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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — Turgut TAN, içtüzüğün 61 inci maddesi 

uyarınca Gündem tanzimiyle ilgili olarak usul hak
kında bir konuşma yaptı. 

2. — Türk Sivil Havacılık Kanunu Tasarısının 
maddeleri üzerindeki görüşmeler tamamlanarak; mad
deleri ve tümü kabul edildi. 

3. — Gündemin 58, 44, 57 nci sırasında yer alan 
526, 505 ve 522 S. Sayılı Kanun Tasarılarının önce
likle görüşülmeleri kabul edildi. 

5 Eylül 1983 Pazartesi günü saat 14.00'te toplan
mak üzere Birleşime saat 18.00'de son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başjkanıvekili 

Erdoğan BAYIK 
Kâtip Üye 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 
Kâtip Üye 

M. Talât SARAÇOĞLU 
Kâtip Üye 

İL — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 

1. 6380 Sayılı istimlak Kanununun 22 ve 23 

üncü Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta

sarısı. (1/810) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.9.1983) (Ba

yındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Ta

nıtma Komisyonuna : 2.9.1983) 

2. Buhran Durumu ile Seferberlik ve Savaş Ha
line ilişkin Teşkilatlanma Hakkında Kanun Tasarı
sı. (1/811) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.9.1983) (Millî 
Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonuna : 
2.9.1983) 

3. Millî Mukavemet Birlikleri Kanunu Tasarısı. 
(1/812) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.9.1983) (Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonuna : 2.9.1983) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

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

BAŞKAN — Değerli üyeler, Danışma Meclisi
mizin 156 ncı Birleşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

IH. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1984 Yılı İçin Bir Geçiş Programı Hazırlan
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe -• Plan Ko
misyonu Raporu. (1/738) (S. Sayısı : 526) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin birinci maddesinde 
1984 Yılı için Bir Geçiş Programı Hazırlanması Hak
kında Kanun Tasarısı var. Bu Tasarının görüşülmesi 
için, ilgili Komisyonun ve Hükümet Temsilcisinin 
yerlerini almalarını rica ediyorum. 

d) 
eklidir. 

526 S. Sayılı Basmayazı, tutanağın sonuna 

Hükümeti ve Maliye Bakanlığını 'Müsteşar vekili 
Sayın Kırgöz temsil ediyorlar. 

Değerli üyeler, Tasarı ile ilgili raporun okutul
masını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Tasarı ile ilgili raporun okutulması 
kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye 
var mı?. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kan'tarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
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Bir maddelik 'bu Kanun Tasarısı üzerinde söz al
mamın sebebi, Yüce Meclisinizden hatalı bir husu
sun gözden kaçmaması ve mevcut hatamın düzeltilme
si içindir. Madde üzerinde konuşmak mümıkün ise 
de, Komisyonumuza inceleme fırsatı vermek için, 
önceden söz almayı daha uygun buldum. 

Değerli arkadaşlarım, Tasarının 1 inci maddesin
de gerek Hükümet, gerekse Komisyon ıtarafundan dü
zenlenen metinde «Beş Yı'Hık Kailikınma Plani'»nın 
başındaki iromen rakamı ile yaizılmış raikamın yazı 
ile yazılması gerekmektedir, Birinci', tkinci, Üçüncü 
ve Dördüncü Beş Yılık Kalkınma Planlarınım adla
rında da görüldüğü gibi, bu düzenlemeye devam edil
mesi gereikmektedir. Zira, Millet Meclisi karaltıları 
incelendiğinde ve kallkınma planlarının üzerlerine ba
kıldığında bu durum açıkça görülecektir. 

Son Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, 5 nu
maralı, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı da 6 
sayılı Millet Meclisi kararı ile onaylanmıştır. 

ikinci bir husus, Hükümetin getirdiği metinde kü
çük harflerle yazılı «yasama organı» ifadesinin, Ko
misyonumuzca kelimelerin 'başlıklarının büyük harf
le (metinde ve raporda görüleceği gibi) yazılimasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkçe sözlük sayfa 792, 
yeni yazım klavuzu sayfa 237'de görüleceği gibi, bun
ların küçük harflerle yazılması gerekmektedir. 

Yasama yetkisi, Anayasamızın 7 nci maddesine 
göre Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Anayasa
mızın 10 uncu maddesinde Devlet organları; 11 inci 
maddesinde yasama, yürütme ve yargl organları; 71 
inci maddede yasama ve yürütme organları küçük 
harflerle; Anayasamızın yargı bölümünün 138 inci 
maddesinde «Yasama Meclisi» büyük harflerle, ya
sama, yürütme organları küçük harflerle; 145 inci 
maddede askerî yargı organları küçük harflerle ya
zılmıştır; Anayasamızın 166 ncı maddesinde kalkın
ma planlarının hazırlanmasına, Türkiye Büyük Mil
let Meclisince onaylanmasına ait hüküm bulunmak
tadır. 

Bu durum karşısında; 
1. Hükümet metnine sadık kalınacaksa, küçük 

harflerle olması gerekmektedir, Komisyon Raporun
da olduğu gibi değil, 

2. Komisyon, büyük harflerle yazmakla Türki
ye Büyük Millet Meclisini kastediyorsa Anayasanın 
166 ncı maddesindeki gibi, «Yasama Organına» ye
rine, «Türkiye Büyük Millet Meclisine» onaylanmak 
üzere sunulması icap etmektedir. 

3. Bu Kanun, Danışma Meclisi ve Millî Gü
venlik Konseyi tarafından uygun görüleceğine göre, 
«... yasama organlarına sunulması...» şeklinde düzen
leme yapılmalıdır. 

Durumu Yüce Heyete ve Komisyonumuza, Hü
kümetimize saygı ile sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğ-
lu. 

Değerli üyeler, Sayın Kantarcıoğlu'nun bu ko
nuşması üzerine bir konuyu Yüce Meclise hatırlat
mak zorundayım. Bundan bir süre evvel Meclisçe al
dığınız karara göre, yazım düzeltmeleri sayın üyeler 
tarafından yalnız komisyona bildirilecektir. Yazım 
düzeltmeleri ile Genel Kurul meşgul olmayacaktır, 
Bu Genel Kurulun kararıdır. 

Sayın Kantarcıoğlu tabiî haklılar. Ben, teklifleri
nin üzerinde haikhluk, haksızlık konusunda bu açık
lamayı yapmıyorum; fakat dikkat buyurursanız he
men hepsi yazım düzenlemesi ile ilgili idi. Hem Sa
yın Kantarcıoğlu'ndan, hem sizlerden bilhassa rica 
ediyorum, müzakereler sırasında yazımla ilgili dü
zeltmeleri komisyona birer not veya tezkere olarak 
veyahut bizzat komisyona gidip açıklamak suretiyle 
bildireceklerdir sayın üyeler. Bunu arz ederim. 

Sayın Tokgöz, bu konuşma üzerine bir açıklama 
yapacak mısınız, yoksa kendi düzenlemenizi yapmak 
suretiyle teklif ettikleri hususları not alıp o şekilde 
Tasarıyı gönderecek misiniz?.. 

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

Sayın Kantarcıoğlu'nun yapmış olduğu bu teklif 
Komisyonumuz tarafından da benimsenmiş bulun
maktadır. Ancak, bu öneriyi eğer kabul buyurursa
nız Genel Kuruldan yetki almak suretiyle Başkanlık 
Divanına verirsek zamandan kazanmış oluruz tah
min ediyorum. Bu şekilde görüşülüp halledilmesi ge
rekmektedir sanıyorum. Bir redaksiyon meselesidir, 
Başkanlık Divanı bunu düzenleyebilir efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Değerli üyeler, maddelere geçil

mesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 
1984 Yılı İçin Bir Geçiş Programı Hazırlanması Hak
kında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — V inci Beş Yıllık Kalkınma Pla
nının Yasama Organına sunulması bir yıl ertelenmiş; 
1984 yılı için, Hükümet programı ve izlenen politi-
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kalar doğrultusunda, bir «Geçiş Programı» hazırla
narak yürürlüğe konulması hususunda Bakanlar Ku
rulu yetkilidir. 

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

Soru ısormalk isteyen sayın üye?.. Sayın Uğur, Sa
yın Azgur. 

Sayın Uğur, buyurun efendim. 
HİDAYET UĞUR — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 

Bu Beş Yıllık Kalkınma Planının hazırlanması 
içinde bulunduğumuz dönemde tamamlanamadığı, 
hazırlanamadığı için mi bu erteleme yapılmaktadır; 
yoksa yeni dönemin hazırlaması uygun bulunduğu 
için mi yapılmaktadır?.. Bunun üzerinde bir açıkla
ma yaparsa Komisyonumuz memnun oluruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uğur. 
Sayın Azgur, size söz vermeden önce Sayın Kan-

tarcıoğlu'ndan bir ricada bulunacağım. Sayın Kan-
tarcıoğlu, teklifiniz Komisyonca kabul edildiği için 
siz düzenlemeyi lütfen metin halinde gönderirseniz o 
tarzda oylatacağım, rica edeyim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
almış olduğunuz kararın bununla ilgisi yoktur. Bu 
redaksiyon mahiyetinde değildir. Redaksiyon mani 
yetinde olsaydı Hükümet Teklifini, Komisyon kararı 
ile değiştirmezdi. Komisyon kararı ile değiştirildiği
ne göre Komisyonun kararı gerekir. Genel Kurula 
lütfen... <*• 

BAŞKAN — Siz lütfen teklifinizi gönderin... 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — ifade şekliniz 

yanlış; bunu anlatmak istiyorum. 
BAŞKAN — Metni gönderin, rica ediyorum. 

Sayın Azgur, buyurun efendim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkan, benim maru

zatım da ilk nazarda bir redaksiyon gibi görünüyor
sa da aslında değil. Komisyonumuz bu konuda Hü
kümet Tasarısını bilerek değiştirmiştir. Hükümet Ta
sarısında birinci cümle «... bir yıl ertelenmiş;» diye 
misli geçmiş zamanla bitiriliyor; fakat cümle Hü
kümet Tasarısında gene misli geçmiş zamanla «... 
Kurulu yetkili kılınmıştır.» şeklinde bitiriliyor. 

Bu «... kılınmıştır.» ifadesini Komisvonumuz de
ğiştiriyor ve «... yetkilidir.» şekline getiriyorlar, ya
ni birinci cümle misli geçmiş zaman, ikinci cümle 
dili geçmiş zaman oluyor. Bu Türkçe yazım kural
larına kesinlikle uymuyor. 

Bu itibarla ya birinci cümle «... bir yıl ertelen
miştir.» diye nokta ile bitecek, ondan sonra ikinci 
cümle başlayacak veyahut ikinci cümle birinci cüm
lenin devamı ise, Hükümet Tasarısında olduğu gibi, 
«... Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.» diye olma
sında yarar var. 

Arz ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Azgur, sizinki de yine yazım

la ilgili oldu. Teşekkür ederim. 
FUAT AZGUR — Yalnız Sayın Başkanım, Hü

kümet Tasarısının niçin değiştirildiğini belirtiyor Ko
misyon raporunda. Onun için yazımla ilgili değil efen
dim. 

BAŞKAN — Hay hay teşekkür ederim. 
Sayın Tofcgöz, hem Sayın Uğur'a, hem de Sayın 

Azgur'a cevabınızı lütfen rica ediyorum. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

TANDOĞAN TOKGÖZ — Müsaade ederseniz Sa
yın Hükümet Temsilcimiz cevaplayacaklar efendim. 

BAŞKAN — Evet, buyurun Sayın Kırgöz. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SAİM 

KIRGÖZ — Sayın üyemizin bu 5 inci Beş Yıllık Kal
kınma Planının hazırlanması geciktiği için mi, yoksa 
veni döneme imkân vermek için mi bu Tasarının 
getirildiğini sordular. Tabiî ki hazırlıklar ve normal 
idarî kademedeki çalışmalar Planlama Teşkilatında 
devam etmekteydi. Bu yeni döneme imkân vermek 
için bu şekilde bir Kanun Tasarısı getirilmiştir. 

Ancak, biliyorsunuz bütçelerin hazırlanabilmesi 
için yıllık programın hazır olması gerekir. Yıllık prog
ramı da hazırlamaya imkân vermek bakımından böy
le bir plan yürürlüğe konulmadan, yıllık programın 
hazırlanmasına imkân verme bakımından bu Tasarı 
sevk edilmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Azgur'un temas ettiği konuya cevap vere

cek misiniz?.. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkanım, Sayın 
Azgur'un bu teklifine de katılıyoruz. Madde l'de 
«... bir yıl ertelenmiştir.» demek suretiyle ondan son
ra aynen devamını diliyoruz efendim. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, 1 inci maddeyi Sayın Kantarcı-

oğlu'nun yaptığı ve Komisyonca kabul edilen tek
lif veçhile ve Sayın Azgur'un yine işaret ettikleri ve 
Komisyonca kabul edilen küçük değişiklikle oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

— 154 — 



Danışma Meclisi B : 156 5 . 9 . 1983 O : 1 

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

lüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

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

Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

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

Tasarının tümünü kesin oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Değerli üyeler, 
1984 Yılı ıtçin Bir Geçiş Programı Hazırlanması 
Hakkında Kanun Tasarısı Danışma Meclisimizce ka
bul edilmiştir. 

Hayırlı, uğurlu olsun. 
Sayın Kırgöz'e ve Sayın Komisyona teşekkür 

ediyorum. 

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) 
(D 

BAŞKAN — Gündemimizin 2 nci maddesinde 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesiyle ilgili Tasarı var. 

Biliyorsunuz bir maddenin Komisyonda yeniden 
düzenlenmesi için bu Tasan Komisyona gönderilmiş
tir. Komisyondan gelmediği için bu Tasarıyı görüşme 
imkânına sahip değiliz. 

3. — 22.4.1341 Tarihli ve 657 Sayılı Harita Müdi-
riyeti Umumiyesi Kanununun Adının Değiştirilmesi
ne Dair Kanun Tasarısı ve Millî S-avunma, t çişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/739) (S. Sayısı : 505) 
(2) 

(1) 535 S. Sayılı Basmayazı 24.8.1983 tarih ve 
151 inci Birleşim Tutanağının sonuna eklidir. 

(2) 505 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir., 
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BAŞKAN — Gündemin 3 üncü sırasında yer alan 
Kanun Tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Bu Tasarı ile ilgili Hükümet Temsilcisi ve Ko
misyonun yerlerini almalarım rica ediyorum. 

Hükümeti, Millî Savunma Bakanlığını Sayın Al
bay Süleyman Yıldıran temsil ediyorlar; Millî Sa
vunma Bakanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Baş
kanı. 

Değerli üyeler, bu Tasarı ile ilgili raporun oku
tulmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Raporun okutulması kabul edilmemiş
tir. 

Tasarı üzerinde Sayın Komisyon Sözcüsü bir 
kısa açıklama yapmak istiyorlar; buyurun Sayın Tuğ. 

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

Harita Genel Müdürlüğü, çoğumuzun bildiği gi
bi, 22.4.1341 tarih ve 657 sayılı Kanun ile Millî Sa
vunma Bakanlığına bağlı olarak Harita Müdiriyeti 
Umumiyesi adı altında kurulmuştur. Harita Genel 
Müdürlüğünün görevlerini 657 sayılı Kanunun 4 ün
cü maddesi «Yurdun savunması için lüzumlu bütün 
harita ve planların Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü ile işbirliği yaparak adı geçen Genel Mü
dürlük için lüzumlu haritaların, bütün Bakanlıklar 
ve resmî dairelerin lüzum göstereceği haritaların Ba-
kanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Plan
lama Kurulunun tespit ettiği zaman ve miktarda 
alımı ve basımı ile mükelleftir.» şeklinde belirtmiş
tir. 

Görüldüğü gibi, Harita Genel Müdürlüğü harita 
konusunda sadece askerî hizmetlere yönelik olarak 
değil, tüm kamu kuruluşlarının bu husustaki ihtiyaç
larına da cevap verecek biçimde görevlendirilmiştir. 
Ancak bu kuruluş 657 sayılı Kanununun 1 inci mad
desine göre, Millî Savunma Bakanlığına bağlıdır. 
Genel Müdürlük kadrosu korgeneral olup, atanması 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri
ne göre yapılmaktadır. 

Harita Genel Müdürlüğünün emir ve komutasın
da, bütünüyle askerî kuruluşlar olan Harita Uçuş 
Birlik Komutanlığı, Destek Ki talan Komutanlığı, 
özel Destek Taburu ve 18 adet de sonradan kuru
lan Harita Arazi Birliği bulunmaktadır. Bunların 
dışında müdürlük olarak nitelendirilen hiçbir alt ku
ruluş yoktur. 

Genelkurmay Başkanlığının Müşterek Askerî Te
rimler Sözlüğünde komutanlık kelimesi, silahlı kuv-
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vetlere mensup bir şahsa, askerî kuvvetlerin yöne
tim faaliyetlerinin koordinesi ve kontrolü için ve
rilmiş yetki ve bir şahsın komutası altında bulunan 
birlik, kurum ve bölge olarak tanımlanmıştır. Bu 
bakımdan, askerî bir kişinin emir ve komutası altın
da bulunan ve kadrosu (ile askerî statüde yer alan bir 
kuruluşun genel müdürlük şeklinde adlandırılması 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapısına ve 'ilkelerine ters 
düşmektedir. 

Bu nedenlerle, Harita Müdiriyeti Umumiyesi ve
ya Harita Genel Müdürlüğü ibarelerinin «Harita Ge
nel Komutanlığı» sökünde değiştirilmesi için bu Ka
nun huzurlarınıza getirilmiştir. 

Değerli inceleme ve tetkikinizden sonra, yardım
larınızla kısa sürede kanunlaşırsa hepimiz, Komis
yon olarak teşekkür edeceğiz; saygılarımla. 

