifade 
ettikleri hususlara aynen katılmakla beraber, tekrar 
niteliğinde de oka Anayasaya ayikıohk söz konusu 
olduğu için ben de konu hakkındaki görüşlerimi açık
lamak işitiyorum : 

Evvela Anayasamızın hak arama hürriyetine dair 
3>6 'ncı maddesi vardır : «Herkes, meşru vasıta ve yol
lardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde 
davacı veya davalı olarak iddia ve savunma hakkına 
sahiptir.» Evvela hak arama hürriyetini kanunla tah
dit etmek Anayasanın bu hükmüne göre mümkün 
değildir. 

Konuyu idarî yargı yolu bakımından ele alacak 
olursak; bunu düzenleyen 125 inci madde var. 125 
inci maddenin birinci fıkrası : «idarenin her türlü 
eylem ve işlemlerine karışı yargı yolu açıktır.» Di-
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yor ve hemen ikinci fıkrasında kendi içinde istisnasını 
getiriyor, diyor ki : «Cumhurbaşkanının ıtek başına 
yapacağı işlemler ile Yüksek Askerî Şûranın karar
ları yargı denetimli dışındadır.» Bunun dışında hiç 
bir makam veya merci için hiç bir durumda işlemleri 
yargı denetimi dışunda bırakılabilir, diyemeyiz. 

Yine Anayasanın 125 inci maddesinin altıncı fık
rası da olağanüstü hallerle, sıkıyönetim haliyle ilgili 
olarak bir düzenleme getirmiş, bu hüküm, karşısında 
Anayasanın 15 inci maddesini de işletemeyiz. 

15 inci maddesi şöyle : «Savaş, seferberlik, sıkı
yönetim veya olağanüstü haillerde...» Bir olağanüstü 
hal kanunu yapıyoruz : «... durumun gerektirdiği 
ölçüde teme1! hak ve hürriyetlerin kullanılması kıs
men veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için 
Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler 
alınabilir.» Bu hüküm de uygulanamaz, çünkü ola
ğanüstü hale münhasır olmak 'üzere yine istisnasını 
getirmiş, hanlgi konuda getirmiş? Sadece ve sadece 
yürütmenin durdurulması kararı üzerinde sınıdama-
lar getirilebilir şeklinde getirmiş. 

Şu halde, yargı denetimli dışında bırakan büklüm 
Anayasanın hem 125 inci maddesinin ikinci fıkrası
na, hem olağanüstü hallerle ilgili özel düzenlemeyi de 
esasen getirmiş olan altıncı fıkrasına tartışmasız açık
ça aykırıdır. Bu itibarla, ben de birinci önergemde 
bu maddenin Tasarıdan Anayasaya açıkça aykırılı
ğı medeniyle tümüyle çıkarılmasını istiyorum. 

ikinci önergeyi ben de verdim, ama bu açık aykı
rılığı her ihtimale karşı kaldırmamış olursak, sadece 
Anayasanın 125 inci maddesinin altıncı fıkrasına uy
gun Olarak düzenlenen 'bir önerge olarak verdim, ya
ni yürütmenin durdurulması kararı verilemeyeceği 
şeklinde. 

Yine burada Sayın Azgur ve Sayın Tan bahsetti
ler, idarî Yargılama Usulü Kanunu 6 Ocak 1982' 
de kabul ©diliyor ve bu Kanunda sıkıyönetim, sa
vaş ve Olağanüstü naillerle ilgili olarak yürütmenin 
durdurulması kararının hangi konularda verileme
yeceğini belirtiyor. Bu Kanun yapılırken rahatlıkla 
denilebilirdi ki, olağanüstü haillerde valinin eylem ve 
işlemleri de yürütmenin durdurulması kararına tabi 
olmaz, yani eylem ve işlemleri hakkında da yürüt
menin durdurulması kararı verilemez denilebilirdi. 

O zamanlar henüz bu yoktu, ama böyle bir ka
nunun çıkacağı her zaman konuşuluyordu, bu Ola
ğanüstü Hal Kanunu çok öncelerden beri bakanlıklar 
tarafından hazırlanmış bir kaç tasarı üzerinde çalış
malar yapılmıştı, yani bilinmeyen bir şey değildi. Ben 
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tabiî onu misal olarak söylüyorum, halem İdarî Yar
gılama Usulü Kanununda hangi konularda yürütme
nin durdurulması kararı olağanüstü hallerde verile
meyeceği de bellifitilmiiş olduğuna göre, tasarıda, yü
rütmenin durdurulması kararı verilemeyeceği .şek
lindeki herhangi bir maddeye de lüzum yok; ama 
arz ettiğim gibi her ihtimali düşünerek iki önerge ver
miş bulunuyorum ben de, birinci önerge Anayasaya 
açıkça aykırı olan bu maddemin 'tümüyle çıkarılması. 
Bu kabull 'edilmediği Itakdİrdb ikinci önerge, «sade
ce bu Kanunla verilen yetkilerin kullanılmasıyla il
gili vallinin idarî îışlemileri hakkında açılan davalarda 
yürütmenin durdurulması karan verilmez» şeklinde
dir, 

Şalhisî sorumluluk konusunda Sayım Tan ve Sa
yın Azgur bahsettiler, Sayın Tan Devlet Memurları 
Kanununun 13 üncü maddesinden bahsetti, ben de al
mıştım antik okumaya lüzum yok, burada açıkça gö
revleri yerine getiren, hanigi 'görevleri? Kişilerin uğ
radıkları zararlardan ötürü bu görevleri yerine geti
ren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine da
va açarlar. Dolayısıyla zaten valinin bu Kanuna gö
re yaptığı işlemler hakkında, kamu görevi dolayı
sıyla kişilerin uğradıkları zarardan dolayı vali aley
hine dava açılması söz konusu değil, Devlet Memur
ları Kanunu 'işliyor. 

Ancak DeVlet valiye rücu etmesin sekilinde bir 
düzenleme getirecekse, Komisyon önergeyi benimse
sin onu ıgeitirstin... 

BAŞKAN — Sayın Yankın süreniz dolmuştur 
efendim. 

ŞERAFETTÎN YARKIN — Yani DeVlet valiye 
şahsî kusurundan dolayı 'rücu hakkını kullanımasın 
sekimde bir hüküm, vali bu yetkileri daha rahat kul
lansın diye getirilmek Isltemiyorsa önerge benimsenir 
ona göre düzenlenip getiriliebiiUir. Yoksa bu 'haliyle 
ona ihtiyaç yoktur. Takdirlerünize sunuyorum . 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Komisyon mevcut konuşmalara cevabınız 

olacak mı efendim?. 

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

Şimdi Komisyonumuz Tasarıda olmayan bu mad
deyi, buna aslında hepimizin ittifak ettiği gibi sivil 
sıkıyönetim kanunu demiştik ve de askerî sıkıyöne
time ihtiyaç kalmaması için getirilen bir tedbirler 
manzumesiydi. Bu itibarla, Sıkıyönetim Kanununun 

ek 3 üncü maddesine paralel ve oradaki ifadeleri ay
nen oraya getirmiştik, iptal davası açılmama konusu 
orada var, halen de yürürlükte bu madde. Buna hiç 
bir sayın arkadaşımız değinmediler. 

Ancak, bunun dışında aslında İdarî Yargılama 
Usulü Kanunundaki 10 uncu maddede, «Sıkıyönetim 
veya olağanüstü halin ilan edildiği bölgelerde görevli 
olan veya sonradan bu bölgelerde görevlendirilen ka
mu personeli hakkında yapılan idarî işlemlere ilişkin 
davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verile
mez.» dedikten sonra 11 inci maddede de, «Olağan
üstü halin ilan edildiği bölgelerde grev ve lokavt ile 
toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin ertelenmesi, dernek 
ve kuruluşların kapatılması veya faaliyetten men edil
mesi kararlarına ilişkin davalarda yürütmenin dur
durulmasına karar verilemez.» deniliyor. 

Şimdi biz Komisyon olarak iptal davalarının açı
lamayacağı fikrinden vazgeçiyoruz ve Sayın konuşma
cıların, önerge sahiplerinin önergelerine katılıyoruz. 
Ancak, iki önerge sahibinin tekrar iki ayrı önergesi 
var orada, «Valilerin bu Kanunun verdiği yetkileri 
kullanarak yapacakları idarî işlemlere karşı açılacak 
davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verile
mez.» deniyor. Sayın Yarkın'ınki de hemen hemen 
meal itibariyle tamamen aynıdır, yalnız bir kaç keli
mesinin yerleri değişmiştir. 

İdarî Yargılama Usulü Kanunundaki bu hüküm
ler yeterlidir dedi sayın arkadaşlarım. Hayır sayın ar
kadaşlarım. Hayır sayın arkadaşlar yeterli değildir, 
oradaki bazı hususlarda yürütmenin durdurulma ka
rarı verilemeyeceği söylenmiştir. Halbuki, burada 6 ncı 
maddede valilere pek çok yeni yetkiler, yeni tedbir
ler, yeni tasarruflar öneriyoruz. Mesela, iki aşiret bir 
merada yazın otlakiyeye çıkmak istiyorlar, o da ih
tilaflıdır, iki aşiret arasında büyük kavgalar olmak
tadır, bir aşiretin çıkmasını orada men etmek kararı 
veriyoruz asayişin sağlanması yönünden. Bunun yürüt
menin durdurulma kararı olmazsa hemen yürütmeyi 
durdurma kararı alabilir. 

Bir bozuk gıda maddesini veya bir hayvan yemi
ni, eğer ilimiz dahilindeyse bunun dışarıya çıkmaması
na karar veriyoruz, bunun da durdurulmasına karar 
alabilir. Bu itibarla, biz ikinci önerinin kabul edil
mesini, yani yürütmenin durdurulma kararı verilme
mesinin sebeplerini bunlara bağlıyoruz. Eğer her ko
nuda da yürütmeyi durdurma kararı verirsek, o za
man valinin vermiş olduğu kararların, çok önemli, 
hayatî kararların işlememesi ihtimali vardır. Bu iti
barla, sayın arkadaşlarımızın ikinci önerilerine katı
lıyoruz, birincilerine katılmıyoruz. 
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Teşekkür ederini. I 
•BAŞKAN' — Teşekür ederim. 
Yani, «Anayasanın 125 inci maddesine göre yü- I 

rütmenin durdurulması kararına başvurma yerine 
doğrudan doğruya iptal davası açsınlar, iptal davası 
sonucuna katlansınlar» diyorsunuz. Sonuç budur. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt A. ASIM İĞNE
CİLER — Hayır Bundan vazgeçiyoruz, yürütmenin I 
durdurulması kararı verilsin diyoruz. I 

BAŞKAN — Tamam. Birinci metninizde iptal I 
davası da açılamayacaktı. Halbuki, şimdi yürütme- I 
nin durdurma kararı söz konusu olmayacak, iptal I 
davası açmak söz konusu olabilecek demektir bu I 
durumda. Bu durumda olabilecektir. Yani Anayasa- I 
nın 125 inci maddesi de zaten öyle diyor. I 

Sayın Tan, Sayın Yarkın, bu durumda madde I 
metninin çıkarılmasına ilişkin önergelerinizi oylaya- I 
yım mı efendim?.. j 

TURGUT TAN — Lütfen. 
(BAŞKAN — Efendim; o zaman bu maddeyle I 

ilgili önergeler var; okutuyorum. Birincileri çıkarıl- I 
ma&ına ilişkindir, evvela onları okutacağız tabiî. Sa- j 
yın Yarkın'mki de zaten gerekçeli bir önerge olu- I 
yor. I 

Önergeleri okutuyorum. »I 

Danışma Meclisi Başkanlığına I 
Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısının 30 uncu I 

maddesinin Tasarı metnlinden çıkarılmasım arz ve I 
teklif ederim. I 

Saygılarımla. - I 
Turgut TAN I 

Sayın Başkanlığa I 
Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısının 30 uncu I 

maddesindeki «Bu Kanunla valilere tanınan yetkile- I 
rin kullanılmasına ilişkin idarî İşlemler hakkında ip- I 
tal davası açılamayacağı» hükmü ile valilerin sözü I 
edilen işlemleri yargı denetimi dışında bırakılmış I 
olmaktadır. Bu hüküm Anayasamızın hak arama I 
hürriyetine dair 3'6 ncı maddesiyle «Yargı yolu» baş- I 
lıklı 125 inci maddesinin 1 inci, 2 nci ve 6 ncı fı'k- I 
ralarına açıkça aykırı olduğundan Tasarının 30 uncu I 
maddesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ede- I 
rim. I 

Şerafettin YARKIN J 

— 26 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısının 30 uncu 

maddesinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Turgut TAN 

Madde 30. — Valilerin bu Kanunun verdiği 
yetkileri kullanarak yapacakları idarî işlemlere karşı 
açılacak davalarda yürütmenin durdurulmasına ka
rar verilemez. 

Sayın Başkanlığa 
Not : 30 uncu maddenin tamamen metinden çı

karılmasına ilişkin ilk önergem reddedilirse işleme 
konulmak üzere. 

Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısının valilerin ida
rî işlemleri hakkında iptal davası açılamayacağına 
ilişkin 30 uncu maddesi bu şekliyle Anayasamızın 
125 inci maddesinin 1 İnci, 2 nc'i, 6 ncı fıkralarına 
aykırıdır. 

Bu nedenle, hükmün ve başlığının Anayasamızın 
125 inci maddesinin 6 ncı fıkrasına da uygun ola
rak aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Şerafettin YARKIN 

Yürütmenin durdurulması kararı verilemeyeceği 
MADDE 30. — Bu Kanunla valilere tanınan yet

kilerin kullanılmasına ilişkin idarî işlemler hakkında 
açılan davalarda yürütmenin durdurulması kararı ve
rilemez. 

BAŞKAN — önerge sahipleri madde üzerinde 
açıklama yaparken önergeleri üzerinde de açıklama
da bulundular. Gerek Sayın Tan'ın, gerek Sayın Yar-
kın'm önergeleri Komisyonun kabul ettiği metnin 30 
uncu maddesinin çıkarılmasına ilişkindir. Sayın Ko
misyon ve Sayın Hükümet de buna katılmadıklarını 
beyan ettiler. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt A. ASIM İĞNE
CİLER — Efendim; biz bunun çıkarılmasına katı
lıyoruz. Onun yerine ikinci önergelerdeki öneriye ka
tılıyoruz. Tamamen çıkarılması değil, onu değiştiri
yoruz. 

BAŞKAN — Buna katılamazsınız o zaman. Bir 
madde çıktığında yerine... 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt A. ASIM İĞNE
CİLER — Değişiklik. 
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BAŞKAN — O zaman diğer değişiklik önergesi- i 
ne katılacaksınız demektir. Madde çıkarılmasına ka- i 
tıldığınız anda metinden çıkarırım. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANVEKILI A. ASIM İĞNE
CİLER — Değişiklik önerisine katılıyoruz. 

BAŞKAN — Buna katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BAHAT-

TİN ABLUM — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Konu 'budur. Madde metninden çıkarılmasına 

katıldığınız takdirde 30 uncu madde Tasarıdan çık
mış olur, yerine bir başka şey burada koymanız 
mümkün olmaz. 

Sayın üyeler, 
Sayın Yarkın ve Sayın Tan'ın 30 uncu madde

nin... 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ A. ASIM İĞNE
CİLER — Sayın Başkan; bu maddeyi geri alıyoruz 
müsaade ederseniz, yeniden düzenleyip vermek üze
re, 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Şu anda oyla
maya geçilmiştir. Geri almanız mümkün değildir. 

Sayın üyeler; 
Sayın Yarkın ve Sayın Tan'ın önergesine Komis

yon ve Hükümet katılmadığını beyan etmektedir. 
Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu oyla
rınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler 
lütfen işaret buyursun öf endim... Kabul etmeyenler 
lütfen işaret buyursunlar dfendim... önergenin dik
kate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Yarkın ve Sayın Tan'ın önergesine, yani 
maddenin değiştirilmesine ilişkin önergesine Komis
yon olarak katılıyorsunuz. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANVEKILI A. ASIM İĞNE
CİLER — Ve Sayın Tan'ın önergesinin kesin olarak 
oylanmasını arz ediyoruz. 

BAŞKAN — Şimdi maddeyi geri almıyorsunuz 
değil mi dfend'im şu anda?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANVEKILI A. ASIM İĞNE
CİLER — Hayır, almıyoruz artık. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan; Sa
yın Tan'ın önergesine aynen katılıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tan, önergenize katılıyorlar 
zaten. Yalnız metin olarak, «Valilerin bu Kanunun 
verdiği yetkileri kullanarak yapacakları idarî işlem-
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lere karşı açılacak davalarda yürütmenin durdurul
masına karar verilemez»; tamam mı efendim, me
tin bu mu oluyor?.. Oldu efendim. Yani Sayın Tan'ın 
önergesine katılma vardır. 

Komisyon olarak katılıyorsunuz. 
Hükümet de katılıyor mu efendim bu metne?.. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SAKAT

TIN ABLUM — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Eröğlu. 
HAMZA EROĞLU — 'Efendim; şimdi madde 

metninde bu 30 uncu maddenin ikinci fıkrası: «Şah
sî kusurları nedeniyle hukukî sorumlulukları ileri 
sürülemez». Bu çok sakıncalı. Sayın Tan'ın ve diğer 
arkadaşımızın teklif ettiği madde metninde bu yok. 

Şimdi ileri sürmüş oldukları teklif Komisyon ta
rafından aynen benimsendiğine göre bu fıkra artık 
söz konusu olmayacak. 

BAŞKAN — Çıkıyor efendim, çıkıyor. Şu anda 
30 uncu madde bu metin oluyor. Yani ikinci bir 
cümlesi yok. Fıkra değil de ikinci bir cümlesi yok, 
tek bir cümle olarak kalıyor. 

HAMZA EROĞLU — Tamam efendim. Eğer 
lehinde konuşmak gerekirse bendeniz de lehinde ol
duğumu ifade edeceğim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıldığına 
göre mesele yok efendim. 

Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; 
Zabıtlara geçmesi bakımından söylüyorum : 30 

uncu maddede ikinci bir cümle daha vardı. Aslında 
her iki önerge de böyle bir cümleyi ihtiva etmemek
tedir. Yani maddenin bu şekilde düzenlenmesine iliş
kin olduğu için önergenin ikinci bir cümlesi yoktur. 
Madde bu olacaktır. 

Efendim; «idarî işlemler hakkında iptal davası 
açılamaz», kalkıyor «şahsî kusurları nedeniyle huku
kî sorumluluk ileri sürülemez» hükmü maddeden 
kalkıyor. Madde şu şekilde oluyor: «Valilerin bu 
Kanunun verdiği yetkileri kullanarak yapacakları 
idarî işlemlere karşı açılacak davalarda yürütmenin 
durdurulmasına karar verilemez». Metin bu. Başlık, 
«Valilerin sorumluluk sınırı» mı oluyor, yoksa «Yü
rütmenin durdurulması kararı verilemeyeceği» mi 
oluyor?.. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Ben önermiştim 
başlığı efendim. 

BAŞKAN — İşte efendim, şimdi metni Sayın 
Tan'dan alıyoruz, başlığı da sizden alıyoruz. 
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MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANVEKİLI A. ASIM İĞNE
CİLER — «Vürutmenin durdurulmasına karar verile
meyeceği» şeklinde. 

BAŞKAN — Başlık da bu oluyor ve bu biçimde 
her iki önergeyi birleştirerek kesin olarak oylarınıza 
sunuyorum efendim. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... önergeler kesin olarak kabul edilmiştir. 

Madde olarak da 'biraz evvel okuduğum haslıkla 
birlikte Sayın Tan'ın... Okuyorum efendim; bir da
ha mı okuyalım?.. («Okuyun» sesleri) 

«Yürütmenin durdurulması, kararı verilemeyeceği 
Madde 30. — Valilerin bu Kanunun verdiği yet

kileri kullanarak yapacakları idarî işlemlere karşı açı
lacak davalarda yürütmenin durdurulmasına karar 
verilemez.» 

Maddeyi bu biçimde oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

31 inci maddeyi okutuyorum efendim. 
Yönetmelik 
MADDE 31. — Bu Kanuna göre çıkarılacak 

yönetmelik, içişleri Bakanlığının koordinatörlüğünde, 
ilgili Bakanlıkların iştiraki ile hazırlanarak kanunun 
yayımını izleyen üç ay içinde, Resmî Gazetede ya
yımlanmak suretiyle Bakanlar Kurulunca yürürlüğe 
konur. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... 31 inci madde kabul edilmiştir. 

ISayın üyeler; 
Daha evvel 4 üncü madde, Komisyona gitmiş, 

7 ve 9 uncu maddeler ve keza biraz evvel 17 nci 
madde de Komisyona gitmişti, 4 üncü maddeye bağlı 
olarak. 

4 üncü maddeyle ilgili olarak Komisyonun tez
keresi gelmiştir; okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi 'Başkanlığına 
Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısının Genel Ku

rulda yapılan görüşmeler ve verilen önergeler ışığın
da 4 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde düzenlen
mesini arz ve teklif ederiz. 

A. Asım İĞNECİLER 
Millî Savunma, İçişleri ve 

Dışişleri Komisyonu 
Başkanvekili 

MADDE 4. — Olağanüstü hal süresince Cum
hurbaşkanının (başkanlığında toplanan Bakanlar Ku
rulu olağanüstü hal ilanını gerektiren nedenlerin or
tadan kaldırılması durumun gerektirdiği konularda 
'kanun hükmünde kararnameler çıkartabilir. 

Bu kararnameler Resmî Gazetede yayınlanır ye 
aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına 
sunulur. 

Kanun hükmünde kararname, yürürlük süresi 
'belirtilmişse, 'bu sürenin bitiminde, daha önce başka 
bir kanun hükmünde kararname ile kaldırılmamışla, 
olağanüstü halin sona ermesiyle kendiliğinden yürür
lükten kalkar. 

Bu süre içinde yürürlükteki mevzuatın kanun hük
münde kararnameye aykırı hükümleri uygulanmaz." 

BAŞKAN — Sayın Yarkın, önergenize katılma 
olmuş mu efendim?. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Tamam Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tan, aşağı yukarı sizin önergeniz istika

metinde metin. Bir ilaveniz var mı efendim buna?.. 
TURGUT TAN — Efendim, benim iki önergem 

vardı; bir ikinci fıkra söz konusu... 
'BAŞKAN — Birinci önergeniz için söylüyorum 

efendim, ikinci fıkra için değil. 
TURGUT TAN — Hayır, yani o iki önerge, 4 

ündü maddeye yönelik topyekûn bir düzenlemedir. 
Ama Sayın Komisyon ikinci fıkrayı benimsememiş; 
buna da razıyım efendim. 

BAŞKAN — Birinci fıkrayı benimsemiş, buna 
da razısınız.. Peki teşekkür ederim. 

Sayın üyeler; 
4 üncü maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

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

4 üncü maddeye göre 7 nci madde üzerinde söz 
isteyen sayın üyemiz var mı efendim?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin hir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı efen

dim?.. Sayın Tan.. 
Buyurun Sayın Tan. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, bu maddenin 

sondan 'bir evvelki fıkrasında, 5 inci maddenin son 
fıkrasında olduğu gibi, mesela Kamu İktisadî Te
şebbüsleri veya özel hukuk hükümlerine tabi tüzel
kişiler sayılmamıştır. Bunlar hakikaten görev verile
meyecekleri için mi sayılmamışlardır, yoksa unutul
muş mudur; öğrenmek istiyorum. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Tan. 
Sayın Komisyon?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU BAŞKANVEKİLI A ASIM İĞNE
CİLER — Efendim, biz bu maddenin olduğu gibi 
kabul edilmesini istiyoruz. Onun dışında, görev ve
rilmesi konusu şimdilik s!öz konusu değildir. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
7 nci maddeyi Komisyondan geldiği haliyle oy

larınıza 'sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 
9 uncu madde üzerinde söz isteyen sayın üyemiz 

var mı efendim? Yok. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diyece

ği?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Sayın Tan. 
Sayın Tan, buyurun. 
TURÖUT TAN — Efendim, ikinci fıkradaki, 

bölgedeki 'kredi kuruluşlarının olanaklarından yarar
lanmanın nasıl olacağını açıklarlarsa memnun olu
rum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
(Bölgedeki kredi kuruluşlarının olanaklarından na

sıl yararlanacaksınız diye soruyorlar efendim, bu
yurun. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANVEKtLÎ A. ASIM İĞNE
CİLER — Mesela bankalardan, kooperatiflerden, 
buna benzer yerlerden yararlanma ilhtiknalleri de az 
bir ihtimal olarak derpiş edilmiştir, nazarı itibare 
alınmıştır. 

Mesele bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
9 uncu maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

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

Sayın Komisyon, 17 nci maddeyle ilgili öneriye 
aynen katılıyorsunuz ve kesin olarak oylanmasını 
istiyorsunuz, öyle mi efendim?. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANVEKİLI A. ASIM İĞNE
CİLER — Evet efendim. 

BAŞKAN — O halde biz de madde olarak, Sa
yın Tutum'un önergesine Komisyon aynen katıldığı
na göre madde olarak 17 nci maddeyi gelen biçimiy
le okutuyorum efendim. 

«Kuvvet istemi 
IMADDE 17. — illerinde olağanüstü hal ilan 

edilen valiler, meydana gelebilecek olayları mahallî 
kolluk kuvvetiyle Önleyemeyecekleri kanısına vardık
ları veya malhallî kolluk kuvvetiyle bastırılamayacak 
ani ve olağanüstü olayların cereyanı karşısında kal
dıkları takdirde civar il valilerinden veya en yakın as
kerî birlik komutanlarından yardım isteyebilirler. 

İvedi olarak yapılan istem sonradan yazılı biçime 
dönüştürülür. 

Bu istek, başvurulan valilik veya komutanlıkça 
gecikmeksizin yerine getirilerek muhtemel olaylar için 
istenen kuvvet olaylara hızla elkoymaya elverişli yer
de, cereyan eden olaylar için ise olay yerinde hazır 
bulundurulur. 

Yardım üzerine gönderilen kuvvetler valinin em
rine girer. Ancak, istek üzerine gönderilen askerî 
kuvvet, vali tarafından verilen görevleri kendi ko
mutanının sorumluluğu altında, onun emir ve direk
tifine göre ve Türk Silahlı Kuvvetleri Içhizmet Ka
nununda (belirtilen yetkilerle kolluk kuvvetlerinin ge
nel güvenliği sağlamada sahip olduğu yetkileri de 
kullanarak yerine getirir. 

Kolluk kuvvetleri ile yardıma gelen askerî kuvvet 
arasındaki işbirliği ve koordinasyon vali tarafından 
sağlanır.» 

BAŞKAN — Komisyon, Sayın Tutum'un metnini 
aynen kabul ederek madde olarak önünüze getirmiş 
bulunmaktadır. 17 nci madde olarak oylarınıza su
nuyorum efendim... Kabul edenler... Etmeyenler... 
'Madde kabul e'dilmi'şitir. 

32 nci maddeyi okutuyorum. 
Yürürlük 
MADDE 32. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
iBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üyemiz?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
33 üncü maddeyi okutuyorum. 
Yürütme 
MADDE 33. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

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

cekleri?.. Yok. 

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

Sayın üyeler; 
Tasarının tümü üzerinde son söz olarak Sayın 

Alatlı'nın bir istemi vardır. 

Sayın Alatlı, buyurun efendim, aleyhte. 
ERTUĞRUL ALATLI — Sayın Başkan, Türki

ye Cumhuriyeti Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Devlete biçim verme hakkı kayıtsız, şartsız mil

letindir. Devletin biçimi ve nitelikleri Anayasada ifa
delerini bulurlar. Millet, devlete biçim verme hak
kını, devlet kurucusunun hazırlayıp beğenisine sundu
ğu anayasa tasarısını doğrudan yasalaştırmak sure
tiyle kullanır. Burada, anayasa tasarısını hazırlayan 
devlet kurucusunun millete ve tarihe karşı yüklendiği 
sorumluluğun azamet ve ağırlığına dikkatleri çekmek 
isterim. Millet, kayıtsız şartsız sahibi olduğu devlete 
biçim verme hakkını, daha yaygın deyimle, egemen
lik hakkını, kendisinde saklar; .hiç bir gerçek, ya da, 
tüzelkişiye terk ve tevdi etmez. Yasama, yürütme, yar
gılama ile siyasî partiler ve tüm toplumsal etkinlik
ler, faaliyetlerini, devletin, Anayasada ifadelerini bu
lan, biçim ve niteliklerinin çizdiği çerçeve içerisinde 
sürdürmek mecburiyetindedirler. Bu mecburiyetin em
redici olabilmesi, Anayasayı fiilen ve hukuken koru
yup, kollamakla yükümlü, demokratik iki organın, 
egemenlik hakkına dayanan millet tarafından, doğ
rudan oluşturulmuş bulunması koşuluna bağlıdır. Ka
nımca, bu koşul yerine getirilmediği için milletimiz, 
çok partili parlamenter demokrasi düzenine geçtiği
miz 1946 senesinden bu yana, çok dar geçitlerden geç
mek zorunda kalmıştır. 

Milletin izlediği tarihî çizgi : devletin biçimini, 
ulaştığı gelişme düzeyi ise : devletin niteliklerini be
lirler. Türk Milletinin izlediği tarih çizgisi; Türkiye 
Devletinin biçimini, Cumhuriyet olarak tayin ve tespit 
etmiş bulunuyor. Milletimizin ulaştığı gelişme düzeyi 
ise; Türkiye Cumhuriyetinin, bana göre : Atatürk 
İlkelerine dayalı, çok partili parlamenter millî irade
ye müstenit demokrasi düzenini benimseyen, demok
rasinin yozlaştırılmasına fırsat tanımayan, barışçı, 
insan haklarına saygılı, sosyal, modern, 'hukuk devle
ti niteliklerine sahip olmasını dikte eder. Esasen bu 
niteliklerin tamamı değilse bile bir kısmı 1982 Ana
yasasında ifade edilmiş bulunuyorlar. Türk Devleti
nin, Anayasamızda ifadesini bulan, bugünkü nitelik
leri, ebediyete akıp giden zaman içinde milletimizin 
ulaşacağı daha üstün gelişme düzeylerinin paralelin
de olarak, elbetteki değişeceklerdir. Nitekim 1923'de 

«Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir» ifadesiyle yeti-
nilebildiği halde 1937 senesinde «Türkiye Cumhu
riyeti Atatürk İlkeleri ile taçlandırılarak : (Milliyet
çi, Halkçı, Devletçi, Laik ve İnkılâpçı) niteliklere ka
vuşturulmuştur. Milletimizin 1950'lerde ulaştığı geliş
me düzeyi, Türkiye Cumhuriyetinin, iki yeni ve vaz
geçilmez nitelik ile taçlandırılmasını dikte etmişti. 
Bu vazgeçilmez iki yeni nitelik, 27 Mayıs Anayasasın
da ifadesini bulan ve 12 Eylül Anayasasında da yer
lerini muhafaza eden «Hukuk Devleti» ile millî ira
deye dayalı «Demokratik Devlet» kavramlarıdır. Ger
çekten, bugün, Atatürkçü Türkiye Cumhuriyetinin te
melini, millî iradeye dayalı «Demokratik Devlet» ni
teliği ile «Hukuk Devleti» niteliğinin oluşturduğu kuş
kusuzdur. 