BAŞKAN — Teeşkkür ederim Sayın Tuğ. 
(Sayın Yıldıran, Zatıâlinizin bir ilave açıklama

nız?... 
MÎIİLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

HÂKİM Kd. ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN — 
Yok efendim. Sayın Komisyon Sözcüsünün görüşle
rine ilave edeceğimiz başka bir husus yok efendim. 
Aynen kabul ediyoruz. 
. BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim 'Sayın Yıldı
ran. 

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

Maddelere geçilmesiini oylarınıza, sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

22.4.1341 Tarihli ve 657 Sayılı Harita Müdiriyeti 
Umumiyesi Kanununun Adının Değiştirilmesine Dair 

Kanun Tasana 

MADDE 1. — 22.4.1341 tarihli ve 657 Sayılı Ha
rita Müdiriyeti Umumiyesi Kanununun adi Harita 
Genel Komutanlığı Kanunu şeklinde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Azgur, buyurun efendim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, değerli üye

ler; 
Türkiye'de genel komutanlık adı altında öyle sa

nıyorum ki, bir tek komutanlık vardır, o da Jandar
ma Genel Komutanlığıdır ve Jandarma Genel Ko
mutanlığı da kuvvet komutanlığı mesabesindedir ve 
protokolde Kuvvet Komutanlıklarının arkasından ge
lir. Şimdi yeni bir genel komutanlık ihdas edilmek
tedir. Jandarma Genel Komutanlığının bir genel ko
mutanlık olarak isimlendirilmesi Türkiye çapında 
teşkilatlanmış olmasına bağlıdır, Yüksek malumları

nız olduğu üzere, illerde ve ilçelerde jandarma komu
tanlıkları vardır ve bu büyük teşkilatın başına da 
Jandarma Genel Komutanlığı denilmesi gayet tabiî
dir. 

Şimdi, gerekçeden öğreniyoruz ki, topu topu 4 
birliğe sahip olan ve bunların tümü de Ankara'da bu
lunan bir genel müdürlüğün adı Genel Komutanlık 
olarak değiştirilmek isteniliyor. 

Her şeyden evvel endişe ederim ki, protokol ba
kımından birtakım ihtilaflar çıkabilir ileride. Acaba 
genel komutanlık yerine, bu hizmetin adı «Harita 
Hizmetleri Komutanlığı» olamaz mı?. Onu öğrenmek 
istiyorum. Hiç olmazsa protokol bakımından birtakım 
kargaşanın, ihtilafların, bu birliğin yerinin tayinin
de bazı tereddütlerin ortaya çıkmaması için; teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sorusu olan?... Yok. 
Sayın Tuğ, buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Sa
yın Başkanım, Sayın Azgur'a bu soruyu tevcih ettik
leri için teşekkür ederiz. Burada, daha evvel de bi
lindiği gibi, genel komutanlık olarak Kuvvet Ko
mutanlığı mesabesinde sadece Jandarma Genel Ko
mutanlığı, değil eskiden Gümrü'k Genel Komutanlığı da 
vardı, Orman Muhafazada da bir Genel Komutanlık 
vardı. 

İkinci önemli husus da, bir protokol meselesin
den bahsettiler. Aslında Genel Komutanın rütbesi 
belirtilmiştir burada; Korgeneral rütbesindedir. Kor
general rütbesindöki kişinin de askerî protokol içeri
sinde yeri, malumu aliniz belirlenmiştir. Bu zamanla 
tümgeneral de olabilir. 

Komisyon olarak bir protokol meselesi olacağı 
noktasında endişemiz yoktur efendim; saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuğ. 
ISayın Yıldıran?... 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

HÂKİM KD. ALBAY SÜLEYMAN YILDIRAN — 
Aynı görüşteyiz efendim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isteyen?... 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 657 Sayılı Harita Müdiriyeti Umu

miyesi Kanunu ile 657 Sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı 
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Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Üç 
Madde ile Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 
2.1.1961 tarih ve 203 Sayılı Kanunda geçen, Harita 
Müdüriyeti Umumiyesi veya Harita Genel Müdürlü
ğü ibareleri «Harita Genel Komutanlığı», Müdiriyet 
veya Müdürü ibareleri «Komutanlık veya Komutanı» 
şeklinde değiştirilmiştir. 

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

Sorusu olan?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Diğer Kanunlar ile ek ve değişik

liklerinde yer alan Harita Müdiriyeti Umumiyesi ve
ya Harita Genel Müdürlüğü ibareleri «Harita Genel 
Komutanlığı» şeklinde değiştirilmiştir. 

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

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

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

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

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

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

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

Yök. 
Tasarının tümünü kesin oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Değerli üyeler, 22.4.1341 Tarihli ve 647lSayılı Ha

rita Müdiriyeti Umumiyesi Kanununun Adının De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı Danışma Meclisi
mizce kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olsun. 

Sayın Yıldıran'a ve Sayın Komisyona teşekkür 
ederim. 

4. — Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet; Bütçe -* Plan; Millî Savun
ma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(1/671) (S. Sayısı: 522) (1) 

(1) 522 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın Sonuna 
eklidir. 

BAŞKAN — Gündemimizin 4 üncü maddesinde, 
Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi Hakkında Kanun Ta
sarısı var; bu Tasarının görüşülmesine başlıyoruz. 

Sayın Hükümet Temsilcisinin ve Sayın Komisyo-» 
nun yerlerini almalarını rica ediyorum. 

Bu Tasarıyla ilgili Raporun okutulmasını oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ra-
porun okutulması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?... 
Buyurunuz Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, değerli ar

kadaşlarım; 

Bildiğiniz gibi, bir devletin iki önemli unsuru var
dır; insan topluluğu ve sınırları belirtilmiş bir toprak 
parçası. Topluluğun mütemerkiz hale gelmesi, yani 
teşkilatlanması daha sonra söz konusu olan bir ku
raldır. Şu halde, devleti teşkil eden temel unsurların 
başında insan topluluğu geldiğine göre, bu toplulu
ğu meydana getiren fertlerin kayıtlarının tutulması, 
doğumadan ölüme kadar yaşanan zaman ve mekânla 
ilgili olarak meydana gelen önemli değişikliklerin bu 
kayıtlara geçirilmesi fevkalade ehemmiyetli bir hu
sus olmaktadır. 

Halen bu önemli görev, 5.5.1972 günlü ve 1587 
sayılı Nüfus Kanununa ve Medenî Kanunun konuya 
dokunan özel hükümlerine göre yerine getirilmekte
dir. 

Yürürlükteki mevzuatın, yararlı bilgilerin kayıtla
ra geçirilmesini temine medar olduğu söylenebilirse 
de, bilgilerin yeterli kapsamda olduğu ve gereken sü
ratle elde edilebildiği söylenemez. Bugün devlet hiz
metleri içinde hemen her alanda nüfus kayıtlarıyla, 
ilgili istatistikî bilgilere büyük ihtiyaç duyulmaktadır. 
Bu bilgiler ne kadar çabuk ve sıhhatti bir şekilde res
mî kuruluşların yahut ihtiyaç duyanların istifadesine 
arz edilirse, ilgili hizmet de elbette o derece çabuk 
ve sıhhatli bir şekilde yerine getirilmiş olur. Bunu 
sağlayacak çağdaş sistemin bilgisayar sistemi olduğu 
açık ve kesin olarak ortadadır. 

Değerli arkadaşlarıim; 

Son 50 yıl içerisinde dünyamız üç ayrı çağ yaşa
mıştır : Atom çağı, uzay çağı ve nihayet bilgisayar 
çağı. Zamanımızın en önemli teknolojik buluşu ile 
medeniyet akıl almaz bir süratle gelişmeye başlamış, 
batıda bilgisayarın girmediği bir faaliyet alanı kal
mamıştır. Her konudaki istatistikî veriler birkaç sa
niye içinde en doğru sonuçlarıyla insanlığın hizmeti
ne sunulabilmektedir. iBirçok batı ülkesinde fabrika
larda işçilerin yerini programlanmış hafızalı robot-* 
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lar almaktadır. Ücreti, grevi, dinlenme ihtiyacı ol
mayan ve günün 24 saatinde çalışabilen robotla fab
rikalar hem üretimlerini büyük boyutlara çıkarmak
ta, hem de imalat hatasını sıfıra indirmektedirler. 
Ülkemiz bir an evvel bilgisayar çağına adımını at
mazsa eğer, batı medeniyeti ve teknolojik seviyesiyle 
aramızdaki açığı kapamak şöyle dursun, günden gü
ne bu açığın büyüdüğüne esefle şahit olmak zorunda 
kalacağız. Bu sebeple, Hükümetimizin hazırlanmış 
olduğu Mernis Kanun Tasarısını bu konuda atılmış 
önemli bir adım olarak büyük bir memnuniyetle 
karşılıvoram. Nüfusla, insan nitelik ve yetenekleriyle 
ilgili bilgilerin tayin, tespit ve tasnifinde bilgi işlem 
makinelerinin kullanılması önemli bir temel anlayı
şın uvgulamava konulması demektir ki, bu çağdaş 
düşüncesinden ötürü Hükümetimizi yürekten kutla
mak isterim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tasarıyı çok yerinde bir hizmet olarak takdirle 

karşılarken, bazı maddelerle ilgili eleştirilerimi de 
şöylece sıralayabilirim : 

Nüfus Kanununun 14 üncü maddesi, nüfus kütük
leriyle davanaklarının gizli olduğunu belirtmekle be
raber, ilgilinin kendisi, karı veya kocası, veli, vasi ve
ya resmî vekili, usul ve füruğu ile ikinci dereceye ka
dar civar hısımlarına nüfus kayıtları örneklerinin 
istenildiğinde verileceğini emretmektedir. Medenî Ka
nunumuzda da ahvali şahsiyet sicil kayıtlarının her
kese kapalı olduğuna dair bir kayıt, bir hüküm yok
tur. Bilindiği gibi, tapu sicilleri de ilgilileri bakımın
dan açık sicillerdir. 

Tasarının 14 üncü maddesi, Mernis'te toplanan 
bilgilerin ve tutulan kayıtların gizli olduğunu açık
ça hükme bağlamıştır. Bu madde Tasarı ile yürür
lükte bırakılan Nüfus Kanununun 14 üncü maddesi
nin açık bir çelişki meydana getirmesine sebep 
olmaktadır kanaatimce çelişkiyi ortadan kaldırmak 
için Nüfus Kanununun 14 üncü maddesinde sayı
lanlara istendiğinde Merniste kayıtlı bilgilerin ve
rilmesi gerekirdi. Aslında bu kayıtlar ne Millî İs
tihbarat kavıtları ne de Adlî Sicil gibi gizliliği ge
rektiren bir niteliğe sahip de değildirler. 

Değinmek istediğim ikinci husus, Hükümet Tasa
rısında mevcut olmayan, İçişleri Komisyonu tarafın
dan ilave edilen 19 uncu madde ile ilgilidir. Bu mad
de ile köy ve mahallelerde muhtarlar tarafından özel 
bir nüfus defteri tutulması öngörülmektedir. Her şey
den evvel yürürlükteki Nüfus Kanunumuzun 6 ncı 
maddesinde, ilçelerde her mahalle ve köy için ayrı bir 
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aile kütük defteri tutulacağı, bu kütüklerin tutuluş şe
killeri ve bütün belgelerin formüllerinin yönetmelikle 
belirtileceği ifade olunmuştur. Aynı Kanunun 13 ün
cü maddesinde, aile kütükleriyle dayanaklarının resmî 
belgelerden olduğu ve aksi sabit oluncaya kadar bu 
bilgilere itibar olunacağı hükme bağlanmıştır. Yine 
Kanunun 8 inci bölümünde, 41 inci maddeden 46 ncı 
maddeye kadar aile kütükleri hakkında geniş düzen
lemeler vardır. O itibarla, Komisyonumuzca eklenen 
19 uncu maddeye kanaatimce gerek yoktur. 

Kaldı ki, Komisyonun eklediği maddenin altıncı 
fıkrasında defterlerin hukukî değeri olmadığı da açık
ça belirtilmiştir. Buna rağmen, aynı maddede vali ve
ya kaymakamın özel nüfus defterlerinin tutulmasın
da yardımcı olmak üzere, bir memuru köy muhta
rının yanında görevlendireceği amir hüküm olarak yer 
almıştır. Gereksiz harcamalar veya geçici görev sar
fiyatı bir yana, bir ilçede bu kadar memur bulmanın 
imkânsızlığı karşısında bu amir hükmün nasıl uygula
nacağı da caiz-i sual olarak akla gelmektedir. 

Diğer taraftan, MERNİS sistemiyle, yani nüfusun 
bilgisayara işlenmesiyle hiçbir ilgisi olmayan, sadece 
özel defter tutma ile ilgili olan böyle bir maddenin bu 
Tasarıda bulunması da kanaatimce yersizdir. Böyle 
bir madde olsa olsa, eğer çok lüzumlu görülüyor ise, 
Nüfus Kanununa ilave edilebilirdi. 

Değerli arkadaşlarım; 
Diğer bir husus da bilgisayar uzmanlarıyla ilgili 

kadrolardır. Bugün bilinen maaş üzerinden 3 üncü 
veya 4 üncü dereceden kadrolarla da olsa bir bilgi
sayar programcısının, sistem analistinin veya operatö
rünün MERNIS'teki görevlere talip olmasını beklemek 
bence hayal olur. Amerika'da işsizlik had safhada ol
masına rağmen, gazeteler bilgisayarcı arayan firma
ların ilanlarıyla doludur. Ülkemizde bankaların çok 
büyük ücretlerle bilgisayarı çalıştırdığı yine bilinen 
bir gerçektir. O itibarla Tasarının sözleşmeli olarak 
bilgisayarcı çalıştıracak hükümler ihtiva etmesi kanaa
timce çok uygun olurdu. 

Tasarının Yüksek Meclisinizde görüşülmesi sıra
sında en mükemmel şeklini alacağı inancıyla bu Ta
sarıyı huzurunuza getirmiş olan Hükümeti tekrar kut
lar, saygılar sunarım. 

BAŞKAN —T Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Sayın Azgur'a cevap vermek üzere buyurunuz Sayın 

Banaz. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Sayın 
Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; 
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Yurdumuzda nüfus işlemleri Sayın Azgur'un da 
belirttiği gibi, 5.5.1972 gün ve 1587 sayılı Nüfus Ka
nunu ile yürütülmektedir. Bundan önce 1913 yılından 
kalma Sicilli Nüfus Kanunumuz mevcuttur. Bu 1972 
yılında 1587 sayılı Kanunla değiştirilmiştir. Mevcut 
Nüfus Kanunumuza göre, bir de nüfus işlemleri ilçe 
esasına göre tutulmaktadır. Her ilçeye kayıtlı kişiler, 
o ilçede olan nüfus başmemurluğundâ mahalle ve köy 
esasına göre tutulmuş sicil aile nüfus kütüklerinde 
kaydedilmekte ve bu vatandaşlarımızın nüfus işlem
leri ilçe birimi esas alınarak yürütülmektedir. 

1587 sayılı Nüfus Kanunu yürürlüğe girdikten son
ra, bir Nüfus Yazımı Kanunu kabul edilmiş, vatan
daşların yeniden nüfusa yazılması esası benimsenmiş; 
fakat daha sonra bu sistemden vazgeçilerek nüfus 
kütüklerinin yenilenmesi işlemine geçilmiştir. Nüfus 
kütüklerinin bugün yurdumuzda yüzde 97'si yenilen
miştir ve yenileme işlemi iki örnek «iarak tamamlan
mış ve bir örneği merkezde nüfus arşivi oluşturularak 
oraya gönderilmiştir; fakat günümüzdeki gelişmeler 
nüfus kayıtlarının bu sistem içinde ilçe esasına göre 
yürütülmesinde bazı aksamalara yol açtığı sonucuna 
varılmıştır. 

Nüfus kayıtlan malumlarınız olduğu gibi, kamu 
düzeninin temel dayanağını oluşturmaktadır. Nüfus 
kütükleri Devlet yönetimi için bilgi kaynağı, Devletin 
gelişen ihtiyaçlarına göre halen yürütülen ve klasik 
usulle bu bilgi kaynağı olma durumunu kaybeden bir 
sistem vardır. Bu nedenle nüfus işlemlerinin nıerke-
zileştirilmesi ve elektronik sisteme bağlanması Hükü
met Programında yer aldığı gibi, Devlet Planlama 
Teşkilatınca yıllık programlarda da yer almıştır. Bu
güne kadar yapılan çalışmalar nüfus işlemlerinin bilgi 
işlem makineleri kullanılarak uygulama aşaımasına 
geldiğini göstermektedir. Klasik sistemden bilgi iş
lem ortamına geçinceye kadar bir geçiş dönemi gerek
mektedir. Bu geçiş döneminde 1587 sayılı Nüfus Ka
nununun hükümlerini aynen uygulamak mümkün de
ğildir. Bu geçiş dönemi uygulaması için özel bir yasal 
düzenlemeye gerek vardır. Elimizdeki Tasarı bu geçiş 
dönemindeki yasal boşlukları dolduracak bir Tasarı 
olarak görülmüştür ve 1587 sayılı Nüfus Kanunuyla 
birlikte yürütülecektir. Ondan farklı yeni hükümler 
1587 sayılı Nüfus Kanununun yerine geçecektir. 

Tasarı, 1587 sayılı Kanundaki boşlukları gidere
cek nitelikte görülmüştür Komisyonumuzca. Şimdi bu 
kısa bilgiyi arz ettikten sonra Sayın Azgur; Nüfus 
Kanununun 14 üncü maddesindeki gizlilikle Tasarının 
14 üncü maddesindeki gizliliğin birbiri ile çeliştiği 

noktasında bir görüş belirttiler. İlk bakışta haklılık 
arz eder gibi görülmektedir; fakat bu Tasarının 14 
üncü maddesi incelenirse, gizlilik derecelerini bu Ka
nuna göre artık Bakanlar Kurulu tespit edecektir ve 
bu Bakanlar Kurulunun belirlemesi ile kimlere bu bil
gilerin, MERNÎS'teki bilgilerin verileceği yeni bir şe
kil kazanacaktır, yani bu Tasarı ile Nüfus Kanununun 
14 üncü maddesi değişikliğe uğramaktadır. 

Şimdi, Sayın Azgur köy ve mahalle nüfus def
terleri üzerinde durdu. Biz bu köy ve mahalle nüfus 
defterlerinin nüfus idarelerinde tutulan aile kütükle
riyle bir ilişkisi olmadığını öncelikle belirtelim. Köy ve 
mahallelerde tutulan nüfus defterlerinin asıl kaynağı 
köy kanunu olmaktadır ve mahalle muhtarlıkları teş
kili hakkında kanun olmaktadır. Köy kanununda, bir 
köy nüfus defterinin tutulacağı belirtilmiştir. Şimdi, 
bir köy muhtarı önüne gelen kişiye ikametgâh belge
si vermektedir, gerektiğinde nüfus kayıt örneğini de 
tasdik edebilmektedir. Bu ikametgâh belgesini verir
ken kendi defterini esas alacaktır. Ayrıca bunun bir 
gerekliliği ve Kimlik Bildirme Kanunundan kaynak
lanmaktadır. Kimlik Bildirme Kanununa göre de, bir 
apartmana gelen, bir mahalleye gelen kişinin o mahal
lenin muhtarına durumunu bildirmesi gerekmektedir. 

Şimdi, bunların muhtarlık bir kaydını tutacaktır ve 
bu kayıt kendisi için gerekmektedir. Bu kaydın nasıl 
tutulacağı yolunda, ne biçim bir defter olacağı yo
lunda da mevcut yasalarımızda da bir açıklık yoktur. 
Ona bir açıklık getirmek ve bir şekil vermek maksa
dıyla biz Tasarıya bu maddeyi koyduk. 

Şimdi, «Personel nasıl bulunacaktır» dediler. Köy
lerimizde öyle sanıyorum öğretmen arkadaşlarımız, 
ziraat teknisyeni arkadaşlarımız, ebeler, sağlık memu
runun olduğu köylerimiz pek çoktur, öğretmenler bu
nun hepsinde vardır; muhtarları bunu tutamayacak 
durumda olan kişilere bunlardan bir kişi görevlendirile
bilecektir. Mahalle muhtarlarımızın pekçoğu zaten bu 
defterleri tutabilecek niteliktedir ve bir talepleri belki 
olmayacaktır; ama talep olan yerde de pekâlâ idare 
bir kişiyi zaman zaman gelen kayıtları tutmak için 
görevlendirebilir. 

Bu nedenle biz Komisyon olarak, bu maddenin ila
vesine gerek gördük. Gerek Köy Kanununda, gerek 
Kimlik Bildirme Kanununda ortaya çıkan duruma bir 
çözüm getireceği kanaatıyla bu maddeleri ilave ettik. 
Bunun dışında Tasarıda yaptığımız değişiklikler Rapo
rumuzda belirtilmiştir. Uzmanlarla ilgili kadrolar ve 
sözleşmeli personel konusundaki görüşleri gayet tabiî 
biz de saygıyla karşılıyoruz; fakat Devletin imkânları 
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ölçüsünde olacağı için Komisyonda bu konuda fazla 
bir düzenlemeye gidemedik. Arzımız bundan ibaret
tir. Tasarının bütünü bir ihtiyaca cevap verecek nite
liktedir. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 
Sayın Tezcan sizin yapacağınız bir açıklama var 

mı?.. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ EROL 

TEZCAN — Yok Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; Tasarının tümü üzerindeki görüş

meler tamamlanmıştır. Maddelere geçilmesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi Hakkında Kanun 
Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Merkezî Nüfus 

İdaresi Sisteminin kuruluş ve işleyişine ilişkin esas ve 
usulleri düzenlemektedir. 

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

Sorusu olan sayın üye?.. Yok, 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
İkinci maddeyi okutuyorum. 
Kapsam 
MADE 2. — Bu Kanun, Merkezî Nüfus 1da 

resi Sistemiyle ilgili olarak içişleri Bakanlığına tanı
nan yetkilere, ilgililerin görev ve yükümlülüklerine 
ve personel ve maddî kaynaklar sağlanmasına iliş
kin hükümleri kapsar. 

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

Sorusu olan sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kalbul edilmiştir. 
Üçüncü maddeyi okutuyorum. 
Tanımlar 
MADDE 3. — Bu Kanuna geçen deyimlerden : 
Bakanlık : İçişleri Bakanlığı, 
Genel Müdürlük : Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 

Genel Müdürlüğünü, 

Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi : Nüfus kayıtları
nın merkezde elektronik bilgi işlem makineleriyle 
tutulmasını, 

MERNlS : Merkezî Nüfus İdaresi Sistemini, 
NÜFUS KANUNU : 5.5.1972 tarihli ve 1587 sa

yılı Nüfus Kanununu, 
İfade eder. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Sorusu olan sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Dördüncü maddeyi okutuyorum. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Bakanlığın Yetkileri ve İlgililerin Yükümlülükleri 

Bakanlığın yetkileri 
MADDE 4. — Bakanlık, nüfus kütüklerini bilgi 

işlem ortamında tutmak amacıyla; 
a) Nüfus afle kütüklerinin tutulması, nüfus olay

larının bildirilmesi, nüfus cüzdanlarının düzenlenme
si, vatandaşlara verilmesi ve değiştirilmesi konula
rında Nüfus Kanununda öngörülenlerden ayrı veya 
değişik olarak Merkezî Sistemin gerektirdiği yeni 
esas ve usuller koymaya, saklı nüfusu tespit için ta
ramalar yaptırmaya, 

b) Kişilerin parmak izlerini, öğrenim durumla
rını, esas mesleklerini, sosyal güvenlik kurumuna gö
re çalıştıkları işi ve sektörünü; seçme ve seçilme du
rumlarını ve adlî sicil dışında bakanlıkça gerekli gö
rülecek diğer nitelikleri ile ikamet ve meslek adres
lerine ait bilgileri toplamaya, merkezde bir nüfus 
bilgi bankası oluşturmaya, 

c) Türk vatandaşları ile Türkiye'de nüfus kayıt
ları tutan yabancılara nüfus kütüklerinden bilgi alış -
verişini kolaylaştırmaya ve kamu kuruluşlarında tu
tulan kayıtlar arasında bağ oluşturmaya esas olacak 
T.C. kimlik numarası vermeye, 

d) Vatandaşlık durumları düzgün olmayanların 
geçici kayıtlarını tutmaya ve haklarında bir karar 
verilinceye kadar bunlara geçici süreli kimlik kartları 
vermeye, 

e) Nüfus kütüklerindeki maddî hataları düzelt
meye ve eksiklikleri tamamlamaya, 

f) Nüfus hüviyet cüzdanlarında bulunacak dam
ganın şekil ve niteliklerini tespit etmeye, 

Yetkilidir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye var mı?.. Yok. 

— 160 — 



Danışma Meclisi B : 156 5 . 9 . 1983 O : 1 

Soru sormak isteyen sayım üye var mı?.. Sayın 
Azgur. Başka soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 

Buyurun Saıyın Azgur. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım bu 4 üncü 

•maddemin (e) bendinde «Nüfus fcüfcüklerindeki maddî 
ihataları düzeltmeye» Bakanlık yetkili kılınıyor. As
lında Nüfus Kanununda, nüfus idarelerinin bu gibi 
maddî hataları düzeltime yetkisi var. Bu yetkiyi ayrı
ca Bakanlığa vermekteki esbap, herhalde merkezî sis-
temlle gerekli düzelmelerin yapılmasında Balkanlığı 
yetkili 'kılmak; bunu anlıyorum .Ondan sonra gelen 
(f) bendinde «Nüfus hüviyet Cüzdanlarında buluna
cak damganın şekil ve niteliklerini Bakanlık tespit et
meye» yeıtikilü kılınacak. 

Şimdi aslında bütün dairelerin iki mühürü vardır. 
Mahkemelerde bir mühür kullanılır, (tapuda bir mü
hür 'kullanılır. Böyle bir mühür kullanılması konu
sunda veya bu mühürün şeklini ve niteliklerini ıtayin 
konusunda hiçbir idareye kanun yetki vermez. Ben 
bugüne kadarki zaıman içerisinde herhangi bir kanun
da, mesela mahkeme 'başkâtipliğinin kullanacağı .mü
hürlün şeklini, şamilini şu makam tayin edecek diye 
bir hüküm görmedim; ıilk defa karşılaşıyorum böyle 
bir hükümle. Buna neden gerek görülmüştür?.. Bu
güne kadar kullanılan mühürler, acaba kanuna ay
kırı mühürler miydi yani kanunda böyle bir hü
küm hazırlamayı, yetki verjılmedilği halde mi nüfus 
idareleri bu mühürlerini kulanıyorîardı. Bunun açık
lanmasını istirham ediyorum. 

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

KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Sayın 
Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; 

Sayın Azgur'un belirttiği iki bent Komisyonumuz
da 'ilave edilmiştir. «Nüfus kütükleriındeki maddî ha
taları düzeltme ve eksiklikleri tamamlama» yetkisi 
MERNİS aşamasında, yani merkezî idarede olacak
tır ve vatandaşları her konuda mahkemeye gidip ka
rar almaktan kurtaracak nitelikte bir maddedir ve 
bir maddî hataya dayanmaktadır. O nedenle, Bakan
lığın böyle bir yetkisinin olmasını gerekli gördük ve 
maddî hatalar farkına varıldığında resen düzelltitebil-
isin. 

«Nüfus hüviyet cüzdanlarında bulunacak dam
ganın şekil» meselesine gelince; nüfus cüzdanların-
daki damganın genelliğinde . okunamadığı, bu soğuk 
damganın dışa pek belirgin olmadığı; bu nedenle de 
saman zaman bazı sakatiMklara yol açtığı Bakanlık

ça tespit edilmiş; vatandaşlar tarafıridn da beli, uy-
gülmada da oluyor. Bu nedenle, diğer devletlerde de 
buna benzer hükümlerin olduğunu biz Komisyon 
olarak belirledik. Nüfus idareleri, yani İçişleri Bakan
lığı daha iyi görünebilecek, farzedelim o büyüklükte 
değil de biraz daha onun küçüğü ve çok daha oku
naklı hem reisime, hem dışa, yani hüviyet cüzdanına 
daha rahat, belirgin şekilde vurulabilecek bir dam
gayı yarın tespit ettiğinde, bunu özel bir kanuna ve
ya özel bir mevzuata gerek kalmadan uygulama im
kânı doğsun dedik. O nedenle bu hüküm Tasarıya 
girmiştir. Bulunmasında yarar olacağı kanaaltinde-
yiz. 

Arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 
iMaddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 

Kabul etmeyenler... Madde kabul' edilmiştir. 
5 inci maddeyi okultuyorum. 

İlgililerin görev ve yükümlülükleri 
MADDE 5. — Bilgi işlem ortamında ıtutulacak 

kayıtlara geçirilmek üzere; 

a) Her .derecedeki resmî ve özel eğitim ve öğre
tim kurum ve kuruluşları, her yıl mezun olanları, 

b) IMÜî Eğitim Bakanlığı, diplomasının muade
letini onayladığı kişilerin öğrenim seviyesini ve mes
leklerini, 

c) Askerî kuruluşlar dışındaki 'bütün resmî ve 
özel kurum ve kuruluşlar, gizlilik dereceli görevlerde 
çalışanlar hariç olmak üzere, çalıştırdıkları personelin 
meslekilerini ve yaptıkları işleri, 

d) IMahkeme başkâtiplikleri, mahkemelerce ve
rilen bir karar sonucunda seçme ve seçime hakkı bir 
sıire için veya itamamen kısıtlanan kişilerle bu hak
kın kısıtlanma sürelerini, 

e) Türk vatandaş'ları ve Türkiye*de ikametleri
ne izin verilen yabancılar kendilerinin, aile reisleri 
kendileri ale birlikte oturan ale fertlerinin ikamet ve 
•iş adreslerini ve bunlarda meydana gelen değişiklik-
Iteri, 

f) Düğer hususlarda Bakanlıkça gerekli görülerek 
istenen bilgileri, 

Usulüne göre düzenlenmiş bir formla, yönetme
liklerde başka bir süre konulmamış İse olayın mey
dana geldiği' veya işlemin yapıldığı tarihten altmış 
gün içinde yetkili makamlara bidirmekle görevli ve 
yükümlüdürler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok, 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabulü edenler... 
Kalbul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Askerlikle iıllgili bilgiler 
MADDE 6. — Nüfus cüzdanlarına geçirilecek 

askerlikle ilgili bilgiler, Milî Savunma Bakanlığı ta
rafından Bakanlığa gönderilir. Bu bilgilerin veriliş 
şekli iki Bakanlık arasında 'tayin ve tespit edilir. 

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

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

7 nıci maddeyi okutuyorum. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Personel İhtiyacının Karşılanması 
Diğer kurum ve kuruluşların teknik personelinin 

çalıştırılabilmesi 
MADDE 7. — MERNÎS projesini gerçekleştirmek 

amacıyla Bakanlık, askerî teşkilatlar dışındaki resmî 
Ikurüm ve kuruluşların kadrolarında bulunan, sözleş
meli olarak çalışanlar dahili, sisten çözümleyici, prog
ramcı, balkım ve onarım teknisyenleri ve kavut ope
ratörleri gibi teknik personele aslî görevlerini ak
satmayacak sekide ikinci bir görev vermeye yetkili
dir. 

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

Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Sayın 
Azgur. Başka soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 

Buyurun Sayın Azgur. 
(FUAT AZGUR — Sayın Başkanım; bu madde 

ile gerek Balkanlar Kurulu, gerekse Komisyonumuz 
Tasarıya eklediği kadroların yetersiz kalacağını an
lamış; Tasarıya birtakım bilgisayar operatörleri için, 
programcılar için ve teknisyenler için kadrolar koy
muş. Onların yetersiz kalacağını anlamış olmalı ki, 
bu 7 nci maddeyle ayrıca «Askerî teşkilat dışındaki 
resmî kurum ve kuruluşların kadrolarında bulunan ve 
sözleşmeli olarak çalışanlar dahil, (Diğer kuruluşlar
dan da yine) sistem çözümleyici, programcı, balkım 
ve onarım teknisyenlerinin» MERNÎS'ıte çalıştırıl
masına ait amir hüküm getiriltaiştk. 

Şimdi, evvela diğer kuruluşlar elbette ki, kendi 
elemanlarını sürekli olarak MERNÎS emrine vermek 
İstemezler veya verseler bile bundan sonra gelen 
madde bu gibi kişilere bir ek ödemede bulunabilir 
hükmünü getiriyor. Yani, bir malî külfet yükleye
cek nüfus idaremize. O itibarla, acaba bu maddeyle 
bizzat kendisi sözleşmeli personel çalıştırmak imkâ

nını neden eline geçirmek litsitemez?.. Yani böyle yük
sek ücretle bilgisayar programcısını, sistem analistini 
bizzat kendisi çalıştırsa ve başka kurumlara başvur-
masa daha iyi olmaz mı acaba?.. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Sayın Banaz, buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, ÎÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Sayın 
Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; 

Biz burada önce bu teknik elemanın, Türkiye'de 
Devlet kadrolarında çalışmakta olanlarından öncelik
le yararlanma imkânı sağlamak için bu maddeyi koy
duk. «Aslî görevlerini de aksatmaması» şartı konul
duğu için, zaten diğer balkanllıkların bu -konuda gö
rüşü alınacak, aksatıyorsa o eleman alunamayacak; 
fakat Sayın Azgur'un ısrarla belirttiği «Sözleşmeli 
personel» meselesi var. Bu, Devlet Memurları Ka
nununun 4 üncü maddesinde düzenlenmiştir ve söz
leşmeli personeli bir Devlet dairesi nasıl alacak, 
nasıl çalıştıracak; orada belirlenmiştir. Bu umumî 
hükümlere göre, her yıl kadrolarını belirleyecek, is
teğini belirleyecek ve bakanlar kurulundan bu yet
kiyi alarak çalıştırabilecektir. O nedenle biz bu ge
nel hükümlerin dışında buraya yeni bir fıkra ilavesi
ne gerek görmedik; bunu Devlet Memurları Kanu
nunun 4 üncü maddesine göre yapma imkânı vardır. 
O bakımdan bir aksaklık, bir eksiklik olmadığı ka
naatindeyiz; arz ediyorum efendim 

Teşekkür ederim, 

BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Banaz. 
Değerli üyeler; maddeyi oylarınıza' sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

8 inici maddeyi okutuyorum. 
Ek çalışma karşılıklarının ödenmesi 
MADDE 8. — MERNİS Projesinde ek görev ve

rilecek teknik personel ile merkez ve taşrada kütükle
rin taranması, ara formlara kodlanması, vatandaşlar
dan bilgi toplanması ve tasnifi gibi olağan dışı işler
de memur olsun olmasın, çalıştırılacak veya köy nü
fus defterlerinin tutulmasında muhtara yardım için 
görevlendirilecek personele mesai saatleri içinde ve
ya dışında ödenecek ek çalışma karşılıkları ile öde
meye ilişkin esaslar, Maliye Bakanlığının görücü alı
narak Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Ka
rarı ile tespit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kaibul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Hizmetlerin Yürütülmesi ve Bilgi Alış Verişi 

'Nüfus 'Kanununun uygulanmayacağı hailler 
MADDE 9. — Nüfus kütükleri bilgi işlem orta

mına geçirilen ye MBRNtSIin gerektirdiği Bakanlık
ça tespit «dilen yeni esas ve usullerin uygulanması
na başlanılan il ve ilçelerde Nüfus Kanununun yeni 
esas ve usullere aykırı hükümleri uygulanmaz. 