İtikadım şudur ki : Bu iki temel taşından her
hangi birisi yerinden oynatılırsa, Türkiye Cumhuri
yetini medenî alemin modern devletleri arasında mü
talaa etmek ve tutmak mümkün olamaz. 

Şimdi, Kurucu Meclisin partilileşen sivil kanadı, 
kaynağını 12 Eylül Anayasasının özünden değil, ki
mi maddelerinden alan Olağanüstü Hal Kanun Ta
sarısının müzakeresini tamamlamış bulunuyor. Görü
nen şudur : 

Yasama Organının seçeceği Cumhurbaşkanlarının, 
12 Eylül öncesindekilerinden farkı olmayacaktır. 

Çoğunluk partisi veya 'koalisyonların, Millet Mec
lisine egemen olması, demokrasinin tabiatından so
yutlanamaz. 

Başbakan ve bakanların parti programını uygu
lamak mecburiyetinden kaynaklanan partizanlıkları, 
çok partili parlamenter demokrasi düzeninin doğasın
da mündemiçtir. 

Valiler ise, ister istemez, kendilerini tayin eden 
iktidarın adamı olmaya mecburdurlar. 

Çizdiğim bu tablonun gerçekçiliği, yakın tarihi
mizin tasdikindedir. Bu Tasarı kabul edilirse; partili 
bir Cumhurbaşkanının başkanlığındaki partizan bir 
yürütme organı, partili yasama organına bile danı
şıp, öniznini almadan, Olağanüstü Hal Kanununu, 
hukukî sorumlulukları bulunmayan, valiler eli ile yü
rürlüğe koyabilecektir. 

Bu durumda, esasen kaynağını Anayasanın özün
den almayan böyle bir Kanunun, antidemokratik ku
rallarını uygulayacak bir hükümetin, kendisini (...hu
kuk dışı tutum ve davranışlarıyla meşruluğunu kay
betmiş bir iktidar...) olmaktan kurtarabilmesi çok zor 
olacaktır. Böylece, meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara 
karşı millet (...direnme hakkını...) kullanmak isteye-
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bilir. Böyle bir. durumda, Silahlı Kuvvetlerimiz, ister 
istemez, tarihinde bir kez daha kollama ve koruma 
harekâtına girişmek mecburiyetinde kalır. 

Oysa, 12 EylüTün felsefesi, Silahlı Kuvvetlerimi
zin bir kez daha koruma ve kollama harekâtına gi
rişmek zorunda kalmamasını öngörüyor. 

Bu yüzden, Tasarının tümüne olumsuz oy kulla
nacağım. 

Bu Kanun Tasarısı, Kurucu Meclisin asker ka
nadı tarafından da bu hali ile kabul edilirse, bana 
göre : Cumhuriyetimizin 12 Eylül Anayasasının 2 nci 
maddesinde ifadesini bulan «Demokratik Devlet» nite
liği ile «Hukuk Devleti» niteliği, istenirse, iktidarlar 
tarafından fiilen değiştirilebilecektir. Çünkü; Merkez 
Bankası ile Para Matbaasını kontrolünde bulundu
ran ve de meşruluğunu kaybetmeyi, bilerek ya da 
bilmeyerek, göze alabilen bir iktidar, isterse, pek kı
sa zamanda, yapay bir (Ağır Ekonomik Bunalım) 
üretebilir. Oysa, Türkiye Cumhuriyetinin «Demokra
tik Devlet» ve «Hukuk Devleti» niteliklerinin, değil 
değiştirilmesi, değiştirilmesinin teklif edilmesi bile 12 
Eylül Anayasasının 4 üncü maddesi ile önlenmiş bu
lunuyor. 

Bu sebeplerle, 12 Eylül Anayasasının özünden 
değil, olağanüstü hallerle ilgili maddelerinden kay
naklanan bu Kanun Tasarısının, Kurucu Meclisin as
ker kanadı tarafından da aynen kabul edileceğine 
inanmak istemiyorum. 12 Eylül öncesi yönetiminde
ki boşluklar ve zafiyetin, Devletin yıkılma noktasına 
kadar tahrip edilebilmesine imkânlar tanıdığı yad
sınamaz. (Anayasa ile kurulu bir demokrasi düze
nini veya hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yö
nelik yaygın şiddet hareketleri) gibi olağanüstü hal
lerin, fevkalade tedbirlerin alınmasını da beraberinde 
getirdiği bir gerçektir; ama yine de Devletin biçimi 
ile niteliklerinin ifadelerini bulduğu Anayasayı fiilen 
ve hukuken koruyup kollamakla yükümlü derriokra-
tik organlar, egemenlik hakkına dayanan millet ta
rafından, doğrudan oluşturulup işler hale getirilme
miş ise, hal ve şartlar ne kadar ağır olursa olsun, 
Anayasanın 2 nci maddesinde ifade edilen «Demok
ratik Devlet» ile «Hukuk Devleti» niteliğini, istedi
ğinde, askıya almak imkân ve yetkisi, hiç bir ikti
dara terk ve tevdi edilemez. 

Savaş içerisinde iken bile, modern bir hukuk 
devleti olmak iddiasını sürdüren, israil'in, Millî Sa
vunma Bakanı, Beyrut Kasabı Ariyel Şaron'u ada
let önüne çıkartmak suretiyle daha da güçlendiği unu
tulmamalıdır, 

— 31 

Çünkü, modern devlet, bağımsız adaletten ürk-
meyecek kadar güçlü ve a,dil olmak mecburiyetinde
dir. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alatlı. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başka

nım, Tasarının lehinde konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, biraz evvel kimse bunun 

lehinde söz istemediğine göre yeniden söz vermem 
mümkün değildir. 

HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan, bir şey 
arz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Eroğlu. 
HAMZA EROĞLU — Bu konuşma; talihsiz bir 

konuşmadır. Bu konuşmanın cevabı mutlaka bu Mec
liste verilmelidir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Eroğlu, müsaade buyurun... 
HAMZA EROĞLU — Efendim, müsaade eder

seniz, bu Kanun Tasarısının lehinde konuşalım ve 
cevabını verelim. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANVEKILt A. ASIM İĞNE
CİLER — Sayın Başkan, lehte konuşulmasını oy
layın efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bunu oylamam mümkün 
değil. Bir arkadaşım önceden lehinde söz isteseydi, 
memnuniyetle verirdim; ama... 

HALİL ERDOĞAN GÜREL — Aleyhinde bir 
konuşma isteniyor dediniz, biz de «lehinde isteyen var 
mı?» diye sorarsınız diye söylemedik. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANVEKILt A. ASIM İĞNE
CİLER — Bunda ne gibi bir sakınca var Sayın Baş
kan? 

BAŞKAN — Efendim, bir kere Komisyonun bu
rada müdahale hakkı yoktur. Müsaade buyurun, ko
nuşmanın lehinde aleyhinde söz isteyen olduğu za
man; lehinde söz isteyen bir arkadaşım yoksa, mut
laka arkadan söz verilecektir diye bir kaide var mı?.. 
Yoktur. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANVEKILt A. ASIM İĞNE
CİLER — Ama yoktur diye de bir kaide yoktur. 

BAŞKAN — Efendim, sonradan ben buna cevap 
vereceğim diye, konuşmaya cevap verilmez. Tasarının 
lehinde veya aleyhinde söz istenilir, mesele budur. 
Konuşmacının lehinde, aleyhinde söz istenmez ki.,. 
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MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANVEKILI A. ASIM İĞNE
CİLER — Tasarının lehinde konuşacak arkadaşları
mız var. 

HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başkan, 
sadece «aleyhinde» dediniz «lehinde isteyen var mı?» 
diye sormadınız. Bunun için nezaketen sesimizi çıkar
madık. 

BAŞKAN — Efendim, lehinde olup olmama fik
rini, Tasarı oylandığı zaman, oylarınızla zaten göste
rirsiniz. Eğer, Tasarının lehinde aleyhinde diye ko
nuşmayla değil de oylama suretiyle zaten gösterme
niz mümkündür, müsaade buyurun. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANVEKILI A. ASIM İĞNE
CİLER — O zaman aleyhinde konuşmaya da hiç 
gerek yoktu... 

BEKİR SAMI DAÇE — Tümü oylansın efen
dim... 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Usul hakkında efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gölcüklü, lütfen usu
lün bu hükmünü söyleyin. 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Lehte, aleyhte konuş
ma, hususunda bir maruzatım olacak. 

Acaba, lehte konuşma ihtiyacı aleyhte konuşma
dan sonra doğamaz mı; doğduğu zaman, lehte konuş
ma yapmak isteyen üyeye söz vermek gerekmez mi? 

Teşekkür ederim. («Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, bakınız içtüzüğümüzün 82 
nci maddesi şöyle diyor : 

«Tasarı veya teklifin tümünün kesin olarak oy
lanmasından önce üyeler ne yolda oy kullanacakla
rını kürsüden belirtmek isterlerse... 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — istiyoruz. 
BAŞKAN — Önceden istemek vardı efendim, ni

çin sonradan istiyorsunuz Sayın Kantarcıoğlu. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Zabıtlar şimdi 
getirilsin efendim; sadece «aleyhte söz isteyen var» 
dediniz. 

BAŞKAN — Efendim, söz vermek önemli de
ğil. Önemli olan usulü uygulamaktır. Söz veririm, 
önemli değil; ama cevap hakkı değildir bu. Tasarı 
üzerinde konuşma hakkı verilir; fakat falanca böyle 
konuştu diye ben buna cevap hakkı istiyorum dedi
niz mi, söz vermem; ama Tasarının tümü üzerinde 
eğer zabıtlarda böyle bir şey varsa, lehinde konuşmak 
istiyorum denildiği zaman söz hakkı veririm. 

Müsaade ederseniz 15 dakika ara veririm, zabıt
lara bakarım, eğer zabıtlarda hakikaten «lehte aleyh
te son konuşma istemi var mı?» demişsem, söz ver
meyeceğim; ama sadece «Aleyhte konuşma var» de
mişsem, söz vereceğim. (Alkışlar) 

Birleşime 15 dakika ara veriyorum efendim. 

Kapanma Saati : 16.40 

»>•-« 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.55 

BAŞKAN : Başkanveküi Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, M. Talât SARAÇOĞLU 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 153 üncü Birleşimin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

Biraz evvelki oturum içinde tutulan zabıt getiril
miştir. Zabıtta «Sayın üyeler, Tasarının tümü üze
rinde son söz olarak Sayın Alatlı'nın bir istemi var
dır.» şeklinde beyanda bulunduğumuz tespit edil
miştir. Ayrıca, «Lehinde bir söz istemi var mı?..» diye 
sorulmadığı görülmüştür. 

Bu arada işaret buyuran Sayın Gürel, Tasarının 
lehinde söz istemişlerdir. ' 

Sayın Gürel, buyurun efendim. Tasarının tümü 
üzerinde lehinde. 

HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başkanım, 
Danışma Meclisimizin çok değerli üyeleri; 

Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısının görüşmesini 
bitirmiş bulunuyoruz. Ümit edelim ki, burada uzun 
uzun tartışmasını yaptığımız ve karara bağladığımız 
maddelerde, bu konuşmaların, tartışmaların ışığı al
tında eksikliklerimiz Konseyde tamamlanmış olsun. 

Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısı, anahatları iti
bariyle, tabiî afetleri, tehlikeli salgın hastalıkları, ağır 
ekonomik bunalımı ve kamu düzenini ciddî şekilde 
bozan ciddî emareleri dikkate almaktadır. 

Bugüne kadar idarecilerimiz daima, hukukî yet
kilerinin olmadığından, alınması lazım gelen tedbirle
rin hukuken alınmasının imkân dahilinde bulunmayı
şı dolayısıyla hadiseleri önleyemediklerinden bahset
mişler ve hadiselerin önünden gideceklerine, maale
sef hadiselerin arkasından gitmek ve tedbir almak 
mecburiyetinde kalmışlardır. İşte Olağanüstü Hal Ka
nunu Tasarımız, hadiselerin başında bu tedbirleri al
mayı idare amirlerimize yetki olarak, salahiyet ola
rak vermektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Milyonlarca insanın yaşadığı ülkelerde bu insan

ların teorik olarak içtimaî bir mukavele imzaladık
ları, her zaman için kitaplarda belirtilir. Bunlar, «Ma
demki bir arada yaşıyoruz; belirli kurallara tabi ola
lım» derler; ama bir zaman gelir ki, bu kurallara tabi 
olmayanlar, belirlenmiş olan düzene karşı duran in

sanlar ortaya çıkar. Bunlar çok az sayıda da olsa, 
adı üstünde, şiddet kullanmak suretiyle insanların 
korku zaafından, insanların menfaat zaafından istifa
de ederek kamunun düzenini bozarlar. O halde de
mokrasiden bahsederken, hürriyetlerden bahsederken 
bunların bu şiddet eylemlerine haklarının ölüp olma
dığını da dile getirmek lazım. 

Geçen burada bir arkadaşımız çok güzel belirtti : 
Bir yerde hak varsa, onun karşısında bir başka hak 
daha vardır. Ben evimde, mahallemde, dükkânımda, 
işyerimde rahatlıkla çalışabilmeliyim; bunu önleyen 
her kimse, o kendi hakkım kullandığını iddia ediyor
sa, benim de bir hakkım vardır; burada huzur içinde 
çalışma hakkımdır, işte Olağanüstü Hal Kanunu Ta
sarısı, bu içtimaî mukaveleye uymayanlara karşı alın
mış olan bir tedbirler manzumesidir. 

Şunu hemen dile getirmek gerekir ki, bizim bura
da bulunmamızın esbabı mucibesi, bu nevi şiddet ey
lemlerine başvuranların ve kamu düzenini altüst eden
lerin Türkiye'de böyle bir kanun olmayışı dolayısıyla 
meydana getirdikleri düzensizliklerdir. 

Her memleketin gözbebeği silahlı kuvvetleridir. 
Türkiye'nin de hiç kendisine söz, en ufak bir fiske 
dokundurulmasına rıza göstermeyeceğimiz en mukad
des varlığımız Silahlı Kuvvetlerimizdir; ama böyle 
hadiseler dolayısıyla ikide birde eline silahını alan 
askerimizi cadde başında görmek bizleri de rahatsız 
ediyor; esas vatan görevini onlar, bizim içteki acımız 
dolayısıyla bırakıp emniyeti üzerine alıyorlar. Aske
rin kışlaya çekilmesi ve sık sık caddelere çıkmaması 
için sivil idareye bu fevkalade yetkiler verilmiştir. 
Bundan sonra doğabilecek hadiseler; eğer doğar ise, 
idare amirlerimizin aczinden ileri gelecektir, hukuk 
boşluğundan değil. 

Burada konuşmalar esnasında en çok dile getiri
len husus; bu yetkilerin fevkalâde zamanlarda, seçim 
dönemlerinde acaba kendisine taraftar olmayan, gö
rüş yönüyle kendisine taraftar olmayan kimselere kar
şı kötü niyetle kullanılma ihtimali var mıdır?.. «Yok
tur» demek mümkün değildir; ama % 99, böyle bir 
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ihtimali aklımıza getirmememiz lazım. Aksi takdirde, 
oraya büyük yetkilerle bu makamı işgal edeceğine 
inandığımız insanların hakkında kötü niyet besleme
miz lazım ki, daha başından onu oraya getirmeme
miz gerekiyor. Geleceğimizle ilgili, Devletin geleceği ile 
ilgili şüpheyi bugünden taşımak mümkün değildir. 
Biz tedbirleri alıyoruz; oraya gelen insan bir parti
zanca davranma yoluyla bu yetkilerini kötüye kullan
ma eğilimi gösterebilir; ama bu milletin Meclisi var
dır, bu milletin Bakanlar Kurulu vardır, bu milletin 
Cumhurbaşkanı vardır ve bu milletin efkârıumumi
yesi vardır; bir-iki yetkisini kötü niyetle kullanan bir 
idare amirini elbette ki, en kısa zamanda tasfiye ede
cektir. 

Hadiseler çıkıyor, örfî idare ilan ediyoruz; ondan 
sonra karşımıza, «Bu idare demokratik idare değil
dir, asker bir an evvel kışlasına çekilsin...» Olabili
yor ki, (Türkiye'de olduğu gibi) bu bir ay, iki ay, üç 
ay, beş ay; bir sene, iki sene, üç sene devam edebili
yor. Bundan da kurtulmak için büyük çabalar sarfe-
diyoruz. tşte, demokrasiye geçiyoruz, geçmiyoruz de
yip içinde çalkalandığımız şu günlerde, eğer Olağan
üstü Hal Kanunu çıkmış olsaydı asker bugün cadde
lerde olmayacaktı, kışlasında olacaktı ve biz de de
mokrasiye geçiyorduk, geçmiyorduk diye ne AET 
nezdinde, ne NATO nezdinde ne IMF nezdinde ne 
Avrupa efkârıumumiyesi nezdinde kendimizi müda
faa etmek mecburiyetinde kalmayacaktık. Binaena
leyh, Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısı, bundan son
ra böyle bir problemin olmayacağını bize şimdiden 
garanti etme noktasına getirmiştir. 

Bu Kanun Tasarımızda «Olağanüstü hal»i müm
kün olduğu kadar tariften çekinmişlerdir. Komisyon 
toplantılarında ve buralarda konuşurken de belirtil
di; objektif kriterlere bağlı olarak bazı şeyler yapıl
ması uygun görülmüştür, hoş karşılanmıştır; ama ge
rek Komisyondaki arkadaşlarımız, gerekse Hükümet 
temsilcilerimiz, «Bunun bizleri bağlayıcı olacağını, 
önümüze son derece değişik alternatiflerle, tarifi 
mümkün olmayan yahut tarifin içerisine girmeyen 
bazı görüntülerle olağanüstü hal meydana gelebile
ceğini düşünerek, mümkün olduğu kadar «olağanüs
tü hal»in tarifinden sarfınazar ettik» demişlerdir. Bu 
da doğrudur. İnşallah teşhislerimiz bundan sonra çok 
fevkalade güzel olur ve olağanüstü hal karşımıza çık
ma ihtimali anında, ciddî tedbirler öngörüldüğü an
da, kabiliyetli idarecilerimiz bir an evvel hadisenin 
yüzüne çıkarak, yılanı başından ezmek suretiyle, 
onun sokmasına mani olurlar. 

Bu yönüyle Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısı, 
Türkiye'nin bugüne kadar geçirdiği her türlü tabiî 
afetler zamanında, elimizde olmayan hadiseler dola
yısıyla meydana gelen olağanüstü halde alınacak ted
birleri içerdiği gibi, şiddet eylemleri dolayısıyla mey
dana gelen kargaşalıkları da önleyecek evsaftadır; 
büyük bir eksikliği doldurmuştur. Memleketimize ha
yırlı olmasını temenni ediyorum ve oyumun olum
lu olduğunu huzurunuzda arz ediyorum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

2. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenme
si Hakkında 2670 Sayılı Kanunun 44 üncü Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan Kmisyonu Raporu. (11733) (S. Sayısı ; 535) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Gündemin «Kanun 
Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen işler» 
bölümünün ikinci sırasında yer alan, 657 Sayılı Dev
let Memurları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Ka
nuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkındaki 2670 
Sayılı Kanunun 44 üncü Maddesinin Değiştirilmesine 
ilişkin Kanun Tasarısı daha evvelki Birleşimde gö
rüşülmüş ve bazı maddeleri üzerindeki değişiklik 
üzerine, Komisyonca incelenmek üzere geri çekilmiş 
bulunmaktadır. Komisyon halen çalışmasını tamam
lamadığından ertelenmiştir. 

3. — Türk Sivil Havacılık Kanunu Tasarısı ve 
Malî İşler, Adalet, Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri, 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Ta
nıtma komisyonları raporları. (1/586) (S. Sayısı : 
470) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleri ile Komisyonlardan Gelen işler» bölümünün 
üçüncü sırasında yer alan Kanun Tasarısıyla ilgili 
olarak Hükümet gelmediği cihetle, bu Kanun Ta
sarısının görüşülmesini de erteliyoruz. 

(1) 535 S. Sayılı Basmayazı 24.8.1983 tarihli 151 
inci Birleşim Tutanağına eklidir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürel. 
Sayın üyeler; Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısı 

üzerindeki görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Tasarının tümü kabul 
edilmiştir; milletimize ve Devletimize hayırlı olsun. 

— 34 — 
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4.— Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu 
Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu. (1/691) (S. Sayısı : 480) (1) 

BAŞKAN — Gündemin dördüncü sırasında yer 
alan «Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu 
Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık 
Bağlanması Hakkındaki Kanun Tasarısı» üzerinde
ki görüşmelere başlıyoruz; Komisyon ve Hükümet 
lütfen yerlerini alsın. 

Bu Kanun Tasarısı, «Yürütme» maddesi hariç 
beş, altı maddelik bir kanun tasarısıdır. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 
Komisyon raporunun okutulup okutulmaması hu

susunu oylarınıza sunuyorum. Raporun okutulmasını 
ka'bul edenler... Kaibul etmeyenler... Raporun okutul
ması kabul edilmemiştir. 

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

Sayın Komisyon Başkanı bir açıklamanız olacak 
mı efendim?... 

MİLLÎ" EĞİTİM KÖMKSYÖNÜ BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Müsaade ederseniz efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun \Saym Kantarcıoğlu. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, değerli 
Meclis üyeleri; 

Yeni Anayasamızın «Gençliğin korunması» baş
lıklı 58 inci maddesinde : 

«Devlet, İstiklal ve Cumhuriyetimizin emanet edil
diği gençlerin müspet ilmin ışığında, Atatürk ilke ve 
inkılâpları doğrultusunda ve Devletin ülkesi ve mil
letiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı 
amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini 
sağlayıcı tedbirleri alır. 

(Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu 
maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alış
kanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli ted
birleri alır.» demektedir. 

«Sporun geliştirilmesi» başlıklı 59 uncu maddesin
de : 

«Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden 
ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kit
lelere yayılmasını teşvik eder. 

(1) 480 Sıra Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 
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Devlet başarılı sporcuyu korur.» hükmü yer al
macadır. 
' Anayasamızın bu hükümlerinin yerine getirilmesi, 

bütün vatandaşların spora özendirilmesi, uluslararası 
düzeyde üstün başarı kazanan Türk sporcularına şe
ref aylığı verilmesi ve ölümleri halinde aile fertlerine 
aylık bağlanması amacı ile Hükümet bu Tasarıyı ha
zırlamıştır. Tasanda görüleceği gibi, tarihi şan ve şe
reflerle dolu olan milletimizi uluslararası spor müsa
bakalarında başarı ile temsil eden, şampiyon olmak 
suretiyle bu şan ve şereflere yenilerini katan, şanlı 
Bayrağımızın şampiyonluk gönderlerine çekilmesini 
ve Millî Marşımızın bütün dünya milletlerine spor 
alanlarında da dinletilmesini sağlayan şampiyonluk 
kazanmış sporcularımızın belli bir dönemden sonra 
maddî bakımdan da değerlendirilmelerinin uygun ola
cağı, böyle bir değerlendirmenin aynı zamanda genç
lerimizin spora ilgilerinin artmasını sağlayacağı ve bu
nun özendirici faktör teşkil edeceği gerekçesiyle Tasa
rının bir an önce kanunlaşmasını Yüce Meclisin tak
dirlerine saygı ile arz etmekten şeref duymaktayım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı
oğlu. 

Sayın üyeler; Tasarının tümü üzerinde soru sor
mak isteyen sayın üyemiz var mı efendim?.. Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
«Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kaza
nan Sporculara ve Bunlann Ailelerine Aylık Bağlan

ması Hakkında Kanun Tasarısı» 
Amaç 
MADDE 1. •— Bu Kanunun amacı, Türk va

tandaşlarının spora özendirilmesi; Uluslararası düzey
de üstün başarı kazanan Türk sporcularına şeref ay
lığı verilmesi ve ölümleri halinde aile fertlerine aylık 
bağlanmasıdır. 

BAŞKAN — «Uluslararası» kelimesinin başında
ki «U» harfini küçük harf yapıyoruz; değil mi sayın 
Komisyon?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim. 

BAŞKAN — Bu haliyle madde üzerinde söz is
teyen sayın üyemiz var mı efendim?.. Yok. 

AKİF ERG1NAY — Bir sorum var Sayın Başka
nım. 

file:///Saym
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BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin bir diye

ceği var mı efendim?.. Yok. 
Soru sormak isteyen Sayın Erginay'dan başka sa

yın üyemiz var mı efendim?.. Yok. 

(Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; şeref aylığı 

verilmesi bakımından hakikaten Türk sporunun ge
lişmesi için yerinde bir Kanun Tasarısı. İyi karşı
lamamak mümkün değildir. Yalnız, kendisine vatanî 
hizmet aylığı şeklinde bağlanacağı belirtilen, alttaki 
maddeler dolayısıyla; acaba böyle bir sporcunun şam
piyon olması halinde dahi kendisinin maddî durumu 
yerinde ise böyle bir maaş bağlanması olacak mı, 
bağlanacak mı?.. Adam zaten zenginse yahut da hali 
vakti yerinde ise, iktisadî bir güçlüğü yoksa, böyle bir 
maaş bağlamak bakımından acaba ne düşünülüyor? 
Bunu sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Komisyon, buyurunuz. 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim; bunun birin
ci planda herhangi bir ayırım yapılmadan verilme
si; ancak diğer maddelerde olduğu gibi, ölümü halin
de muhtaç iseler ailesine bırakılacağı kesin hükme bağ
lanmıştır. Bir ayırım yapılmamaktadır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Gürel, buyurunuz. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başkanım; 

benim daha ziyade üzerinde durduğum takım halin
de oynanan oyunlarda, sportif oyunlarda şampiyon 
olan takımlarla ilgili en ufak bir açıklama yok. Sade
ce ferdî müsabakalarda takım halinde başarılı olan
lara belki takımda yer aldığı için düşünülmüş; ama 
bunun yanında futbol gibi, basketbol gibi, voleybol 
gibi sportif oyunlarla ilgili şampiyonlara ait bir hü
küm getirilmemiş. Bu husustaki düşüncelerini öğren
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürel. 
Madde 2'de zannederim ferdî veya takım halin

de şampiyonluk var; değil mi efendim?.. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Var efendim. 
BAŞKAN — Var, yalnız amatör tabiî; profesyo

nel değil. Amatör olmak kaydı da var 2 nci madde
de; ama Komisyonun bir ilave edeceği var mı efen
dim benim dediğime?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Yok efendim. 

BAŞKAN — «Yok» diyorsunuz. Teşekkür ede
rim. 

Sayın üyeler; 1 inci maddeyi Komisyondan geldi
ği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun; büyüklerarası olimpi

yat oyunlarında, Dünya ve Avrupa şampiyonlarında 
memleketimizi temsilen ferdî veya takım halinde şam
piyonluk kazanan amatör Türk sporcularına şeref 
aylığı verilmesinden, bunların ölümleri halinde aile 
fertlerine aylık bağlanmasında uygulanacak usul ve 
esasları gösteren hükümleri kapsar. 

BAŞKAN — Efendim, burada bir tapaj hatası 
olmuş, Hükümet Teklifinde ise doğrudur;.... «şeref 
aylığı verilmesinden» yazılmıştır, buradaki sondaki 
«n» harfini lütfen çıkartınız. 

İkinci madde üzerinde söz isteyen sayın üyemiz 
var mı efendim?.. 

MEHMET AYDAR — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Aydar'dan başka söz isteyen 

sayın üyemiz yok. 
Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
2 nci madde Türk sporuna emek vermiş olanların 

belli bir yaştan sonra şeref aylığına bağlanması hük
münü getirmekte ve ayrıca ölümlerinden sonra da 
ailelerine bu aylığın bırakılması esasını öngörmekte
dir. 

Ancak Türkiye'deki realiteye dikkatlerinizi çek
mek isterim. Bugün giderek gelişen müessese kulüple
rinde, olimpiyatlara kadar gidip kendi sporcu ahlak ve 
bedenî meziyetlerini ortaya koyan sporcularımız var
dır. Bunlar esasen çalıştıkları bu müesseselerde sigor
talı olarak çalışmaktadırlar. Bunlar gibi birçok spor
cumuz çalışarak spor faaliyetlerine devam etmekte
dirler; fakat burada bu tür sporcuların bu kapsam 
içerisine girip girmediklerini önce öğrenmek isterim. 
Malum olduğu üzere, bir sosyal güvenlik müessese
sinden aylık alanlar bir başka yolla ikinci kez aylık 
alamamaktadırlar. O zaman kendileri bu şekilde sos
yal güvence altına alınmış olan sporcular kanunen ken
dilerine tahsis edilmek üzere bağlanacak şeref aylı
ğından mahrum kalacaklardır. O halde, bu tür spor
cularımıza da en azından Devletin Anayasada öngörü
len himayeci tutumunu ortaya koyması bakımından bu 
Kanunda onlara da daha değişik bir alternatif getir
mek herhalde gereklidir derim. 
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Ben kapsamı bu bakımdan yeterli görmüyorum 
ve bir noksanlık olarak bunu ortaya koyuyorum. Bil
gilerinize arz ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Komisyon, bir cevabınız olacak mı efen

dim?. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; Emek
li Sandığı, Bağ-Kur, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nunu malullük emekli aylıklarında nasıl yerinde ve 
çift maaş alabiliyorlarsa; yani kesilmeden alabiliyor-
larsa, bunlar için de bir ayırım yoktur. Zaten bizim 
kanunlarımız böyle ayırım ilkesini güden bir sistemle 
hazırlanmamıştır; alacaklardır, haklarıdır. Bu, Devle
tin kendilerine bu hizmetlerine karşılık verdiği bir 
paradır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-

oğlu. 
Madde ile ilgili soru sormak isteyen sayın üye

miz var mı efendim?., 
AKİF ERGINAY — Sorum var Sayın Başka

nım. 
BAŞKAN — Sayın Erginay, buyurun. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; «Büyüklera-

rası olimpiyat oyunlarında» deniyor. Herhalde bu bir 
deyim. Çünkü küçüklerarası olimpiyat oyunları ola
cağını sanmıyorum. 

Yalnız, şunu sormak istiyorum : Malum Akdeniz 
ülkeleri arasında «Akdeniz Olimpiyatları» yapılıyor. 
örneğin İzmir'de yapıldı, şimdi galiba Tunus'ta ya
pılacak. Acaba bu Kanun bunları da kapsar mı? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim; soralım. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; demin 

verdikleri cevabı anlayamadım. Yani mükerrer maaş 
alma imkânını sağlıyor mu? 

BAŞKAN — «Sağlıyor» dediler efendim. 
Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 506 
sayılı Kanun, Bağ - Kur, Emekli Sandığı diye açık
ladım. Üçünde'de aldıklarına göre, bu da ona para
lellik sağlıyor. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — O bitti efendim. 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim; bu konuda 
Hükümetin getirdiği sadece büyükler içindir. Çünkü 
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o zaman miktarı çok olacaktır ve belki altından kalk
ma durumu olmayacaktır; sadece büyüklerarası. Dün
ya devletlerinde de böyle uygulandığı için, bizde de 
bu şekilde alınmıştır. 