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

Sayın Komisyon?.. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Efen
dim, bu 9 uncu maddeden, birinci satırın sonunda, 
«Bakanlıkça tespit edilen» sözleri var; bunu metinden 
çıkarıyoruz. «MERNtS'in gerektirdiği yeni esas ve 
usûllerin uygulanmasına...» diye devam edecek. Çün
kü bunlar zaten Bakanlıkça tespit edilecektir; cüm
le düşüklüğü oluyor. 

BAŞKAN — Çıkarıyorsunuz?., 
. MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Evet; 
«Bakanlıkça tespit edilen» kelimelerini çıkarıyoruz. 

BAŞKAN — Birinci satırın sonunda ve ikinci sa
tırda devam eden «Bakanlıkça tespit edilen» keli
meleri çıkarılmak suretiyle bu maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
MERNİS'te bilgi alışverişi 
MADDE 10. — MERNİS'e bilgi verilmesi veya 

bilgi istenmesi, usulüne göre düzenlenmiş formun 
gönderilmesi suretiyle yapılır. 

Özel formlar doldurulimadığı ve T.C. Kimılik Nu
marası belirtilmediği takdirde istenilen bilgiler veril
mez* 

Nüfus idarelerinin, nüfus mevzuatına göre ilgili 
kamu kurum ve kuruluşlarına vermekle görevli ol
duğu bilgi ve ıkayıt örneklerinin hangilerinin MER-
NlSten verileceği Bakanlıkça belirlenir. 

Genel Müdürlük ile Devlet İstatistik Enstitüsü 
arasındaki bilgi alışverişi iki kuruluş arasında düzen
lenir. 

MERNİS'e bilgi vermekle görevli ve yükümlü 
olanlar, verdikleri bilginin tam ve doğru olmasından 
şahsen sorumludurlar. 

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

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

11 inci maddeyi okutuyorum : 
Kayıtların hukukî geçerliliği 

MADDE 11. — Merkezde bilgi işlem ortamında 
tutulan kayıtlarla mikro filmler ve bunlardan usu
lüne göre çıkartıÜan örnekler, aksi sabit oluncaya 
kadar, hukuken geçerlidir. Merkez ve illerde tutulan 
kayıtlar arasında bir farklılık olması halinde mer
kezde tutulan kayıtlar esas alınır. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde .kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum : 
Nüfus kütüklerine kaydettirme zorunluluğu 
MADDE 12. — Kişiler ve aile reisleri evlerinde 

çalıştırdılfcları veya evlatlık gibi barındırdıkları kişi
lerin; küçük çocukların veya büyüklerin barındırıl
dığı yetiştirime yurtları ve bakımevlerinin sorumlu
ları yurt ve bakımevlerinde kalan çocuk ve büyük
lerin; nüfus cüzdanlarını kontrol etmek, nüfus kü
tüklerinde kayıtlı olmayanların (kaydedilmelerini sağ
lamak için gerekli işlemleri yapmak ve yaptırmakla 
yükümlüdürler. 

Okul müdürleri, okula kayıt için başvuran çocuk
lardan rtüfus kütüklerinde Ikayıtlı oHmayariların tam 
künyesini güvenlik görevlileri, kimlik kontrolleri ve
ya herhangi bir işlem nedeniyle nüfusta kayıtlı ol
madığı tespit edilenlerle kimliğini ispat edemeyen
leri, haklarında gerekHi işlem yapıldıktan sonra, dü
zenleyecekleri soruşturma evrakı ile kamu ve özel 
kurum ve kuruluşlar herhangi bir işlem nedeniyle, 
nüfusta kayıtlı olmadığını anladıkları ıkişileri elle
rindeki bilgilerle birlikte o yer nüfus idaresine gön-
derm'elkle görevlidirler. 

'BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde ikabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum : 
Nüfus idarelerinin yetkisi 
MADDE 13. — Nüfus idareleri nüfus kütükle

rine tescil edilmemiş bür yaşından büyük çocukların 
varlığını haber aldıkları takdirde, bunların baba, ana, 
veli veya vasilerini, !bunların bulünmaımıası halinde 
ikinci dereceye kadar hısımlarını veya çocukları 
yanlarında bulunduranları veya muhtarları beyana 
davet etmeye yetkilidirler. İlgililer bu davet üzeri-
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ne 30 gün içinde Nüfus idarelerine başvurmak ve 
beyanda bulunmakla yükümlüdürler. 

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

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

il4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Gizlilik dereceleri! 
MADDE 14 .— Mıernis'ıte toplanan bilgiler ve 

tutulan ikayıitlar gizlilik derecelidir. Bu kayıtların giz
lilik dereceledi Bakanlıkça, isitatisıtik verilerin gizlilik 
dereceleri Bakanlar Kurulunca tayin edilir. Gizlilik 
dereceli kayıt ve istatistiklerin verileceği kamu (kuru
luşları Balkanlar Kurulunca belirlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde s!öz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etlmeyenller... Madde kabul edilmiışitir. 

15 inci maddeyi dkutuyoıruim : 
Kişi ile ilgili kayıt tutan kamu kuruluşları 

MADDE 15. — Kişi ile ilgili kayıt tutan bütün 
resmî kurum ve kuruluşlar ile tapu idareleri, tutîtuk-
ıları kayıtlarla nüfus (kütükleri arasında bağ kuracak 
şekilde T.C. Kimlik Numarasını esas almak ve bu 
amaçla Bakanlık ile işbirliği yapmakla görevlidir. 

BAŞKAN — Söz isiteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

l'ö ncı maddeyi okultuyorum : 
Nüfus cüzdahları 
MADDE 16. — Nüfus cüzdanlarının şekli ve 

kapsamı, ilgili bakanlık ve kuruluşların görüşü alına
rak Bakanlıkça tespit edilir ve Bakanlıkça veya gös
tereceği lüzum üzerine Maliye Bakanlığınca basitırı-
lır. 

Nüfus cüzdan bedelleri için, nüfus memurları 2 
Haziran Î9İ34 tarih ve 2489 sayılı Kefalet Kanununa 
göre kefalet hükümlerine tabi değildir. 

Yurt dışıhda cüzdan «atış bedelleri İçişleri, Dış
işleri ve Malîye Bakanlıklarınca birlikte döviz ola
rak tespit ve konsollosluklarca verildiği ülke parası 
üzerinden tahsil edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isiteyen var mı?. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım; izin verirse

niz bir sorum olacak. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım; şimdi son 

fıkrada; «Yurt dışında cüzdan satış bedelleri döviz 
olarak tespit ve tahsil edilir.» deniyor. Bu dövizin ne 

miktar üzerinden hesaplanacağına aiit bir kayıit yok 
Kanunda* 

Elbette ki, Anayasamızın eşitlik ilkesi, Türkiye' 
de Türk vatandaşına bir düzdan kaç liradan satılıyor
sa, yurt dışında da Türk parasına ıtekabül eden o 
miktar dövizlin alınması gerekir. 

Acaba, Türkiye'de satılan miktarın dışında bir 
döviz düşünülüyor mü? Zabıtlara geçmesi bakımın
dan söylüyorum; acaba Komisyonumuz ve Hükü
met bunun için ne düşünüyor?. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Buyurun Sayın Banaz. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — iEfen-
dim; bugüne kadar bu para postta çekleri ile tahsil 
ediliyordu ve mümkün olmuyordu; yani büyük ak
samalara yol açıyordu. O nedenle biz, bu ıtür; yani 
İçişleri, Maliye ve Dışişleri Bakanlığiinın tespit ede
ceği bir parayı, Tasarı ile getirilen sisteme uygun 
gördük. 

Bunun miktarı ne olacaktır? Gayet tabiî Türki
ye'deki parası beli olacak, buna belki yol masraf
ları elklenmiş olabilir. Yani biz Komisyon olarak, 
bu üç bakanlığın büyük bir rakam tespit edeceği inan
cında değiliz. 

Arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyi okutuyorum : 
Bilgi formlarının hazırlanması 
MADDE 17. — Bu Kanunun uygulanmasında 

kulllanılacâk formlar Bakanlık: tarafından hazırlanır 
ve Devlet Malzeme Ofisi tarafından bastırılarak iligili 
kurum ve kuruluşlara bedeli karşılığında verilir. 

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

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

18 inci maddeyi okutuyorum : 
Yüksek danışma ve koordinasyon kurulu 
MADDE 18. — Baikanlıik koordinatörlüğünde, 

nüfus kayıtlarındaki bilgilerin değerlendirilmesi, bilgi 
işlem sisteminin geliştirilmesi, ilgili Bakanlık ve ku
ruluşlar arasında koordinasyon sağlanması maksa
dıyla, diğer Bakanlık ve kuruluşlarla Bakanlığın ilgili 
birim başkanlarının, Ankara'da bulunan üniversite
lerin bilgisayar bölümleri ve nüfusla ilgili enstitüle
rin üst düzey yöneticilerinin ve Genel Müdürlük Ge-
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nel Müdür Yardımcıları ve ilgili Daire Başkanlarının 
katılmaları ile «Nüfus Yüksek Danışma ve Değerlen
dirme Kurulu» oluşturulur. Kurula Genel Müdürlük
çe gerekli görülen uzmanlar da çağırılabilir. 

Kurula katılacak üyelere ödenecek ücretlerle öde
me usul ve esasları Bakanlar Kurulu kararı ile Kuru
lun çalışma usulleri de yönetmelikle belirlenir. 

BAŞKAN — iSöz isteyen sayın üye vaır mı?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbuil edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
Köy ve mahalle nüfus defterleri 
MADDE 19. — Bir köyde veya mahallede de

vamlı olarak oturanlar o köy ve mahalle muhtarı ta
rafından ıtutullacak özel bir nüfus defterine sıra nu
marası 'İlle kaydedilir, 

Kayıtlı oldukları köyden Veya mahalleden devam-
îı olarak ayrılanlar ayrıılışları ile gittikleri yeri ve 
adresilerin'i, yerleşmek üzere gelenler de köy ve ma
halleye iğdişlerini ve geldikleri yer ve adresi muhta
ra bildirerek nüfus defterine işle îrm's'klle yükiüimlü-
düıHer. 

Valili ve kaymakamlar tarafından il veya ilkede 
bulunan devlet memurlarından biri -köy veya mahal
le nüfus defterlerinin tutuluşunda muhtara yardım 
etmekle görevlendirilir. 

Köy ve mahalle nüfus defterinin şekilli, kapsamı, 
onaıylanmıaısı, tutulması yönetmelikle düzenlenir. 

Köy ve mahalle nüfus defterleri ilçe nüfus mü-
düiriîeri tarafından denetlenir ve deflterlerin düzgün 
'bir şekilde tutulması sağlanır. 

Köy ve mahalle nüfûs defterleri şahsî hal işlem
leri için esas allınalmaz. Bu defterler üzerinde silinti 
ve kazıntı yapılaımıaz. 

Köy ve mahalle nüfus defterlerinin temiz bir şe
kilde tutulması, haleften ısölefe devri ve devir teslim 
tultanalklarınidan birer örneğinin nüfus idarelerine ve
rilmesi zorunludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
•mı?.. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, bir ikonu-
yu arz etmek istiyorum, 

BAŞKAN — Sayın Azgur, buyurun efendim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, bir konuyu 

öğrenmek isityorum. Hükümet Tasarısında bulunma
yan bu maddeye acaba Hükümet Temsilcisi katılıyor 
mu?.. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ALTAY 
UTKAN — Katılıyoruz efendim. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkanım; şu halde 
müsaade ederseniz, üçüncü fıkrada «yardım etmekle, 
görevlendirir» amir hükmünü «görevlendirebilir» di
ye düzeltelim. Çünkü son derece ağır bir hüküm ge
tiriyoruz vali ve kaymakamlara. Nasıl olursa olsun 
mutlaka bir memur bulup görevlendirmeye mecbur 
gibi bir anlam çıkıyor. «Görevlendirebilir» denirse, 
elde mevcut memur varsa, boş memur varsa görevlen
dirir anlamı çıkar ve daha uygun olur diye düşünü
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Efen, 
dim, bu uygundur; «görevlendirilebilir» olacak. «Va
li ve kaymakamlar tarafından» diye başladığı için, 
«görevlendirilebilir.» 

BAŞKAN — Sayın Utkan? 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ALTAY 
UTKAN — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Maddenin üçüncü fıkrasının sonundaki «görevlen

dirilir» kelimesi, «görevlendirilebilir» oluyor. Bu kü
çük değişiklikle maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Ceza Hükümleri 
MADDE 20. — a) Bakanlık veya mahallî mülkî 

amirliklerce yapılan ilana rağmen, yönetmeliklerde baş
kaca bir süre konmamışsa, ilan tarihinden itibaren 
doksan gün içinde adreslerini veya kendilerinden iste
nen diğer bilgileri usulüne göre bildirmeyen veya doğ
ru bilgi vermeyen veya bilgi toplamak amacıyla dağı
tılan formları nüfus idarelerine veya mahalle ve köy 
muhtarlarına vermeyen kişilere, 

b) Kendilerine verilen formları vatandaşlara tam 
olarak dağıtmayan, süresi içinde töplamayan, topla
dıkları formları tam olarak nüfus idarelerine teslim 
etmeyen ve dağıttıkları formları usulüne göre doldu
rarak dade etmeyen kişilerin kimliklerini tam olarak 
nüfus idarelerine bildirmeyen mahalle veya köy muh
tarlarına, 

c) İkamet veya iş adreslerini veya mesleklerini 
değiştirenlerden, yeni adres ve mesleklerini değişiklik 
tarihinden itibaren altmış gün içinde usulüne uygun 
olarak düzenlenmiş bir formla mahallî nüfus idaresi
ne bildirmeyenlere, 
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d) Nüfusa kayıtlı olmayan çocuklarını kaydet
tirmek üzere» bu Kanunun 14 üncü maddesine göre 
beyana davet edilenlerden, verilen otuz günlük süre 
içinde mazeretsiz olarak beyanda bulunmayanlara, 

3.000 liradan 5.000 liraya kadar para cezası ve
rilir. 

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

Buyurun Sayın Banaz. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Efen
dim, bunun (d) bendinde «14 üncü maddesine göre» 
diyor. Orada bizim bir hatamız olmuştur, «13 üncü 
maddesine göre» olacak; düzeltiyoruz. 

BAŞKAN — Hayhay efendim. 
Evet, bu küçük düzenleme ile maddeyi oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 21. — a) Bu Kanunun 5 inci madde

sinde belirtilen resmî kurum ve kuruluş sorumlula
rından veya bunlar tarafından görevlendirilenlerden, 
bildirmekle yükümlü oldukları hususları süresi içinde 
ve usulüne uygun olarak bildirmeyenlere, 

b) Bu Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen 
kişilerden tescil ettirme yükümlülüğünü otuz gün için
de yerine getirmeyenlere, 

c) Nüfus hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili ola
rak bu Kanun veya Kanunun uygulanmasına ilişkin 
yönetmeliklerle kendilerine görev verilenlerden, yönet
meliklerde başkaca bir süre konmamışsa, usulen yapı
lacak ilan veya tebliğ tarihinden itibaren otuz gün 
içinde istenen hususları yerine getirmeyenlere, 

2.500 liradan 4.000 liraya kadar para cezası verilir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Buyurun Sayın Banaz. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Sayın 
Başkanım, burada da (b) bendinde, «Bu Kanunun 13 
üncü maddesi» diyor, «12 nci maddesi» olacak efen
dim. özür . dileyerek düzeltiyoruz. 

BAŞKAN — Hayhay, teşekkür ederim Sayın Ba
naz. 

Bu değişiklikle maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; 
Tasarının görüşülmesine başlandığı zaman Hükü

meti ve İçişleri Bakanlığını temsil eden sayın yetkili
lerin adlarını ifade etmemiştim. Tutanaklara geçmesi 

bakımından; içişleri Bakanlığını ve Hükümeti bu Ta
sarının görüşülmesi sırasında İçişleri Bakanlığı Müs
teşarı Sayın Altay Utkan ve içişleri Bakanlığı Nüfus 
ve Vatandaşlık işleri Genel Müdür Yardımcısı Sa
yın Erol Tezçan temsil ediyorlar. Tutanaklar işaret 
etsin lütfen. 

22 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 22. — Bu Kanunun 20 ve 21 inci mad

deleri ile 5.5.1972 tarih ve 1587 sayılı Nüfus Kanunu
nun 52 nci maddesi uyarınca cezalandırılanlar, görev 
veya yükümlülüklerini cezalı duruma düştükleri ta
rihten itibaren altmış gün içinde yerine getirmemiş
lerse, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
23 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 23. — Bu Kanunun 20, 21 ve 22 nci 

maddelerinde öngörülen cezalar nüfus idarelerinin is
teği üzerine mahallî il ve ilçe idare kurullarınca veri
lir ve 21 Temmuz 1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hüküm
lerine göre tahsil edilir. 

idare kurullarının kararlarına itiraz genel hüküm
lere tabidir. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
24 üncü maddeyi okutuyorum. 

MADDE 24. — Bu Kanunun 20 inci maddesinin 
(a) bendinde belirtilen görev ve yükümlülükleri, Ba
kanlıkça ikinci kez yapılan ilan tarihinden itibaren 90 
gün içinde yerine getirmeyenler, mahallî sulh ceza 
mahkemesi kararı ile 7.000 liradan 15.000 liraya ka
dar para cezası ve iki aydan dört aya kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
25 inci maddeyi okutuyorum. 

ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 
Muafiyet 
MADDE 25. — Mernis için yurt dışından satın 

alınan makine ve teçhizat her türlü vergi, resim ve 
harçtan muaftır. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Buyurun 
Sayın Azgur. 
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FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, «Mernis» 
kelimesinin her harfinin büyük yazılması lazım. Çün
kü, kısaltılmış uzun bir cümledir. 7, 8 ve 10 uncu 
maddede büyük harflerle yazılmış. Maalesef 14 üncü 
maddede atladık, orada küçük yazılmış. 26 ncı mad
dede de küçük harflerle yazılmış. 

BAŞKAN — Tasarının tümünü oya sunmadan 
evvel; mutabık mıyız Sayın Komisyon, Sayın Hükü
met?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Evet 
efendim; «Tanımlar» bölümünde de büyük harflerle 
yazılmış. 

BAŞKAN — Tasarının tümünü oyladığımız sı
rada, bu Kanun içerisinde geçen bütün «MERNİS» 
kelimelerinin büyük harflerle yazılacağını söyler ve o 
şekilde oylatırız. 

25 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum efendim. 
Birkaç yıla sari sözleşme yapılabilmesi 
MADDE 26. — Bakanlık, Mernis'le ilgili veri ta

banı oluşturma programların hazırlanması, geliştiril
mesi ve proje müşavirliği, bakım ve onarım gibi ko
nularda destek sağlamak üzere üniversite, firma ve
ya kuruluşlarla birkaç yıla sari sözleşmeler yapabilir. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
27 nci maddeyi okutuyorum. 
Duyuruların ücretsiz yayını 
MADDE 27. — Bu Kanun ve diğer kanunlara gö

re nüfus hizmetlerinin yürütülmesi, kütüklerin düzen
lenmesi, nüfus cüzdanlarının değiştirilmesi veya alın
ması, vatandaşlardan gerekli bilgilerin toplanması gibi 
konularda Bakanlıkça yapılacak duyurular, TRT rad
yo ve televizyonları ile Resmî Gazete'de ücretsiz ola
rak yayınlanır. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
28 inci maddeyi okutuyorum. 
Yönetmelikler 
MADDE 28. — Bu Kanunda öngörülen yönetme

likler, Kanunun yürüklüğe girdiği tarihten itibaren altı 
ay içinde çıkarılır ve Resmî Gazetede yayımlanır. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Geçici madde l'i okutuyorum. 
YEDİNCİ BÖLÜM 

Geçici Hükümler 
GEÇİCİ MADDE 1. — 5 inci maddenin uygu

lanmasında görev ve yükümlülüklerin başlayacağı ta
rihler Bakanlıkça tespit ve ilan edilir. Ayrıca ilgili 
Bakanlıklara duyurulur. 

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

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

Geçici madde 2'yi okutuyorum. 
GEÇİCİ MADDE 2. — 1 Ocak 1939 yılından 

önce nüfus yazımı veya diğer yollarla nüfus kütük
lerine Türk vatandaşı olarak geçirilmiş oldukları hal
de, kayıtları üzerinde bu tarihten beri herhangi bir 
işlem yapılmamış olan ve Türkiye'de yaşamadıkları 
tespit edilen kişi ve ailelerin kayıtları, bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bütün sonuçları 
ile birlikte hukukî değerlerini kaybederler. Bu durum
ları tespit edilenlerin kayıtları Bakanlıkça kapatılır. 

Bu şekilde kayıtları kapatılmış olanlardan beş yıl 
içinde ortaya çıkanlar Türkiye'de oturmakta olduk
larını belgelerle kanıtladıkları takdirde kapatılmış ka
yıtlar tekrar işleme açılır ve yeniden hukukî geçer
lilik kazanırlar. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Buyurun 
Sayın Bayer. 

MUHSİN ZEKÂI BAYER — Sayın Başkan, bu 
geçici madde, Hükümetin bir prensip kararı olduğu 
kanaatindeyim. Ancak burada, yeniden ortaya çıkan
ların nüfusa kayıtları yapıldığı zaman, eskiden ken
dileri hakkında yapılan hukukî ve adlî işlemler du
racak mı, devam edecek mi.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Onla
rın devam etmesine engel bir durum yok efendim; de
vam eder, durmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 3. — 1913 tarihli Sicilli Nüfus 

Kanunu hükümlerine göre yabancı nüfus olarak ve
ya diğer bir nedenle mükerrer olarak tesis edildikleri 
tespit edilen nüfus kayıtlarından, son olarak işlem 
gören kayıtlar esas kabul edilir. Son kaydın, varsa 
eksiklikleri tamamlanır, diğer kayıtlar Genel Müdür
lükçe kapatılır. 
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BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 4 üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 4. — Bakanlıkça yapılacak 

ilanlarda belirtilecek köy ve mahalle nüfus kütük
lerine kayıtlı olanlar tahsil durumlarını, mesleklerini, 
ikamet ve iş adreslerini örneğine uygun bir formla 
60 gün içinde mahallî nüfus idarelerine bildirmekle 
yükümlüdürler. 

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

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

Geçici 5 inci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 5. — MERNlS projesi çer

çevesinde merkez ve taşra kütüklerinin taranması, ara 
formlara kodlanması, vatandaşlardan bilgi toplanması 
ve tasnifi gibi işlerde 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 4/c maddesine göre geçici personel ça
lıştırılabilir. 

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

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

Geçici 6 ncı maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 6. — İçişleri Bakanlığına ait 

iptal edilen kadrolar ekli (1) sayılı cetvelde gösteril
miştir. 

Genel Kadro Kanunu çıkıncaya kadar, İçişleri Ba
kanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlü
ğü hizmetlerinde kullanılmak üzere, ekli (II) sayılı 
cetveldeki kadrolar ihdas edilmiştir. 

ihdas edilen kadroların dağıtımı yapılıncaya ka
dar, iptal edilen kadrolarda fiilen çalışmakta olan me
murların aylıkları kaldırılan kadrolara istinaden öden
meye devam olunur. 

Kadro dağıtımı sonunda; işgal etmekte oldukları 
kadro derece ve unvanları değişmeyenler ile kadro 
derecesi değiştirilenlerden 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanunu hükümlerine göre yeni derecelerinde atan
ma şartlarını taşıyanlar bu Kanun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren başkaca bir işleme gerek kalmaksı
zın bu kadrolara atanmış sayılırlar. Bunun dışında ka
lan personel ise yürürlükteki mevzuata göre yeni kad
rolara atanır. 

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

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

29 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 29. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
30 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 30. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen 
sayın üye?.. Buyurun Sayın Bayer. 

MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Sayın Başkan; bu 
Kanun hakikaten memleketimiz için faydalı bir ka
nundur. Ancak, geçici 4 üncü maddenin uygulanma
sında vatandaşa bir mükellefiyet getiriliyor. Bu mü
kellefiyeti zamanında ve yerinde yapmayanlar veya 
Devletin bu mükellefiyeti yerine getiren vatandaşlar
la ilişkisindeki hususlar çok mühimdir. Bakın madde 
şöyle : 

"«Bakanlıkça yapılacak ilanlarda belirtilecek köy 
ve mahalle nüfus kütüklerine kayıtlı olanlar tahsil 
durumlarını, mesleklerini, ikamet ve iş adreslerini ör
neğine uygun bir formla 60 gün içinde mahallî nüfus 
idarelerine bildirmekle yükümlüdürler.» 

Hepimizin bildiği üzere, köy muhtarlıkları son 
anarşi dolayısıyla bu tip formları tutmuştur; fakat 
bu formlar kontrol edilemediği için gereği gibi tan
zim edilmemiştir; yani Hükümetin vatandaşın yanın
da bu formları tutması için gerekli tedbirleri alması 
lazımdır. Yoksa doğrudan doğruya vatandaşa bu 
mükellefiyeti verirse, köydeki vatandaş, kentteki va
tandaş bu formları dolduramaz. Hükümetin bu gö
revi üstlenmesi lazımdır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Bir sözünüz var mı Sayın Komisyon?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Sayın 
Başkanım geçici 5 inci madde ile bu konuda vatan
daşlara gerekli yardımı sağlamak için geçici personel 
çalıştırma hükümlerini de getirmiş bulunuyoruz. Sa
yın Bayer'in bu dileğine biz de aynen katılıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 
Değerli üyeler; bu Tasarıdaki «Mernis» kelimele

rinin hepsinin büyük harflerle yazılması şeklinde Ta
sarının tümünü kesin oylarınıza sunuyorum... 
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MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Sayın 
Başkanım; bir de bu tanımlar kısmında, 3 üncü mad
dede, «NÜFUS KANUNU» da büyük harflerle ya
zılmış, onu da, baş harfleri büyük «Nüfus Kanunu» 
olarak yazalım efendim. 

BAŞKAN — Bu iki düzenleme ile Tasarının tü
münü kesin oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Değerli üyeler; Merkezî Nüfus idaresi 
Sistemi Hakkında Kanun Tasarısı Danışma Meclisi
mizce kabul edilmiştir. Hayırlı ve uğurlu olsun. 

Hükümet temsilcilerine ve Komisyona teşekkür 
ediyorum. 

Değerli üyeler; bugün bu Kanunun bu kadar ça
buk görüşülüp kabul edileceği tahmin edilmediği için 
diğer tasarılarla ilgili bir davet Hükümet yetkilileri
ne olmamıştı; fakat bu Kanun görüşülürken bir - iki 
bakanlığı haberdar ettik. Gelirlerse; bir ara verece
ğim, bu aradan sonra o tasarıları görüşmelere baş
layacağız. Bu itibarla görüşeceğimiz tasarıları yarının 
gündemine bugünün Birleşiminin sonunda sizlere arz 
edecektim; fakat bu görevi şimdiden yapayım ki, Birle
şimi açar açmaz o tasarıdan başlayalım. 

S Gündemin 8 inci sırasındaki tasarı, bir; gündemin 
36 ncı sırasındaki tasarı, iki; gündemin 20 nci sıra
sındaki tasarı, üç; gündemin 13 üncü sırasındaki ta
sarı, dört; gündemin 10 uncu sırasındaki tasarı, beş; 
gündemin 32 nci sırasındaki tasarı, altı. Bunlar hep 
kısa kanunlar. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
gündemin 28 ve 29 uncu sırasındaki tasarılar yabancı 
dille ilgili ve çok kısa kanunlar. 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu'nun işaret etti
ği gündemin 28 ve 29 uncu sırasındaki tasarıları da 
ilave ediyorum. 

Bu tasarıların bir kısmı hakkında Başbakanlığın, 
bir kısmı hakkında da komisyonların öncelikle gö
rüşülme teklifleri var. 

Bu itibarla, bu tasarıların gündemimizin, demin arz 
ettiğim sıra dahilinde bugün mevcut gündemimizin 
beşinci maddesinden önceye alınmak suretiyle görü
şülmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; Birleşime yarım saat ara veriyo
rum. 

Kapanma Saati : 15.30 

»-•-!« 

tKtNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.00 

BAŞKAN : Başkanvekiii Vefik KlTAPÇIGtL 
KÂTtP ÜYELER : Ali Nejû ALPAT, Erdoğan BAYIK 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 156 ncı Birleşimimi
zin ikinci Oturumunu açıyorum. 

5. — Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu Ta
sarısı ve Sağlık ve^ Sosyal İşler, Bütçe - Plan ve Millî 
Eğitim komisyonları raporları. (1/567) (S. Sayısı : 
350) (1) 

BAŞKAN — Birinci Oturumda öncelikle görüşül
mesine karar verdiğimiz özel Eğitime Muhtaç Çocuk
lar Kanunu Tasarısını görüşmeye başlıyoruz. 

(1) 350 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 

Tasarıyla ilgili raporun okutulmasını oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Raporun 
okutulması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Daha evvel 
de Sayın Komisyonun veya Sayın Müsteşarın bir 
açıklaması olacaksa dinleyeceğiz. 

Bu tasarının görüşülmesinde Hükümeti ve Millî 
Eğitim Bakanlığını, Millî Eğitim Bakanlığı Müste
şarı Sayın Bahir Sorguç temsil ediyorlar. 

Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 
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Son nüfus sayımına göre, 0 ilâ 18 yaş arasında 21 j 
milyon 762 bin kişi bulunmaktadır. Bu miktar, genel 
nüfusumuzun % 48.36'sıdır. Bu miktarın % 14'ü, ya
ni 3 046 680 kişisi özel eğitime muhtaçtır. Bu mik
tarın; yani 3 046 680 kişinin 435 24Û'ı korunmaya 
muhtaç çocuk olup, Yüce Meclis ve Millî Güvenlik 
Konseyimizce yeni çıkarılan Sosyal Hizmetler ve Ço
cuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile eğitilmeleri için 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına devredilmişler
dir. Geri kalan, 2 611 440 özel eğitime ihtiyacı bulu
nan çocuklarımızın özür gruplarına göre dağılımları 
ise şöyledir : 

Görme özürlüler : % 02, 43 524. Bunların ancak 
eğitileni 626. İşitme özürlüler : % 06. Bunlar 130 572 
kişi olup, eğitileni ancak 2 798. Ortopedik özürlü 
olanlar : % 1.4, 304 668 kişi olup, bunlardan eğitilen
ler sadece 176'sı. Üstün zekâlılar; % 2, 435 240' kişi 
olup, özel eğitime tabı tutulanı yok; Fen Lisesi hariç. 
Eğitilebilir geri zekâlı çocukların sayısı % 2, 435 240 
kişi olup, bunların 7 912'si eğitilmekte, öğretilebilir j 
geri zekâlılar ise % 03; 65 266 kişi olup, bunun da 
eğitileni 51 kişi. Uyumsuzlar : % 1, 217 620 kişi 
olup, sadece 72'si eğitilebiliyor. I 

Bunları toparlarsak, % 9,5 oranında ve 1 632 130 | 
kişinin sadece 11 465*i eğitilmekte. Konuşma özürlü- I 
lerinin de ve süryan hastalığı olanlar da dahil, top
lam % 14 olan bu özel eğitime muhtaç çocuklarımı- I 
zın 2 611 420'sinin 11 465 kişisi ancak eğitilmekte- j 
dir. 

Getirilen Tasarı, özel eğitime muhtaç çocukların 
eğitimlerini düzenleyen, konuyu bir bütün olarak ele I 
alıp yönlendiren başka bir kanun olmadığından, bu I 
Kanunla, şimdiye kadar çıkarılmış yetersiz ve dağınık I 
kanun hükümleri bir araya toplanmış, özel eğitim hiz- I 
metleri bir bütünlük içinde ele alınmıştır. 4 ila 18 yaş I 
grubundaki özel eğitime muhtaç çocukların bakım ve I 
eğitimleri için izlenecek temel amaç ve ilkelerle, Dev- I 
letin bu alandaki görevleri belirlenmiştir, özel eğiti- I 
me muhtaç çocukların eğitilmeleri için normal okul- I 
larda yardımcı derslik, normal okullarda özel sınıf- I 
lar, gündüzdü ve yatılı özel eğitim okullarının açıl
ması, geçici olarak okula gelemeyen özürlü çocuklar I 
için gezici öğretmenliklerin kurulması; ayrıca, üstün I 
zekâlı ve özel yetenekli çocuklar için de okul ve sınıf- I 
ların açılması öngörülmüştür. I 

Ayrıca, özel eğitime muhtaç çocukların mülkî I 
amirlere bildirilmesi, özel eğitim kurum ve kuruluşla- I 
rıyla, normal okullardaki eğitsel ve meslekî rehberlik I 
ile teknik ve uzmanlık getiren tüm psikolojik hizmet- | 

lerin bir araya getirilmesi; ruh, duygu ve sosyal yön
den uyum sağlayamayan çocukların durumlarını dü
zeltmek amacıyla gerektiği yerlerde terapi merkezle
rinin açılması ve çeşitli sebeplerle hastane ve benzeri 
kuruluşlarda uzun süre tedavi ve bakım gerektiren ço
cukların eğitilmelerinin, hastane ve benzeri kuruluş
larla işbirliği içinde yürütülmesi yükümlülüğü getiril
miştir. 

Bu Kanun Tasarısı, çeşitli sebeplerle bedenî, ruhî, 
sosyal ve ekonomik bağımsızlığını ve uyumunu tama
men, ya da kısmen yitirmiş olan, eğitim ve öğretim
den yeterince yararlanamayan ve bu sebeple ilkokulu 
bitirip ortaokula devam edemeyen özel eğitime muh
taç çocukların mevcut yeteneklerini en iyi biçimde 
kullanarak, bağımsızlık ve uyum kazandırmak üzere 
meslekî rehabilitasyon merkezlerinin açılması, özel 
eğitime muhtaç çocukların eğitilmeleri süresince kul
lanacakları araç ve gereçlerin Bakanlıkça sağlanması, 
normal işyerlerinde çalışamayacak kadar özürlü ve 
18 yaşina kadar olan çocuklar için ön planda ekono
mik verimliliği düşünülmeden korumalı işyerlerinin 
açılması, özel eğitime muhtaç çocukların durumlarını 
incelemek, yerleştirilecekleri kurumlan kararlaştırmak 
için her ilde bir rehberlik ve araştırma merkezinin 
açılması, özürlü çocuklara her şeyden önce bir sanat 
ve meslek eğitimi verme temel amaç olduğundan, 
atelye çalışmalarının üretim ve hizmet işlemlerinin is
tenilen düzeyde yürütülebilmesi için özel eğitim ku
rumlarında gerekli yerde ve sayıda döner sermaye 
işletmeleri kurulması imkânı getirilmektedir. 