BAŞKAN — Zannedersem Sayın Erginay «Kü
çüklerarası da olimpiyat oyunları var mı?..» diye 
soruyorlar. Bir de Akdeniz Oyunlarından bahsetti
ler. 

AKİF ERGINAY — Akdeniz Olimpiyatları ta
biri var; buna giriyor mu, girmiyor mu?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim; küçüklerarası 
yoktur. Hükümetle daha önce yapılan görüşmelerde 
de ileride belki olabilir, üniversitelerarası da olabilir, 
küçüklerarası da olabilir. Bu bakımdan sadece bunlar 
için tespit edilmiş. 

BAŞKAN — Yani Akdeniz Oyunlarını olimpiyat 
saymıyorlar Sayın Erginay. 

AKİF ERGİNAY — Ama açıkça söylemiyor, kü
çüklerden, büyüklerden bahsediyor; ama Akdeniz 
Oyunları girmiyor demek... 

BAŞKAN — «Mevzi bir oyun şeyidir» diyorlar. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; «Akde
niz Oyunları» adı altında olimpiyat değil efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, 2 nci maddeyi Komisyondan geldiği 

biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
Şeref aylığı ve aylık bağlanması 
MADDE 3. — Bu Kanun kapsamına giren spor

culara, kırk yaşını doldurdukları tarihte başlamak üze
re şeref aylığı; bunların ölümleri halinde, 5 inci mad
dedeki şartları haiz olmaları kaydıyla aile fertlerine, 
«15.6.1978 tarih ve 2150 sayılı Vatanî Hizmet Terti
binden Aylık Alanların Aylıklarının Yükseltilmesi 
Hakkında Kanun» hükümlerine göre aylık bağlanır 
ve ödenir. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 
MiLLî EĞITIM KOMISYONU BAŞKANI SEL-

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; tırnak 
içerisine alınmış, gereği yok efendim. Hepsi büyük 
harflerle yazıldığına göre, «15» rakamından önceki 
tırnak ve «Kanun» kelimesinden sonraki tırnağı çıka
rıyoruz. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Sayın Gürel, Sa

yın Erginay. 
Buyurun Sayın Gürel. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Efendim, sade

ce öğrenmek için soruyorum. Bunlara bağlanacak olan 
şeref aylığının bugünkü hesapla miktarı acaba ne 
olabilir?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürel, sora
lım efendim. 

Buyurun Sayın Komisyon. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; bu 
2150 sayılı Kanunda vardır. Bütçe kanunlarına göre 
(ç) işaretli cetvelde isimleri çıkar. Aylıkların hesabın
da gösterge ve katsayı esası uygulanır. 2665 sayılı 
Kanunla bu değiştirilmiştir, şimdilik gösterge rakam
ları kendileri için 700, dul eşleri için 550, yetim ve di
ğer yakınları için 400'dür. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, biraz düzelt

me gibi olacak; ama son cümledeki «ve ödenir» lafı 
anlaşılacak bir söz değil. «Aylık bağlanır» demek zaten 
ödemeyi tazammun eder. Acaba çıkartılmasını düşü
nürler mi?.. 

IBA'ŞKAN — Bir nevi düzeltme oldu; ama yine 
de soralım. «Aylık 'bağlanır dedikten sonra zaten 
lödenir. Aylık bağlanınca 'ödenmeyeceğine dair bir 
işaret mi var ki, bir de ödenir deniyor?» diyorlar... 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Çıkarmak mümkün 
efendim; çıkarabiliriz, düzeltebiliriz. 

BAŞKAN — «Bağlanır» kelimesinden sonra nok
ta koyuyoruz ve çıkartıyoruz. 

Sayın Bakan «ve ödenir» ibaresinin çıkarılmasına 
katılıyor mu?.. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI VECDİ ÖZ
GÜL — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; tırnağı çıkarttık, «ve 
ödenir» ibaresini çıkarttık, «bağlanır» kelimesinden 
sonra nokta koyduk ve maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kaibul etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum. 
Daha önce aylık bağlanması 
MADDE 4. — Şampiyon sporcunun kırk yaşını 

doldurmadan önce çalışma gücünün yüzde otuzbeşini 
kaybetmesi halinde aylık, bu durumun meydana gel

diği tarihten itibaren bağlanır. Kaybedilen çalışma 
gücünün tespit edilmesinde T.C. Emekli Sandığı Ka
nununun malullük hükümleri uygulanır. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı efen
dim?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
(Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 4 üncü madde kaibul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 
ölüm halinde aylık bağlanması 
MADDE 5. — Şampiyon sporcuların ölümleri 

halinde, ölüm tarihini izleyen aybaşından başlamak 
üzere ve muhtaç olmaları kaydıyla : 

a) Evlenmemiş karısına yaşadığı sürece, 
b) T8 yaşını bitirmemiş veya ortaöğretime de

vam etmekte ise 20, yükseköğretime devam etmekte-
ise 25 yaşını doldurmamış erkek çocuklarına bu du
rumları 'süresince, 

c) (Evli bulunmayan kız çocuklarına evleninceye 
kadar devam etmek üzere, 

d) 65 yaşını doldurmuş babasına veya dul ana
sına, 

Aylık bağlanır. 
BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen 

sayın üyemiz?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı efen

dim?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Geçici maddeyi okutuyorum. 
Kanundan yararlanacaklar 
GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yayımlan

masından önce bu Kanunda belirtilen şampiyonluk
ları kazanmış olan şampiyonlar ile, ölmüş olanların 
beşinci maddede belirtilen aileleri de bu Kanunda ve
rilen haklardan yararlanırlar. 

BAŞKAN -r-- Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz?.. Yok. 

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

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Sayın Ergi
nay. Başka sayın üyemiz?.. Yok. 

Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; gerçi açıkça 

anlaşılıyor gibi; fakat acaba şampiyon olduktan son
ra mı; yani o zamandan itibaren mi maaş bağlanmış 
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olacak, yoksa bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren m'i?.. Gerçi geçici madde olduğu için; iki se
ne evvel şampiyon olmuş şimdi bu Kanun çıkıyor. 
Şampiyonluk zamanından mı maaş bağlanacak, (ki, 
benim kanaatıma göre yerindedir) yoksa doğrudan 
doğruya bu Kanun yürürlüğe (girdiği tarihten sonra 
mı bunlara aylıkları bağlanacak?.. • Açıklık kazansın 
diye öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Kanunun eskiyle değil; 
eski kazanılmış olan hakları bu Kanunun neşrinden 
itibaren verilecektir efendim. Ondan önceleri için 
değil; ama kazananların hepsi bu haklarını bu tarih
ten itibaren alacaklardır efendim. 

BAŞKAN — Yani 20 sene evvel olimpiyat şam
piyonu olana birikmiş paralarının verilmesi söz ko
nusu değildir diyorsunuz kısaca?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Değildir bu Kanundan 
İtibaren. Eskiye dönüş; yani geriye dönüş yoktur; 
ama eski vatandaşlar da faydalanacaklardır. 

BAŞKAN — Sayın Erginay da onu öğrenmek 
istiyordu zaten. 

Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde başka soru olmadığına göre 

maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Geçici madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Yürürlük 
MADDE 6. — Bu Kanun, yayımını izleyen ay

başından geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen saym 

üyemiz?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım bir 
düzeltme, bir harf düzeltmesi var; geçmeden evvel 
efendim. 

2 nci maddede «Avrupa şampiyonlarında» değil, 
«şampiyonalarında» efendim; şampiyona olduğu için. 
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•BAŞKAN — Biz onu öyle okuttuk efendim; bir 
(a) ilavesiyle düzelterek şampiyonalarındadır o, doğ
rudur, öyle okuttuk. 

IMİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Teşekkür ederim. 

'BAŞKAN — 7 nci maddeyi okutuyorum. 
Yürütme 
MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 7 nci madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde Söz isteyen sayın üyemiz 

var mı efendim?.. Yok. 

Lehte, aleyhte diye sormuyorum; çünkü biraz ev
vel, niçin lehte, niçin aleyhte, diye hiç de, neyse, bir 
uygulama oldu... 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum efendim. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarının tümü 
kabul edilmiştir. 

Saym Bakan, bir diyeceğiniz var mı efendim?.. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI VECDİ ÖZ

GÜL — Sayın Başkan, müsaadenizle Yüksek Kuru
lun sayın üyelerine teşekkür edeyim. 

Sayın Başkan, Yüksek Kurulun bugün verdiği bu 
karar, yeni Anayasamızın öngördüğü ve devlete spor
cuları koruma görevini veren hükmünün bir ifadesi 
oluyor. Sayın üyelere gösterdikleri yakın ilgiden ve 
genç sporcularımızı desteklemelerde ittifak halinde 
verdikleri karardan dolayı şükranlarımı arz ediyo
rum. Ümit ediyorum bu Kanun Tasarısı kesinleştiği 
zaman, daha çok şampiyonlar çıkartmak fırsatını 
bulacağız. Büyük bir destek ve teşvik unsuru olacak
tır. 

Tekrar teşekkürlerimi sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler; inşallah Yüce Genel Kurulunuzun 

kabul buyurduğu bu Tasarı kanunlaştığı takdirde, her
halde bundan sonra Türkiye'de de dünya, olimpiyat 
ve Avrupa şampiyonlarına daha sık rastlamak müm
kün olur. 

Hayırlı ve uğurlu olsun efendim; Devletimize ve 
Milletimize. 
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5. — Yükseköğretim Personel Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe - Plan; Millî Eğitim komisyonları raporları. 
(1/743) (S. Sayısı : 548) (1) 

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

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Millî Güvenlik Konseyimizce öncelikli kanunlar 

arasında yer alan «Yükseköğretim Personel Kanu
nu Tasarısı» basılıp sayın üyelerimize dağıtılmış bu
lunmaktadır. 

Kanunun bir an önce yürürlüğe girmesinde Yüksek
öğretim Personeli bakımından zaruret bulunmakta
dır. 

Bu itibarla bugünkü Gelen Kâğıtlardan gündeme 
alınmasını ve gündemde mevcut diğer işlerden önce 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla,. 
Selçuk KANTARCIOĞLU 

Millî Eğitim Komisyonu 
Başkanı 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Başkanlık Divanınca 
daha evvelki Komisyon Başkanlarıyla yapılan top
lantıda bazı kanun tasarılarının gelir gelmez günde
me alınması keyfiyeti kararlaştırılmış bulunmaktadır. 

Biraz evvel okuduğunuz tezkerede adı geçen Yük
seköğretim Personel Kanunu Tasarısı da bu kanun 
tasarıları içinde yer almış bulunduğundan; Gelen Kâ
ğıtlardan gündeme alınması hususunu oylarınıza su
nuyorum efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Gelen Kâğıtlardan gündeme alınması kabul edil
miştir. 

Tasarının, bütün diğer maddelerden öncelikle bi
rinci sırada yer alması hususunu oylarınıza sunuyo-
rum efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim; teşekkür ederim. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon lütfen yerini 
alsın efendim. 

Yükseköğretim Personel Kanun Tasarısı üzerin
deki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 
Hükümetin yetki belgesi tamam. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hu

susunu oylarınıza sunuyorum : Okunmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edil
memiştir. 

(1) 548 S. Sayılı Basmayan Tutanağın sonuna 
eklidir. 

Sayın Komisyon bir açıklamanız olacak mı efen
dim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Müsaade ederseniz kı
sa bir açıklamamız olacak efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M I L L Î E Ğ I T I M K O M I S Y O N U B A Ş K A N I SEL

Ç U K KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, sayın üye
ler; 

1973 yılında yürürlüğe giren 1765 sayılı Üniver
site Personel Kanunu, 1750 sayılı Üniversiteler Ka
nununa paralel olarak hazırlanmıştı. 2547 sayılı Yük
seköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurumları Teşki
latı Hakkındaki 2809 sayılı Kanun ve bunların deği
şiklikleri yeni bir personel kanununun hazırlanmasını 
gerektirmiştir. 

2547 sayılı Kanunla üniversitelerin kuruluş ve 
kadro kanunları yürürlükten kaldırılmış, yükseköğre
tim kurumlarının yeni kanuna paralel bir çalışma ve 
yönetim şekilleri değişik esaslara bağlanmış ve aka
demik unvanlar yeni bir düzenlemeye tabi tutulmuş
tur. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılan 
değişiklikler ve getirilen özel hizmet tazminatı, zam 
ve tazminatların, katsayıların artırılması üniversite per
sonelini mağdur duruma düşürmüştür. 

2809 sayılı Kanun ile üniversitelere bağlanan yük
sekokullarda görevli 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununa tabi öğretmenlere tanınan maddî imkânlar, 
üniversite öğretim üye ve yardımcılarının özlük hak
larının yeniden düzenlenmesini zorunlu kılmıştır. 

öte yandan, sözkonusu değişikliklerle beraber yük
seköğretim kurumlarında görevli öğretim üye ve yar
dımcılarına mevcut kanuna göre değişik kalemler al
tında yapılan ödemelerde zaman zaman tereddütler 
başgöstermiş ve bu yönden kanunun uygulanabilirliği 
zorlaşmıştır. 

Tasarı bu zorlukları da ortadan kaldırmak ve di
ğer aksaklıkları da, önlemek için hazırlanmıştır. Yar
dımlarınızdan ötürü şimdiden teşekkürlerimi arz eder, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu. 

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

Soru sormak isteyen üyemiz?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oyları

nıza sunuyorum efendim : Kabul edenler... Etme
yenler... Tasarının maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 
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1 inci maddeyi okutuyorum : 
Yükseköğretim Personel Kanunu Tasarısı 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, 4.11.1981 ta

rih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer 
alan öğretim elemanları tanımına giren personeli sı
nıflandırmak, aylıklarını ve ek göstergelerini düzen
lemek, derece yükseltilmesi ve kademe ilerlemesinin 
şekil ve şartları ile, sosyal haklardan yararlanma, ek 
ders ücreti, üniversite, idarî görev ve geliştirme öde
neklerinin miktarını tespit etmek, emekli ve yabancı 
öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılma 
usul ve esaslarını belirlemektir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyemiz var mı efendim?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, madde üzerinde 
bir açıklamanız var mı?.. Yok. 

Madde ile ilgili soru sormak isteyen sayın üye
miz?.. Buyurun Sayın Kırcalı. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan; 
benim anladığım kadarıyla yükseköğretim elemanları 
içine Yükseköğretim Kurumunu da alıyor. Benim an
ladığım Anayasa hükmünden böyle. Burada sadece 
öğretim üyelerinin hakları, maaşları vesaire düzen
leniyor. Halbuki Yükseköğretim Kurumu, Anayasa 
hükmü muvacehesinde, yükseköğretimin bütününe da
hildir. Yükseköğretim Kurumu burada yükseköğreti
me paralel bir vaziyette olmuyor. Acaba Sayın Ko
misyon, Hükümet, hatta Yükseköğretim Kurumu Tem
silcisi bu konuda ne düşünüyorlar? Ben şahsen bu 
Kanun içerisinde Yükseköğretim Kurumunu teşkil eden 
kişilerin haklarının da düzeltilmesi gerektiği inancın
dayım. Bu hususta bir açıklamada bulunabilirler mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; Ku
rulun özlük hakları 2547 sayılı Kanunla düzenlen
miştir. Geçenlerde de bunların atanmaları, değiştiril
meleri ve süreleri ile ilgili olarak da tekrar ikinci bir 
kanunumuz daha çıkmıştır. 2880 sayılı Kanunda da 
daha değişiklikler yapılmıştır. Endişe edecek bir şey 
yoktur. Bu, sadece öğretim üye, yardımcıları ve üç 
sınıfla ilgilidir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı

oğlu. 
Sayın üyeler, 1 inci maddeyi Komisyondan geldiği 

biçimiyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 
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2 nci maddeyi okutuyorum : 
Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun, 4.11.1981 tarih ve 2547 

sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi üniversite öğre
tim elemanlarının aylık, ödenek ve sair özlük hakla
rını kapsar. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen sa
yın üyemiz var mı efendim?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir açıklaması olacak 
mı?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Maddeyi Komisyondan geldiği biiçmiyle oylarını

za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 2 nci 
madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
öğretim elemanlarının sınıflandırılması 
MADDE 3. — Bu Kanuna tabi öğretim eleman

larının sınıfları ile başlangıç ve yükselebilecekleri de
receler, aşağıda gösterilmiştir. 

A) öğretim Üyeleri Sınıfı : 
Bu sınıf, profesörler, doçentler ve yardımcı doçent

lerden oluşur. 
a) Profesörler, profesörlük kadrosuna atandıkları 

tarihi izleyen aybaşından itibaren birinci derecenin 
ilk kademe aylığını alırlar ve son kademesine kadar 
yükselebilirler. 

b) Doçentler, doçentlik kadrosuna atandıkları ta
rihi izleyen aybaşından itibaren üçüncü derecenin ilk 
kademe aylığını ahrlar ve birinci derecenin son ka
demesine kadar yükselebilirler. 

c) Yardımcı doçentler, yardımcı doçentlik kadro
suna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren be
şinci derecenin ilk kademe aylığını alırlar ve üçüncü 
derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

B) öğretim Görevlileri ve Okutmanlar Sınıfı : 
Bu sınıf, öğretim görevlileri ile okutmanlardan olu

şur. 
C) öğretim Yardımcıları Sınıfı : 
Bu sınıf, araştırma görevlileri ile uzman, çevirici 

ve eğitim - öğretim planlamacılarından oluşur. 

Öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardım
cılarının giriş dereceleri, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun değişik 36 ncı maddesinin «Ortak hüküm
ler» ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece yüksel
mesine ilişkin hükümleri hariç, Devlet Memurları Ka
nunu hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süre
sine göre tespit edilecek kazanılmış hak aylık derece 
ve kademelerine iki derece eklenmek suretiyle belir
lenir. 
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BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyemiz var mı efendim?.. Yok. 

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

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Sayın öztürk 
Başka?.. Yok. 

Buyurun Sayın Öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan; maddenin 

tespitine göre, «Profesörlük unvanını alanlar birinci 
derecenin birinci kademesinden; doçentlik unvanını 
alanlar üçüncü derecenin birinci kademesinden maaş 
alırlar» denilmektedir. Müktesepleri bunların ilerisine 
geçmiş ise veya müktesebi dördüncü derecenin birin
ci kademesine gelmemiş ise vaziyet nasıl intibak etti
rilecektir? Unvanla kadro birbirine nasıl uydurula
caktır? Burayı anlayamadım. Eğer açıklık getirirlerse 
memnun olurum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
Sayın Kantarcıoğlu buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci mad
desinde halk arasında «Asansör madde» diye vasıflan
dırılan üst dereceye atama aynen üniversite öğretim 
üyeleri için de getirilmiştir. Alttaki 4 üncü maddeyi 
Sayın öztürk arkadaşımız incelemiş olsalardı, 161 
inci maddenin nasıl uygulacağını göreceklerdi. Var
dır; hakları yenilmeyecektir. Endişe edilmesin. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; 3 üncü maddeyi Komisyondan gel

diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum ; Kabul edenler... 
Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
öğretim elemanlarının görev aylıkları 
MADDE 4. — öğretim üyelerinin bu Kanunun 

3 üncü maddesine göre tespit edilen görev aylıkları 
kazanılmış hak teşkil etmeyip, aylık ödemelerine esas 
alınır. 

öğretim üyelerinden 3 üncü maddenin (A) ben
dinde gösterilen kadrolara atandıkları tarihte kazanıl
mış hak aylık dereceleri; unvanları için öngörülen gi
riş ya da yükselebilecekleri derecenin üzerinde olan
lar ile, bu kadrolara derece yükselmesi suretiyle ula
şanlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
değişik 161 inci maddesi uyarınca kazanılmış hak ay
lıkları başlangıç derecelerinin ileri kademelerine ge
lenlere, kazanılmış hak aylıkları üzerinden aylık öde-
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nir. Bunların başarılı geçen hizmet süreleri kazanıl
mış hak derecelerinde kademe ilerlemesi yaptırılmak 
suretiyle değerlendirilir. 

Öğretim elemanlarının 3 üncü madde uyarınca tes
pit edilen görev aylıkları, bu Kanun kapsamından 
çıkmaları halinde dikkate alınmaz. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Sayın Öztürk'ten başka soru sormak ihtiyacını 

hisseden sayın üyemiz var mı efendim?.. Yok. 

Buyurun Sayın öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan; eğer kaza

nılmış hakkının üstünde unvanından dolayı bir kad
royu işgal ediyorsa öğretim üyesi, bir başka yere nak
ledildiği zaman bu kadrodan yararlanamayacağı 
maddede tespit edilmiş, öğretim üyesi için sakıncalı 
bir durum yaratmayacak mı? Yani, profesör veya 
doçent herhangi bir yere; bu unvanım elimden alına
rak bir başka yere giderim, korkusu altında öğretim 
üyeliğini rahatça yürütebilecek midir, bir sakınca 
teşkil etmiyor mu? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 

Sayın Başkan? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; bu 
maddenin profesörlerle, doçentlerle; birinci dereceye 
kadar çıkmış doçentlerle, ikinci dereceye kadar çık
mış doçentlerle alakası yoktur. Esasen 68 inci madde 
bütün devlet memurlarında üst dereceye atanmadaki 
haklardır ki, bu da kazanılmış bir hak değildir. Esas 
müktesebi ne ise ona da 161 inci madde gereğince 
intibak edecektir. 

Esas durum daha alt derecelerde olanlardır. Bir okut
man iki üst dereceden göreve başlayacaktır, diye hü
küm var; fakat okutman bir ay çalışır, bir ay sonra 
geçer bir liseye, illa ben yedinci dereceden başlayaca
ğım, diye hak talebinde bulunur. Bu müktesep değil
dir. Yine dokuzuncu dereceye, genel hükümlere tabi 
olacaktır; onlar içindir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, 4 üncü maddeyi Komisyondan gel

diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... 4 üncü madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 
Gösterge tablosu ve ek göstergeler 
MADDE 5. — Üniversite öğretim elemanlarının 

aylıklarının hesaplanmasında, Devlet memurlanmn 
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aylıklarına esas olan gösterge tablosu ve katsayı dik
kate alınır. 

Aylıklarının hesabında ayrıca profesör kadrosuna 
atananlar için 60Q, doçent kadrosuna atananlar için 
503, yardımcı doçent kadrosuna atananlar için 40Û, 
öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcıla
rından 1 inci dereceden aylık alanlar için 400!, 2 nci de
receden aylık alanlar için 30tCİ, diğer derecelerden ay
lık alanlar için 20Ö ek gösterge esas alınır. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyemiz var mı efendim?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı efen

dim?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Doktora veya tıpta uzmanlık öğrenimi 
MADDE 6. — Yükseköğrenimini tamamladıktan 

sonra, hizmete girmeden önce veya hizmet sırasında 
yüksek lisans ve yükseköğrenim üstü uzmanlık öğre
nimi görenlere, bir kademe ilerlemesi; tıpta uzmanlık 
belgesi alanlarla diğer öğrenim dallarında doktora 
yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır. 

Eczacılık veya Fen Fakültesi mezunlarının, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından düzenlenen 
esaslara göre bir laboratuvar dalında hizmete girme
den önce veya hizmet sırasında ihtisas yapmaları ha
linde bunlara bir kademe ilerlemesi uygulanır. 

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

Sayın Komisyon buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; Hükü
metten Tasarı gelirken ikinci fıkra yoktu. Ancak Hü
kümet bize, uygulamada Sağlık Bakanlığı teşkilatın
da, bilhassa eczacılık dallarında bazı aksamaların ol
duğunu, bu bakımdan bir maddenin gerektiğini; Millî 
Eğitim Komisyonuna gelen şikâyetlerde de bu açık
ça belirlenmişti; fakat bunu halletmiş Sağlık Bakan
lığı. Artık bunun hükmü kalmıyor. Komisyon olarak, 
ikinci fıkrayı çıkarmak suretiyle maddenin Hükümet
ten geldiği gibi kabulünü uygun görmekteyiz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Yani ikinci fıkrayı çıkarıyorsunuz?.. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — ikinci fıkrayı tamamen 
çıkarıyoruz. Çünkü burada şöyle bir durum var efen-
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dim. Daha önce beş sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile uygulanmışlar, sonra bunu 8 sayılı Kanun 
Hükmündeki Kararname ile uygulamışlar, daha önce 
master, ondan sonra doktora alanlara bir artı iki veya 
iki artı biri uygulamış, derece vermişler. Biz, bu bel
ki haklarını alır endişesiyle çıkarıyoruz şu anda. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; ikinci fıkra Komisyonun istemi üze

rine metinden çıkarılmıştır. 
Bu madde üzerinde soru sormak isteyen var mı 

efendim?.. Yok. 
Maddeyi, ikinci fıkra çıkarılmış haliyle oylarınıza 

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

7 nbi maddeyi okutuyorum. 
Kadro karşılık gösterilmek suretiyle atama ve de

rece yükselmesi 
MADDE 7. — Öğretim elemanları, durumlarına 

uygun boş kadro bulunmaması halinde, en çok iki 
üst veya iki alt derecedeki ve aynı akademik unvan
daki kadrolar karşılık gösterilmek ve unvanları itiba
riyle yükselebilecekleri dereceyi aşmamak şartıyla ala
bilecekleri derecelere atanabilir veya yükseltilebilirler. 
Karşılık gösterilen kadrolar, ödemelere esas alınmaz. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı efendim?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 7 nci madde kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum. 
Derece yükseltilmesi 
MADDE 8. — öğretim elemanları; 
a) 7 nci madde hükümleri saklı kalmak üzere, 

yükselebilecekleri derecede aynı unvanlı boş bir kad
ronun bulunması, 

b) Derecesi içinde en az üç yıl bulunmuş ve bu 
derecenin üçüncü kademe aylığını bir yıl fiilen almış 
olmaları, 

c) Bu süre içinde olumlu sicil almış bulunmaları, 
Şartıyla bir üst dereceye yükseltilebilirler. 
BAŞKAN -T- 8 inci madde üzerinde söz isteyen 

sayın üyemiz?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Sayın Aydar, 

Sayın Erginay. 
Buyurun Sayın Aydar. 
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MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; madde
de zaten -şartlar getirilmiş ve maddenin bitiminde; 
«Şartıyla» dedikten sonra «... bir üst dereceye yük
seltilebilirler.» denmiş. Yine orada «yükseltilebilir
ler» demekle neden ihtiyarî hale getirilmiştir. Hem 
şart koşuyor, hem ihtiyarî hale getiriyor. Bunun iza
hını istirham ediyorum?. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

Sayın Komisyon?. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, bu 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunundaki ifadelerin aynıdır ve 
fark gözetmemek için yapılmıştır. Hatta arkadaşları
mızın bir kısmı «yükseltilirler» de diyebiliyor; ama 
oradaki ifade aynen alınmıştır,. «yükseltilebilirler» 
şeklindedir. Bu o ifadeye paralellik sağlama bakımın
dandır, yoksa bir kasıt yoktur efendim. 

BAŞKAN — Yani Sayın Aydar şunu sormaik isti
yorlar; «Yükseltmeyebilirler mi? Şartlar varsa kesin 
mi yükseltilme?» diyorlar. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Şartlar varsa; eğer on 
kişi varsa, beş kadro varsa, kendileri arasında bir 
derecelendirme yetkisi var da onun için efendim; ken
di kurumunda, kendi sıralamalarında. 

BAŞKAN — Oldu efendim, 

Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, aynı şeyi 

söyleyecektim; fakat Komisyon Başkanının verdiği 
cevap beni tatmin etmedi. 

On kişi birden başvurmak, diye bir şey olamaz. 
Bir kadro varsa, bu kadro için başvurulabilir. «Yük
seltilebilirler» ifadesi keyfî birtakım işlemlere yol aça
bilir, kesin olması gerekir. Bu itibarla zannediyorum 
düzeltilmesinde fayda vardır. 

^BAŞKAN — Soralım efendim. 
Sayın Komisyon?. 
MİLLÎ EĞITIM KOMISYONU BAŞKAM SEL-

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanim, evve
la genel düzenlemeden bahsedeyim : 

Genel düzenlemede on kadro açık ise, evvela terfi 
(tarihlerine göre; birisi 5 Aralık'ta ise, diğeri 8 Ara
lık'ta ise, öbürü 10 Aralık'ta ise, bir kere gün bakı
mından farkları vardır, tercih ihakkı vardır. 

ikincisi; puanlamada birisi 90 puan tutturmuş
tur, diğeri 80 puan tutturmuştur, öbürü 70 puan tut
turmuştur; bunların arasında da bir fark gerekir ve 
böyle bir düzenleme yapılıyor ve yapılmaktadır. 

Ayrıca, esas 2547 sayılı Kanunun 23 üncü, 24 
üncü, 25 inci maddesinde de aynı hükümler vardır. Bu 
bakımdan bu ifadeyi kullanmak zorunda kaldık arz 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, 8 inci maddeyi Komisyondan gel

diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum. 
Kademe ilerlemesi 
MADDE 9. — öğretim elemanlarının kademe iler

lemesi, bulundukları kademede en az bir yıl çalışmış 
ve olumlu sicil almış olmalarına ve aynı derecede iler-
lenebilecek bir kademenin bulunmasına bağlıdır. 

Kademe ilerlemesi, ilgililerin hak kazandıkları ta
rihten geçerli olmak üzere yapılır. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 9 uncu madde 'kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum. 
Derece yükseltilmesi ve 'kademe ilerlemesinde onay 

makamı 

MADDE 10. — Derece yükseltilmesi ve kademe 
ilerlemesi, üniversite rektörünün onayı ile yapılır. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... 10 uncu madde kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum. 
Haklardan yararlanma 
MADDE 11. — Öğretim elemanlar, 657 sayılı Dev

let Memurları Kanununun değişik 187 - 213 üncü mad
deleri ile düzenlenen sosyal hak ve yardımlardan fay
dalanırlar. 

Yükseköğretim Kurulu Üyelerinden, T.C. Emdkli 
Sandığı ile Sosyal Sigortalar Kurumunca sağlanan 
haklardan yararlanamayanlara, bu sosyal halklar 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunundaki esaslar daihi-
linde ödenir. 

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

Komisyonun ve Hükümetin bir diyeceği?,. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı?.. Yok. 
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Efendim; buradaki tire «ilâ» manasına mı geli
yor?.. Yani 187 den 213 üncü maddelere kadar olan
ları mı kapsıyor?.. Zabıtlara geçmesi bakımından so
ruyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim, tire öy
ledir; hepsini kapsıyor. Eski Kanunun aynı. 

BAŞKAN — Evet, kanun yapma tekniği bakı
mından «ila» demek daha uygun tabiî, ama tire kon
muş. Bir şey diyemiyorum. 

Maddeyi bu biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum. 
Ek ders ücreti 
MADDE 12. — Öğretim elemanlarına Yüksek

öğretim Kanununun 36 ncı maddesinde aylık karşı
lığı okutulması mecburi ders yükü saati dışında, 
Yüksek öğretim Kurulu tarafından belirlenecek, 
mecburi ve isteğe bağlı olarak, görev unvanlarına 
göre en çok onsekiz saate kadar verecekleri dersler 
için, ek ders ücreti ödenir. 

Ek ders saat ücreti, aşağıdaki göstergelerin Dev
let Memurları Kanununa göre aylıklar için belirle
nen katsayı ile çarpımından oluşur. 

Ek ders 
Unvanı göstergesi 

Profesör 24 I 
Doçent 2€i 
Yardımcı Doçent 16 I 
öğretim Görevlisi 14 I 
Okutman 14 I 

Yükseköğretim kurumlarının kadrolarında bulun- I 
mayanlardan, bu maddedeki unvanlarda ders saati I 
başına görevlendirilen öğretim elemanlarına yukarı- I 
daki ücretler % 50 fazlasıyla ödenir. I 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isteyen I 
sayın üye?.. Yok. I 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. I 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; bir 
husus var. önergeye fırsat olmaması bakımından arz I 
edeyim; zaman kazanma bakımından. I 

Sayın Erginay'ın yerinde bir teklifleri var. Öner- I 
gelerinde kısmî statüde bulunanların da buraya dahil I 
edilmesini; ki, uygulamada da böyledir, bir açıklık I 
getirilmesi bakımından, «Yüksek öğretim Kurulu ta- I 
rafından» kelimesinden sonra «kısmî statüde bulu- I 
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nanlar dahib diye bir önergeleri var. Onu eklemeyi 
Komisyonumuz uygun gördü. Eğer arkadaşlar da 
uygun görürlerse bunu buraya eklemek isteriz. 

BAŞKAN — Efendim okuyalım... 
İkinci satırdaki «tarafından» sonra değil mi efen

dim?.. 
MÎLLÎ EĞÎTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet, «Yüksek Öğre
tim Kurulu tarafından, kısmî statüde bulunanlar da
hil (Yine virgül)...» 

Efendim; kısmî statüde çalışanlar genellikle 20 
saat mesaide çalışıyorlar. Bunların 5 saat dersleri var
sa 15 saat de başka mesaide, laboratuvar çalışması 
yapıyorlar. 

BAŞKAN — Efendim, bu «kısmî statüde bulu
nanlar dahil» i bir tırnak içine mi alıyorsunuz?.. 

MÎLLÎ EĞÎTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Hayır efendim, iki vir
gül arasına alıyoruz. 

BAŞKAN — îki virgül arasına alıyorsunuz. «Da
hib den sonra «belirlenecek» mi oluyor?.. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — «Yüksek Öğretim Ku
rulu tarafından, kısmî statüde bulunanlar dahil, be
lirlenecek, mecburi ve isteğe bağlı olarak, görev un
vanlarına göre en çok onsekiz saate kadar...» ücretli 
ders okutsunlar onlar da yani. 

BAŞKAN — Yani tırnağa almıyorsunuz da, 
«Cümle anlaşılır» diyorsunuz? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Anlaşılır, evet. 

BAŞKAN — Oldu efendim. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı efen

dim?.. Yok. 
Sayın^ Erginay, Komisyon önergenizi zaten kabul 

buyurdu. Oylayayım mı efendim ayrıca?.. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; 
Çok teşekkür ederim. Aslında kısmî statüden mak

sat «Part - Time» çalışanlardır ve halen de üniver
sitelerimizde bu kısma rağbet de çoktur; ama çalış
ma bakımından bunlara daha fazla imkân vermek 
için böyle bir değişikliği uygun buluyorum. Komis
yonun kabul etmiş olmasına da tekrar teşekkür edi
yorum. 

BAŞKAN — Hükümet de katılıyor mu efendim 
bu görüşe?.. Katılıyor. 

Bu nedenle, önergeyi okutmadan işlemden kaldı
rıyorum. Zaten artık Komisyon teklifi haline gel-
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mistir. «Kısmî statüde bulunanlar dahil» ibaresini 
Komisyon ve Hükümetin teklifi üzerine madde met
nine koyduk. 

Maddeyi bu ilaveyle birlikte oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... 12 nci madde 
kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum. 
Üniversite ödeneği 
MA'DDE 13. — öğretim üyelerine almakta ol

dukları aylık tutarının (ek gösterge dahil) % 100'ü, 
Öğretim görevlileri ve okutmanlara j % 80*i, öğretim 
yardımcılarına % 60'ı her ay üniversite ödeneği ola
rak ayrıca ödenir. Bu ödenek kısmî statüde görev 
yapanlara ödenmez. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

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

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?... Sayın Er-
ginay. Başka sayın üyemiz?... Yok. 

Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERÖİNAY — Sayın iBaşkan; 
Bir hoca olmak sıfatıyla sormak biraz garip dü

şecek; ama Hükümetin % 85 teklifinin Komisyonca 
% 100'e çıkarıldığını gördüm. Bunun sebebini öğ
renmek istiyorum. Aslında bilindiği gibi yurdumuz
da en yüksek mevkilerde bulunan kimseler % 100 
(Meclis üyeleri bunun tek misali) almaktadır. Yani 
bunu reddettiğim manasına değil; fakat Hükümet tek
lifinin artırılması gerekçesi hakkında acaba bize biraz 
izahat verebilirler mi?... Bunu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOÖLU — Sayın Başkanım; 
Şimdiye kadar uygulanan sistemde üniversite öğ

retim üyelerine % 40 işgüçlüğü riski, % 40 da diğer 
tamgün çalışmadan dolayı veriliyor idi. Bu % 40 iş
güçlüğü, iş riski, eleman teminindeki güçlük zammı 
olarak verilenlerin katsayısı her bütçe yılında deği
şiyor ve bu yıl da arttı; fakat diğeri artmadı. Diğer 
% 40 yine % 40 olarak kaldı. Miktar % 80 oldu. 

Şimdi Hükümetin getirmiş olduğu teklif, (Sol ta
rafta görülüyor) Bütçe - Plan Komisyonundaki ince
leme de gösterildi ki, öğretmenlerin almış oldukları 
ücretle; yani 12 maaşına karşılık 12 ek derse karşı
lık aldıkları miktar bu aldıkları iş riski, eleman te
minindeki güçlük zammı ve birde ayrıca Millî Eğitim 
Bakanlığından devredilen öğretmenlerin net aldık

ları 1 500,— lira eğitim ödeneği bu miktarları dü
şük bırakıyor ve bunu Bütçe - Plan Komisyonu he
saplamış, kendileri bu miktarın daha yükseltilmesini 
teklif etmişlerdi. Biz de Bütçe - Plan Komisyonuyla 
antant kaldık ve aynı miktarı yükselttik. 

i Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, 

| Sayın üyeler; 
13 üncü maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

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

14 üncü maddeyi okutuyorum. 
İdarî görev ödeneği 
MADDE 14. — Rektörlere almakta oldukları ay

lık tutarının (ek gösterge dahil) \% 60'ı rektör yar
dımcıları ve dekanlara, % 30'u dekan yardımcıları, 
enstitü ve yüksekokul müdürleri, konservatuvar mü
dürleri ve yardımcıları ile bölüm başkanlarına, % 
20'si enstitü müdür yardımcıları ile yüksekokul mü
dür yardımcılarına da % 10'u idarî görev ödeneği 
olarak ayrıca ödenir. Birden fazla idarî görevi bulu
nanlara idarî görev ödeneklerinden en yüksek olanı 
verilir. 

Bu Kanuna tabi olmayan kişiler arasından tayin 
olunan rektörlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nuna göre birinci derece memur son kademe aylığı 
(en yüksek ek gösterge dahil) ile bunun bir katı tutarın
da ek ödemede bulunulur. Bu Kanunun 11 inci mad
desi hükümleri, bunlar hakkında da uygulanır. Bun
lardan emekli iken atananların emekli aylıklarının 
ödenmesine devam olunur, diğerleri genel hükümlere 
göre TC. Emekli (Sandığı ile ilgilendirilir. 

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

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

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?... Yok. 
Maddeyi Komisyondan geldiği haliyle oylarımıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 14 üncü 
madde kabul edilmiştir. 

I 15 inci maddeyi okutuyorum. 
Geliştirmie ödeneği 
MADDE 15. — Gelişmesinde güçlük çeflöilen yülk-

sdkiöğrdtjim kurumlarımın yeterli öğretim demanı Sağ
lanamayan fakülte, anabilim, anasanat, bilim ve sanat 
dallarında görevli öğrelt'iim delmanlarıınia, almakta ol
dukları aylıkların (ek gösterge dahil) en fazla i% 20'si 

' Geliştirme Ödeneği olarak ödenir. 
{ Geliştirme ödeneği verilecek yükseköğretim ku-
? rumlarının fakülte, anabilim, anasanat ve sanat bilim 
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dalları ve bu ödenekten yararlandırma süreleri, Yük
seköğretim Kurulunun Millî Eğitim Bakanlığına teklifi 
üzerine, Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Sayın öztuş. Başka sayın üyemiz?... Yok. 

Buyurun Sayın öztuş; muhalefetiniz var öf endim 
Komisyon üyesi olarak, 'buyurun. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, yal
nız orada «51» yanlıştır; o «15» olacak efendim, ra
kamlar ters yazılmış. 

BAŞKAN — Biliyorum efendim, biliyorum; za
ten tasarıda 51 inci madde yok, 15 inci madde ola
cak. 

Buyurun Sayın Öztuş. 
NERMİN ÖZTUŞ — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Efendim, bu madde üzerinde benim bir de öner

gem var; göndermiştim... 
BAŞKAN — Biliyorum Sayın Öztuş, buyurun 

efendim. r 

NERMİN ÖZTUŞ — Efendim, burada «Geliş
mesinde güçlük çekilen yükseköğretim kurumlarında 
görevlendirilecek öğretim elemanlarının en fazla yüz
de 20'si geliştirme ödeneği olarak ödenir» deniyor. 
Ben önergemde bunu yüzde 50'si olarak teklif ettim; 
sebebi de şudur : Bunu ben çok önemli bir madde 
olarak gördüm; çünkü bu maddeyi ben Türkiye'de
ki beyin gücü göçünün önleneceği bir madde olarak 
görüyorum .Hatta bu yüzde 50 değil, yüzde 80, yüz
de 100 olmalı diye de düşündüm; ama bu teklifi yap
maya cesaret edemedim. O bakımdan, buradaki ge
lişmesinde güçlük çekilen yükseköğretim kurumları
nı ben, hakikaten bu maddenin görüşülmesi sırasın
da Sayın YÖK Başkanının da açıkladığı gibi, Tür
kiye'de gerekli olan bir bilim ve sanat dallarının 
geliştirilmesi konusunda hakikaten ihtisas gücü ve 
beyin gücü olan kimselerin Türkiye'de kalması yolun
daki açıklamalarından cesaret alarak bu önergeyi ver
dim. Çünkü kendileri bir örnek verdiler; farzedelim 
lazer ışınları alanında bir çalışma yapılacak, bir bi
limsel bir çalışma veya bir bölüm açılacak, bir fa
külte açılacak şeklinde; o bakımdan bunu verdim. 
Yoksa sanmıyorum ki, bir Yüzüncü Yıl Üniversite
sinde veyahut bir Erzurum Üniversitesinde bir fen 
fakültesi veyahut yabancı dil bölümü veyahut bir re
sim bölümü açılacağı zaman bunlara da ödenecek. 
Eğer bu konuda sayın ilgililerin; YÖK Temsilcisi
nin veya Hükümet Temsilcisinin bu konuda bir açık

lama yapmaları halinde, sanıyorum benim bu yüzde 
50 teklifim uygun bulunacaktır. Amacım, sadece 
Türkiye'deki beyin gücünün dış ülkelere göçünün ön
lenmesi bakımından, ihtisas gücünün Türkiye'de kal
ması bakımından bu yüzde 50 teklifte bulunuyorum. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztuş. 
Sayın Komisyon, bir cevabınız olacak mı efen

dim?.. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, Ko
misyon üyemizin Komisyonda bizi uyarıcı mahiyet
te böyle bir teklifi olmuş olsaydı, elbette göz önüne 
alır, inceler idik. Ancak görülüyor ki, şu anda veya-
hutta karar yazıldıktan sonra «Söz hakkım bakidir» 
diye yazdıkları için böyle bir savunmada bulunabil
diler. Esasen biz bu yüzde 50'ye razıyız; çünkü bu
nun takdirini Bakanlar Kurulu yapacaktır. Önerge
ye katılıyoruz. Ancak, keşke Komisyon Üyemiz bu
nu Komisyonda bizi uyarmak suretiyle yapsaydı da
ha iyi olurdu kanaatindeyim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu. Komisyon Üyeniz Sayın öztuş, «15 inci mad
de üzerinde söz hakkım saklıdır» dediğine göre, 
önerge de verir, yüzde 50 de getirir, yüzde 100 de 
getirir, hatta yüzde 5'e de indirir, yüzde 10'a da in
dirir; bu tabiî kendisinin bileceği şey, çünkü imza
sında hakkını mahfuz tutmuş efendim. Ama o za
man aklına gelmemiştir veya gelmiştir de, bugün 
önerge olarak getirmeyi uygun görmüştür. Bu, her 
üyemizin yasal hakkıdır. 

Maddeyle ilgili soru sormak ihtiyacını hisseden 
sayın üyemiz var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyle ilgili önergeleri okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 548 sıra sayılı Yükseköğre

tim Personel Kanunu Tasarısının 15 inci maddesin
de belirtilen «En fazla yüzde 20'si geliştirme öde
neği olarak ödenir» ibaresinin «En fazla yüzde 50'si 
geliştirme ödeneği olarak ödenir» olarak değiştiril
mesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Nermin ÖZTUŞ 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz Yükseköğretim Personel 

Kanununun 15 inci maddesinde, geliştirme ödeneği
nin mahrumiyet bölgesinde bulunan kısmî statüde 
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çalışanlara uygulanıp uygulanmayacağı hususunda ı 
tereddüt vardır. Bu maddenin başına «Kısmî statü- I 
de çalışanlar dahil» ibaresinin eklenmesini arz ve tek- I 
lif ederim. I 

Akif ERGİNAY 
BAŞKAN — Sayın Öztuş'un önergesinin lehinde, 

aleyhinde söz isteyen sayın üye var mı efendim?.. I 
KÂZIM ÖZTÜRK - Lehinde Sayın Başkan. 
AKİF ERGÎNAY — Ben de aleyhinde efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Lehinde Sayın öztürk, buyurun. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Saym Başkan, değerli ar

kadaşlarım; I 
Gelişmekte olan ülkelerin büyük sorunlarından 

biri de beyin göçüdür. YÖK Kanunu ile üniversite, 
fakülte ve yüksekokulları Türkiye'nin sathına yay
dık. Buralara gidip görev yapacak ehil elemanları 
asgarî geçinebilir halde tutmak, üniversitelerimizin I 
kuruluş amacını gerçekleştirebilmek parasal fedakâr
lıkla mümkündür kanımca. Böyle olunca, yüzde 20 
bir tazminat, tazminat diye geçirmeye yer olmaya- I 
cak kadar küçük bir meblağdır. Keşke olsa da, yüz
de 100 yapaydık. 'Burada yüzde 50., ülkenin ekono
mik şartları dikkate alınarak öngörülmüş bir rakam
dır. Bu önergenin kabulünde büyük isabet vardır. 
Hele, fırsatınız olur da yabancı ülkeleri gördüğü
nüzde, nasıl elemanlarımızın dış ülkelerde, yabancı 
üniversitelerde hizmet verdiğini gördükçe insanın için
de fırtınalar kopuyor. Binaenaleyh, kendi elemanı
mızı kendi ülkemizde tutmak böylesi bir fedakârlığa 
bağlanmaktadır. 

Üniversitelerimize YÖK'ün, dışarıdan öğretim gö
revlisi getirmeyi düşündüğü bir aşamada kendi üni- I 
versite elemanlarımızı vatan sathına yayıp, görev yap
malarını temin etmek, böylesi !bir maddenin, böylesi 
bir fedakârlığın kabulüyle mümkündür, 

(Bu nedenle, önergenin kabulünü arz ederim, say
gılar sunarım. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın Erginay, aleyhte buyurun efendim. 
AKİF ERGÎNAY — Sayın Başkan, ben Sayın 

Öztürk gibi patetik söz söyleyecek değilim; gerçekçi 
bir insanım; bugün bir fakültede olsam aynı sözle
rimi söylerdim. 

Şimdi, aslında «Yüzde 20» deyince, Sayın öz
tuş'un belirttiği yüzde 50'ye yakın neticeyi almış olu
ruz?.. Ek gösterge dahil; yani 200'dür. 20D'ün yüz
de 20'si yüzde 40 eder. Binaenaleyh, kendileri «Yüz
de 20» diyorlar; ama aslında bu yüzde 40'tır. | 
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Sayın Başkan, bu, biraz evvel de temas edildiği 
üzere, mahrumiyet bölgelerinde halen ödenmekte 
olan; fakat belirli miktar olarak ödenmekte olan 
kısmın bir yüzdeye inkılâbından ibarettir, yerinde
dir. Bugün mahrumiyet ödeneği takriben en kaba
dayı 20 bin liradır. Halbuki burada yüzde 40'ı; 
yani yüzde 20 itibariyle düşünürseniz, 80 bin lira 
eder. Bunun vergisini çıkarsanız dahi yine büyük 
bir miktar kalır, dört misli artırılmış olur. Bu mik
tarı eğer yüzde 5û;'ye çıkarırsanız, bu, aslında maa
şın, yani birinci maaşın tekrar bir yüzde 100'ü ka
dar artmış manasına gelir. 

Ben de isterim, herkes ister, yapılsın bunlar ha
kikaten, bilhassa mahrumiyet bölgelerinde; ama bu
gün memleketimizde birçok yerler mahrumiyet böl
gesi olmaktan kısmen de çıkmıştır.; Binaenaleyh, Ko
misyonun getirdiği yüzde 20, fiilen yüzde 40'a te
kabül ettiği için, bunun böyle daha da büyük ra
kamlara intikal ettirilmesi, memurlar bakımından eşit
liği de az - çok bozar. Oralarda çalışan binlerce 
memurumuz da var; onlar bunlardan mahrum kal
dıklarına göre, böyle bir aşırı müdafaa, zannediyo
rum ki, yerinde olmaz; ama yine Yüksek Heyetin 
takdirine bırakırım, çünkü nihayet ben de bu ocak
tan geldim buralara. 

Çok teşekkür ederim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Komisyon Başkanı, buyurun,, 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, Büt
çe Kanununda üç katagoriye ayrılmış bulunan mah
rumiyet yerleri, doçentlere, asistanlara ve profesör
lere verilecek miktarlar belli; «Hizmet ödeneği» adı 
altında. Ayrıca, «Kuruluş ve geliştirme güçlüğü» di
ye eski Kanunda bir madde var. Bunlar yetmiyor
muş gibi, ayrıca Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz 
Teknik Üniversitesine daha önce, bu Kanun çık
madan evvel maaşlarının % 100'ü (Tıpkı, Türk Or
dusunda Hava Kuvvetleri mensuplarına, pilotlara ve
rilen % 100'ler gibi) bir ödenek veriliyor idi; ama 
2547 sayılı Kanun bunların hepsini kaldırdı. Kaldı
rınca, geliştirme güçlüğü çeken Diyarbakır'da, Ur-
fa'da, Van'dakiler de, Ankara'dakiler gibi para al
maya başladılar. Oradakilere hiçbir şekilde 400 ila 
80Q lira dışında, bütün Devlet memurlarına verilen 
paranın dışında, hiçbir mahrumiyet yeri ödeneği ve
rilmiyor. Verilmediğine göre bu madde getirilmiş
tir. 
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O bakımdan, hem Sayın Hocamıza cevap verir
ken, Sayın Öztuş'un % 50 teklifine katılıyoruz; çün
kü eski Kanunun 15 inci maddesi artık yoktur, «Ku
ruluş ve geliştirme ödeneği» diye de bir ödenek 2547 
sayılı Kanunda yoktur; burada ancak verilebilecek
tir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Çok özür dilerim Sayın Kantarcı-

oğlu; yani biraz evvelki konuşmanızda «Esasta ka
tılıyoruz; ama önergeye katılmıyoruz» gibi bir cüm
le sarf edildi sanki; şu anda % 50'ye katılıyor mu
sunuz? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Tabiî efendim, katılı
yoruz. Az önce «Keşke orada yapsaydı bu teklifi
ni, aynen uygun görürdük.» dedim. * 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet, bu % 50'ye katılıyor musunuz? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

NAZIM ÇÖKER — Sayın Başkan yapılan açıkla
malar ışığında Yüce Meclisin takdirine arz ediyo
rum. 

BAŞKAN — Takdire bırakırsanız, oylama da ta
biî takdire olacaktır, kesin olmayacaktır. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, YÖK 
Temsilcisi bu konuda bir açıklama yaparsa... 

BAŞKAN — YÖK'e de soralım; buyurun Sayın 
Gönül. 

YÖK TEMSİLCİSİ VECDİ GÖNÜL — Sayın 
Başkan, Sayın Komisyon Başkanımızın izah ettik
leri gibi, (bu madde yeni bir madde değildir, daha 
önce 1765 sayılı Kanunda mevcut olan ve bugün 
halen üç sınıf halinde uygulanmakta bulunan; ku
ruluş ve gelişme güçlüğü ödeneğinin yerini almak
tadır. 

Yüksek malumları olduğu üzere, 2547 sayılı Ka
nun, gelişmekte olan üniversitelerin öğretim eleman
larının karşılanması için bünyesel bazı tedbirler ge
tirmiştir. Bunların en başında, terfi etmek için; özel
likle profesör kademesine çıkmak için, üniversite 
değiştirme zorunluluğu gelmektedir. Ancak, şunu 
arz etmeliyiz ki, özellikle döner sermayesi olan ku
ruluşlardan, gelişmekte olan üniversitelere terfi et
me avantajına rağmen, eleman göndermek bazan 
mümkün olmamaktadır; çünkü büyük şehirlerin 
döner sermayeleri daha iyi çalışmakta ve daha im-
kânlı olmaktadır. (Müsaade ederseniz şunu hatırlat
mak istiyorum; döner sermaye, bir öğretim elema

nının, öğretim üyesinin, maaşının iki katı bir avan
taj sağlamaktadır. 

Şu hale göre, maaşının % 20'si bir avantaj, esa
sen yeterli sayılmayabilir. Bu sebeple, Yükseköğre
tim Kurulu olarak bunun % 50'ye çıkarılması, di
ğer bir ifade ile maaş ve tazminatının % 25'i nispe
tinde bir ödenek ödenmesini şükranla karşılayaca
ğız. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Yalnız, Komisyonların yanında yer alan Hükü

metin müşterek bir görüşü olur. Yani, bakanlıklar 
veya Yükseköğrenim Genel Kurulu Kurul Başkan
lığından gelen temsilci arkadaşımızla birlikte Ba
kanlığı temsilen gelen (Ki ikisi de Hükümeti temsil 
etmektedir) Temsilcinin bir görüş birliği içinde ol
maları zarureti ıbulunmaktadır; çünkü Hükümet tek
tir. 

Bu bakımdan, birinin takdire bırakması, diğeri
nin önergeye katılması keyfiyeti, Hükümette fikir ay
rılığı olduğu zehabını uyandırabilir. 

Bu bakımdan, Sayın Genel Müdür katılıyor mu
sunuz? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLİĞİ TEMSİLCİSİ 
NAZIM ÇÖKER — Sayın Başkan, Millî Eğitim 
Komisyonunun bu toplantısında bulunamadığımız 
için, bu şekilde sorun ortaya çıkmıştır; bu bakım
dan takdirlerinize arz ettim efendim. 

'BAŞKAN — Peki efendim, 
KÂZIM ÖZTÜRK — Usul hakkında efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, Hüküme

tin maddesinde de % 20 öngörülmektedir. Bura
da, birinci derecede bir görevli Yükseköğretim Ge
nel Müdürlüğünü temsil etmektedir. Hükümetin, bu
rada «Bu rakama katılıyorum» demesi esasen müm
kün değildir, takdire bırakmasında isabet vardır, zor
lanmaması lazım gelir., 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, tabiî bu sizin gö-
rüşünüzdür, şahsınıza ait görüştür; kimse kimseyi 
zorlamakla mükellef değildir; ama zatıâliniz otuz 
sene çalıştınız burada, Hükümet de fikir ayrılığı 
ile geldi mi karşınıza?... Hükümetin de fikrinde bir
lik, beraberlik vardır; fakat bir kişi olarak değil, 
Hükümetin değişik üyeleri dahi geldiğinde, burada 
Hükümeti temsil ©den üyelerin Hükümetin teklifi 
yönünden fikir birliği ve beraberliği içinde olması 
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zaruretinden bahsetmiştir. Başkanlık Divanı; yine 
de önerge bu nedenle doğrudan doğruya dikkate alın
mak üzere oylanacaktır. 

Sayın üyeler, Sayın Öztuş'un önergesine Komis
yon katılıyor, Hükümet katılmıyor, (Hükümetin de 
bir bölümü katılmıyor tabiî) Bu bakımdan... 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Takdire bırakıyor. 

BAŞKAN — Takdire bırakmak, katılmamak 
demektir, biz kesin oylayamıyoruz. 

Dikkate alınmasını kabul edenler lütfen işaret 
buyursun efendim... Kabul etmeyenler... Önergenin 
dikkate alınması kabul edilmiştir. , 

Sayın Komisyon, bu maddeyi tekrar getirecek mi
siniz efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Rakamı kesin olarak 
oylayabilirsiniz efendim. 

BAŞKAN — Yani % 50 olarak düzeltiyor mu
sunuz? 
" MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞUU — Evet efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Komisyon kesin oya
lama istiyor ve % 20'yi % 50 yapıyor efendim.; 

15 inci madde ile ilgili bir önerge daha var ve 
«kısmî statüde çalışanlar» ibaresinin eklenmesi iste
niyor. 

Sayın Erginay, buyurun. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, deminki 

12 nci maddedeki şeklin aynıdır. Eğer, Komisyon 
iştirak ediyorsa önergemin kabulünü rica ediyo
rum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, lehte aleyhte söz 

vermeden soruyorum, katılma durumunuz var mı? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın 'Başkanım, baş-
tarafma «Geliştirme» kelimesinin başharfini küçük 
yapmak şartı ile «kısmî statüde çalışanlar» ibaresi
nin eklenmesinde büyük fayda vardır; tıpkı diğer 
maddede olduğu gibi açıklık getirmesi bakımından. 
Çünıkü; yukarıdaki maddelerin ibirinde «bu ödenek 
kısmî statüde görev yapanlara ödenmez.» diye bir 
hüküm var (Üniversite ödeneğinde) 13 üncü mad
denin son fıkrası. Belki bunda da mulhasebeciler bir 
şey çıkarırlar diye, Sayın Hocamızın önergesine gö
nülden katılıyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Efendim, tabiî burada da beraber

lik sağlama bakımından, yukarıda «kısmî statüde bu-

, lunanlar dahil» demişti Sayın Erginay; oysa bura
da «kısmî staitüde çalışanlar» diyoruz, birlik bera
berlik sağlama bakımından «bulunanlar» mı, «ça
lışanlar» mı yapalım? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Yukarıda değiştirdiği
mize göre «bulunanlar» olsun efendim. 

BAŞKAN — «bulunanlar dahil» yapıyoruz. 
Sayın Hükümet, bu görüşe katılıyor musunuz 

efendim? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

NAZIM ÇÖKER — Katılıyoruz, 
BAŞKAN — Sayın YÖK Temsilcisi?... Katılı

yorlar. 
O zaman önergeyi işlemden kaldırıyoruz Sayın 

Erginay. ' 
Sayın üyeler «kısmî statüde bulunanlar dahil» 

ibaresini ekliyoruz, % 20'yi % 50 yapıyoruz ve bu
na göre maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 15 inci madde kabul edil
miştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum: 
Devlet konservatuvarlarının öğretim elemanları 
MADDE 16. — Yükseköğretim kurumlarının 657 

sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik ek ge
çici 16 ncı maddesinde unvanları belirtilen persone
li, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile sözleşmeli 
olarak istihdam edilebilir. Bu elemanların sözleşme 
esasları, ödenebilecek ücretin üst sınırları ve sağla
nacak sosyal yardımların neler olduğu, Yükseköğre
tim Kurulunun önerisi, Maliye Bakanlığının görüşü 
üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz iste
yen sayın üyemiz var mı efendim?... Yok. 

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

Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı?.» 
Yok. 

Maddeyi Komisyondan geldiği hali ile oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum: 
Yabancı öğretim elemanlarına ödenecek ücret

ler 
MADDE 17. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu

nunun 34 üncü maddesine göre sözleşmeli olarak ça
lıştırılacak yabancı uyrulklu öğretim elemanlarına 
ödenecek ücret» Balkanlar Kurulunca belirlenecek 
esaslar dahilinde Yükseköğretim Kurulunca tespit 
edilir 
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BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyemiz var mı?..£ Yok. 

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

Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı?..-. 
AKİF ERGİNAY — Soru efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — «Bakanlar Kurulunca be

lirlenecek esaslar, dahilinde» deniliyor; zannederim 
bu deyim tersinden olacak; yani «Yükseköğretim 
Kurulunca belirtilecek esaslar dahilinde Bakanlar 
Kurulunca tespit edilir.» olması gerekir. Yani, Ba
kanlar Kurulu, «Şu, şu, şu esaslara göre tespit et» 
diyebilir; ama esas, bütün kanunlardaki şökil de bu
dur; tam bir yetki vermek bakımından. 

Bilmiyorum, Sayın Komisyon ne düşünür? 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Kantarcıoğlu, buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, söz
leşmeli personelin nasıl çalıştırılacağı hakkında genel 
esaslar vardır. Bu, 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 4/b maddesindedir. Buna göre, kurum tek
lifi, Devlet Personel Dairesinin görüşü, Maliye Ba
kanlığının görüşü ve Bakanlar Kurulu kararı alına
caktır, yol bu. 

Ancak, yabancı uyruklular için doğrudan doğru
ya İçişleri Bakanlığının görüşü ve Bakanlar Kurulu 
kararı yetmektedir. Burada, yukarıdaki yabancı öğre
tim elemanları ile 'Maliye 'Bakanlığı, Yükseköğretim 
Kurulunun önerisi birbirinden çok farklı. Buradaki 
Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar; «Falan uy
ruklular, falan branşlar, falanlar» şeklinde ayrıdır. 
Üst tabanı ve alt tabanı gene Bakanlar Kurulu tespit 
edecektir. 

'Bu, «Ödenecek ücretler» kısmı ile 657 sayılı Ya
sadaki sözleşmeli personel çalıştırılması esasları bir
birinden farklı da, o bakımdan ayrım var arasında 
efendim. 

Hocamız da haklı; Çünkü onu ifade etmiyor bu
rası; ama bu ayrım var. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğlu. 
17 nci maddeyi Komisyondan geldiği biçimi ile oy

larınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 
Emekli öğretim elemanları ile uzmanların sözleş

meli istihdamı 

MADDE 18. — Üniversiteler; ihtiyaç duydukları 
dallarda, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı veya 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre emekli olmuş 
öğretim elemanları ile uzmanları, emekli aylıkları ke-
silmeksizin ve yaş kaydı aranmaksızın sözleşme ile ça
lıştırılabilirler. Her üniversitede, hangi nallarda kaç 
eleman ve uzman çalıştırılacağı, bunların okutacak
ları ücretli ders saati sayısı ile ödenecek ücret mik
tarı, Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilir. 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümetin bir diyecek
leri?... 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; «506 
sayılı Sosyal Sigortalar» ifadesinden sonra «Kurumu» 
kelimesi yok. Onun ilave edilmesi gerekiyor efendim. 