Yüce Heyetinizce daha mükemmel hale getirilecek 
bu Tasarının memleketimiz ve özel eğitime muhtaç 
çocuklarımız için hayırlı olması temennisiyle, Yüce 
Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Sayın Ba-
yer. Başka üye var mı efendim, Tasarının tümü üzerin
de söz isteyen?.. 

AKİF ERGINAY — Sayın Başkan; bir sorum 
var. 

BAŞKAN — Sayın Erginay, peki efendim. 
Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanun Tasarısı, 

hakikaten biraz evvel Millî Eğitim Komisyonu Sayın 
Başkanının belirttiği gibi, ülke gerçekleri bakımından 
yararlı bir kanun tasarısı ve bugün Hükümetin Büt-
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çe-Plan Komisyonundaki müzakerelerde verdiği ra- | 
kama göre, 1 600 000 çocuğu ilgilendiren bir kanun I 
tasarısı; ancak bu Kanun Tasarısının bazı vatandaş- I 
lara getirdiği mükellefiyetler var. Bu mükellefiyetle- I 
rin başında bildirme yükümlülüğü var. Hükümetin I 
Tasarısında bildirme yükümlülüğü için aynen şöyle I 
deniyor: I 

«Özel eğitime muhtaç çocukların ana, baba, kar- I 
deş, akraba vesaire yakınları, köy ve mahalle muh
tarları, belediye zabıta memurları, emniyet görevlileri, I 
çocuk bürolarındaki görevliler, yataklı ve yataksız I 
tedavi kurumlarının sorumlu yöneticileri ile bunlarda I 
görevli doktor, yardımcı sağlık personeli, nüfus ida- I 
relerinde ilgili memurlar, Millî Eğitim kurumlarında- I 
ki görevliler, din görevlileri, sayım memurları, jan- I 
darma karakollarındaki sabit ve gezici hizmet yapan 
görevliler gördükleri, bildikleri, duydukları özel eği- I 
time muhtaç çocukları il ve ilçede bulunan en büyük I 
mülkî amire bildirmekle yükümlüdür». I 

Burada, bazı görevliler zaten kendi kanunlarına 
göre bunu görev olarak kabul etmişler ve hizmet gö- I 
ren kimseleri Hükümet burada tadat etmiştir. I 

Biz, Bütçe - Plan Komisyonu bunu şu şekilde de- I 
ğiştirdik: I 

«Özel eğitime muhtaç çocukların kan ve her de
recedeki irsî hısımları ile görev, yetki ve sorumluluk- I 
larına bakılmaksızın bütün kamu hizmetlileri ve özel- I 
likle yargı, güvenlik, sağlık ve eğitim görevlileri ta- I 
rafından il ve ilçede bulunan en büyük mülkî amir
liğe ve köylerde köy muhtarlığına bildirmekle zorun- I 
ludur.» dedik. I 

Şimdi eğer Hükümet Tasarısının maddesini Sa- I 
yın Komisyonun kabul ettiği gibi aynen burada ge- I 
çirirsek, bir kargaşalık olacak, memlekette bir huzur
suzluk olacak, beğenmedikleri veyahut kendilerine za- I 
rar veren çocukları bildirerek karşılıklı olarak irsî 
veyahut kastî olarak bu hususlarda çocuklara zarar I 
getirecek. Halbuki, Kanunu tetkik ettiğimiz zaman, 
bu Kanun, Türkiye'de hakikaten çok önemli konu- I 
lara değinen ve psikolojik olduğu kadar psikiyatris ve I 
rehabilitasyon konularının üçünü de kapsayan bir Ka- I 
nun ve geri zekâlı ve üstün zekâlı, yetenekli çocukları 
da ele alan bir Kanun. Eskiden üstün zekâlı çocuk
lar için özel kanunlar çıkıyordu. Bu Kanun, normal I 
okullar dışında özel sınıflarda az zekâlı ve az kabi
liyetli çocuklara da eğitim yapma imkânını veren bir 
Kanun. I 

İkinci bir konu; (Ki, bunda Komisyona teşekkür 
ederim) bizim Bütçe-Plan Komisyonu Hükümetin ka- I 
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tılma payı teklifini kabul etmemişti. Bu, Hükümetin 
görevleri dahilinde olan bir konuydu. Hükümet Ta
sarısında katılma payı vardı. Sayın Millî Eğitim Ko
misyonu zannederim Bütçe-Plan Komisyonunun öne
risini dikkate alarak katılma payını çıkarmıştır, bu 
konuda da Komisyona teşekkür ederim. 

Son olarak belirtmek istediğim konu şu : Burada 
bir sistem meselesi var; bir eğitimin yanında, bir re
habilitasyon ve psikiyatriyle ilgili tıp doktorluğunu 
çok yakından ilgilendiren bir sistem meselesi var. Maa
lesef bu sistem meselesinde Kanunun 17 nci madde
sinde «Hastane sınıfları» diye bir nevi Millî Eğitim 
Bakanlığıyla birlikte Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına görev veriyor; fakat bu görev açık ve seçik de
ğil. Bu bir ihtisas meselesidir. Danışma Meclisinde ih
tisası bulunan sayın doktor arkadaşlarımın bu madde
lerde dikkat etmelerini istirham ederim. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Komisyon; bir ilave açıklamanız olacak mı 

efendim?. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; arka
daşımız sadece Bütçe-Plan Komisyonunun getirmiş ol
duğu metinle Hükümetin getirmiş olduğu metin ara
sındaki farkı belirttiler. Kendileri Bütçe-Plan Komis
yonunda daha önce burada sadece toptan yazmışlar 
ve «Yargı, güvenlik, sağlık ve eğitim görevlileri tara
fından...» demişler. Halbuki, Köy Kanununa varın
caya kadar bazı kanunların, Çocuk Büroları, Çocuk 
Mahkemeleri, Tedavi Kurumlarının vesairenin özel 
kanunlarında bu çocukların korunması bakımından 
atıflar olduğu için Hükümetle aynı görüşteyiz ve 5 in
ci madde ona göre düzenlenmiştir ve açıkta kalma
ması bakımındandır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğlu. 
AKİF ERGİNAY — Efendim, bir soru tevcih ede

cektim. 
BAŞKAN — 'Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGÎNAY — Sayın Başkan; özel Eğitime 

Muhtaç Çocuklar Kanun Tasarısı bakımından özel eği
timin öğretimi de tazammum edip etmediğini öğren
mek istiyorum. Çünkü, amaçta yalnız eğitimden bah
sediliyor, kapsamda öğretimden bahsediliyor. 4 üncü 
maddenin (f) fıkrasında ayrıca «okul öncesi eğitim, 
ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim ve yaygın eği
tim hizmetleri» deniyor. Aslında şu da söylenebilir; 
«Millî Eğitim Bakanlığı» denince, gayet tabiî öğretimi 
de tazammum eder; fakat muhteva itibariyle eğitim 
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aynı zaman öğretimi tazammum etmiyorsa geniş an
lamda, belki başlığında eğitimi koymak, amaçta «eği
tim ve öğretim» ifadesinin birlikte yer alması gerek
mez mi, bunu öğrenmek istiyorum?. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; konuş
mamın üç sayfasını atlamıştım, sırf zaman kazanma 
bakımındandı. Bu konuda da arkadaşlarıma gerekli bil
giyi vermek istiyordum. 

Bugün eğitim dendiği zaman, eğitim, öğretim, yö
netim; yani kişilik hizmetleri müştereken kullanılmak
tadır ve genel anlamdadır, bunun amacı öyledir. 

Kısaca şurayı da arz etmek istiyordum; eski oku
lun öğretim ve yönetim olmak üzere birbirine yardımcı 
iki fonksiyonuna bugünkü okulda üçüncü bir fonk
siyon olan öğrenci kişilik hizmetleri eklenmiştir, Bu 
bakımdan Hocam haklılar. Ben atladığım için tabiî 
kendilerine gereken bilgiyi verememiştim, «öğretim; 
bilgi ve beceri kazandırma yoluyla düşünmeye ait güç
leri geliştirme, yönetim; öğretim ve kişilik hizmetleri
nin iyi biçimde koordine edilmesi ve yürütülmesi ama
cını güder» diye sonra da eğitime geçmiştim; ancak bir 
eğitimde bunların üçü bir araya geldiği zaman tam eği
tim sağlandığı için eğitim dar manada değil, geniş ma
nada alınmıştır amaç maddesine. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğlu. 
Değerli üyeler; Tasarının tümü üzerindeki görüş

me tamamlanmıştır. Maddelere geçilmesini oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

özel Eğitinle Muhtaç Çocuklar Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

MİLU EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; «Mil
lî Eğitim»in başındaki «Türk» kelimesine artık bu
rada gerek kalmıyor. Hükümetle de daha önce gö
rüşmüştük, o bakımdan onu çıkarmak istiyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Yalnız «Millî Eğitim» kalıyor, 
«Türk» kelimesi çıkıyor. 

Sayın Komisyon Başkanının işaret ettiği çıkar
mayı yaptıktan sonra maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kaıbul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun, Millî Eğitim (Bakan
lığına bağlı özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğ
retimi yapılan özel eğitime muhtaç çocukları kap
sar. 

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

Komisyon ve Hükümetin bîr diyeceği?... Buyu
run Sayın Komisyon Başkanı. 

MÎÜLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; bu 
madde daha önce hazırlanmış olmasına rağmen, Hü
kümetin öncelik istemiş olması üzerine Sosyal1 Hiz
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanun Tasarı
sında yer alacağı endişesiyle yahutta o görüş al
tında hazırlanmıştı. Maddeye küçük bir ilave yapı
yoruz. Çünkü, okul rehberlik servislerinin de belki 
araştırma merkezleriyle beraber oraya Irağlanması 
ihtimali vardı; fakat Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı bunları almadı ve almadığı için merkezler ay
nen bizde kaldı Madde aynen şöyle oluyor efen
dim, okuyorum : 

«Bu Kanun, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel 
eğitim yapan okul ve sınıflar ile bu alanda rehberlik 
hizmetleri veren rehberlik ve araştırma merkezlerini, 
okul rehberlik servislerini ve özel eğitime muhtaç 
çocukları kapsar.» 

•Böylece bu kısma okulları da dahil etmiş ol
duk. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanının oku
dukları metin bu maddede bir değişikliği ihtiva edi
yor. Bu itibarla, bu ilaveden sonra söz isteyen sa
yın üye var mı?... Yok. 

Okunan bu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; özel eğitime 

muhtaç çocukları Türk Millî Eğitiminin genel ilke
leri doğrultusunda eğitmek, iş ve meslek sahibi yap
mak, çevre ve toplumla uyumlarını sağlamaktır. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?... Buyurun I 
\Sayın Komisyon Başkanı. | 
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3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Tanımlar 
MADDE 3. — Bu Kanunda geçen; 
«Bakanlık» sözünden Millî Eğitim Bakanlığı, 
«Bakan» sözünden Millî Eğitim Bakanı, 
«Kurum» sözünden Rehberlik ve Araştırma Mer

kezleri ile özel eğitim okulları, sınıfları, iş ve reha
bilitasyon merkezleri, 

«Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar» sözünden be
den, zihin, duygu ve sosyal özelliklerindeki ve sağlık: 
durumlanndaki olağan dışı ayrılıkları sebebiyle nor
mal eğitim hizmetlerinden yeterince yararlanamayan 
4 - 18 yaş grubundaki çocuklar, 

«Kurul» sözünden, İl Özel Eğitim Kurulu, anla
şılır. 

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

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

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 

Esaslar 

Özel eğitimin temel ilkeleri 
MADDE 4. — Özel eğitimin düzenlenmesinde 

Türk Millî Eğitiminin amaçları doğrultusunda aşağı
daki temel ilkeler göz önünde tutulur. 

a) Özel eğitim, genel eğitimin ayrılmaz bir par
çasıdır. 

b) Her özel eğitime muhtaç çocuk, özür türü ve 
derecesine bakılmaksızın özel eğitim hizmetlerinden 
yararlandırılır. 

c) özel eğitime erken başlamak esastır. 
e) özel eğitim hizmetleri, çocukların özür ve 

özellikleri dikkate alınarak mümkün olduğu kadar 
çocuğun yakınına götürülecek biçimde planlanır. 

d) özel eğitime muhtaç çocukların, normal ço
cukların eğitimleri için açılmış olan okul ve eğitim 
kurumlarında normal akranları arasında eğitilmeleri 
için gerekli tedbirler alınır. 

e) özel eğitime muhtaç çocukların genel ve mes
lekî eğitimleri ile rehabilitasyonlarının kesintisiz sür
dürülmesi esastır. 

0 özel eğitime muhtaç çocuk ve yetişkinlerin, 
okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, yüksek
öğretim ve yaygın eğitim hizmetleri Bakanlıkça plan
lanır, ilgili kuruluşlarca yürütülür ve denetlenir. 

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

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

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Bildirme yükümlülüğü 
MADDE 5. — özel eğitime muhtaç çocukların 

ana, baba, kardeş, akraba v.b. yakınları; köy ve ma
halle muhtarları; belediye zabıta memurları; emniyet 
görevlileri ve çocuk (bürolarındaki görevliler; yataklı 
ve yataksız tedavi kurumlarının sorumlu yöneticileri 
ile buralarda görevli doktor ve yardımcı sağlık perso
neli; nüfus dairelerindeki ilgili memurlar; Millî Eği
tim kurumlarındaki görevliler, din görevlileri; sayım 
memurları, jandarma karakollarında sabit ve gezici 
hizmet yapan görevliler; gördükleri, 'bildikleri ve duy
dukları özel eğitime muhtaç çocukları il ve 'ilçede 
bulunan en büyük mülkî amirliğe bildirmekle yükünv 
lüdürler. 

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

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

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
İnceleme ve yerleştirme 
MADDE 6. — Beşinci maddede yazılı görevliler

ce mülkî amirliğe bildirilen Özel eğitime muhtaç ço
cukların sağlık, sosyal, ekonomik, aile, ruhsal ve 
uyum durumları çocuğun bulunduğu ildeki Rehber
lik ve Araştırma Merkezleri ve bu görevi yapmakla 
yükümlü kuruluşlarca incelenir. 

inceleme sonucu, karar verilmek üzere il özel 
Eğitim Kurulu'na gönderilir. 

Kurul kararına göre, özel eğitime muhtaç teşhisi 
konulan çocuklar, durumlarına uygun bir özel eği
tim kurumuna Bakanlıkça yerleştirilirler. 

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

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

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Kurumlar 
MADDE 7. — özel eğitime muhtaç çocukların 

ilk seçimleri, tecimleri, meslekî rehabilitasyonları ba
kım eğitim ve öğretimleri ile ilgili kurumlar şunlar
dır : 

a) Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, 
b) Her derecedeki resmî okullar, 
c) Yatılı özel eğitim okulları, 
ç) Gündüzlü özel eğitim okulları ve sınıflan, 
d) Hastanede eğitim, 
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e) Rehabilitasyon Merkezleri, 
f) Korumalı işyerleri, 
g) ti özel Eğitim Kurulları. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye var mı?... # 
ZEKt ÇAKMAKÇI — Müsaade eder misiniz?... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Çakmakçı. 
ZEKt ÇAKMAKÇI — 7 nci maddenin (d) fık

rası gereğince, hastanede eğitimden bahsedilmekte
dir; acaba bu nasıl yapılacaktır, Bakanlık bunu na
sıl düşünmektedir?... Hastanelerimizin bugünkü du
rumu herkesçe malum; yani böyle bir eğitimin ya
pılmasını imkân dahilinde görüyorlar mı acaba?... 

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

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, bu 
husus madde 17'de açıklanmıştır. Esasen, bunun adı 
daha önce de Hükümet tarafından «Hastane sınıfla
rı» olarak gelmiştir; hastanede bir sınıf açılmaya
cak, hastanede devamlı yatalak olan çocukların eği
tilmesi için, 17 nci maddede göreceğimiz gibi, has
tanede eğitimi amaçlayan hastane sınıfları, Millî Eği
tim ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca 
müştereken, hastane sınıfları dışındaki kuruluşların 
çalışma ve işyerleri ise, Millî Eğitim Bakanlığınca 
hazırlanacak yönetmeliklerle gösterilecek. 

Burada, eğer devamlı bir hasta yatıyorsa, has
tane, öğretmen isteyecek ve öğretmen, bir kişi bile 
olsa, neye ihtivacı varsa, onu Millî Eğitim Bakanlığı 
gönderecek; böyle 'bir işbirliği yapılacak. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tunçbay, buyurun. 
TÜRE TUNÇBAY — Teşekkür ederim Sayın 

Başkanım. 
Ben de aynı tür bir konuya değinecektim; biz bu

rada mümkün olduğunca gerçeğe uyan, uygulanma
sı mümkün olan kanunlar çıkartmaya çalışıyoruz. Bi
raz önce Sayın Doktor arkadaşımın değindiği gibi, 
ben de aynı konuya değineceğim. 

Burada, ismi «hastanede eğitim» olacak, fakat 
sanmıyorum ki bu gerçekleştirilebilsin; çünkü hasta
nede o kadar büyük sorunlar var ki, böyle bir sınıf 
kurup değişik sınıflardaki derecelere göre, değişik 
öğretmenlerin getirtilip eğitim yapılmasını ben ola
nak içinde görmüyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tunçbay. 
Sayın Gürtan, buyurun efendim. 

HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkanım, benim 
değinmek istediğim «hastanede eğitim»in başlıkla 
bağdaşması veya bağdaşmaması konusudur. 