BAŞKAN — «... Kurumu Kanununa göre...» ol
du değil mi efendim?. 

MILLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili soru sormak iste
yen sayın üyemiz var mı efendim?.. 

HAMZA EROĞLU — Bir sorum olacak Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Broğlu, buyurun efendim. 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım, 18 inci 

maddede, emekli olmuş öğretim elemanlarından ve on
lara ödenecek ücretlerden bahsediyor; sözleşmeli ola
rak ücret ödenmesi hükmü getiriliyor. Bir de 12 nci 
maddede ek ders ücreti var. Orada da, emekli olmuş 
öğretmenlerin ek ders vermeleri imkânı mevcut be
nim anladığıma göre. 

Acaba, bu iki farklı ödeme şekli midir, yoksa, 
emekli olmuş öğretim elemanlarının mutlaka 18 inci 
maddeye göre sözleşmeli çalışmaları mı söz konusu 
olacak ve bunların ücretleri de 12 nci maddenin dı
şında ayrıca YÖK tarafından belirlenecek mi?.. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım,, ek'ders 
ücreti, hem çalışan elemanların kanunî ders saatle
rinin üstündekiler içindir, hem de yükseköğretim ku
rumlarının kadrolarında bulunmayanlarla ilgilidir ikin
ci fıkrasında. 
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Mesela, bir profesörün maaşına karşılık okuttuğu 
ders 10 saattir, doçentin 10 saattir, okutmanın 12 sa-
atttir, öğretim görevlisininki 12 saattir. Liselerde ve 
ortaokullarda da başka türlü, onlar ayrı. 

Şimdi, bunların dışında 18 saate kadar bir kısmı 
mecburî, bir kısmı ihtiyarî, isteğe bağlı olmak üzere 
ek ders ücreti ile ders okutabiliyorlar. Burada,, dışa
rıdan bir vatandaş bir Halk Eğitimi Dersi veya bir 
Miljî Savunma Dersi (ki, onun Kanunu da ayrı.) oku
tacağı zaman ek ders ücretinden iki saat için, üç saat 
için, dört saat için ücret alabilecek; o başka bir sta
tü. 

Bu statü ise, sözleşmeli olarak Türkçe derslerini 
okutmak için, Edebiyat derslerini okutmak için, bir 
Beden Dersi okutmak için veya bir İnkılâp Tarihi 
dersini okutmak için haftada 20 saat mesai ile veya 
haftada 44 saat mesai yapmak şartıyla belli bir mik
tarda sözleşme yapılacak ve o dersler okutulacak. Bu 
ayrı, o ayrıdır. 

Birincisinin okutulmasında ek ders için emekli ke
seneğinin kesilmesi diye bir husus da yoktur; herkes 
gidebilir. Bu ikinci kısımda, sözleşmeli personelin fse 
emekli keseneği kesilmek veya kesilmemek şartıyla ça
lışması mümkündür. Bir kısmı, «Benim emekli ke
seneğim kesilsin, o şekilde bir sözleşme yaparım.» di
yebilir. Mesela tıpkı TEK Genel Müdürü gibi; şu an
da emekli keseneğini kestirmiş, sözleşmeli çalışmak
tadır. Onun tabanını ve tavanını Bakanlar Kurulu tes
pit eder; yani buradakiler ayrı bir statüye tabidir. 
«10 saat İnkılâp Tarihi dersi okutulduğu takdirde, si
ze ayda mesela 40 bin lira, 80 bin lira...» diye belli 
bir ücret ki, emsali vardır bunun da. Nasıl hesapla
nacağı Devlet Personel Dairesi, YÖK tarafından, Ma
liye Bakanlığı tarafından tespit edilecektir. Birbirin
den farklıdır efendim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Bir de «Yaş kaydı 
aranmaksızın» deniliyor, yani 80 yaşında da olsa ça
lışacak mı demektir bu?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, bunlar yaş 
kaydı aranmaksızın çalışacaklardır. Çünkü, sözleşme
li personel çalıştırılması hakkındaki 657 sayılı Kanu
nun 4/b maddesindeki şartlar; sözleşmeli personel ça
lıştırılması hakkındaki esaslarda yaş kaydı yoktur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
18 inci maddeyi «Kurumu» ilavesini yapmak su

retiyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... 18 inci madde kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
Geçici süre görevlendirme 
MADDE 19. — Öğretim elemanları ile tabi ol 

dukları özel kanunlarda malî hüküm bulunmayan di
ğer kamu görevlileri, yükseköğretim üst kuruluşların
da her .seferinde altı ayı geçmemek üzere geçici ola
rak görevlendirilebilirler. 

Bunlara kendi kurumlarından alacakları aylık, öde
nek ve tazminatlara ek olarak görevlendirildikleri ku
ruluşlar bütçesinden kendi kadro aylıklarının % 50 si 
tutarında ek görev ücreti ödenir. Bu ücret döner ser
mayeye yatırılmaz. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı efen
dim?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı efen
dim?.. Yok. 

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

20 nci maddeyi okutuyorum : 
Diğer kurum mensuplarını ilgilendiren hükümler 
MADDE 20. — Bu Kanun hükümleri, 7163 sayılı 

Kanunla kurulan Türkiye ve Orta Doğu Amme İda
resi Enstitüsü kadrosunda çalışan profesörler, öğretim 
ve araştırma mütehassısları (doçentler gibi) öğretim 
görevlileri, okutmanlar ve asistanlar hakkında da uy
gulanır. 

Bu enstitüde görevli asistanlar hakkında araştırma 
görevlisi gibi işlem yapılır. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümleri ge
reğince Üniversitelerarası Kurul tarafından alınan ka
rarlara bu kurum mensupları da aynen uyarlar. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı efen
dim?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
21 inci maddeyi okutuyorum : 
Uygulanacak diğer kanun hükümleri 
MADDE 21. — Bu Kanunda hüküm bulunma

yan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uy
gulanır. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı efen
dim?.. Yok. 

— 52 — 



Danışma Meclisi B : 153 29 . 8 . 1983 O s 2 

Soru sormak: isteyen sayın üyemiz var mı efen
dim?.. Yok. 

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

22 nci maddeyi okutuyorum : 
Kaldırılan hükümler 
MADDE 22. — 25.6.1973 tarih ve 1765 sayılı Üni

versite Personel Kanunu ile bu Kanunda değişiklik 
yapan diğer kanun hükümleri yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

AKİF ERGINAY — Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, bir soru şek

linde belki olacak; fakat bu Kanunla, yani 1765 sayılı 
Kanunla, Personel Kanunu ile bağlı bir Kanundur. Bu 
Kanunun hükümlerini kaldırıyor; fakat Kanun duru
yor. Onun için bunun yerine «Diğer kanunlar yürür
lükten kaldırılmıştır.» denir şekil itibariyle. Aslında 
diğer kanunları yürürlükten kaldırıyor, diğerinin ise 
hükümlerini kaldırıyor. Halbuki, 1765 sayılı Kanuna 
ek kanunlar yahut yeni çıkan kanunlar da birer ka
nundur. Kanunun kaldırılması gerekir. 

O itibarla, «Hükümlerini» deyimini kaldırmak ge
rekiyor. Arz ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Komisyon Başkanı, buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞtTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet, katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — O zaman lütfen metni okur musu
nuz efendim, nasıl oluyor metin?.. 

İMtLLÎ EĞtTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, «Üniversite 
Personel Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan di
ğer kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır.» şeklinde olu
yor. 

iBAŞKAN — «Hükümleri» ifadesi yok mu efen
dim?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Yok efendim. 

BAŞKAN — «Hükümlerini» ifadesini çıkartıyor
sunuz. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet, çünkü 1991 sayılı 
Kanun gibi birkaç tane kanun daha var sıra ile; ama 
saymadık onları efendim. 

BAŞKAN — Madde ile ilgüi soru sormak iste
yen sayın üye?., Yok. 

Maddeyi bu değiştirilmiş biçimi ile oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 1. — 657 saydı Devlet Me

murları Kanununa talbi öğretmenlerden 28.3.1983 ta
rih ve 2809 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi 
ile aynı Kanun kapsamına allın anlardan yükseköğre
nim kurumlarımda istihdamına ihtiyaç duyulanların 
bu Kanun hükümlerine göre intibakları, 30.6.1984 
tarihi itibariyle yapılır. 

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

Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM -^ Sayın Başkanım,, «intibak» 

deyince tüylerim diken diken olduğu için hemen o 
nedenli© ısöz aldım., özür dilerim. 

İntibak, benim anlayışıma göre, bir sistem deği-
şiıkliği olduğunda, o sisteme uyarlanacak personel 
de mevcutsa o kurumda, intibaklara 'başvurulur. 

Ü7Ö5 sayılı Üniversite Personel Kanununu kaldı
ran, oradaki hükümleri büyük ölçüde muhafaza eden; 
ama hukukî yönden kaldıran bir metinle karşı kar
şı yayız. 

Burada ©örebildiğim kadarıyla iki intibak hük
mü var. Bir tanesi, Geçici 1 inci maddede, öğretmen
ler ve YÖK kapsamına alınmış olan öğretim ele
manlarından bahsediyor. Bir de, yine öğretim eleman
larının intibakından bahseden Geçici 4 üncü madde 
var. Bunların; birbirinden tefrik edildiğine göre, bir 
anlamı olması gerekiyor kuşkusuz. «Diğerleri de öğ
retim elemanları olduğuna1 göre neden 4 üncü mad
de kapsamında değildir?» diye düşünülebilir. 

«İntibak» deyince beni telaşa düşüren şudur: As
lında bana göre, bir intibak yok burada. Yani, ne 
Geçidi 1 inci maddede, m© de Geçici 4 üncü mad
dede intibak diye bir şey yok. Çünkü; «imtibalk» de
yince, Devlet Memurları Kanunu da devreye girin
ce, Ek Geçici 2 nci madde hemen aklıma geliyor. 
Eğer onlar uygulanacaksa, böyle her kanun çıkışta 
intibak »hükümleri yeniden devreye gireee'kse, Tür
kiye intibaktan ebediyen kurtul aımayacak demektir. 

Öyle anlaşılıyor ki ve de sıkıntı eğer şurada ise, 
çözüm bulunabilir : «Başlangıç derecesi esas alına
cak, başlangıç derecesi, Özellikle yükselinebilecek de
receler bu Kanunla değiştirildiğine göre bir intibak 
söz konusu olabilir.» denebilir. Bilemiyorum, bunun 
dışında, doğrudan doğruya derece değişmesinin dışın
da önemli bir değişiklik gelmiyor. Biz, «intibak» der-
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sek, bu Kanunun kapsamına giren öğretim eleman
larının intibakları aslında 1.3.1973te yapıldı. Dev
let Memurları Kanununa tabi olanlar 1.3.1975'ite in
tibak ettirildi. Acaba orada intibak görmemiş olan
ların inıtibalkt, Devlet Memuriarı Kanununun geçici 
2 neti maddesine göre mi yapılacalk?.. O takdirde, «Ge
çen hizmetlerin değerlendirilmesi, daha önce alınan 
baızı akademik unvanllarrn değerlendirilmesi ve yine 
işte Geçici 2 nci maddede sayılan bir dizi hususların 
yeniden değerlendirilmesi gibi bir mecburiyetle mi 
karşılaşılacak?» diye düşümdüm ve bu bakımdan bu 
Geçici 1 inci madde ile Geçici 4 üncü ma d de ara
sında irtibat kurularak 'bir açıklama yapılmasını işiti
yorum. * 

Burada diğer bir nofcta da, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununa tabi öğretmenlerden; «Bu Kanu
nun kapsam una alınanlardan istihdam ima ihtiyaç du
yulanlar...» diye devam ediyor. Şimdii, int'ibalk edile
cek bir kimse yok ortada daha. İntibakı yapılacak bir 
kimse olmadığına göre, böyle bir maddenin gelmesi 
mümlkün değil. Dermek iki, biz bu Kanunda Geçici 
1 inci maddeyi böyle onaylayınca, intibaka tabi tu
tacağımız hiç kimse yok ortada. Çünkü, evvela şu 
karar verilecek; istihdamına ihtiyaç duyuluyorsa, 
burulardan ihtiyaç duyulanları intibak ettireceğiz. 
Öbürleri ne olacak?.. Belli değil. Öbür kanunlarda 
bu belli; iade edilecek. 

O halde, evvela istihdama ihtiyaç duyulsun, tespit 
edilsin, ondan sonra bunların hukuku ancak düzen
lenebilir. Burada bana göre, intibak bakımından ol
dukça sıkıntılı bir durum var. 

Diğeri de; bu kişiler, başka bir kanunla kadro 
unvanları 1.8.1983 tarihi iıtibaniylle öğretim görevlisi 
olaraik değiştirildiğine göre, bunların intibaklarının 
hemen yapılması gerekir. Şu anda kadro unvanla rı, 
1 Ağustos 1983 tarihi itibariyle, öğretim görevlisi 
olduğuna göre, Geçici 4 üncü madde öğretim ele
manları kategorisine girdiğine göre, pekala bunların 
iınltibaik'lan otomatik olaraik yapılar diye baıkıyorum 
ben, 

Sonra, bunların int'ibalk tarihlini «30.6.1984 tarihi 
itibariyle» diyerek, dntibalk tarihi neden o tarihe uza-
tıllıyor?.. Geçerliliği ilerideki bir tarih olarak 30.6.1984 
tarihi niçin tespit ediliyor?.. Doğrusu bunları merak 
ediyorum. Bu konuların ayrıntılarını yeteri kadar 
açıklıkta Bütçe Plan Komisyonundaki tartışmalarda 
veremedi; gerek Hükümet gerekse çok değerli YÖK 
temsilcimiz. Bu noktalarda doyurucu bir açıklama 
yapılmamıştı. Umarım iki, Millî Eğitim Komisyonun-

I da yapılmıştır bu. Bu intibak nedir; Türkiye, inti-
I baıklardan başka bir şey görmeyecek midir, her per-
I sonel mevzuatında bir intibakla mı (karşılaşacağız?. 
I Saygı itle arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın Tan. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, Danışma 

I Meclisinin değerli üyeleri; 
Bu intibak maddesi vesilesiyle bir iki noktaya 

I değinmek için söz aldım, 

Zaman içerisinde getirilmekte olan bazı düzenle
meler, 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 
Danışma Meclisinde görüşülmesi sıraısında dile geıtir-

I meye çalıştığım baza endişelerimi, sırası ile haklı kı-
• 1ar yönde ilerlemektedir. O da, bu Kararname .ile 

üniversitelere bağlanan yükseköğretim kurumlaonda-
I ki öğretmenlerin üniversiteye adaptasyonlarına lliş-
I kin düzenlemelerdir. 
I 2809 sayilı Yasa diyor iki, «Öğretmen yetiştiril

mek üzere bir kadroya atanmış olanlardan lisans 
düzeyinde eğitim görmemiş olanlar, kadroları ilgili 

I bakanllıklarda ikalma'k kaydıyla azamî iki öğretim yı
lı içinde lisans eğit ilmilerini tamamlamak üzere Yük
seköğretim Kurulu tarafından ilgili üniversitelere 
yerleştirilirler. 

I Bunlardan lisans düzeyinde eğitim görmüş olan
lar, lisansüstü öğrenim görmek üzere araştırma gö-

I reviis! olarak atanabilirler veya esiki kadrolarıyl'a li
sansüstü öğretime devam edebilirlar.» 

I Bu büküm görüşülürken, o zaman yetik illilerden 
I şunu öğrenmek istemiş'tira Bu lisansüstü öğretime 

devam keyfiyeti, acaba üniversitelerdeki genel lisans
üstü öğretim rejimi içerisinde mi söz konusu olacak-

I tır?.. Bu, çok önemli idi. Bunun önemli olmasının 
I nedeni şudur : Eğer, aynı hizmeti gören; yani bir 
I kurum içerisinde aynı hizmeti gören personelden bir 
I iternın! bir hukukî rejime, başka bir kısmını başka 

bir hukukî ırejime bağlayarak bu işi yürütmeye çalı-
1 şırsanız, bunun uygulamada pek çok sakıncaları çı-
I kar. Nitekim, bu endişemde ne kadar hakli olduğu

mu şimdi size örneğimi okuyacağım bir metinden an-
I lıyorum. 

3 Haziran 1983 tarihli ve 18066 sayılı Resmî Ga-
I zetede yayınlanan, Üniversitelerarası Kurul Başkan

lığından Lisansüstü Öğretim Yönetmeliğinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici Madde 

I Eklenmesi Hakkındaki Yönetmelikten anlıyoruz. Şim-
I di bunun eklediği Geçici Madde 5'i izninizle oku-
J yorum : 
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«2809 sayılı Kanunum yürürlüğe girmesinden ön- ! 
ce, bu Kanun ile üniversitelere bağlanan yükseköğre
tim kurumlarında en az 5 yıil öğretim elemanı ola
rak çalışmış bulunanlar ve en az lisans düzeyinde 
bir öğrenim görmüş olanlar, bu Kanunun yürürlüğe I 
girdiği tarihten önce 'hazırlamış bulundukları bir ça
lışma ile (Dikkatinizi çekerim; hazırlamış bulunduk- | 
lan bir çallışma ile) doktor unvan ve yetlkisini almak 
üzere üniversite rektörlüğüne başvurabilirler ve se
natoların seçeceği üç kişilik bir jürinin çalışma üze- ! 
rindeki olumlu raporuna dayanarak, senatolar kendi- I 
lerine dofctor unvan ve yetkisi verebilirler.» 

Akademik unvanlar içerisinde en orijinali olan A 
«doktor» unvanınım verilmesinde böyle bir özel yön
tem getirilmiştir. İşte, 41 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin görüşülmesinde söylediğim; bu ar
kadaşlar Ihangi usule göre lisansüstü eğitim yapacak- I 
lar?.. 'İşte bir özel rejim... Bunu yaptığımız takdirde, 
geçmişte «akademi - üniversite» tartışmasında görü
len ısarun'Iar, bir başka biçimde burada karşınıza çı
kacaktır. Onun içim, aynı hizmeti aynı çatı altında 
gören kişiler i bu tür farklı rejimlere bağlamaktan ka- j 
çınalım. 

Bu madde vesilesiyle bunu belirtmeyi bir görev 
saydım. Eğer bu konuda, tabiî aydınlatıcı bilgi ve
rirlerse memnun olurum; ama bu soruna değinmek I 
için söz aldım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Önce Sayın Tan'ın sorusuna cevap vermek isti- I 
yorum. O, yetiştirme tarzı, kendilerimin bahsetmiş 
oldukları yetiştirme tarzı, sadece ve sadece Erkek Tek- I 
nik Yüksek Öğretmen Okulu, Kız Teknik Yüksek 
öğreDmen Okulu, Yüksek İslâm enstitülerine imtihan 
vermek suretiyle asistan olarak girmiş, beş yıl öğret
menlik yapmış, tez almış, tezimi hazırlamış; tam ola
cağı sırada bu Kanun çııkmuş olan kişilerle ilgilidir I 
ve bu, onların kanunî haklarıdır. Zamanında Kız Tek
nik Yüksek Öğretmen Okulu imtihan açar (Tıpkı üni
versitelerin açtığı imitİhan gibi), buralarım arasından 
100 kişi imtiihama girer, iki tanesini alır ve beş sene 
müddetle bir «Öğretim üyesi» unvanını almış bir ki
şinin emrinde tezini alır ve tezini hazırlar, tam geti
rir inceler; (Ki, daha önce akademilerde de aynı du
rum vardı); bunlar içindir .Bu bakımdan endişe edil
mesin efendim. | 
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Sayın Cahit Tutum arkadaşımızın bahsettikleri me
selelere gelince. 

Muhterem arkadaşlarım; aynı konu üzerinde, yi
ne Sayın Cahit Tutum'la burada uzun süre 41 sa
yılı Kanun Hükmündeki Kararnameyi görüşürken de 
karşı karşıya konuşmuştuk bu konuları. Mesele şu 
idi efendim; aynen şunu ifade etmiştim : «Muhterem 
arkadaşlarım 3 600'e yakın, üniversiteye bağlanmış bu
lunan yüksekokul; 45 günde (Türkiye bir ziraat mem
leketidir; soğan dahi yetiştiremezken) öğretmen ye
tiştirmiş ve ondan sonra üniversitelere bu öğretmen
leri bağlamıştır şu anda,. Bunların (Aynen ifadem öy
le idi; zabıtlarda da bellidir.) belli bir süre eğitildik
ten veya ayıklandıktan sonra üniversiteye devredil
mesi gerekir. Bunlar belki bir ortaokulda öğretmenlik 
yapabilirler, belki bir ilkokulda veya belki bir lisede; 
ama üniversiteye bağlanmasın, bunlar için bir zaman 
koyalım.» dedik. Yüce Heyetiniz bizim bu zaman ta
lebimizi iki yıla çıkardı. İki yıl içerisinde bizden Da
nışma Meclisinden çıkan husus da aynen böyle idi ve 
geçici maddeleri de buna göre düzenlemiştik ve ar
kadaşımızın bahsetmiş olduğu madde de, aynen şim
di bahsettikleri madde de, öğretmen yetiştirilmek üze
re bir kadroya atanmış olanlar, lisans düzeyinde eği
tim görmemiş olanların da nasıl olacakları hususu 
bir yönetmelikle açıklanacak idi. Bu, 30 Mart 1983 ta
rihinde oldu. 

Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulundan bir 
grup öğretmen, burada görüşmelerimizi yaparken kar
şımızda bizi takip ediyorlardı. Konseye kadar müra
caat ettiler, şikâyet dilekçeleri gönderdiler. Konsey
de (Sayın YÖK Temsilcisi arkadaşımız da görmüş
lerdir) bizim bu iki sene süremizi bir seneye indirdi
ler. Millî Eğitim Bakanlığı da (Özlük İşleri Genel 
Müdürü dahil) bu sürenin bir seneye inmesi konu
sunda ısrar ettiler. Ne zamanki olayla karşı karşıya 
geldiler; yeni bir kanunla, Konseyimiz bu süreyi tek
rar iki yıla çıkarmak zorunda kaldı ve en son Ka
nunumuza, ki 19 Ağustos 1983 tarihli 2880 sayılı Ka
nuna bir geçici 3 üncü madde ekledi ve intibak ya
pılamadı Sayın Cahit Tutum haklılar; her zaman inti
baktan bahsederiz, fakat intibak hâlâ yapılamaz. Da
ha birkaç gün evvel çıkarmış olduğumuz Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanun Tasa
rısına son bir madde koyduk; «16 Eylül tarihine ka
dar intibak yapılacaktır.» dedik, daha dün Türk Ta
rih Kurumu Başkanı, «Ne yapacağız?» diye bize baş
vurmaya başladılar. Yani, intibak o kadar zor, hem 
de o kadar içinden çıkılmaz bir olaydır. Bazen hiz
met dublikasyonları olur. 
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Bu bakımdan, hiç endişe edilmesin; bu süre iki 
seneye çıkarıldığı için, (Belki yeni hüküm arkadaşı
mızın gözünden kaçmış olabilir) 28.3.1983 tarih ve 2809 
sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesiyle «Yüksek
öğretim kurumlarında görevli öğretim görevlisi ve ge
çici olarak istihdam edilen öğretmenlerin istihdam sü
resi 30.6.1984 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu tarihe 
kadar ilgili bakanlığa dönmek için talepte bulunanlar 
ile yükseköğretim kurumlarında ve istihdamlarına il
gili üniversite yönetim kurulu önerisi ve rektörün ona
yıyla gerek görülmeyenler, ilgili bakanlıklara kadro-
larıyla birlikte iade edilirler veya üniversitenin öne
risi veya doğrudan Yükseköğretim Kurulunun ka
rarıyla bir başka üniversiteye veya bağlı birimlerine 
kadrolarıyla birlikte nakledilirler.» diyor. Peki, ka
lanların kadroları nasıl olacaktır?.. O kadrolar için in
tibak şarttır. İntibak, kendi unvanına göre olacaktır. Bu 
bakımdan, buna paralellik sağlansın diye; bu esasen 
Üniversite Personel Kanunu değildir, bu Teşkilat Ka
nunudur. Üniversitenin üç kanununda da, personel, 
teşkilat ve kadro hepsi birbirine girmiştir. Hatta dik
kat buyurulursa, Hükümetin getirmiş olduğu teklifte, 
«Amaç» yoktur, işte buyurun elimizdeki Hükümet 
Teklifinde, sadece baş tarafta «Kapsam» vardır. Bu 
Üniversite Personel Kanununun amacı nedir?.. «Amaç» 
maddesini bizler ekledik. 

Şimdi bu durumda, buna paralel olarak da şöyle 
bir maddenin getirilmesi gerekiyor; o da, şimdi bi
raz önce arkadaşlarımın tenkidine uğrayan geçici 1 in
ci madde. Bu maddede aynen şöyle deniliyor : «657 
sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi öğretmen
lerden 28.3.1983 tarih ve 2809 sayılı Kanunun geçici 
3 üncü maddesiyle, aynı Kanun kapsamına alınanlar
dan yükseköğretim kurumlarında istihdamına ihtiyaç 
duyulanların bu Kanun hükümlerine göre intibakları 
30.6.1984 tarihi itibariyle yapılır.» Yani bu arkadaş
larımız o tarihe kadar çalışacaklar; o tarihe kadar 
kadro kanunu yapılırken, eğer bunlar 3 600 kişiden 
500 kişiyi alıyorlarsa veyahut da 1 500 kişiyi alacak
larsa, «Bana şu kadar kadro lazım. Şu kadar unvan
lı olacak...» diyecek. Çünkü, bunların hepsi «Öğre
tim görevlisi» kadrosu; ne doktor, ne asistan kadro
su, ne araştırma görevlisi, ne doçent kadrosu ne pro
fesör kadrosu... O zamana kadar bunların tespiti ge
rekiyor. O bakımdan endişe edilmesin; bu, sadece ar
kadaşların haklarını koruma bakımındandır. 

Yüce Heyete arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

Sayın üyeler; geçici 1 inci maddeyle ilgili olarak 
soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı efendim?.. 
Yok. 

Geçici 1 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçi
miyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Geçici 1 inci madde kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — Öğretim yardımcılarına ve 

geçici 1 inci madde kapsamına girenlere bu Kanu
nun 13 üncü maddesi uyarınca ödenecek Üniversite 
Ödeneğinin, 1765 sayılı Üniversite Personel Kanunu
nun değişik 16 ncı maddesi uyarınca halen ödenmek
te olan iş güçlüğü, iş riski, teminindeki güçlük zam
mı ile tamgün ödeneği tutarından az olması halinde 
aradaki net fark, üniversite ödeneği bu miktara ula
şıncaya kadar, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmak
sızın ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Sayın Erginay, Başka söz isteyen sayın 
Üyemiz?.. Yok. 

Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, bu geçici 

2 nci madde olmakla birlikte, Kanunun yürürlük ta
rihini; (5 inci madde hariç) «... yayımını izleyen ay
başında» diyor. Diğer hükümleri ise 1 Ocak 1984'te... 

Bu itibarla, geçici 2 nci maddenin delalet ettiği 
farkın ödenmesi temel mi olacak Kanun yürürlüğe 
girdiği takdirde; yoksa Kanun yürürlüğe «1 Ocak 
1984»te girdiğine göre; zannediyorum o tarihte ola
cak. Eğer böyle ise, bir yanlışlık, bir tezat görmüyo
rum; ama şeklen, gaye geçici madde olduğuna gö
re, Kanun yürürlüğe girdikten sonra, yani «yayım
landıktan hemen sonra bunlar bu parayı alsınlar» gibi 
bir intiba var. Bunun açıklanmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, Sayın 
Erginay haklıdırlar. Madde okunduğu zaman öyle bir 
durum anlaşılıyor; ama bu alttaki 5 inci madde dı
şında bütün hükümler 1 Ocak 1984 tarihinden itiba
ren yürürlüğe girecektir. Sadece 1765; yürürlükten 
kaldırmayı düşündüğümüz Kanun da zaten o zaman 
yürürlükten kalkacaktır. Kriter olsun diye konmuştur; 
bir fark olmaması ve zarara uğramamaları bakımın
dandır. 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Maddeyle ilgili olarak soru sormak isteyen sayın 

üye var mı?.. Yok. 
Geçici 2 nci maddenin ikinci satırında «Üniversite 

Ödeneği» ibaresinde baş harfler büyük harflerle ya
zılmış; aslında bunun küçük harflerle yazılması ge
rekirdi, değil mi efendim?.. 

MILLÎ EĞITIM KOMISYONU BAŞKAM SEL" 
ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; geçici 2 nci madde
yi, ikinci satırdaki «Üniversite Ödeneği» ibaresinin baş 
harflerini küçük yazmak suretiyle; bu biçimiyle oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 3. — Öğretim yardımcılarından 

halen almakta oldukları ek göstergeler, bu Kanunun 
5 inci maddesinde tespit edilen ek göstergelerden yük
sek olanlara, daha yüksek bir ek göstergeye hak ka-
zanıncaya kadar mevcut ek göstergeleri üzerinden 
ödeme yapılmasına devam olunur. 

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

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

Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı efen
dim?.. 

CAHİT TUTUM — Sorum var Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Tutum, buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, bu madde

de, «Halen almakta oldukları ek göstergeler» deyimi, 
aslında bizim hukukumuzda pek geçerli olan bir şey 
değil; çünkü ek göstergeler, Sayın Komisyon Başka
nının da gayet iyi bildikleri gibi, başka kurumlara na
kilde dikkate alınan bir keyfiyet değil. Acaba burada
ki kasıt, alınmakta olan ek göstergeler kazanılmış hak 
aylığı derecesine raptedilmiş göstergeler mi, yoksa 
tahsisli ek göstergeler mi?.. Bu nokta açıklığa kavuş
turulursa, tatbikatçılar bunu uygularken, özellikle ma
liyeciler bir sorun çıkartmazlar; çünkü Sayın Komis
yon Başkanının zabıtlara tescil ettireceği bir ifade, 
sanıyorum ki, bu metnin uygulanmasındaki ihtilafları 
ortadan kaldıracaktır. 

Teşekkürler. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Buyurunuz Sayın Komisyon. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, Sayın Tu
tum haklılar; uygulamada bir hayli zorluklar çıkabi
lir. 5 inci maddede şöyle bir durum var efendim. 
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Profesörler 600, doçentler 500; doçentlik eskiden 400' 
dü, şimdi 500 oluyor; çünkü bir yardımcı doçentlik 
geldi. Yardımcı doçentler de 400'dür. Şimdi geriye 
kalıyor öğretim görevlileri. Öğretim görevlilerinden 
birinci derecede olanlar var; yani «profesör» unva
nı olmamasına rağmen birinci dereceden alanlar var, 
ikinci dereceden alanlar var, üçüncü dereceden alan
lar var, dördüncü dereceden alanlar var ve aşağı doğ
ru derece yedinci dereceye kadar gidiyor. 

Şimdi 1 inci dereceden alan bir öğretmen, 400 ek 
gösterge alıyor. Halbuki «öğretim görevlisi» unvam 
altında çalışıyor ek gösterge öğretim görevlisinde 200' 
dür. Bu hakkı verebilmek için, «Bu maddede yazılı 
olan unvanlar» diyerek bu tabiri kullandık; bu arka
daşlar bu bakımdan 400'den alabilecekler, onu ke
sinlikle belirtelim. Hakları; hangisi fazla ise onu al
sınlar. 

Nitekim; şimdi iyi bir noktaya temas ettiler, ya
kında Danışma Meclisi Genel Kuruluna gelecek bir 
durum daha var. Konseyden çıkan bir kanunda, öğ
renim durumlarına göre yükselecekleri seviye çıkar 
çıkmaz, maddeye konar konmaz, 400'den emekli ay
lığı alan ilkokul öğretmeninin ek göstergesi 200'e in
miştir. Şu anda binlerce öğretmen arkadaşımızın 400 
olan ek göstergeleri, emekli aylıkları 200 ek gösterge 
üzerinden ödenmektedir. Bu hatayı bir de burada 
yapmayalım diye bunu kesin olarak buraya koyduk. 
Kendilerine, zabıtlara geçmesi bakımından teşekkür
lerimi arz ederim. 

Bir hususa daha temas etmek istiyorum efendim. 
Bir noksanlığımız daha var; bunu da eğer Yüce 

Heyet uygun görürse tamamlayalım, «öğretim yar
dımcılarından halen almakta oldukları...» diyoruz, bir 
de okutmanlardan, birinci, ikinci, üçüncü dereceden 
aylık alan arkadaşlarımız var. Onlar da mağdur ol
masın; çünkü bir sınıf getirdik, bu bakımdan geçici 
3 üncü maddenin başına «Okutmanlar ile öğretim 
yardımcılarından» diyoruz, «Okutmanlar ile» keli
melerini eklememizde, eğer uygun görülürse, büyük 
fayda var. 

BAŞKAN — «Okutmanlar ile öğretim yardımcı
larından» diyorsunuz. 

MILLÎ EĞITIM KOMISYONU BAŞKAM SEL-
ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim, başına 
ekliyoruz; «Okutmanlar ile öğretim yardımcılarından» 
olur. O zaman «öğretim yardımcılarından» kelimele
rinin başındaki «ö» harfi küçük oluyor efendim. 

BAŞKAN — Oldu efendim, «ö» harfini de küçük 
harf yaptık. 
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Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğlu. 
Sayın üyeler; maddenin başına «Okutmanlar» iba

resini ekliyoruz. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim; «öğretim gö
revlileri, okutmanlar ve» şeklinde başlasa daha iyi 
olacak; çünkü sınıfın adı bakımından böyle oluyor. 

Maddeyi sizlere arz edeyim efendim; yanlış olma
sın. 

«b) öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim 
yardımcılarından...» şeklinde olacak. 

BAŞKAN — «öğretim görevlileri» ibaresini de mi 
koydunuz efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet, «öğretim görev
lileri» ibaresi var efendim; çünkü onlardan da birin
ci dereceden, ikinci dereceden, üçüncü dereceden ma
aş alanlar vardır efendim: 

BAŞKAN — «öğretim görevlileri, okutmanlar ile 
öğretim yardımcıları...» şeklinde oluyor. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim. 

BAŞKAN — Oldu efendim, bir de onu ilave et
tik. 

Sayın üyeler; geçici 3 üncü maddenin başına, «öğ
retim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcıla
rından...» diye bir ibare ekledik, «öğretim yardımcı
ları» ibaresi zaten vardı, oradaki «ö» harfini de 
küçülttük. Bu değiştirilmiş haliyle maddeyi oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Geçici 4 üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte, yükseköğretim kurumlarında görev yap
makta olan ve bu Kanun kapsamına giren öğretim 
elemanlarının intibakları, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve sü
resine göre 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı madde
sinin «Ortak Hükümler»i ile getirilen kademe ilerle
mesi ve derece yükseltilmesi hariç başlayabilecekleri 
derece ve kademe esas alınmak suretiyle Devlet Me
murları Kanunu hükümlerine göre rektörlüklerce üç 
ay içinde yapılır. 

İntibak sonucunda kazanılmış hak aylık dereceleri 
kadro derecelerinin üzerinde olanlara, bu durum de
vam ettiği sürece kazanılmış hak aylıkları esas alı
narak ödemede bulunulur. 

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

I CAHİT TUTUM — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Tutum söz istiyorlar. Başka 

söz isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 

I Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; bu geçici 

I 4 üncü madde, geçici 1 inci maddede açıklığa kavuş-
I tuktan sonra, bence önem kazandı. 

Şimdi, onbini aşkın öğretim elemanı bu geçici 
I 4 üncü maddeye göre hepsi bu Kanun çıkar çıkmaz 
I intibaka mı sokulacak? Bu önemli bir nokta. Benim 
I istirhamım; bu noktanın tavzih edilmesinin ötesinde, 
I önemli bulduğum bir şey var. Şimdi, Devlet Memur

ları Kanunu hükümlerine göre herhalde geçici 2 nci 
I madde ve diğer maddelere göre intibakları yapılmaya 

çalışılacak. «Rektörlüklerce üç ay içinde yapılır» di-
I yor. Şimdi, benim burada gördüğüm eksiklik şu : Di

yelim ki, 27 tane rektörlük var, her rektörlük her-
I halde bir intibak komisyonu kuracak ki, kurmalıdır; 
I bence YÖK'te bir merkezî intibak komisyonu süratle 

oluşturulmalıdır ve bu yetki tanınmalıdır. Ancak bü
tün rektörlüklerde bu intibakların ahenkli bir bi
çimde yürütülebilmesi ve bir rektörlükte farklı, diğer 
bii" rektörlükte farklı olursa, yazışmalar nereye ya-

I pılacak; YÖK bunun altından kalkamaz. Onun için, 
I YÖK, merkez intibak komisyonu kurmalı ve merkez 
I intibak komisyonunun tespit edeceği anailkeler çer

çevesinde rektörlüklerce üç ay içerisinde; ancak mer-
I kezî intibak komisyonu kurulduktan sonra ve mer

kezî intibak komisyonunca tespit edilecek anailke
ler rektörlüklere ulaştırıldıktan sonra üç ay içinde bu 
intibaklar tamamlanmalı derim. 

I Acaba redaksiyon olarak Sayın Komisyon buna 
katılırlar mı? 

I Teşekkürler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
I Sayın Komisyon, buyurunuz. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, daha 
önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ge
çici maddelerine göre intibak komisyonları kurul
ması ele alındı, bir Merkezî İntibak Komisyonu ku-

I ruldu, esasları tespit etti; hiçbir işe yaramadı ve bu 
I uygulandı, bir de Resmî Gazetede yayınlandı. Çün-
I kü; her kurum ayrı ayrı yaptı hâlâ da ayrı ayrı dü

şünmüşlerdir. Sadece üniversiteler; en doğrusunu da 
akademiler yapmışlardır, Millî Eğitim Bakanlığı öz-

I lük İşleri onlarla beraber çalıştı ve bugün de YÖK 
bu intibakları yine Millî Eğitim Bakanlığı Özlük Iş-

J lerine yaptıracaktır. Bu bakımdan böyle bir endişe-

-58 — 



Danışma Meclisi B : 1 

ye mahal kalmayacaktır, merkezi bir sisteme de ge
rek olmayacaktır. 

Burada, intibak yapılmasında esas mühim mesele 
şurada efendim : önümüzdeki sene üniversitede ka
lacak olan bütün personel, mademki üniversitede per
sonel olmuştur, herkes iki üst derece bu Kanun ge
reğince almak zorundadır; çünkü bütün üniversite 
mensupları başlangıçta iki üst dereceden başlamış ve o 
noktaya gelmişlerdir. Naklen yamalandı diye onu o 
haktan mahrum etmek; emsali bir sene evvel oraya 
girdi diye o 2 üst dereceden başladıktan sonra, yeni 
giren bir arkadaşın iki alt derecede kalmış olması 
büyük bir haksızlık olur. O bakımdan derece; bil
hassa bilinerek konmuş bir husustur, mesela iki yıl
lık yüksek mektep mezunu onuncu derecenin ikinci 
kademesinden başlar; yani onuncu derecenin ikinci 
kademesinden başlar diye onun sekizinci derecenin 
ikinci kademesinden başlatılması diye bir şey yoktur. 
Derece bahis konusudur ve üniversite de başlatırken 
öyle başlatmıştır; bütün üniversitelerde öyle başla
tılmıştır, herkes iki üst derece almıştır, öğrenim du
rumlarına bakılmaksızın derecesinin üzerinde iki üst 
derece almıştır. Yani dokuzun üçünden başlamış olan 
bir doktor, 7'nin 3'ünden başlamamıştır. 9*dur, Tden 
başlamıştır ve bütün intibaklar böyle yapılmıştır. Bir 
ayrılık olmasın diye bu madde bu şekilde kesin ola
rak vazedilmiştir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN —- Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, çalışma süresi dolmuştur. Kanunun 

bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasını oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, teşekkür ederim. 

Geçici 4 üncü madde üzerinde soru sormak iste
yen sayın üye var mı efendim?.. Yok. Maddeyi oyla-
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rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Geçici 4 üncü madde kabul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 23. — Bu Kanunun 5 inci maddesi, ya

yımını izleyen aybaşında, diğer hükümleri 1 Ocak 
1984 tarihinde yürürlüğe girer. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
24 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 24. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üyemiz?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümet?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir efendim. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye 

var mı efendim?.. Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Tasarının tümü kabul 
edilmiştir. Hayırlı ve uğurlu olsun efendim. 

Sayın üyeler, günlük çalışma programı bitmiştir. 
Yarın 30 Ağustos Zafer Bayramıdır. Türk Milletine 
ve Türk Silahlı Kuvvetlerine hayırlı ve uğurlu olsun 
Bayram. 

Bu nedenle, 31 Ağustos 1983 Çarşamba günü sa
at 14.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum 
efendim. 

Kapanma Saati : 19.05 

K ^ •<«"• 





DANıŞMA MECLISI 
GÜNDEMI 

153 üncü BİRLEŞİM 

29 Ağustos 1983 Pazartesi 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU 
NUŞLARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) Olağanüstü Hail Kanunu Tasarısı ve Adalet 
Anayasa, Malî İşler, İktisadî İşler, Sağlık ve Sosyal İş
ler, Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler, 
Millî Eğitim, Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, 
Turizm ve Tanıtma ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/589) (S. Sayısı : 
484) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(2) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi 
Hakkında 2670 Sayılı Kanunun 44 üncü Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan Komisyonu Raporu. (1/733) (S. Sayısı : 535) 
(Dağıtma tarihi : 11.8.1983) 

(3) Türk Sivil Havacılık Kanunu Tasarısı ve 
Malî İşler, Adalet, Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri, 
Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve İskân, Turizm ve Ta
nıtma komisyonları raporları. (1/586) (S. Sayısı : 
470) (Dağıtma tarihi : 13.6.1983) 

(4) Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu 
Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu. (1/691) (S. Sayısı : 480) (Dağıt
ma tarihi : 23.6.1983) 

(5) ödemle Güçlüğü İçindte Bulunan Bankerlerin 
işlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile aynı Kararnamenin Değiştirilmesine ve 
Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair 
37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 48, 50,52 ve 53 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnameler ve Malî işler Komis
yonu Raporu. (1/129, 1/146, 1/187, 1/446, 1/457, 
1/466, 1/472, 1/487, 1/540, 1/577, 1/591, 1/611) (S. 
Sayısı : 530) (Dağıtma tarihi : 16.8.1983) 

<6) 13.6.1945 TarMi ve 4759 Sayılı iller Banka
sı Kanununun 3 üncü Maddesinin Değişik (A) Fık
rası ile 7 nci Maddesinin (B) Fıkrasının ve 14 üncü 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ye Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, 
Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. (1/736) (S. 
Sayısı : 540) (Dağıtma tarihi : 16.8.1983) 

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

(8) özel Eğitilme Muhtaç Çocuklar Kanunu Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal işler. Bütçe - Plan ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları. (1 /567) (S. Sayısı : 
350) (Dağıtma tarihi : 15.3.1983) 

(9) 8.7.1981 Tarihi ve 2487 Sayılı Toplu Konut 
Kanununun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/615) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(10) 3 Hazüran 1938 TariiMi ve 2423 Sayılı Ma
arif Vekâletine Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Ser
mayesi Hakkında Kanun ile Bu Kanunda Değişiklik 
Yapan 6 Temmuz 1962 Tarihli ve 69, 28 Aralık 1982 
Tarihli ve 2768 sayılı Kanunların Başlıklarında ve 
Metinlerinde Geçen Deyimlerin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu. (1/627) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1983) 

(11) Danışma Meclisi! Üyesi Erdoğan BAYIK'm 
Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Başbakanlık Tez
keresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve Adalet Karma 
Komisyonu Raporu. (3/391) (S. Sayısı 366) (Dağıtma 
tarihi 31.3.1983) 

(12) 29.5.1973 Tarih ve 1734 Sayılı Yem Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet, Tarım ve Orman, Köy tşleri ve 
Kooperatifler komisyonları raporları. (1/606) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 
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(13) 21.2.1967 Tarih ve 969 Sayılı Tarım Ba- ı 
kanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Ziraî Mü 
cadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı 
Kurum - Okul ve Kuruluşlara Döner Sermaye Veril
mesi Hakkında Kanunun Adının ve 1 inci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe 
Plan ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler 
komisyonları raporları. (1/594) (S. Sayısı : 369) (Da 
ğıtma tarihi : 31.3.1983) 

(14) Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının Si
linmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî işler ve 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/497) (S. Sa
yısı : 371) (Dağıtma tarihi : 7.4.1983) 

(15) Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri, Adalet ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (1/62) (S, Sayısı : 370) (Dağıt
ma tarihi : 8.4.1983) 

(16) 2.6.1941 Tarihi ve 4060 Sayılı Yüzde Deş 
Faizli Hazine Tahvilleri İhracına Dair Kanun ile Ek 
ve Değişikliklerinin Yürürlükten Kaldırılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Malî tşler Komisyonu Ra 
poru. (1/631) (S. Sayısı : 376) (Dağıtma tarihi 
12.4.1983) 

(17) Danışma Meclisli Üyesd Selçuk KANTARCI-
OĞLlPnun Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Baş 
bakanlık Tezkeresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/491) (S. Sayısı 377) 
(Dağıtma tarihi : 13.4.1983) 

(18) 26.10.1963 Tarih ve 357 Sayılı Askerî Hâ
kimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sinle ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine İliş
kin Kanun Tasarısı ile 26 Ekim 1983 Tarihli ve 357 
Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 2 nci Maddesi
nin Birinci Fıkrasının (D) Bendinin Değiştirilmesine 
tlişkip Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/593, 
1/618) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 15.4.1983) 

(19) 10.4.1967 Tarihli ve 852 Sayılı Başbakanlık 
Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkın 
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ru. (1/641) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 15.4.1983) 

(20) 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkımda Kanu
nun Ek Birinci Maddesine 17.3.1982 Tarih ve 2683 
Sayılı Kanunla Eklenen İkinci Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (1/645) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 
18.4.1983) 

(21) İpekböcekçü'liği Kanunu Tasarısı ve Adalet, 
Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ko
misyondan raporları. (1/580) (S. Sayısı : 389) (Dağıt
ma tarihi : 26.4.1983) 

(22) 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) 

(23) 17.7.1972 Tarihli ve 1612 Sayılı Yüksek As
kerî Şûra'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/676) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1983) 

(24) 29.6.1965 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) 

(25) 8.6.1949 Tarihi 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) 

(26) 9.5.1958 Tarihi ve 7116 Sayılı İmar ve İs
kân Bakanlığı Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Ka
nunun Ek 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan, Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporla
rı. (1/625) (S. Sayısı : 444) (Dağıtma tarihi : 3.6.1983) 

(27) 14.7.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devfet Me
murları Kanununa 1327 Sayılı Kanunla Eklenen ve 
1897 Sayılı Kanun ile Değiştirilen Ek 2 nci Madde
nin (c) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/664) 
(S. Sayısı : 464) (Dağıtma tarihi : 6.6.1983) 

(28) Türkiye'de öğrenim Gören Yabancı Uyruk
lu Öğrencilere İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu. (1/685) (S. Sayısı : 471) (Dağıt
ma tarihi : 9.6.1983) 

(29) Yatana D i Eğîtıim ve Öğretini Kanunu Ta
sarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) 
(S. Sayısı: 467) (Dağıtma tarihi: 13.6.1983) 



(30) 657 Sayılı Devlet Memerlaırı Kanununun 31 
inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri; 
Adalet komisyonları raporları. (1/649) (S. Sayısı: 468) 
Dağıtma tarihi: 13.6.1983) 

(31) 17.7.1964 Tarihi ve 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa İki Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu 
Raporu. (1/675) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 
13.6.1983) 

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

(33) Devlet Memurluğuna Girfrş Sınav Fonu. Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/650) (S. Sayısı : 481) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(34) 18 Ağustos 1981 Tarihi ve 2507 Sayılı De
nizcilik Yüksekokulu Kanununun Üçüncü Maddesi ile 
8 inci Maddesinin ikinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Millî Savun
ma, içişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/609) 
(S. Sayısı : 485) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(35) 5.1.1961 Tarih ve 222 Sayıdı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bazı Maddelerinin Kaldırılması ile Bu Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu. (1/681) (S. Sayısı : 486) 
(Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(36) 765 Sayılı Türik Ceza Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (1/700) (S. Sayısı : 482) 
(Dağıtma tarihi : 28.6.1983) 

X (37) Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya 
Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması
nın idarî Tatbikatına Ait Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/673) (S. Sayısı : 489) (Dağıtma tarihi : 28.6.1983) 

(38) Hizmet ve Seyis Erleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/703) (S. Sayısı : 488) (Dağıtma 
tarihi : 20.7.1983) 

(39) 23.4.1981 Tari'hlü ve 2543 Sayılı Yurt Dışın
da Görevli Personele Nakdî Tazminat Verilmesi ve 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun Birinci Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/684) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 
20.7.1983) 

X (40) Türkiye Cumıhuriyeti ile Tunus Cumhu
riyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî 
Kararların Tanınması ve Yerine Getirilmesine İlişkin 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/665) (S. Sayısı : 490) 
(Dağıtma tarihi : 21.7.1983) 

X (41) Türküye Cumhuriyeti Hükümeti lile İtalya 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz ve Hava Ta
şımacılığından Sağlanan Gelirlerin Çifte Vergilendiril
mesini önleme Anlaşmasının Onaylanmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişle
ri Komisyonu Raporu. (1/660) (S. Sayısı : 491) (Da
ğıtma tarihi : 21.7.1983) 

(42) 7 Aralık 1962 TarMıi ve 128 Sayılı Muvaz
zaf Subay ve Askerî Memurlara Verilecek Elbise ve 
Teçhizat Hakkında 4608 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 
Birinci Maddesine Bir (Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu. (1/689) (S. Sayısı : 495) (Dağıt
ma tarihi : 21.7.1983) 

(43) Topraiksu Genel Müdürlüğü Yatıranları 
Geri Ödeme Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan ve Ta
rım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler komis
yonları raporları. (1/677) (S. Sayısı : 496) (Dağıtma 
tarihi : 21.7.1983) 

(44) Danışana Meclisli Üyesi Abdullah Asım IG-
NEClLER'in Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve 
Adalet Karma Komisyonu Raporu. (3/578) (S. Sa
yısı : 497) (Dağıtma tarihi : 21.7.1983) 

X (45) Türkiye Cumhuriyeti ıile Avusturya 
Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Hakkında An
laşma ve Eki Nihaî Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/647) (S. Sayısı : 492) (Dağıtma tarihi : 22.7.1983) 

(46) 22.4.1341 Tarihli ve 657 Sayılı Harita Müdi-
riyeti Umumiyesi Kanununun Adının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/739) (S. Sayısı : 505) 
(Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(47) 4 Ocak 1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Silah
lı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Değişik 87 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 



ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/718) (S. Sayısı : 506) (Dağıtma tarihi : 
27.7.1983) 

(48) 21.6.1922 Tarihh' ve 1111 Sayılı Askerlik Ka
nununun Değişik 35 inci Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesine ilişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İç
işleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/694) (S. Sa
yısı : 508) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(49) Tahsil Edilmeyen Hazine Alacaklarının Si
linmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî İşler; Büt 
çe - Plan komisyonları raporları. (1/674) (S. Sayısı : 
509) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(50) 4.7.1972 Tarihli ve 1602 Sayılı Askerî Yük
sek İdare Mahkemesi Kanununun 82 nci Maddesinin 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/731) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma tarihi : 
27.7.1983) 

(51) Ya'bancı Deniz Kuruluşlarının Acentelik Hiz
metlerinin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Ta
nıtma Komisyonu Raporu. (1/692) (S. Sayısı : 511) 
(Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

X (52) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran 
İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştır
masına Dair 20 Ekim 1982 Tarihli Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komis
yonu Raporu. (1/720) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma 
tarihi : 27.7.1983) 

(53) Yaygın Eğitim Koordinasyon ve İşbirliği Ka
nunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. 
(1/705) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

"(54) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri 
ve Dışişleri; Bütçe - Plan komisyonları raporları. 
(1/723) (S. Sayısı : 515) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(55) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 100 üncü Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (1/662) (S. Sayısı : 516) (Dağıtma 
tarihi : 27.7.1983) 

(56) 19.3.1969 Tarihli ve 1136 Sayılı Avukatlık 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(1/682) (S. Sayısı : 519) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(57) MMî Savunma Yükümlülüğü Kanunu Tasarı
sı ve Adalet, Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/661) (S. Sayısı : 514) (Dağıt
ma tarihi : 2.8.1983) 

(58) Arıcılık Kanunu Tasarısı ve Adalet; Tarım 
ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler komisyonları 
raporları. (1/608) (S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 
2.8.1983) 

(59) Merkezî Nüfus İdaresi Sistemli Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet; Bütçe - Plan; Millî Savunma, 
Bçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/671) 
(S. Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi: 2.8.1983) 

(60) 1984 Yılı İçin Bür Geçiş Programı Hazırlan
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (1/738) (S. Sayısı : 526) (Dağıtma 
tarihi : 4.8.1983) 

(61) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Siayıiı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun Bazı Madde ve Fıkralarının De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (1/616) (S. Sayısı : 529) (Dağıt
ma tarihi : 4.8.1983) 

X (62) Türkiye Cumhuriyetti Hükümeti ile Ma
lezya Hükümeti Arasında Hava Ulaştırmasına Dair 13 
Mayıs 1983 Tarihli Anlaşmanın Onaylanmasının Uy* 
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/732) (S. Sayısı : 533) (Dağıtma tarihi : 11.8.1983) 

(63) Resmî Gazetede Yayımlanacak Olan Yönet
meliklere İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporu. (1/713) (S. Sayısı : 531) (Dağıtma ta
rihi : 15.8.1983) 

X (64) 18 Nisan 1961 Tarihli Diplomatik İliş
kiler Hakkında Viyana Sözleşmesine Katılmamızın Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/741) (S. Sayısı : 534) (Dağıtma tarihi : 15.8.1983) 

(65) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa 7.2.1969 Tarihli ve 1101 Sayılı 
Kanunla Eklenen Ek 5 inci Maddenin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/715) (S. Sa
yısı : 539) (Dağıtma tarihi : 15.8.1983) 

(66) İstanbul Belediyesi Havagazı İşletmesi Genel 
Müdürlüğünün, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Genel Müdürlüğüne Devrine Dair Ka-

(X) Açık Oylama 



nun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu. (1/730) (S. Sayısı : 542) (Dağıt
ma tarihi : 16.8.1983) 

(67) 15 Temmuz 1950 Tarih ve 5681 Sayılı Mat
baalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra

poru. (1/724) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi : 
17.8.1983) 

(68) Madalya ve Nişanlar Kanunu Tasarısı ve 
Adalet; Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri komis
yonları raporları. (1/708) (S. Sayısı : 546) (Dağıtma 
tarihi : 18.8.1983) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 480 

Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara 
ve Bunların Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Ta

sarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1 /691) 

I 

T, C, 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 9 Mayıs 1983 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı ıKK.T.D.181101-1281104254 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 19.4.1983 tarihinde ka
rarlaştırılan «Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Tarihi şan ve şereflerle dolu olan Milletimizi, uluslararası spor müsabakalarında başarı ile temsil eden, 
şampiyon olmak suretiyle bu şan ve şereflere yenilerini katan, şanlı bayrağımızın şampiyonluk gönderlerine çe
kilmesini ve Millî Marşımızın bütün dünya milletlerine spor alanlarında da diriletilmesini sağlayan şampiyon
luk kazanmış sporcularımızın belli bir dönemden sonra maddî bakımdan da değerlendirilmelerinin uygun ola
cağı, böyle bir değerlendirmenin aynı zamanda gençlerimizin spora ilgilerinin artmasını sağlayacağı ve bunun 
özendirici faktör teşkil edeceği kuşkusuzdur. 

Devletimizin kurucusu büyük önder Atatürk'ün spor ve sporcularla ilgili çeşitli görüş ve direktifleri ara
sında (Başarılı olmak için her türlü yardım dışında milletçe sporun mahiyeti ve kıymeti anlaşılmış olmak ve 
ona kalpten muhabbet göstermek ve onu vatanî vazife saymak gerekir.) (Türk sosyal bünyesinde spor hare
ketlerini düzenlemekle görevli olanlar Türk çocukları nın spor hayatını yükseltmeyi düşünmelidirler. Her çeşit 
spor faaliyetini Türk Gençliğinin millî terbiyesinin ana unsurlarından saymak gerekir. Bu işte hükümetin şim
diye kadar olduğundan daha çok ciddî ve dikkatli davranması lazımdır.) şeklindeki direktifleri sadece o za
manki hükümetler için değil günümüzde ve gelecekte de değerini, önemini ve geçerliliğini muhafaza etmek
tedir. 

Öte yandan sporcunun insan ve toplum yaşamındaki yeri her geçen gün biraz daha fazla değer kazan
makta ve Milletlerin ve yönetimlerin spora olan ilgileri bu değerle birlikte artmaktadır. 

Bilindiği gibi sporun, fertlerin ve özellikle gençlerin yetişmelerinde (ruh ve beden) gelişmelerinde büyük 
olumlu katkıları yanında, spor müsabakalarında elde edilen başarıların ve derecelerin etkili bir propaganda 
unsuru olarak Dünya Milletlerince kullanıldığı bilinen gerçeklerdendir. Dünya milletlerinin spora vermiş ol
dukları bu önem ve değer karşısında Uluslararası karşılaşmalarda ilk dereceleri elde edebilmek her geçen 
gün daha da zorlaşmıştır. Sporcunun büyük bir tutku ve azimle sürekli olarak çalışmasını ve vaktinin önemli 
bir kısmını spora adamasını zorunlu kılmaktadır. Özel yaşantısından ve iş gücünden fedakârlık ederek ken-
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dişini spora adayan vaktinin büyük bir kısmını spor çalışmalarına veren ve neticede Milletçe kıvanç duydu
ğumuz şampiyonluklar kazanan bu kişileri teşvik edici ve ilerdeki senelerde kendilerinin ve ailelerinin yaşan
tılarını teminat altına alacak tedbirlerin getirilmesinde ayrıca zorunluluk görülmektedir. Amatörlüğün bilinen 
beynelmilel kısıtlayıcı, sınırlandırıcı ve bağlayıcı kuralları ve ilkeleri karşısında görevlilerin rahat ve serbest 
hareket etmelerinin ancak bu suretle sağlanabilmesi gerekmektedir. 7 Kasım 1982 tarihli ve 2709 sayılı Tür-! 
kiye Cumhuriyeti Anayasasının sporun geliştirilmesi başlıklı 58 inci maddesinde (Devlet, her yaştaki Türk va-ı 
tandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder, dev-' 
let başarılı sporcuyu korur.) hükümleri yer almıştır. Kanun Tasarısı ile hem sporun kitlelere yayılmasında 
bir teşvik unsuru sağlanmış, hem de başarılı sporcunun korunmasına ilişkin Anayasa Hükmünün çeşitli uygu
lama yöntemlerinden birisi de bu şekil ve suretle yerine getirilmiş olacaktır. 

Eldeki verilere göre halen 21 Olimpiyat Şampiyonu, 13 Dünya Şampiyonu ve 9 Avrupa Şampiyonumuzun 
mevcut olduğu, bunlardan 6'sının vefat etmiş bulunduğu tespit edilmiştir. Kanun teklifinde verilmesi öngörülen 
miktarlara göre bunlara ödenek aylığın aylık tutarı 1,4 Milyon TL. civarındadır. Maddî bakımdan Dev
let Bütçesine pek de fazla bir yük getirmeyecek olan bu tasarı Kanunlaştığı takdirde manevî bakımdan geç de 
olsa milllî bir görevin yenine getirilmiş olmasının mutluluk ve huzurunu verecektir. 

Sunulan Kanun Tasarısı bu görüşler doğrultusunda hazırlanmış bir tasarı olup kanunlaşması halinde Türk 
Sporunun gelişmesinde, yaygınlaşmasında da olumlu katkıları olacağı şüphesizdir. 

MADDE GEREKÇELER t 

Madde 1. — Amaç maddesi olup ayrıntısı, Kanunun Genel Gerekçesinde belirtilmiştir. Kazanılması çok 
güç ve onur kazandıracak olan Dünya - Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonalarında şampiyonluk kazananların 
korunması vatandaşın ve öteki sporcuların spora özendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Madde 2. — Kapsam maddesidir. Kanunun, şampiyon sporculara ve ölümleri halinde dul ve yetimlerine 
aylık bağlanmasını ve bunun usul ve esaslarını düzenlendiğini belirtmektedir. 

Madde 3. — Bu madde ile amatör sporcuların bu vasıflarına halel gelmemesi için sporcuların 40 yaşlarını 
doldurdukları tarihten itibaren aylık almaya başlamaları öngörülmüş ve statü birliği sağlanabilmesi için va
tanî hizmet tertibinden aylık alanların durumu emsal alınmıştır. 

Madde 4. — Herhangi bir nedenle çalışma gücünün yüzde ötuzbeşini kaybeden Şampiyon Sporcunun bu 
durumda faal sporculuk yaşantısını sürdüremeyeceği dikkate alınarak 40 yaşını doldurması beklenmeden bu 
haktan yararlandırılması düşünülmüştür. Kaybedilen çalışma gücünün tespiti için uzun tecrübeden geçmiş ve 
kesinlik kazanmış bulunan TC. Emekli Sandığı Mevzuatının bu husustaki hükümleri esas alınmıştır. 

Madde 5. — Şampiyon Sporcunun herhangi bir yaşta ölümü halinde kendisinin bakmakla zorunlu olduğu 
ailesinin fakrü zarurete düşmemesi için bu aylıktan yararlanmaları uygun görülmüş bu madde ile bunun esas
ları ve şartları düzenlenmiştir. 

Geçici Madde — Bu Kanunun kabulünden önce bu Kanunda belirtilen şampiyonlukları kazanmış ve mille
tin kalbinde yer etmiş ve bir kısmı hayatta bir kısmı da ebediyete göçmüş olan Şampiyonların ailelerininde bu 
Kanunda belirtilen haklardan yararlanmaları için konulmuştur. 

Madde 6. — Yürürlük maddesidir. 