Yukarıda kurullar sayılmıştır ve (a), (b), (c), (ç), 
(e), (g) fıkralarında ((d) fıkrası hariç) tamamen ku
rullar sayılmıştır; araştırma merkezleri, resmî okullar, 
eğitim okulları, özel eğitim okulları ve sınıfları, bazı 
merkezler ve ti Özel Eğitim Kurulları gibi; ancak (d) 
fıkrasında «hastanede eğitim» deniliyor. Bu, başlıkla 
bağdaşmıyor, bunun yerine «hastanede eğitim merkez
leri» belki olabilir, böyle bir ilave ile sanırım başlığı 
da uygun hale getirilmiş olur veya «Eğitim hastane
leri» demekle, sanırım daha anlamlı hale getirilmiş 
olur; ya «Hastanede eğitim merkezleri» veya «Eğitim 
hastaneleri» denilebilir. 

Bu şekilde bir düzeltmeyi Sayın Komisyon ka
bul buyurur mu bilmiyorum?, 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

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

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, bu 
konu «Hastane sınıfları» şeklinde idi; fakat kurum 
olarak yukarıda yazıldığı için, bu «Hastanede eğitim» 
şeklinde düşünüldü. Sonra, bu hastanede eğitimin na
sıl yapılacağı da; sınıfta yapılacağı da «Sınıflar» baş
lığı adı altında; yani buradaki sınıfla, bunun arasın
da bir zıddiyeti yok. O, bu eğitimin; zaten içerisine 
de aynı şekilde ifade edildi, orada tırnak fazladır, 
7 nci maddede belirtilen, hastanede eğitimi amaçla
yan hastane sınıflarıdır, icabında yabancı memleket
lerden örnek alındığı için bu, çok ileri zekâlı çocuk
ları da almak zorunda olduğumuzdandır. Her ne ka
dar şu anda memleketin gerçeklerine uymuyor gibi 
ise de; fakat yapmak zorundayız, Kanunumuz şimdi 
için değil, ilerisi içindir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kurtoğlu, buyurun. 
SERDA KURTOĞLU — Sayın Komisyon Baş

kanının izahatı ile maddenin yazımı arasında tezat 
daha çok ortaya çı'kıyor. Bakın arz ediyorum : 

(a) «merkezler», (b) «okullar», (c) «okullar», (ç) 
«sınıflar», (d) eğitim» deniliyor; maddenin başlığında 
«ilgili kurumlar şunlardır» diye ifade ediliyor; yani 
biz kurum beklerken, birden bire «Hastanede eğitim» 
deniliyor. Yani, bir ihtilaf çıkıyor orada. Bu «eğitim 
yapılan hastane» olması lazım; eğitim yapılan bir yer 
olması, bir mekân olması lazım bence. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Kantarcıoğlu, buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, bunun üzerin
de arkadaşlarla çok tartıştık, hatta «Hastanede eği
tim kurulu» olarak da düşünüldü, fakat böyle bir ku
rulu kurmak mümkün olmadığına göre, yani o da ha
yal olacağına göre, hastanede de eğitim yapılabilir mi, 
yapılamaz mı;yukarıdaki gibi böyle bir kurum düşü
nülebilir mi, düşünülemez mi diye üzerinde duruldu; 
eğer arkadaşlarımız bunun mana genişlemesini istiyor
larsa «Hastane eğitim kurumları» da demek mümkün. 

HAYATI GÜRTAN — «Hastane eğitim bölümü» 
denilebilir. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — «Bölümü» de olmuyor 
işte o zaman; onun için bir yer ayıracaksınız; hal
buki, bu gidecek, hasta yattığı yerde, istirahat zama
nında gelip bir saat iki saat veya haftanın belli gün
lerinde gelip orada onunla ilişki kuracak, konuşacak, 
bir şey öğretecek veya verdiği kitabın özetini alacak 
veyahut bir eser verecek, inceletecek veya imtihan ya
pacak... 

Bu bakımdan, «Bölüm» derseniz, mecburiyet geti
riyorsunuz, «Hastane eğitim kurumları» diye düşünül
dü bir hayli, bu defa da diğer kurumlarla karıştırüdı 
ve bilhassa doktorlar, «Asla hastane sınıfı» diye bir 
sınıf açamazsınız; diye söylediler. Halbuki, kendile
riyle Millî Eğitim Bakanlığı işbirliği halinde olacak 
ve doğrudan doğruya Millî Eğitim Bakanlığından ken
dileri öğretmen isteyecekler idi; bu balkımdan «Hasta
nede eğitim» olarak kaldı. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tunçbay, buyurun efendim. 
TÜRE TUNÇBAY — Sayın Başkanım, böyle bir 

karar alınırken, bunun getireceği sakıncalı yönleri ile 
düşünmek zorundayız. 

Şimdi arkadaşlarım derki, imtihan edecek; yani 
bunu düşünürsek, bazı zamanlar bunun çok açık bir 
kapı olacağı görünüyor. Bir hoca gidecek, çocuğun 
kaldığı bir dersten orada imtihanını yapabilecek. 
Bilmiyorum, bu biraz bana sakıncalı geliyor. Bir im
tihan okulda olur. Okulun dışında, hastane odasın
da, o atmosferde, o durumda biraz sakıncalı görü
rüm. Sonrası için tehlikeli bir kapı açılmış olur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tunçbay. 
Sayın Kantarcıoğlu, buyurun efendim. 
MlLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, evvela 
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bu konuların bir eğitimci olarak büyük mahzurlarının 
ne olduğunu çok iyi bilen bir arkadaşınızım. Fen 
Lisesi imtihanları Ticarî İlimler Akademisinde yapıl
dığı zaman bir öğrenci hareketi olmuştu. Velilerin 
bir tanesi Danıştaya gitti, yürütmenin durdurulması 
kararını aldı ve bundan 5 - 6 sene kadar önce böyle 
psikolojik bir durumdan dolayı, elbette ki çocuğun 
başarısı veya başarısızlığı tespit edilemediği için Da
nıştay bile durdurdu ve imtihanları biz iptal ettik; 
yani imtihanda da gerekli tedbirler alınır. 

Bu, o tip değil. Ortopedik özürü olan bir çocuk, 
yerinden kalkamayan bir çocuk, hiç kıpırdamıyor ve 
devamlı olarak bir yerde yatıyor, kıpırdaması da 
mümkün değil; bunlar içindir. Bu konuda yurt dı
şında tahsil yapmış ve bu alanda ihtisas yapmış bir 
arkadaşımız, izniniz olursa, bilgi versinler. Sayın 
Müsteşar bey veya arkadaşımız bu uygulamaya ait 
örnekler versinler. 

BAŞKAN — Sayın Karatepe, buyurun efendim. 

MlLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
HASAN KARATEPE — Sayın Başkanım, bu uy
gulama şu şekilde olacaktır : Şu anda Tıp Fakülte
sinde yatan çocuklar vardır. Bunlardan iki tanesini 
tanıyorum; dün gittim, ziyaret ettim. Bunlar orto
pedik özürlüdür, bir ay veya iki ay için yatacaklar
dır, ameliyat olacaklardır; fakat derslerinden kalmak
tadır bunlar. Bizse, bu gibi çocuklara yardım etmek 
amacıyla bunu götürmek istiyoruz ve çok zor bir 
şey olduğunu da zannetmiyoruz, 

Şu şekilde : Haftanın belli günlerinde; çocuk 
farzedelim ortaokulun ikinci sınıfında ise, ikinci sı
nıf derslerini verecektir; ona ders verecektir, görev 
verecektir, bu görevleri ikinci günü gidip alacaktır. 
Mesela haftada bir gün aralıklı giderse, üç defa gi
decektir ve diğer hastanelerde bulunan çocuklara da 
«Gezici öğretmen» tabir ettiğimiz bu öğretmenler 
ihdas edilecek bu madde ile. Onun için getirmiş bu
lunuyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kurtoğlu, buyurun efendim. 
SERDA KURTOĞLU — Efendim, bu açıklama 

karşısında acaba «Hastanede eğitim» le kastettikleri 
şey, rehabilitasyon merkezlerimizden beklenen fay
dayı gerçekleştirir mi; yani bu hizmet bir rehabili
tasyon işi olmasın. Bunu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Çakmakçı, buyurun efendim. 
ZEKİ ÇAKMAKÇI — Efendim, biraz evvel Sa

yın Hükümet Sözcümüzün ifadesine göre, hastane-
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de yatan özürlü bir çocuğun veya gencin ameliyat 
olması süresi içinde veya tedavi süresi içinde, veya 
istirahat süresi içinde kendisine bir öğretmen gönde
rip, günlük dersleri ona verip, bilahara almaktan 
bahsettiler yanlış anlamadıysam. 

Bu tür tatbikatın bu Kanunun içinde olmaması 
lazım gelir bence, «özürlü çocuk» deyince, bu özü-
rünün devamlı bir özür olduğu anlaşılması lazım ge
lir; yani tedavisi bile olmayan, belki de çok zor olan 
veyahut tedaviden çok az istifade edecek olan ço
cuklar veya kişiler mevzubahis olması lazım. Böyle 
kişiler içinse, böyle bir aylık, iki aylık, 15 günlük 
eğitimin bir manası olmaz. 

Hastanelerde özürlü çocukların, daha doğrusu 
gençlerin çeşitli gruplara ayrıldığını biliyoruz; gör
me, işitme, zihin yönünden veya ortopedik özürlüler 
yönünden. Bunların her birinin alacağı eğitim türü, 
eğitim şekli, çok birbirinden değişik yöntemler ister, 
çok değişik metotlar ister Bu türlü bir eğitime gire
cek olursak; bunun altından nasıl çıkarız bilemiyo
rum. Biz zaten Komisyonda da bu konuyu görüş
müştük ve arz ettiğimiz raporumuzda da bu mad
denin, «Hastanede eğitim» den bahseden maddenin 
tasarıdan çıkarılmasını önermiş idik. 

Bence, tasarıdaki eğitim böyle olmaz. Dünyanın 
hiçbir tarafında, bilebildiğim kadarı ile Sayın Söz
cünün bahsettiği tipte bir eğitim yok. Ancak, çok 
iyi organize edilmiş; çok iyi yetişmiş elemanların, 
eğitimcilerin bulunduğu, hekimlerle beraber bulun
duğu rehabilitasyon eğitim merkezleri var; ama bun
lar çok büyük teşekküllerdir ve çok iyi eğitimi ora
da verirler; ama bizim şartlarımızda bu tür bir eği
timden bahsetmek, çok hayalcilik olur gibi geliyor 
bana. Bu «Hastanede eğitim» fıkrasının buradan çı
karılması uygun olur efendim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Gürtan, buyurun efendim. 

HAYATI GÜRTAN — Sayın Başkanım, bizim 
değinmek istediğimiz, özürlü çocukların hastaneler
deki eğitiminin yapılıp yapılamayacağı konusunda 
değildi. Tartışma, biraz yön değiştirdi gibi geliyor 
bana. Ancak, uzman arkadaşlarımızın görüşlerine 
saygılıyız. Bununla beraber benim arz etmek istedi
ğim, Sayın Kurtoğlu'nun da beni desteklediği olay 
şu idi : Yukarıdaki kurumlarla, aşağıda sayılanların 
ifade bakımından bir farklılığı vardır. Kurumlar be
lirtiliyor; merkeziler, kurumlar, işyerleri vesaire... Bu-
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rada «Hastanede eğitim» deyince yapılan iş ve buna 
işaret etmek için de «Hastanelerde eğitim» değil de, 
«Hasteneler» demekle bu, anlaşılır bir hale getirile
bilir. 

Ancak; tartışmanın ikinci kısmı, Genel Kurulu
muzca tartışması yapılan kısım, uzmanlarca ortaya 
atılan ve tartışması yapılan kısım, maksada uygun 
teklif. Yapılan teklif, tasarının yalnız bu kısmı ile 
alakalıdır, bunun hakkında ben fazla görüş vermek 
istemiyorum. Benim arzım, Yüksek Komisyondan 
burada «Hastanelerde eğitim» değil, lütfetsinler, hiç 
değilse «Hastaneler» demekle meseleyi daha bir akı
cı şekle getirsinler efendim. 

Saygılar sunarım Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Sayın Karatepe, buyurun efendim. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
HASAN KARATEPE — Efendim, birinci soru, re
habilitasyon merkezleri ile ilgili idi. Bunun rehabili
tasyonla pek ilgisi yok. «Rehabilitasyon» dediğimiz 
zaman biz eğitim açısından çocukları rehabilite et
meyi düşünüyoruz. Sağlık açısından değil tabiî. Özel 
eğitimde doktorlarla eğitimcilerin elele çalışması, el-
ele vermesi gerekmektedir. 

Mesela, çocuk konuşamıyor yahut lisan arızası 
var; bunun rehabilitasyonu eğitimciye düşmektedir; 
ama herhangi bir sakatlığının rehabilitasyonu, tabiî 
ki tıbba düşmektedir. 

Diğer taraftan, hastanedeki eğitimle sadece has
tanedeki eğitimi bile kastetmiyoruz, evleri bile kaste
diyoruz. Çocuk hastanede bir ay yatıyor, doktor ra
por veriyor, «İki ay da evde yatacaktır» diyor; bu 
çocuk okula gidemediğinden dolayı öğretmen bunun
la ilgileniyor ve aynı zamanda devamsız olmuyor. 
Öğretmenin vereceği raporla bir ay, iki ay devamsız
lığı kalkıyor; o vilayetin millî eğitim müdürlüğüne 
devam ettiği bildiriliyor. Bu suretle okulunda çocu
ğun nereye devam ettiği, kimler tarafından eğitim 
verildiği ortaya çıkmış ve tespit edilmiş oluyor. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, bu konuda bir değişiklik önergesi 

verilmediği için, ancak sorulan sorulara cevaplar alı
nıyor ve ondan sonra da madde oya sunuluyor. Bu 
itibarla, yapacağım budur 

Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum. 
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Rehberlik ve araştırma merkezleri 
MADDE 8. — Eğitim alanında araştırmalar yap

mak, özel eğitime muhtaç çocuklara hizmet götür
mek üzere her ilde bir Rehberlik ve Araştırma Mer
kezi Başkanlığı kurulur. 

Rehberlik ve Araştırma Merkezi Başkanı, Millî 
Eğitim Müdür Yardımcısı statüsündedir. Gerektiğin
de Rehberlik ve Araştırma Merkezi Başkanlığına bağ
lı şubeler açılabilir. 

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

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

9 uncu maddeyi okutuyorum. 
Rehberlik ve araştırma merkezlerinin görevleri 

MADDE 9. — Özel eğitime muhtaç çocukların 
tespiti, seçimi, teşhisi, yerleştirilecekleri kurumların 
kararlaştırılması, bu çocuklara gerekli rehberliğin ya
pılması, gerektiğinde ruhsal, duygusal ve sosyal yön
den uyum sağlayamayan çocukların durumlarını dü
zeltmek amacıyla açılacak özel terapi merkezlerinin 
yönetilmesi Rehberlik ve Araştırma Merkezleri tara
fından gerçekleştirilir. 

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

Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 
«Kapsam» maddesine paralel olarak burada bir nok
sanlık ortaya çıkmış oluyor. Başlık, «Rehberlik ve 
araştırma merkezleri ile okul rehberlik servislerinin 
görevleri» Çünkü, okul rehberlik servisleri de dev
reye girdi. Bu bakımdan başlığa onu ekliyoruz. 

Sonra, alttan ikinci satırda «yönetilmesi» kelime
si var, bu kelimeden sonra «ilköğretim» diyoruz, tır
nak içinde «ilkokul - ortaokul;» temel eğitim okul
ları ile ortaöğretim (lise ve dengi okullar) kurumla
rında rehberlik hizmetlerinin planlanması, koordi
nasyonu, izlenmesi, okullardan gelen vakaların ince
lenmesi «rehberlik ve araştırma merkezleri tarafından 
gerçekleştirilir» şeklinde oluyor. Böylece bu araya 
rehberlik ve araştırma merkezlerinin okullarda yapa
cağı hususlar da eklenmiş oluyor efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, metni alayım 
efendim. 

Başlık, «Rehberlik ve araştırma merkezleri ile 
okul rehberlik servislerinin görevleri» şeklinde olu
yor. 
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Maddenin sondan ikinci satırında, «özel terapi 
merkezlerinin yönetilmesi» nden sonra «ilköğretim 
(ilkokul - ortaokul) okulları ile ortaöğretim (lise ve 
dengi okullar) kurumlarında rehberlik hizmetlerinin 
planlanması, koordinasyonu, izlenmesi, okullardan 
gelen vakaların incelenmesi rehberlik ve araştırma 
merkezleri tarafından gerçekleştirilir.» şeklinde olu
yor. 

Sayın Tunçbay, buyurun efendim. 
TÜRE TUNÇBAY — Teşekkür ederim Sayın 

Başkanım. 
Dikkatimi çeken, okunduğu zaman, örneğin «va

kaların» denebiliyor; bu 9 uncu maddenin alttan üçün
cü satırında «açılacak özel terapi merkezleri» yerine, 
acaba «açılacak* özel tedavi merkezleri» demeyi düşü
nürler mi? Çünkü, «Fizyoterapi» dendiği gibi, «Fizik 
tedavi» de diyebiliyoruz. Acaba «terapi» yi «tedavi» 
ye çevirmeyi düşünürler mi? Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Çakmakçı, buyurun. 

. ZEKÎ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Görüşmekte olduğumuz Tasarının 9 uncu maddesi, 
biraz evvel Sayın Hocamızın da bahsettikleri gibi, 
«özel terapi merkezlerinin yönetilmesi, Rehberlik ve 
Araştırma Merkezleri tarafından gerçekleştirilir.» ifa
desinde, Hocamız sadece «Terapi» kelimesinin «teda
vi» ile değiştirilmesinden bahsettiler. Ben ise, bu bö
lümü biraz daha başka yönden değerlendirmek isti
yorum. 