Madde 7. — Yürütme maddesidir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 480) 
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Millî Eğitim Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Millî Eğitim Komisyonu 
Esas No,. : 1/691 
Karar No. : 32 

7 Haziran 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık Bağlan
ması Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzda Gençlik ve Spor Bakanlığı temsilcisinin de katıldığı 
2.6.1983 günü görüşüldü. ' 

Bütçe - Plan Komisyonuna yazılan yazıya cevap gelmediği görüldü. 
1. Tasarının başlığındaki «Kazanmış» kelimesi yerine geçici maddeye uygunluk sağlaması bakımından 

«Kazanan» kelimesi konulması uygun görüldü. 
2. Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
3. Tasarının 2 nci maddesinin ikinci satırındaki «şampiyonlarında» kelimesinden sonra «memleketi

mizi temsilen» ifadesi eklenmesi uygun görüldü. 
4. Tasarının üçüncü maddedeki «numaralı» kelimesi yerine «sayılın) kelimesinin konulması kabul edildi. 
5. Tasarının dördüncü maddesindeki «saptanmasında» kelimesi yerine «tespit edilmesinde» ifadesi kul

lanıldı ve beşinci maddenin başlığı ile birinci fıkrası yeniden düzenlendi. 
6. Geçici madde ile Yürürlük ve Yürütme maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edildi. 
Raporumuz gereği için saygı ile Başkanlığa sunulur. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Başkan 

Mahir CANOVA 
BaşikSanvekili 

Adnan OREL 
Üye 

(Bu Raporda Sözcü) 

Zeki YILDIRIM 
Katip 

Ethem AYAN 
Üye 

Halil AKAYDIN 
Üye 

İhsan GÖKSEL 
Üye 

Nihat KUBİLAY 
Üye 

M. Utkan KOCAT ÜRK 
Üye 

Muzaffer ENDER 
Sözcü 

İmzada Bulunamadı 

Nermin ÖZTUŞ 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 480) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Türk vatandaşlarının spora özendirilmesi; Uluslararası düzeyde üstün 
başarı kazanan Türk sporcularına şeref aylığı verilmesi ve ölümleri halinde aile fertlerine aylık bağlanması
dır. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun; büyüklerarası olimpiyat oyunlarında, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında 
ferdî veya takım halinde şampiyonluk kazanan amatör Türk sporcularına şeref aylığı verilmesinde bunların 
ölümleri halinde aile fertlerine aylık bağlanmasında uygulanacak usul ve esasları gösteren hükümleri kapsar. 

Şeref aylığı ve ayitk bağlanması 

MADDE 3. — Bu Kanun kapsamına giren sporculara, kırk yaşını doldurdukları tarihte başlamak üzere 
şeref aylığı; bunların ölümleri halinde, 5 inci maddedeki şartları haiz olmaları kaydıyla aile fertlerine, 
«15.6.1978 tarih ve 2150 numaralı Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Alanların Aylıklarının Yükseltilmesi Hak
kında Kanun» hükümlerine göre aylık bağlanır ve ödenir. 

Daha önce aylık bağlanması 

MADDE 4. — Şampiyon sporcunun kırk yaşını doldurmadan önce çalışma gücünün yüzde otuzbeşini kay
betmesi halinde aylık, bu durumun meydana geldiği tarihten itibaren bağlanır. Kaybedilen çalışma gücünün 
saptanmasında T.C. Emekli Sandığı Kanununun malullük hükümleri uygulanır. 

Ölüm 

MADDE 5. — Şampiyon sporcuların ölümleri halinde, muhtaç olmaları kaydıyla ölüm tarihini izleyen 
aybaşından başlamak üzere; 

a) Evlenmemiş karısına yaşadığı sürece, 
b) 18 yaşını bitirmemiş veya ortaöğretime devamıetmekte ise 20, yüksek öğretime devam etmekte ise 

25 yaşını doldurmamış erkek çocuklarına bu durumları süresince, 
c) Evli bulunmayan kız çocuklarına evleninceye kadar devam etmek üzere, 
d) 65 yaşını doldurmuş babasına veya dul anasına, 
Aylık bağlanır. 

Kanundan yararlanacaklar 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yayımlanmasından önce bu Kanunda belirtilen şampiyonlukları kazan
mış olan şampiyonlar ile, ölmüş olanların beşinci maddede belirtilen aileleri dle bu Kanunda verilen haklardan 
yararlanırlar. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 480) 



MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

«Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanan Sporculara ve Bunlann Ailelerine Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanun Tasarısı» 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun; büyüklerarası olimpiyat oyunlarında, Dünya ve Avrupa şampiyonlarında mem
leketimizi temsilen ferdî veya takım halinde şampiyonluk kazanan amatör Türk sporcularına şeref aylığı veril
mesinden, bunların ölümleri halinde aile fertlerine aylık bağlanmasında uygulanacak usul ve esasları gösteren 
hükümleri 'kapsar. 

Şeref aylığı ve ayltk bağlanması 

MADDE 3. — Bu Kanun kapsamına giren sporculara, kırk yaşını doldurdukları tarihte başlamak üzere 
şeref aylığı; bunların ölümleri halinde, 5 inci maddedeki şartları haiz olmaları kaydıyla aile fertlerine, 
«15.6.1978 tarih ve 2150 sayılı Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık Alanların Aylıklarının Yükseltilmesi Hak
kında Kanun» hükümlerine göre aylık bağlanır ve ödenir. 

Daha önce aylık bağlanması 

MADDE 4. — Şampiyon sporcunun kırk yaşını doldurmadan önce çalışma gücünün yüzde otuzbeşini kay
betmesi halinde aylık, bu durumun meydana geldiği tarihten itibaren bağlanır. Kaybedilen çalışma gücünün 
tespit edilmesinde T.C. Emekli Sandığı Kanununun malullük hükümleri uygulanır. 

Ölüm halinde ayltk bağlanması 

MADDE 5. — Şampiyon sporcuların ölümleri halinde, ölüm tarihini İzleyen aybaşından başlamak üzere 
ve muhtaç olmaları kaydıyla : 

a) Evlenmemiş karısına yaşadığı sürece, 
b) 18 yaşını bitirmemiş veya ortaöğretime devan etmekte ise 20, yüksek öğretime devam etmekte ise 25 

yaşını doldurmamış erkek çocuklarına bu durumları süresince, 
c) Evli bulunmayan kız çocuklarına evleninceye kadar devam etmek üzere, 
d) 65 yaşını doldurmuş babasına veya dul anasına, 
Aylık bağlanır. 

GEÇİCİ MADDE — Tasarının Geçici maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Yürürlük 

MADDE 6. — 'Bu Kanun, yayımını izleyen aybaşından geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
5., Ulusu 

Devlet Bakanı 

19.4.1983 

Başbakan Yardımcısı 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasin 

Dışişleri Bakam 
/.: Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Taınm ve Orman Bakanı 
Prof, Dr. S. Özbek 

Devlet Bakanı 
Prof, Dr. 1. Özttak 

Adalet Bakam 
R, Bayazıt 

Maliye Bakam 
A. B. Kafaoğlu 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakam 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. A. Bozer 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakam 
Prof, Dr. M. Aysan 

Çatışma Bakanı 
Prof. Dr, T. Esener 

Sanayi ve Tek. Bakam Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
M, Turgut F. İlkel 

Kültür ve Turizm Bakanı imar ve iskân Bakam Köy iş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakam 
İ. Evliyaoğlu Prof. Dr,: A. Samsunlu M. R, Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S, Side 
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(Milli Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

I I ^ « » • • 

s 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 548 

Yükseköğretim Personel Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan; Millî 
Eğitim Komisyonları Raporları. (1/743) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 7 Temmuz 1983 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1531/05250 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 21.6.1983 tarihinde ka
rarlaştırılan «Yükseköğretim Personel Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

25.6.1973 gün ve 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun; unvan ve görevlendirme şekillerinde deği
şiklikler getiren ve Üniversitelerin kuruluş ve kadro kanunlarını yürürlükten kaldıran 4.11.1981 gün ve 2547 
sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, yeniden düzenlenmesi gereği ortaya çıkmışta-. Söz konusu Kanun, 
yükseköğretim kurumlarının çalışma ve yönetim şekillerini yeni esaslara bağlamış ve akademik unvanları yeni 
bir düzenlemeye tabi tutmuştur. Son yıllarda Devlet Memurları Kanununda yapılan değişiklikler ile mevzuatı
mıza Özel Hizmet Tazminatı getirilmiş ve başta öğretmenler olmak üzere geniş bir memur kesimi ek gös
tergeden yararlandırılmıştır. Gerek bu gelişmeler, gerekse 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu Karar
namenin değiştirilerek kabulüne ilişkin 28.3.1983 tarih ve 2809 sayılı Kanun ile üniversitelere bağlanan yüksek
okullarda görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi öğretmenlere tanınan maddî imkânlar, üniver
site öğretim üye ve yardımcılarının özlük haklarının yeniden düzenlenmesini zorunlu kılmıştır. Öte yandan; 
söz konusu değişikliklerle beraber, yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üye ve yardımcılarına mevcut 
kanuna göre değişik kalemler altında yapılan ödemelerde zaman zaman tereddütler baş göstermiş ve bu yön
den Kanunun uygulanabilirliği zorlaşmıştır. Tasarı bu zorunluluklar nedeniyle hazırlanıp sunulmuş bulunmak
tadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 25.6.1973 gün ve 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununa paralel olarak kapsam maddesi 
düzenlenmiştir. 

Madde 2. —»Bu maddede; 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununda iki ayrı maddede düzenlenen öğ
retim üyeleri ve öğretim yardımcıları unvanları ile bunların başlangıç dereceleri ve yükselebilecekleri derece
ler, tek bir maddenin iki ayrı fıkrası içinde düzenlenmiştir. Madde düzenlenirken, 2547 sayılı Kanundaki un
vanlar esas alınmış, öğretim üyelerinin başlangıç dereceleri ile yükselebilecekleri dereceler (a) fıkrasında, öğre
tim yardımcılarınınki de (b) fıkrasında gösterilmiştir. Doçentlerin başlangıç derecesi, bu düzenleme ile bir 
derece artırılarak üçüncü derecenin birinci kademesine getirilmiş, yardımcı doçentlerin başlangıç derecesi ise, 
beşinci derecenin birinci kademesi alarak belirlenmiştir, öte yandan; öğretim yardımcısı sınıfına giren eleman
lar ayrı ayrı sayılmış ve bunların başlangıç dereceleri için tek bir kriter esas alınmıştır. Buna göre; öğre
tim yardımcılarının giriş dereceleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun «Ortak Hükümleri» ile geti-
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rilen kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümler hariç, Devlet Memurları Kanunu hükümleri 
uyarınca öğrenim niteliği ve süresine göre tespit edilecek kazanılmış hak aylık derece ye kademelerine iki de
rece eklenmek suretiyle belirlenecektir. 

Maddenin son fıkrasında belirtildiği gibi öğretim yardımcılarının kazanılmış hak aylıkları, aynı fıkrada 
gösterilen koşullarla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre belirlenecek, ancak kendilerine iki üst de
receden aylık ödenebilecektir. 

Madde 3. — Üçüncü maddede; ikinci madde ile tespit edilen görev aylıklarının, bir yandan kazanılmış 
hak teşkil etmeyip sadece aylık ödemelere esas alınacağı, öte yandan da bu aylıkların ilgililerin bu Kanun 
kapsamından çıkmaları halinde dikkate alınmayacağı ifade edilmiştir. Ayrıca; bu kadrolara atanmadan önceki 
kazanılmış hak aylık dereceleri atandıkları tarihte bu unvanlar için öngörülen giriş dereceleri ya da yükse
lebilecekleri derecenin üzerinde olanlar ile bu kadrolara derece yükselmesi suretiyle ulaşanlardan 657 sayılı 
Kanunun değişik 161 inci maddesi uyarınca kazanılmış hak aylıkları başlangıç derecelerinin ileri kademeleri
ne gelenlerin hakları korunmuş ve bu durumda olanlara kazanılmış hak aylıkları üzerinden aylık ödenmesi ve 
başarılı geçen hizmet sürelerinin de kazanılmış hak aylık derecelerinde kademe ilerlemesi yaptırılmak suretiy
le değerlendirilmesi hüküm altına alınmıştır. Buna göre örneğin kazanılmış hak aylığı 3 üncü derecenin 5 inci 
kademesinde bulunan bir yardımcı doçent, doçentliğe atandığında 3 üncü derecenin 1 inci kademe aylığını 
almayacak, diğer şartların da varlığı halinde kazanılmış ha'k aylığı 2 inci dereceye yükseltilerek aylığı, bu dere
cenin ilgili kademesi üzerinden ödenebilecektir. 

Madde 4. — Bu maddede; üniversite öğretim üye ve yardımcılarının aylıklarının hesaplanmasında, Dev
let Memurlarının aylıklarına esas olan gösterge tablosu ve katsayının esas alınacağı ifade edikdikten sonra, 
hangi unvanlara ayrıca ne miktarda ek gösterge verileceği belirtilmiştir. Bu düzenleme ile; Profesörlük kad
rosuna atananlara verilecek ek gösterge rakaım 600 olarak aynen muhafaza edilmiş doçentlik kadrosuna 
atanacaklara verilecek ek göstergeler 400'den 500'e yükseltilmiştir. Yardımcı doçentlik kadrosuna atana
caklara verilecek ek göstergeler 400 olarak belirlenmiş, öğretim yardımcılarından; 1 inci dereceden aylık 
alanlar için 400, ikinci dereceden aylık alanlar için 300 ve diğerleri için de 200 olarak tespit edilmiştir. Böy
lece profesör, 'doçent ve yardımcı doçentler için öngörülen ek göstergeden yararlanılabilmesi için ilgililerin 
bu unvanlı kadrolara atanmaları gerekmekte, öğretim yardımcılarının ek göstergeleri ise aylık almakta ol
dukları derecelere bağlanmaktadır. 

MADDE 5. — Yükseköğrenimini tamamladıktan sonra, 'hizmete girmeden önce veya hizmet sırasında 
yüksek lisans veya yükseköğrenim üstü uzmanlık öğretimi görenlere bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık 
belgesi alanlarla diğer öğrenim dallarında doktora yapanlara bir 'derece yükselmesi uygulanmasına ilişkin 
1765 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü aynen muhafaza edilmek suretiyle bu bilim
sel aşamalardan geçilmesi teşvik edilmiştir. 

Mad'de 6. — Bu madde ile 1765 sayılı Kanunda bulunmayan yeni bir hüküm getirilmiştir. Madde hük
müne göre; öğretim elemanları, durumlarına uygun boş kadro bulunmaması halinde, en çok iki üst veya 
iki alt derecedeki ve aynı akademik unvandaki kadrolar karşılık gösterilmek ve unvanları itibariyle yükse
lebilecekleri dereceyi aşmamak kaydıyla, alabilecekleri derecelere atanabilecekler veya yükseltilebileceklerdir. 
Ancak karşılık gösterilen kadrolar ödemelere esas alınmayacak ilgililer durumları itibarüyle kanunun genel 
hükümlerine göre belirlenen aylıkları almaya devam edeceklerdir. 

Böylece, 2547 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce çeşitli üniversitelerin kadro kanunlarında yer 
alan bu konudaki değişik hükümler birleştirilerek kadrosuzluk nedeniyle derece yükselmesi yapmamaktan 
ötürü doğabilecek kayıplar, yeni bir yasal düzenlemeye gerek kalmadan yükeeköğretim kurumlarının bünye
leri içinde büyük Ölçüde »giderilebilecektir. 

Madde 7. — öğretim üyeleri 'ile öğretim yardımcılarının ;derece yükselmelerine ilişkin şartlar bu mad
de 'içerisinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre derece yükselmesi yapabilmek için; ilgililerin yükselebile
cekleri derecede aynı unvanlı boş bir kadronun bulunması, dereceleri içinde en az üç yıl bulunmuş ve bu 
derecenin üçüncü kademe aylığını bir yıl fiilen alimış olmaları ve bu süre içindeki sicillerinin de olumlu ol
ması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Madde hükmünün başlangıcında, «6 ncı madde hükümleri saklı 
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kalmak üzere» denilmek suretiyle yükselinebilecek derecede 'boş kadro olmasa da aynı unvanlı bir başka 
kadronun karşılık gösterilerek derece yükselmesi yaptırılabilmesi mümkün kılınmıştır. 

'Madde düzenlenirken, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki derece yükselmesine ilişkin madde 
hükmüyle paralellik sağlanmıştır. 

Madde 8. — öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarının, kademe ilerlemeleri de, 'bu madde içerisinde 
düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre; ilgililerin kademe ilerlemesi yapabilmeleri, bulundukları kademede 
en az bir yıl çalışmış olmalarına, olumlu sicil almalarına ve aynı derecede ilerlenebileeek bir kademenin 
bulunmasına 'bağlanmıştır. 

Maddenin ikindi fıkrasında da, bu ilerlemenin hak kazanılan tarihten itibaren geçerli olduğu ayrıca 'hü
küm altına alınmıştır. 

Madde 9. — Madde hükmü 'ile; 7 inci ve 8 inci madde esaslarına göre yapılacak derece ve kademe 
ilerlemelerine ilişkin onay makamının üniversite rektörü olacağı ifade edilmiştir. 

Madde 10. — üniversite öğretim üye ve yardımcılarının 657 sayılı Devlet 'Memurları Kanununun deği
şik 187-213 üncü maddeleri ile düzenlenen sosyal hak ve yardımlarından ayrıca yararlanacakları, söz konu
su madde hükümlerine atıf yapılmak suretiyle bu madde içerisinde düzenlenmiştir. 

Madde 11. — Ek ders ücretlerine ilişkin esaslar <bu madde içerisinde düzenlenmiştir. Madde hükmüne 
göre, üniversite öğretim üye ve yardımcılarının ders yüklerinin yükseköğretim kurulu tarafından belirlene
ceği ifade edilerek, bu ders yüklerinin üzerinde ders veren öğretim elemanlarına ek ders ücreti ödeneceği hük
me bağlanmıştır. Maddenin ikinci fıkrasında; unvanları tasarının ikinci maddesinde belirtilen öğretim üye 
ve yardımcılarına, bu unvanlar itibariyle uygulanacak katsayılar bir tablo hallinde gösterilmektedir. Tablo 
düzenlenirken günün ekonomik şartları da göz önüne alınmış ve yürüdükteki gösterge rakamları yükseltil
miştir. 

Ek ders saat ücreti, tespit edilen 'bu göstergelerin Devlet Memurları Kanununa göre aylıklar için belir
lenen katsayı ile çarpımından oluşacaktır. 

Yükseköğretim Kurumlarında kadrolu eleman olarak çalışmayan fakat lbu kurumlarda kendilerine ihti
yaç olan personelin bu görevleri yüklenmelerini sağlayabilmek için, tabloda belirtilen ek ders göstergesinin 
% 50 fazlasının uygulanması öngörülmüştür. 

Madde 12. — Madde hükmü ile, öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarına daha önce «tş Güçlüğü, 
iş Riski, Teminindeki Güçlük Zammı ile Tam Gün ödeneği» olarak iki ayrı kalem halinde yapılan öde
meler, bu madde ile «Üniversite Ödeneği» adı altında aylıkların (ek gösterge dahil) belli bir yüzdesi şeklin
de ve mevcut oranların artırılması suretiyle yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre; alınan aylıklar 
esas alınmak suretiyle öğretim üyelerine tou aylıkların % 85'i, öğretim görevlilerine % 60'ı, öğretim yardım
cılarına % 45'i 'her ay ayrıca üniversite ödeneği olarak ödenecektir. Üniversitelerde tam gün çalışmayı 
teşvik amacıyla, bu ödemelerin kısmî statüde görev yapanlara ödenmeyeceği ayrıca hükme bağlanmıştır. 

Madde 13. — İdarî görev yapanlara yapılacak ödemeler; «İdarî Görev ödeneği» başlığı altında ve ayrı 
bir madde halinde yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre; rektörlere ek gösterge daihil olmakta ol
dukları aylıklarının % 30'u, rektör yardımcıları ve dekanlara % 15'i, dekan yardımcıları, enstitü ve yüksek
okul müdürleri ile 'bölüm başkanlarına % 10'u, enstitü müdür yardımcıları ile yüksekokul müdür yardım
cılarına da % 5'i idarî Görev ödeneği olarak ayrıca ödenecektir. Birden fazla idarî görevi olanlara ise, 
bu ödeneklerden ancak en yüksek olanı ödenecektir, öte yandan, 'bu Kanuna tabi olmayan kişiler esasın
dan tayin olunacak rektörlere, bu görevleri dolayısıyla 657 sayılı Kanuna göre birinci derecede memur son 
kademe aiylığı (ek gösterge dahil) ile bunun bir katı ka'dar ek ödemede bulunulacağı ve bu durumdakilerin 
ayrıca Kanunları 11 inci maddesindeki haklardan yararlanacakları da hükme «bağlanmıştır. Bunlardan emekli 
iken atananlar emekli aylıklarını almaya devam edecekler, diğerleri ise 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanunu hükümleri ile ilgilendirileceklerdir. 

Madde 14. — Yeni kurulan ya da daha önce kurulmuş olmasına rağmen gelişmesinde güçlük çekilen 
yükseköğretim kurumlarının yeterli öğretim elemanı sağlanamayan Fakülte, ana bilim, ana sanat, bilim 
ve sanat dallarında görevli öğretim elemanlarına, bu yükseköğretim kurumlarında görev almalarını teşvik 
etmek için aylıklarının (Ek gösterge dahil) % 20'sine kadar Geliştirme ödeneği verilmesi öngörülmekte
dir. 
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Yürürlükteki Kuruluş ve Gelişme Güçlüğü ödeneği uygulanmasında olduğu gibi kapsama alman yük
seköğretim 'kurumunda görevli tüm öğretim üye ve yardımcıları bu ödenekten yararlandırılmamış; yalnız
ca gelişmesinde güçlük çekilen yükseköğretim kurumlarının ancalk yeterli öğretim elemanı sağlanamayan 
bilim ve sanat dallarında görevli öğretim elemanlarının Geliştirme ödeneğinden yararlandırılması benimsen
miştir. Böylelikle eğitimin bilim ve sanat dalları itibariyle geliştirilmesi mümkün olabilecektir. 

Yükseköğretim kurumları itibariyle geliştirme ödeneği verilecek 'bilim dalları ile bu ödenekten yararlan
dırma süreleri Yükseköğretim Kurulunun Millî Eğitim Bakanlığına yapacağı öneri üzerine Bakanlar Kuru
lunca tespit edilecektir. 

Madde 15. — Yükseköğretim 'kurumlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik ek geçici 16 
ncı maddesinde unvanları belirtilen personelinin, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile sözleşmeli olarak istih
dam edilme olanağı getirilmiştir. Bu elemanlarla ilgili sözleşme esas ve ücretleri ile bunların yararlanabile
cekleri sosyal yardımlar Yükseköğretim Kurulunun önerisi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Bakan
lar Kurıilunca tespit edilecektir. 

Madde 16. — Sözleşmeli olarak çalıştırılacak yabancı öğretim elemanlarına verilecek ücret, Bakanlar Ku
rulunca belirlenecek esaslara göre Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit olunacaktır. 

Madde 17. — Bu madde ile; 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununa göre emekli olmuş öğretim elemanları ile uzmanların; Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek üc
ret karşılığında sözleşmeli olarak yükseköğretim kurumlarında çalıştırılabilmelerine imkân tanınmıştır. 

öğretim elemanı İhtiyacı ve yaş kaydı nedeniyle emekliye ayrılmış ancak hizmetlerine ihtiyaç duyulan 
öğretim elemanlarının da durumu dikkate alınarak sözleşmeli personel için yaş kaydı konmamıştır. 

Madde 18 — Bu kanun hükümlerinin, 7163 «ayılı Kanunla kurulan Türkiye ve Orta Doğu Amme İda
resi Enstitüsü kadrosunda çalışan akademik personele de uygulanacağı belirtilmektedir. 

Madde 19. — Bu Kanun hükümlerinin yeterli olmaması halinde, uygulama da ortaya çıkabilecek boş
luk ve tereddütlere meydan vermemek bakımından, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 'ile 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. 

Madde 20. — 25.6.1973 tarih ve 1765 sayılı Üniversite Personel Kanunu ile bu Kanunu değiştiren di
ğer Kanun hükümleri yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Geçici Madde 1. — 28.3.1983 tarih ve 2809 sayılı Kanunun Geçici 3 üncü maddesinde, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa tabi öğrenmenlerden yükseköğretim kurumlarına bağlanan yüksekokullarda gö
revli olanların öğretim görevlisi olarak çalıştırılmaları öngörülmüş, bunlardan yükseköğretim kurumlarında 
istihdamına ihtiyaç duyulanların kadro unvanlarının 1.8.1983 tarihi itibariyle öğretim görevlisi» olarak de
ğiştirilmiş sayılacağı belirtilmiştir. Madde ile bu personelin intibakı sağlanmaktadır. 

Geçici Madde 2. — 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun değişik 16 ncı maddesi uyarınca öden
mekte olan % 40 oranındaki İş Güçlüğü, İş Riski ve Teminindeki Güçlük Zammı ile yine % 40 oranın
daki Tam Gün Ödeneği kaldırılmış ve bunların yerine 12 inci madde ile Üniversite ödeneği getirilmiştir. 
Bu ödenek, öğretim yardımcılarına % 45 oranında ödeneceğinden, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ge
çici maddeleri uyarınca % 40 oranındaki sözkonusu her iki ödemeden yararlanmakta bulunan öğretim yar
dımcılarının bu gelirlerinde bir azalma olmaması sağlanmış'tır. Buna göre 'ilgililere ödenecek Üniversite 
Ödeneğinin net tutarı, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte almakta oldukları İş Güçlüğü, İş Riski ve Temi
nindeki Güçlük Zammı ile Tam Gün Ödeneğinin net tutarlarından az ise aradaki fark, bu farklılık gideri
linceye kadar hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenecektir. 

Geçici Madde 3. — Ek göstergeler yeni bir esasa bağlandığından bu düzenlemeden dolayı öğretim yar
dımcılarının bir kaylba, uğramaları önlenilmektedir. 

Geçici Madde 4. -r- öğretim elemanlarının unvanlar itibariyle başlangıç ve yükselebilecekleri dereceler 
yeniden belirlendiğinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında görevli olup bu 
Kanun kapsamına giren personel için genel bir intibak getirilmektedir. 

Madde 22. — Kanunun yürürlük tarihini göstermektedir. 
Madde 23. — Kanunu Bakanlar Kurulunun yürüteceği belirtilmektedir. 
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MiUİ Eğitim Komisyonu 
TC 

Danışma Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 18 Temmuz 1983 

Esas No. : 1/743 
Z. 538 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Yükseköğretim Personel Kanunu Tasa
rısı» ndan ilişik olarak sunulmuştur. 

Danışma Meclisi İçtüzüğünün 33-36 ncı maddeleri uyarınca Komisyon görüşünüzün bildirilmesini saygı
larımla rica ederim. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Millî Eğitim Komisyonu Başkanı 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 
TC 

Danışma Meclisi 
Bütçe - Plan Komisyonu 10 Ağustos 1983 

Esas No. : 1/743 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 18.7.1983 günlü ve 1/743 sayılı yazınız. 
İlgi yazınızla, Komisyonumuzun görüşüne ihtiyaç duyulduğu belirtilen «Yükseköğretim Personel Kanunu 

Tasarısı» ve gerekçesi, Komisyonumuzun 10.8.1983 günlü 85 inci birleşiminde Hükümet temsilcilerinin de ka
tılmasıyla görüşülmüştür. 

Tasarının maddeleri üzerinde yapılan görüşmelerde; 
1. «Haklardan Yararlanma» başlığı altında yer alan 10 uncu maddenin sonuna, maddeye, sosyal hak ve 

yardımlardan faydalanamayan Yükseköğretim Kurulu Üyelerini de dahil etmek için, «Yükseköğretim Kurulu 
Üyelerinden, T.C. Emekli Sandığı ile Sosyal Sigortalar Kurumunca sağlanan haklardan yararlanamayanlara, bu 
sosyal haklar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki esaslar dahilinde ödenir.» fıkrasının eklenmesi, 

2. Öğretim elemanlarının ek ders ücretlerini belirleyen 11 inci maddede, öğretim elemanlarının ek ders 
gösterge rakamlarının Profesör için 24, Doçent için 20, Yardımcı Doçent için 16 ve Öğretim Görevlisi ile 
Okutman için 14 olarak yeniden düzenlenmesi, 

3. «Üniversite Ödeneği» başlığı altında yer alan 12 nci maddenin, «Öğretim Üyelerine almakta oldukları 
aylık tutarının (ek gösterge dahil) % 100'ü, öğretim Görevlilerine % 75'i, Öğretim Yardımcılarına % 60'ı, 
her ay Üniversite ödeneği olarak ayrıca ödenir. Bu ödenek kısmî statüde görev yapanlara ödenmez.» şeklinde 
yeniden düzenlenmesi, 

4. 13 üncü maddede yer alan İdarî Görev Ödeneklerinin Rektörler için % 50, Rektör Yardımcıları ve 
Dekanlar için % 30, Dekan Yardımcıları, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri, Konservatuvsar Müdürleri ve 
Yardımcıları ile Bölüm Başkanları için % 20, Enstitü Müdür Yardımcıları ile Yüksekokul Müdür Yardım
cıları için % 10 oranlarında değiştirilerek benimsenmesi, 

5. 17 nci maddenin 1 inci fıkrasının son cümlesinin, ödenecek ücretlere bir kıstas getirmek amacıyla, 
«Bu gibilere ödenecek ücret, Bakanlar Kurulunca tespit edilecek tavanı aşmamak üzere Yükseköğretim Kurulu 
tarafından yayımlanacak yönetmelikle belirlenir.» şeklinde değiştirilmesi, 
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6. 18 inci maddede sayılan diğer kurum mensupları arasına «Öğretim Görevlileri ile Okutmanlar» in 
ilave edilmesi, yine aynı maddenin sonuna «Enstitüde bu Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen esaslara göre 
Emekli öğretim elemanları sözleşmeyle çalıştırılabilir.» şeklinde bir fıkranın eklenmesi, 

7. Tasarıda konu edilmeyen; 
a) Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve Üniversitelerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi ola

rak görev yapan Genel Sekreterler, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Daire Başkan Yardımcıları 
ve Hukuk Müşavirlerine, almakta oldukları yan ödeme, Özel Hizmet Tazminatı ve diğer e'k ödemelerine halel 
gelmemek şartıyla aylıklarının % 20'si oranında tazminat ödenmesini ve, 

b) 2547 sayılı Kanunun Geçici 26 ncı maddesinde yer alan lojmanlar sağlanıncaya kadar, Yükseköğretim 
Kurulu tarafından saptanacak, gelişmekte olan veya ihtiyaç içinde bulunan yörelerde sürekli görev yapan Öğ
retim Üyelerine (ek gösterge dahil) aylıklarının % 20'si oranında konut tazminatı ödenmesini, 

Öngören yeni bir maddenin tasarıya ilavesinin Komisyonunuza tavsiye edilmesi, 
8. Diğer maddelerin Hükümetten geldiği şekilde aynen benimsenmesi, 
Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 
Bilgilerinize arz ederiz. 

Tandoğan TOKGÖZ 
Başkan 

Bahtiyar UZUN OĞLU 
Kâtip 

M. Nedim BİLGİÇ 
Üye 

Ayhan FİRAT 
Üye 

Hayati GÜRTAN 
Üye 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

Salih Necdet ÖZDOĞAN 
Üye 

İbrahim ŞENOCAK 
Üye 

Türe TUNÇBAY 
Üye 

Orhan BAYSAL 
Başkanvekili 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Üye 

Recai DİNÇER 
Üye 

Abdurrahman Ali GİRMEN 
Üye 

S. Sırrı KIRCALI 
Üye 

Söz hakkım saklıdır 

Ertuğnul Zekâi ÖKTE 
Üye 

İmzada bulunamadı 

Evliya PARLAK 
Üye 

Söz hakkım saklıdır 

Turgut TAN 
Üye 

İmzada bulunamadı 

Cahit TUTUM 
Üye 

Cemil ÇAKMAKLI 
Sözcü 

Muhsin Zekâi BAYER 
Üye 

Söz hakkım saklıdır 

Ahmet Senvar DOĞU 
Üye 

Özer GÜRBÜZ 
Üye 

Turgut KUNTER 
Üye 

Tülay ÖNEY 
Üye 

Muzaffer SAĞIŞMAN 
Üye 

Söz hakkım saklıdır 

M. Ali Öztürk TEKELİ 
Üye 

Şadan TUZCU 
Üye 
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18 Ağustos 1983 

Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
TC 

Danışma Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. : 1/743 
Karar No. : 40 Z-537 

DANIŞMA MECLlSt BAŞKANLIĞINA 

Yükseköğretim Personel Kanunu Tasarısı, 18.8.1983 tarihinde Yüksek öğretim Kurulu, Millî Eğitim Ba
kanlığı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesi temsilcilerinin de katıldığı 53 üncü Birleşimde Komis
yonumuzda görüşülmüştür. 

L Tasarının «Amaç» maddesi olmadığından yeni den «Amaç» maddesi düzenlenmiştir. 
2. Tasarının birinci maddesi ikinci madde olarak yeniden, üçünjpü maddesi dördüncü madde olarak dü

zeltme ile, dördüncü maddesi beşinci, beşinci maddesi altıncı, altıncı maddesi yedinci, yedinci maddesi seki
zinci, sekizinci maddesi dokuzuncu, dokuzuncu maddesi onuncu, onuncu maddesi onbirinci, onbirinci mad
desi onikinci, onikinci maddesi onüçüncü, onüçüncü maddesi ondördüncü, ondördüncü maddesi onbeşinci 
onbeşinci maddesi onaltmcı, onaltmcı maddesi onyedinci, onyedinci maddesi onsekizinci madde olarak yeniden 
düzenlenmiştir. 

3. Yeni bir ondoküzuncu madde ilave edilmiştir. 
4. Onsekizinci madde yirminci madde olarak değiştirilerek, ondoküzuncu madde yirmibir, yirminci 

madde yirmiikinci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
5. Geçici 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeler, düzeltme sebebiyle, yirmibirinci madde yirmiüçüncü, yirmiikinci 

madde yirmidördüncü madde olarak yeniden düzenlenmiştir. 
Arz olunur. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Başkan 

Zeki YILDIRIM 
Kâtip 

Toplantıda bulunamadı. 

İhsan GÖKSEL 
Üye , 

Adnan OREL 
Üye 

Mahir CANOVA 
Başkanvekili 

Ethem AYAN 
Üye 

Nihat KUBİLAY 
Üye 

M 

Muzaffer ENDER 
Sözcü 

İmzada bulunamadı. 

Halil AKAYDIN 
Üye 

İmzada bulunamadı. 

r. Utkan KOCAT ÜRK 
Üye 

Nermin ÖZTUŞ 
51 inci madde üzerinde söz 

hakkım saklıdır. 
Üye 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Yükseköğretim Personel Kanunu Tasarısı 

Kapsam 

MADDE 1. — 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi üniversite öğretim üyeleri 
ile öğretim yardımcılarının aylık, ödenek ve sair özlük hakları hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır. 

Öğretim üyeleri ve öğretim yardımcıları sınıfları 

MADDE 2. — Bu Kanuna tabi öğretim elemanlarının sınıfları ile başlangıç ve yükselebilecekleri dereceler 
aşağıda gösterilmiştir. 

A) Öğretim Üyeleri Sınıfı : 
Bu sınıf, profesörler, dpçentler ve yardımcı doçentlerden oluşur. 
a) Profesörler, profesörlük kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren birinci derecenin ilk 

kademe aylığını alırlar ve son kademesine kadar ilerlerler, 
b) Doçentler, doçentlik kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren üçüncü derecenin ilk 

kademe aylığını alırlar ve birinci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
c) Yardımcı doçentler, yardımcı doçentlik kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren beşinci 

derecenin ilk kademe aylığını alırlar ve üçüncü derecemin son kademesine kadar yükselebilirler. 
B) Öğretim Yardımcıları Sınıfı : 
Bu sınıf, öğretim ve araştırma görevlileri ile okutman, uzman, çevirici ve eğitim - öğretim planlamacı

larından oluşur. 
Öğretim yardımcılarının giriş dereceleri, (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı madde

sinin «Ortak hükümler» ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleri hariç) Dev
let Memurları Kanunu hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süresine göre tespit edilecek kazanılmış hak 
aylık derece ve kademelerine iki derece eklenmek suretiyle belirlenir. 

Öğretim elemanlarının görev aylıkları 

MADDE 3. — Öğretim üyelerinin bu Kanunun 2 nci maddesine göre tespit edilen görev aylıkları kaza
nılmış hak teşkil etmeyip aylık ödemelerine esas alınır. 

Öğretim üyelerinden 2 nci maddenin (A) bendinde gösterilen kadrolara atandıkları tarihte kazanılmış hak 
aylık dereceleri, unvanları için öngörülen giriş ya da yükselebilecekleri derecenin üzerinde olanlar ile bu 
kadrolara derece yükselmesi suretiyle ulaşanlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 161 inci 
maddesi uyarınca kazanılmış hak aylıkları başlangıç derecelerinin ileri kademelerine gelenlere, kazanılmış 
hak aylıkları üzerinden aylık ödenir. Bunların başarılı geçen hizmet süreleri kazanılmış hak derecelerinde ka
deme ilerlemesi yaptırılmak suretiyle değerlendirilir. 

Öğretim elemanlarının 2 nci madde uyarınca tespit edilen görev aylıkları, bu Kanun kapsamından çık
maları halinde dikkate alınmaz. 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Yükseköğretim Personel Kanunu Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer alan 
öğretim elemanları tanımına giren personeli sınıflandırmak, aylıklarını ve ek göstergelerini düzenlemek, derece 
yükseltilmesi ve kademe ilerlemesinin şekil ve şartları ile, sosyal haklardan yararlanma, ek ders ücreti, üni
versite, idarî görev ve geliştirme ödeneklerinin miktarını tespit etmek, emekli ve yabancı öğretim elemanla
rının sözleşmeli olarak çalıştırılma usul ve esaslarım belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun, 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi üniversite öğre
tim elemanlarının aylık, ödenek ve sair özlük haklarını kapsar. 

Öğretim elemanlarının sınıflandırılması 

MADDE 3. — Bu Kanuna tabi öğretim elemanlarının sınıfları ile başlangıç ve yükselebilecekleri dereceler, 
aşağıda gösterilmiştir. 

A) Öğretim Üyeleri Sınıfı ! 
Bu sınıf, profesörler, doçentler ve yardımcı doçentlerden oluşur. 
a) Profesörler, profesörlük kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren birinci derecenin ilk 

kademe aylığım alırlar ve son kademesine kadar yükselebilirler. 
b) Doçentler, doçentlik kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren üçüncü derecenin ilk ka

deme aylığını alırlar ve birinci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
c) Yardımcı doçentler, yardımcı doçentlik kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren beşinci 

derecenin ilk kademe aylığını alırlar ve üçüncü derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
B) Öğretim Görevlileri ve Okutmanlar Sınıfı : 
Bu sınıf, öğretim görevlileri ile okutmanlardan oluşur. 
C) öğretim Yardımcıları Sınıfı : 
Bu sınıf, araştırma görevlileri ile uzman, çevirici ve eğitim - öğretim planlamacılarından oluşur. 
Öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarının giriş dereceleri, 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun değişik 36 ncı maddesinin «Ortak hükümler» ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece yüksel
mesine ilişkin hükümleri hariç, Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süre
sine göre tespit edilecek kazanılmış hak aylık derece ve kademelerine iki derece eklenmek suretiyle belir
lenir. 

Öğretim elemanlarının görev aylıkları 

MADDE 4. — Öğretim üyelerinin bu Kanunun 3 üncü maddesine göre tespit edilen görev aylıkları ka
zanılmış hak teşkil etmeyip, aylık ödemelerine esas alınır. 

Öğretim üyelerinden 3 üncü maddenin (A) bendinde gösterilen kadrolara atandıkları tarihte kazanılmış 
hak aylık dereceleri; unvanları için öngörülen giriş ya da yükselebilecekleri derecenin üzerinde olanlar ile, 
bu kadrolara derece yükselmesi suretiyle ulaşanlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 161 in
ci maddesi uyarınca kazanılmış hak aylıkları başlangıç derecelerinin ileri kademelerine gelenlere, kazanılmış 
hak aylıkları üzerinden aylık ödenir. Bunların başarılı geçen hizmet süreleri kazanılmış hak derecelerinde ka
deme ilerlemesi yaptırılmak suretiyle değerlendirilir. 

Öğretim elemanlarının 3 üncü madde uyarınca tespit edilen görev aylıkları, bu Kanun kapsamından çık
maları halinde dikkate alınmaz. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Gösterge tablosu ve ek göstergeler 

MADDE 4. — Üniversite öğretim üye ve yardımcılarının aylıklarının hesaplanmasında, Devlet memurla
rının aylıklarına esas olan gösterge tablosu ve katsayı dikkate alınır. 

Aylıkların hesabında ayrıca profesör kadrosuna atananlar için 600, doçent kadrosuna atananlar için 500, 
yardımcı doçent kadrosuna atananlar için 400, öğretim yardımcılarından 1 inci dereceden aylık alanlar için 
400, 2 nci dereceden aylık alanlar için 300, diğerleri için 200 ek gösterge esas alınır. 

Doktora veya tıpta uzmanlık öğrenimi 

MADDE 5. — Yükseköğrenimini tornaladıktan sonra, hizmete girmeden önce veya hizmet sırasında yük
sek lisans veya yükseköğrenim üstü uzmanlık öğrenimi görenlere, bir kademe ilerlemesi; tıpta uzmanlık bel
gesi alanlarla diğer öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır. 

Kadro karşılık gösterilmek suretiyle atama ve derece yükselmesi 

MADDE 6. — Öğretim elemanları, durumlarına uygun boş kadro bulunmaması halinde, en çok iki üst 
veya iki alt derecedeki ve aynı akademik unvandaki kadrolar karşılık gösterilmek ve unvanları itibariyle 
yükselebilecekleri dereceyi aşmamak şartıyla alabilecekleri derecelere atanabilir veya yükseltilebilirler. 

Karşılık gösterilen kadrolar ödemelere esas alınmaz. 

Derece yükselmesi 

MADDE 7. — Öğretim elemanları; 
a) 6 ncı madde hükümleri saklı kalmak üzere, yükselebilecekleri derecede aynı unvanlı boş bir kadronun 

bulunması, 
b) Derecesi içinde en az üç yıl bulunmuş ve bu derecenin üçüncü kademe aylığını bir yıl fiilen almış 

olmaları, 
c) Bu süre içinde olumlu siciil almış bulunmaları, 
Şartıyla bir üst dereceye yükseltilebilirler. 

Kademe ilerlemesi 

MADDE 8. — Öğretim elemanlarının kademe ilerlemesi, bulundukları kademede en az bir yıl çalışmış 
ve olumlu sicil almış olmalarına ve aynı derecede ilerlenebilecek bir kademenin bulunmasına bağlıdır. 

Kademe ilerlemesi, ilgililerin hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere yapılır. 

Derece yükselmesi ve kademe ilerlemesinde onay makamı 

MADDE 9. — Derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi üniversite rektörünün onayı ile yapılır. 

Haklardan yararlanma 

MADDE 10. — Öğretim elemanları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 187 - 213 üncü mad
deleri ile düzenlenen sosyal hak ve yardımlardan faydalanırlar. 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Gösterge tablosu ve ek göstergeler 

MADDE 5. — Üniversite öğretim elemanlarının aylıklarının hesaplanmasında, Devlet memurlarının ay
lıklarına esas olan gösterge tablosu ve katsayı dikkate alınır. 

Aylıklarının hesabında ayrıca profesör kadrosuna atananlar için 600, doçent kadrosuna atananlar için 
500, yardımcı doçent kadrosuna atananlar için 400, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcıların
dan 1 inci dereceden aylık alanlar için 400, 2 nci dereceden aylık alanlar için 300, diğer derecelerden aylık 
alanlar için 200 ek gösterge esas alınır. 

Doktora veya tıpta uzmanlık öğrenimi 

MADDE 6. — Yükseköğrenimini tamamladıktan sonra, hizmete girmeden önce veya hizmet sırasında 
yüksek lisans ve yükseköğrenim üstü uzmanlık öğrenimi görenlere, bir kademe ilerlemesi; tıpta uzmanlık bel
gesi alanlarla diğer öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır. 

Eczacılık veya Fen Fakültesi mezunlarının, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından düzenlenen 
esaslara göre bir laboratuvar dalında hizmete girmeden önce veya hizmet sırasında ihtisas yapmaları halinde 
bunlara bir kademe ilerlemesi uygulanır. 

Kadro karşılık gösterilmek suretiyle atama ve derece yükselmesi 

MADDE 7, — Öğretim elemanları, durumlarına uygun boş kadro bulunmaması halinde, en çok iki üst 
veya iki alt derecedeki ve aynı akademik unvandaki kadrolar karşılık gösterilmek ve unvanları itibariyle yük
selebilecekleri dereceyi aşmamak şartıyla alabilecekleri derecelere atanabilir veya yükseltilebilirler. 

Karşılık gösterilen kadrolar, ödemelere esas alınmaz. 

Derece yükseltilmesi 

MADDE 8. — Öğretim elemanları; 
a) 7 nci madde hükümleri saklı kalmak üzere, yükselebilecekleri derecede aynı unvanlı boş bir kadronun 

bulunması, 
b) Derecesi içinde en az üç yıl bulunmuş ve bu derecenin üçüncü kademe aylığını bir yıl fiilen almış 

olmaları, 
c) Bu süre içinde olumlu sicil almış bulunmaları, 
Şartıyla bir üst dereceye yükseltilebilirler. 

Kademe ilerlemesi 

MADDE 9. — Öğretim elemanlarının kademe ilerlemesi, bulundukları kademede en az bir yıl çalışmış 
ve olumlu sicil almış olmalarına ve aynı derecede ilerle nebilecek bir kademenin bulunmasına bağlıdır. 

Kademe ilerlemesi, ilgililerin hak kazandıkları tarih ten geçerli olmak üzere yapılır. 

Derece yükseltilmesi ve kademe ilerlemesinde onay makamı 

MADDE 10. — Derece yükseltilmesi ve kademe ilerlemesi, üniversite rektörünün onayı ile yapılır. 

Haklardan yararlanma 

MADDE 11. — Öğretim elemanları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 187 - 213 üncü mad
deleri ile düzenlenen sosyal hak ve yardımlardan faydalanırlar. 
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Ek ders ücreti 

MADDE 11. — Öğretim elemanlarına Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenecek ders yükü üstünde 
verecekleri dersler için ek ders ücreti ödenir. 

Ek ders ücreti, aşağıdaki göstergelerin Devlet Memurları Kanununa göre aylıklar için belirlenen katsayı 
ile çarpımından oluşur. 

Ek ders 
Unvanı göstergesi 

Profesör 22 
Doçent 18 
Yardımcı doçent 14 
öğretim görevlisi 12 
Okutman 10 

Yükseköğretim kurumlarının kadrolarında bulunmayanlardan, bu maddedeki unvanlarda ders saati başı
na görevlendirilen öğretim elemanlarına yukardaki ücretler % 50 fazlasıyla ödenir. 

Üniversite ödeneği 

MADDE 12. — öğretim üyelerine almakta oldukları aylık tutarının (ek gösterge dahil) % 8'5'i, öğretim 
görevlilerine % 60'ı, öğretim yardımcılarına % 45'i her ay üniversite ödeneği olarak ayrıca ödenir. Bu öde
nek kısmî statüde görev yapanlara ödenmez. 

İdarî görev ödeneği 

MADDE 13. — Rektörlere almakta oldukları aylık tu/tarının (ek gösterge dahil) % 30'u; rektör yardım
cıları ve dekanlara % 1'5'i; dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdürleri, konservatuvar müdürleri 
ve yardımcıları ile bölüm başkanlarına % 10'u; enstitü müdür yardımcıten ile yüksekokul müdür yardımcı
larına da % 5'i idarî görev ödeneği olarak ayrıca ödenir. Birden fazla idarî görevi bulunanlara idarî görev 
ödeneklerinden ön yüksek olanı verilir. 

Bu Kanuna ta'bi olmayan kişiler arasından tayin olunan rektörlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nuna göre birinci derece memur son kademe aylığı (en yüksek ek gösterge dahil) ile bunun bir katı tutarında 
ek ödemede bulunulur. Bu Kanunun 10 uncu maddesi hükümleri bunlar hakkında da uygulanır. Bunlardan 
emekli iken atananların emekli aylıklarının ödenmesine devam olunur, diğerleri genel hükümlere göre T.C. 
Emekli Sandığı ile İlgilendirilir. 

Geliştirme ödeneği 
\ 

MADDE 14. — Gelişmesinde güçlük çekilen yükseköğretim kurumlarının yeterli öğretim elemanı sağla
namayan fakülte, anabilim, anasanat, bilim ve sanat dallarında görevli öğretim elemanlarına almakta ol
dukları aylıkların (ek gösterge dahil) en fazla % 20"si Geliştirme Ödeneği olarak ödenir. 
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Yükseköğretim Kurulu Üyelerinden, T.C. Emekli Sandığı ile Sosyal Sigortalar Kurumunca sağlanan 
haklardan yararlanamayanlara, bu sosyal haklar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki esaslar dahi
linde ödenir. 

Ek ders ücreti 

MADDE 12. — öğretim elemanlarına Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinde aylık karşılığı 
okutulması mecburi ders yükü saati dışında, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek, mecburi ve 
isteğe bağlı olarak, görev unvanlarına göre en çok onsekiz saate kadar verecekleri dersler için, ek ders 
ücreti ödenir. 

Ek ders saat ücreti, aşağıdaki göstergelerin Devlet Memurları Kanununa göre aylıklar için belirlenen 
katsayı ile çarpımından oluşur. 

Ek ders 
Unvanı göstergesi 

Profesör 24 
Doçent 20 
Yardımcı Doçent 16 
öğretim Görevlisi 14 
Okutman 14 

Yükseköğretim kurumlarının kadrolarında bulunmayanlardan, bu maddedeki unvanlarda ders saati başı
na görevlendirilen öğretim elemanlarına yukarıdaki ücretler % 50 fazlasıyla ödenir. 

Üniversite ödeneği 

MADDE 13. — Öğretim üyelerine almakta oldukları aylık tutarının (ek gösterge dahil) % 100'ü, öğre
tim görevlileri ve okutmanlara % 80'i, öğretim yardımcılarına % 60'ı her ay üniversite ödeneği olarak ay
rıca ödenir. Bu ödenek kısmî statüde görev yapanlara ödenmez. 

İdarî görev ödeneği 

MADDE 14. — Rektörlere almakta oldukları aylık tutarının (ek gösterge dahil) % 60'ı rektör yardımcı
ları ve dekanlara, % 30'u dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdürleri, konservatuvar müdürleri ve 
yardımcıları ile bölüm başkanlarına, % 20'si enstitü müdür yardımcıları ile yüksekokul müdür yardımcı
larına da % 10'u idarî görev ödeneği olarak ayrıca ödenir. Birden fazla idarî görevi bulunanlara idarî 
görev ödeneklerinden en yüksek olanı verilir. 

Bu Kanuna tabi olmayan kişiler arasından tayin olunan rektörlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nuna göre birinci derece memur son kademe aylığı (en yüksek ek gösterge dahil) ile bunun bir katı tutarın
da ek ödemede bulunulur. Bu Kanunun 11 inci maddesi hükümleri, bunlar hakkında da uygulanır. Bunlardan 
emekli iken atananların emekli aylıklarının ödenmesine devam olunur, diğerleri genel hükümlere göre T.C. 
Emekli Sandığı ile ilgilendirilir. 

Geliştirme ödeneği 

MADDE 15. — Gelişmesinde güçlük çekilen yükseköğretim kurumlarının yeterli öğretim elemanı sağla
namayan fakülte, anabilim, anasana.t bilim ve sanat dallarında görevli öğretim elemanlarına, almakta olduk
ları aylıkların (ek gösterge dahil) en fazla % 20'si Geliştirme ödeneği olarak ödenir. 
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Geliştirme Ödeneği verilecek yükseköğretim kurumlarının fakülte, anabilim, anasanat ve sanat bilim dal
ları ve bu ödenekten yararlandırma süreleri Yükseköğretim Kurulunun Millî Eğitim Bakanlığına teklifi 
üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilir. 

Devlet Konservatuv arlarının öğretim elemanları 

MADDE 15. — Yükseköğretim kurumlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik ek geçici 
16 ncı maddesinde unvanları belirtilen personeli, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile sözleşmeli olarak is
tihdam edilebilir. Bu elemanların sözleşme esasları, ödenebilecek ücretin üst sınırları ve sağlanacak sosyal 
yardımlar, Yükseköğretim Kurulu'nun önerisi ve Maliye Bakanlığı'nın görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca 
kararlaştırılır. 

Yabancı öğretim elemanlarına ödenecek ücretler 

MADDE 16. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesine göre sözleşmeli olarak çalış
tırılacak yabancı uyruklu öğretim elemanlarına ödenecek ücret Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar da
hilinde Yükseköğretim Kurulunca saptanır. 

Emekli öğretim elemanlarının sözleşmeli istihdamı 

MADDE 17. — Üniversiteler ihtiyaç duydukları dallarda 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı ve 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre emekli olmuş öğretim elemanları ile uzmanları, emekli aylıkları ke-
silmeksizin ve yaş kaydı aranmaksızın sözleşme ile çalıştırabilirler. Bu gibilere ödenecek ücret Yükseköğre
tim Kurulu tarafından tespit edilir. 

Diğer kurum mensuplarını ilgilendiren hükümler 

MADDE 18. — Bu Kanun hükümleri, 7163 sayılı Kanunla kurulan Türkiye ve Orta Doğu Amme İda
resi Enstitüsü kadrosunda çalışan profesörler, öğretim ve araştırma mütehassısları (doçentler gibi) ve asis
tanlar hakkında da uygulanır. 

Bu enstitüde görevli asistanlar ha'kkın'da araştırma görevlisi gibi işllem yapılır. 
©u Kanun •hükümleri, gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından alınan kararlar bu kurum mensup

larına da aynen uygulanır. 

Uygulanacak diğer kanun hükümleri 

MADDE 19. — Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. 
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Geliştirme ödeneği verilecek yükseköğretim kurumlarının fakülte, anabilim, anasanat ve sanat bilim dal
ları ve bu ödenekten yararlandırma süreleri, Yükseköğretim Kurulunun Millî Eğitim Bakanlığına teklifi üze
rine, Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilir. 

Devlet konservatuvarlarının öğretim elemanları 

MADDE 16. — Yükseköğretim kurumlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik ek geçici 
16 ncı maddesinde unvanları belirtilen personeli, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile sözleşmeli olarak is
tihdam edilebilir. Bu elemanların sözleşme esasları, ödenebilecek ücretin üst sınırları ve sağlanacak sosyal yar
dımların neler olduğu, Yükseköğretim Kurulunun önerisi, Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Ku
rulunca kararlaştırılır. 

Yabancı öğretim elemanlarına ödenecek ücretler 

MADDE 17. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesine göre sözleşmeli olarak çalış
tırılacak yabancı uyruklu öğretim elemanlarına ödenecek ücret, Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar da
hilinde Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir. 

Emekli öğretim elemanları ile uzmanların sözleşmeli istihdamı 

MADDE 18. — Üniversiteler; ihtiyaç duydukları dallarda, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı veya 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre emekli olmuş öğretim elemanları ile uzmanları, emekli aylıkları ke-
silmeksizin ve yaş kaydı aranmaksızın sözleşme ile çalıştırılabilirler. Her üniversitede, hangi dallarda kaç ele
man ve uzman çalıştırılacağı, bunların okutacakları ücretli ders saati sayısı ile ödenecek ücret miktarı, 
Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilir. 

Geçici süre görevlendirme 

MADDE 19. — Öğretim elemanları ile tabi oldukları özel kanunlarda malî hüküm bulunmayan diğer ka
mu görevlileri, yükseköğretim üst kuruluşlarında her seferinde altı ayı geçmemek üzere geçici olarak görev
lendirilebilirler. 

Bunlara kendi kurumlarından alacakları aylık, ödenek ve tazminatlara ek olarak görevlendirildikleri ku
ruluşlar bütçesinden kendi kadro aylıklarının % 50'si tutarında ek görev ücreti ödenir. Bu ücret döner ser
mayeye yatırılmaz. 

Diğer kurum mensuplarını ilgilendiren hükümler 

MADDE 20, — Bu Kanun hükümleri, 7163 sayılı Kanunla kurulan Türkiye ve Orta Doğu Amme ida
resi Enstitüsü kadrosunda çalışan profesörler, öğretim ve araştırma mütehassısları (doçentler gibi) öğretim 
görevlileri, okutmanlar ve asistanlar hakkında da uygulanır. 

Bu enstitüde görevli asistanlar hakkında araştırma görevlisi gibi işlem yapılır. 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümleri gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından alınan karar

lara bu kurum mensupları da aynen uyarlar. 

Uygulanacak diğer kanun hükümleri 

MADDE 21. — Tasarının 19 uncu maddesi Komisyonca 21 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Kaldırılan hükümler 

MADDE 20. — 25.6.1973 tarih ve 1765 sayılı Üniversite Personel Kanunu ile bu Kanunda değişiklik 
yapan diğer kanun hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi öğretmenlerden 28.3.1983 tarih ve 
2809 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi ile aynı Kanun kapsamına alınanlardan yükseköğrenim ku
rumlarında istihdamına ihtiyaç duyulanların bu Kanun hükümlerine göre intibakları yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Öğretim yardımcılarına ve geçici 1 inci madde kapsamına girenlere bu Ka
nunun 12 nci maddesi uyarınca ödenecek Üniversite Ödeneğinin, 1765 sayılı Üniversite Personel Kanunu
nun değişik 16 ncı maddesi uyarınca halen ödenmekte olan iş Güçlüğü, İş Riski, Teminindeki Güçlük Zam
mı ile Tam Gün Ödeneği tutarından az olması halinde ara'daki net fark, üniversite ödeneği bu miktara ula
şıncaya kadar, hiçlbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Öğretim yardımcılarından halen almakta oldukları ek göstergeler, bu Kanunun 
4 üncü maddesinde tespit edilen ek göstergelerden yüksek olanlara, daha yüksek bir ek göstergeye hak ka-
zahıncaya kadar mevcut ek göstergeleri üzerinden ödeme yapılmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih'te Yükseköğretim kurumlarında görev 
yapmakta olan ve bu Kanun kapsamına giren öğretim elemanlarının initİbakları, 657 sayılı Devlet Memur
ları kanunu hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süresine göre (657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı mad
desinin «Ortak Hükümler»! ile getirilen kademe ilerlemesi Ve derece yükselmesi hariç başlayabilecekleri de
rece ve kademe esas alınmak suretiyle Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre rektlörlüklerce üç ay 
içinde yapılır. 

İritübak sonucunda kazanılmış hak aylık dereceleri kadro derecelerinin üzerinde olanlara, bu durum de
vam ettiği sürece kazanılmış hak aylıkları esas alınarak ödemede bulunullur. 

Yürürlük 

MADDE 21. — Bu Kanunun 4 üncü maddesi yayımını izleyen akbaşında, diğer hükümleri 1 Ocak 1984 
tarihinde yürürlüğe girer. 
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MADDE 22. — Tasarının 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 

GEÇİCİ MADDE 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi öğretmenlerden 28.3.1983 tarih ve 
2809 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi ile aynı Kanun kapsamına alınanlardan yükseköğrenim kurum
larında istihdamına ihtiyaç duyulanların bu Kanun hükümlerine göre intibakları, 30.6.1984 tarihi itibariyle 
yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 2. - - öğretim yardımcılarına ve geçici l inci madde kapsamına girenlere bu Kanu
nun 13 üncü maddesi uyarınca ödenecek Üniversite Ödeneğinin, 1765 sayılı Üniversite Personel Kanunu
nun değişik 16 ncı maddesi uyarınca halen ödenmekte olan iş güçlüğü, iş riski, teminindeki güçlük zammı 
ile tamgün ödeneği tutarından az olması halinde aradaki net fark, üniversite ödeneği bu miktara ulaşıncaya 
kadar, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Öğretim yardımcılarından halen almakta oldukları ek göstergeler, bu Kanunun 
5 inci maddesinde tespit edilen ek göstergelerden yüksek olanlara, daha yüksek bir ek göstergeye hak kaza-
nıncaya kadar mevcut ek göstergeleri üzerinden ödeme yapılmasına devam olunur. 

GEÇtCt MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, yükseköğretim kurumlarında görev yap
makta olan ve bu Kanun kapsamına giren öğretim elemanlarının intibakları, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süresine göre 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı madde
sinin «Ortak Hükümlerdi ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece yükseltilmesi hariç başlayabilecekleri de
rece ve kademe esas alınmak suretiyle Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre rektörlüklerce üç ay için
de yapılır. 

İntibak sonucunda kazanılmış hak aylık dereceleri kadro derecelerinin üzerinde olanlara, bu durum de
vam ettiği sürece kazanılmış hak aylıkları esas alınarak ödemede bulunulur. 

Yürürlük 

MADDE 23. — Bu Kanunun 5 inci maddesi, yayımını izleyen aybaşında, diğer hükümleri 1 Ocak 1984 
tarihinde yürürlüğe girer. 
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Yürütme 

MADDE 22. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlaır Kumlu yürütür. 

Başbakan 
B, Ulusu 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Baikam 
S. R. Pasın 

Dışişleri Bakanı 
/., Türkmen 

Ticaret Bakam 
K« Cantürk 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. I. Öztrak 

Adalet Bakanı 
K. Akdoğan 

Maliye IBakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakam 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. i/., Bayülken 

Millî Eğitim Bakana 
•//.i Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakam 
Prof. Dr. C. T. Sadıklar 

21.6.1983 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. önalp 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Taran ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Çalışma Bakanı V. 
Prof. Dr. M. Aysan 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Baikam 
M. Turgut F. İlkel 

İmar ve İskân Bakam Köy tş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakam 
Prof. Dr. A. Samsunlu M. R« Güney V., özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S, Side 

Danışma Meclisi .(S. Sayısı: 54,8) 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yürütme 

MADDE 24. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı: 548) 