Ülkemizde, bilindiği gibi, sağlık sorunları çok kar
maşık, içinden çıkılmaz bir durumdadır. Bunu inkâr 
etmeye imkân yok. Son yıllarda bir hayli düzelme ol
masına rağmen, daha yapılacak çok şey olduğunu he
pimiz biliyoruz. Burada getirilen hüküm; son cüm
lenin bir kısmında getirilen hüküm, sağlık yahut te
rapi merkezlerinin yönetilmesi «Araştırma Merkezi ta
rafından gerçekleştirilir.» ifadesiyle yerini bulmuş; bu 
ifade de «merkezlerinin yönetilmesi.» Halbuki Ana
yasamızın 56 ncı maddesini açarsak, 56 ncı maddenin 
üçüncü fıkrasında, «Devlet, herkesin hayatını, beden 
ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan 
ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbir
liğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını 
tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler.» di
yor. Bu ifadeyle, Tasarıda getirilen bu ifade kanım
ca çelişmektedir. Anayasa, bütün bu sağlık kurumla
rının tek elde toplanmasını arzu etmesine, emretmesi-

— 177 — 



Danışma Meclisi B : 156 

ne rağmen, burada yine bir ayrıcalığa girmek eğili
mini ben görüyorum. Bu nedenle de, Anayasaya bu 
maddeyi aykırı buluyorum. Zaten, şimdiye kadar ya
pılmış olan hizmetlerin dağıtılması; çeşitli bakanlık
lara, çeşitli kurumlara dağıtılmış olması, mevcut kıt 
sağlık kaynaklarımızı; sağlık personeli, araç, gereç ve 
bina bakımından rantabl şekilde kullanamamamıza 
neden olmaktadır. 

Bu nedenlerle diyorum ki, bu madde Anayasamı
za aykırıdır ve Anayasamızın 56 ncı maddesinin bil
hassa üçüncü fıkrasına aykırıdır. Bu nedenlerle, bu 
hükmün buradan çıkarılmasını arz ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
Sayın Kantarcıoğlu, buyurun. 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, bunun Ana
yasayla hiçbir ilişkisini göremiyorum. Bu «terapi» ke
limesi «tedavi» de olabilir; ancak doktorlarımız, hem 
terapiyi, hem tedaviyi müştereken kullanabiliyorlar, , 
kullanıyorlar ve yurt dışındaki arkadaşlarımız da aynı 
kelimeyi Türkiye'de kullanıyorlar. «Tedavi» kelimesi 
olarak değiştirmek mümkün; fakat bu defa da işin 
içerisine tababet giriyor; yani doktorlar girmiş olu
yor. Tabiî oranın sosyologu da var, psikologu da var, 
doktoru da var. Buradaki «Terapi» den maksat, oyun , 
terapisi, yürüme terapisi, kekeme ise konuşma tera
pisi; bunlardır. 

Sonra, bu grupla psikolojik danışma veya ferdi 
danışma, bireysel danışma vardır ve bugün okulları
mızda uygulanmaktadır. Bu, bunlar içindir, yoksa 
özel olarak doğrudan doğruya tedavi mahiyetinde ol
sun, sağlık merkezi gibi hizmet görmesi mümkün de
ğildir; ancak bir eğitim müessesesi halinde çalışacak
tır. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Komisyon olarak «Terapi» kalsın 
diyorsunuz, o görüştesiniz. 

Değerli üyeler, yine deminki madde gibi, sayın 
üyeler değişiklik önergeleri vermedikleri için, Komis
yonun verdiği cevapla yetiniyor, maddeyi Komisyo
nun düzenlediği son şekliyle oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Her derecedeki resmî okullarda özel eğitim 
MADDE 10. — Her derecedeki resmî okullar, 

kendi çevrelerindeki özel eğitime muhtaç çocuklar 
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için özel eğitim hizmetleri sağlamakla yükümlüdür
ler. 

Resmî okullarda, okulların durumları ve çocuk
ların özür ve özellikleri dikkate alınarak gerekli özel 
eğitim hizmetleri düzenlenir. 

Dağınık yerleşme merkezleri ile az sayıda özel 
eğitime muhtaç çocuk bulunan resmî okullardaki öğ
renciler için, gezici öğretmenlik kurulur. 

Normal bir okulda çeşitli özür ve özellik grupla
rında öğrenci bulunduğunda, okul bünyesinde yar
dımcı derslik açılır. 

Aynı özür ve özellik grubuna giren öğrencilerin 
bulunduğu normal okullarda özel sınıflar açılır. 

Üstün zekâlı ve özel yetenekli çocuklar için de 
özel okul ve sınıflar açılır. 

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

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

11 inci maddeyi okutuyorum : 
Yatılı özel eğitim okulları 
MADDE 11. — özel eğitime muhtaç çocuklardan 

durumları yatılı bir kurumda eğitilmeyi gerektirenler 
için, özür ve özelliklerine uygun yatılı okullar açılır. 

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

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

12 nci maddeyi okutuyorum : 
Gündüzlü özel eğitim okulları ve sınıfları 

MADDE 12. — Durumları ayrı bir okulda eğitil
meyi gerektiren çocuklar için, özür ve özelliklerine 
uygun gündüzlü özel eğitim okulları ve sınıfları açı
lır. 

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

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

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
Hastanede eğitim 
MADDE 13. — Çeşitli sebeplerle hastane ve ben

zeri kuruluşlarda, uzun süre tedavi ve bakımı gerek
tiren çocukların eğitimi, hastane ve benzeri kuruluş
larla işbirliği çerçevesi içinde yürütülür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

Buyurunuz Sayın Çakmakçı. 
ZEKİ ÇAKMAKÇI — Efendim, fazla konuşup 

da vakit almak istemiyorum. Biraz evvelki konuş-
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mamda da aşağı yukarı aynı konuya değinmiş oldum. 
Bu maddenin metinden çıkarılmasını arz ediyorum 
ve önergemi takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Maddeyle ilgili önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 13 üncü maddesinin 

metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Zeki ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — önergenin lehinde, aleyhinde söz is
teyen sayın üye?.. Yok. 

Komisyonun önerge ile ilgili görüşünü rica ediyo
rum. 

MtLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, «Kurumlar» 
başlıklı 7 nci maddede konu geçmiştir ve bu bünye 
içindedir, halen bu tip çalışmalar tek tek de olsa ya
pılmaktadır. Bu eğitim devam etmekte olduğundan ve 
bunu eğitimin de ayrılmaz bir parçası olarak düşün
düğümüzden çıkarılmasına taraftar değiliz ve önerge
nin aleyhindeyiz efendim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Sorguç, aynı görüşte misiniz? 

~ M İ L L Î EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
BAHİR SORGUÇ — Evet efendim, aynı görüşte
yiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önergenin 
dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

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

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
özel eğitim rehabilitasyon merkezleri 
MADDE 14. — Çeşitli sebeplerle bedensel, ruh

sal, sosyal ve ekonomik bağımsızlığını ve uyumunu 
tamamen ya da kısmen yitirmiş olan, eğitim ve öğ
retimden yeterince yararlanamayan ve bu sebeple ilk
okulu bitirip ortaokula devam edemeyen özel eğitime 
muhtaç çocuklara mevcut yeteneklerini en iyi biçim
de kullanarak bağımsızlık ve uyum kazandırmak 
üzere meslekî rehabilitasyon merkezleri açılır. 

Tıbbî ve meslekî rehabilitasyon işinde Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Çalışma Bakanlıkları ile işbirliği 
yapılır. 

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

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

15 inci maddeyi okutuyorum : 
Korumalı işyerleri 
MADDE 15. — Özel eğitime muhtaç çocuklardan 

18 yaşını doldurmamış, okula devam edemeyecek ve 
herkese açık bir iş yerinde çalışamayacak durumda 
olanlar için korumalı işyerleri açılır. 18 yaşından son
ra bu durumda olanlar Çalışma Bakanlığınca açılan 
korumalı işyerlerine devredilirler. 

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

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

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
11 özel eğitim kurulları 
MADDE 16. — Her ilde vali veya yetkili temsil

cisinin başkanlığında Belediye Başkanı veya yetkili 
temsilcisi ile Millî Eğitim Müdürü, Sağlık Müdürü, 
Defterdar veya görevlendireceği bir Maliye Memurun
dan oluşan Özel Eğitim Kurulu kurulur. Bu Kurul, 
özel eğitime muhtaç çocukların durumlarını incelemek 
ve özel Eğitime Muhtaç Çocuklar hakkında karar 
vermekle ve yerleştirilecekleri eğitim kurumlarını ka
rarlaştırmakla görevlidir. 

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

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

17 nci maddeyi okutuyorum : 
Hastane sınıfları 
MADDE 17. — Yedinci maddede belirtilen 

Hastane'de Eğitimi amaçlayan Hastane Sınıfları, 
Millî Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlık
larınca müştereken, Hastane Sınıfları dışındaki ku
ruluşların çalışma ve işleyişleri ise Millî Eğitim Ba
kanlığınca hazırlanacak yönetmeliklerde gösterilir. 

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

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

18 inci maddeyi okutuyorum : 
izleme 
MADDE 18. — Özel eğitim kurumlarına yerleş

tirilen çocukların durumları ilgili okullarla işbirliği ya
pılarak Rehberlik ve Araştırma Merkezlerince izle
nir. Yanlış yerleştirildiği anlaşılanlar, durumlarına uy
gun bir kuruma, Bakanlıkça gönderilir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın I 
üye?.. Yok. 

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

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
Personel ve personel yetiştirme 
MADDE 19. —özel eğitim hizmetlerinde görev

lendirilecek yönetici, özel eğitim müfettişi, eğitim uz
manı, öğretmen, sosyal hizmet uzmanı, uzman, psi
kolog, psikometrist, psikoterapist, uzman doktor, 
sağlık personeli, usta öğretici ve diğer personelin ni
telikleri, görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelikte 
gösterilir. 

özel eğitim hizmetlerinde görevlendirilecek per
sonelin okullarda yetiştirilmesi için Bakanlıkça ge
rekli tedbirler alınır. 

Yatılı özel eğitim okulları, rehabilitasyon mer- I 
kezleri ve korumalı işyerlerinde gece, hafta sonu ve 
diğer tatil günlerinde nöbet hizmeti esastır. Nöbetin 
kimler tarafından ve nasıl tutulacağı yönetmelikte 
gösterilir. . 

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

ZEKÎ ÇAKMAKÇI — Bir soru sorabilir miyim 
Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Tabiî efendim, buyurunuz. 
ZEKİ ÇAKMAKÇI — Efendim, maddede «Psi

kometrist» tabiri var. Bu tabir nereden gelmektedir, 
ne iş yapar, hangi kanunumuzda ve nerede bu mes
leğin tarifi yapılmıştır? Bunları öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
Buyurunuz Sayın Karatepe. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HA

SAN KARATEPE — Efendim, «Psikometrist»i şu 
amaçla kullanıyoruz : Bir defa psikologlardan oluyor 
psikometrist; fakat her psikolog standart testler, yani 
zekâ testleri ve diğer ruhsal testleri uygulayamadıkları I 
için, yani basit şekilde ruhsal testleri; «ruhsal» dedi- I 
ğim, «Rocharsh» gibi, «TAT» gibi testler değil de 
eğitim alanında uygulanan birtakım testler var, bun
ları uygulayan elemanlara «psikometrist» diyoruz, «öl
çen adam» demektir. 

Arz ederim. 
ZEKÎ ÇAKMAKÇI — Bu meslek hangi kanunu- I 

muzda tarif edilmiştir efendim? 
\ BAŞKAN — Buna da cevap vermek mümkün mü 

Sayın Karatepe?.. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ HA

SAN KARATEPE — Efendim, şimdi uygulamada 
söyleniyor, kullanıyoruz; yoksa kanunda yoktur. J 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kantarcıoğlu?.. 
MILLÎ EĞITIM KOMISYONU BAŞKAM SEL-

ÇUK KANTARCIOĞLU — Mesela Kuder'in ilgi 
envanterini ölçmek için kullanılan, bunu yapabilecek 
kişi ancak ve ancak psikometnisttir, başkası yapamaz 
efendim. 

ZEKİ ÇAKMAKÇI — Her uygulamaya bir mes
lek ismi verip de kanunlara sokmaya kalkarsak, o 
zaman mesleklerin altından çıkamayız efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Bu kullanılıyor efen
dim. «Kuder'in ilgi envanteri» diye bahsettim. «Roch
arsh» diye biraz evvel arkadaşımızın bahsetmiş ol
duğu ve kişilik testlerini kullanan kişiler psikometrist-
tir ve öyle kullanılıyor efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurunuz Sayın Tunçbay. 
TÜRE TUNÇBAY — Sayın Başkanım, bağışla

yınız beni, Komisyona bu soruyu yöneltmek zorunda
yım. Biz burada kanunları hazırlarken ve bunların 
ülkemizde yürürlüğe girmesine çalışırken, Amerika'da 
bile sayılar( çok az olan böyle meslek gruplarını ka
nunların kapsamı içinde almalı mıyız?.. Çünkü biraz 
önce tanımlanan psikiyatri kliniklerinde bile psiko
loglar tarafından testler veriliyor. Bu tür kişiler fev
kalade ender yetişen kişiler; çünkü eğitimi bile bizde 
genelleşmemiştir. Bu bakımdan, hazırladığımız ka
nunların kapsamında acaba ne derece gerçekçiyiz ya
hut ne derece fantaziye kaçıyoruz?.. Bunu bilmek is
terim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ZEKİ ÇAKMAKÇI — Millî Eğitimin böyle bir 

kadrosu da var mı?.. 

BAŞKAN — Evet, sorular soruldu efendim. 
MILLÎ EĞITIM KOMISYONU BAŞKANI SEL-

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, üç ta
ne, kalınlıkları 1 5 - 2 0 santimetre olan, Devlet Per
sonel Dairesinin hazırlamış olduğu standart unvanlar 
vardır ve o unvanların içerisinde bu isim de vardır ve 
üniversitelerimizin bazı bölümlerinde bu unvanlı kad
rolar da vardır, Devlet Personel Dairesi tarafından 
verilmiştir ve bu Meclis de bu konuda kadro vermiştir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı
oğlu. 

Değerli üyeler; maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum. 
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Çeşitli Hükümler 
Bütçe ve katılma payı 
MADDE 20. — Bu Kanunun gerektirdiği bütün 

harcamalar genel bütçeden karşılanır. Yatılı özel eği
tim okullarına devam eden ve malî durumu müsait 
olan çocuk velilerinden bakım masraflarına katılma 
payı alınır. 

Katılma payı miktarı Bütçe Kanununun (M) cet
veli dikkate alınarak II Özel Eğitim Kurullarınca tes
pit edilir. 

Bu miktarlar Genel Bütçeye irad kaydolunur. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, il özel 

komisyonları bu konudaki çocuklar için ailelerinden 
alınacak yardımlar konusunda Türkiye genelinde çe
şitli kararlar alabilecektir ve farklı fiyat uygulama
ları olabilecektir. Bu farklılığı ortadan kaldırabilmek 
bakımından çocukların özrüne göre tespit eden bir 
sistemi yönetmeliklere bırakmanın daha faydalı ola
bileceği görüşündeyim. Acaba Komisyon ne der be
nim bu düşünceme?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 

HİDAYET UĞUR — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Uğur. 
HİDAYET UĞUR — Bu Kanun Tasarısı elbet-

teki önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır. Ancak bazı 
yatırımların yapılması da gerekiyor. Bu Kanun Tasa-
rısıuın bu sene içerisinde kanunlaşacağı kuvvetle muh
temel olduğuna göre, 1984 Bütçesine acaba Hükümet
çe belirli bir tahsisat konulmuş mudur, yoksa Ka
nun Tasarısının tatbikatına geçilebilmesi için daha bir 
sene beklenecek midir?.. Bunu öğrenmek istiyorum 
efendim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uğur. 
Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
MILLÎ EĞITIM KOMISYONU BAŞKANI SEL-

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, bun
lar bütçede olan şeylerdir. Daha önce Yüce Heyete 
takdim konuşmasında da arz ettiğim gibi, değişik ka
nunlarla bazı maddelerle yürütülen bir eğitim parça
sıydı bu, bugün tek kanunda birleştiriyoruz. Sayın 
Aydar'ın bahsetmiş oldukları gibi illerde gördükleri 
il özel idarelerine konulan ödenekle bunun katiyen 
alakası yoktur. O artık korunmaya muhtaç çocuk
ları koruma birlikleri vardı, onlardı ve tamamen yeni 
Anayasamıza göre bunlar alındı, sosyal hizmetlere 

devredildi, o dava halledildi, endişe etmesinler. Yal
nız burada illere verilmesinin tek sebebi şu; bazı yer
de mesela Van'da 200 liraya geçinen bir çocuk An
kara'da 300 liraya geçinir. Zaten bunların bütçede 
(M) ve (R) formüllerinde cetvelleri vardır, Antalya 
lisesi, Adana lisesi, falan yatılı bölge okulu ki, on
ların da vardır, o cetvelde vardır. Ancak bunların daha 
önce bilgilerini il özel eğitim kurumlan mahalline 
göre bildirirler. Galatasaray Lisesinde bu para 66 bin 
lira ise, Ankara Kolejinde yüz bin liradır, Erzurum 
lisesindeki yatılı kısım da bu mesela 35 bin liradır 
tahminime göre. O bakımdan onlara bırakılmıştır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
21 inci maddeyi okutuyorum. 
Harçlık 
MADDE 21. — Özel eğitime muhtaç yatılı çocuk

lara Maliye Bakanlığının da görüşü alınarak, Bakan
lığın her yıl Bütçe Kanununda belirleyeceği miktar-' 
da, aylık harçlık verilir. Bu harçlıktan hiçbir kesinti 
yapılamaz. 

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

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

22 nci maddeyi okutuyorum. 
Döner sermaye 
MADDE 22. — Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar 

Kanununda öngörülen temel ve sürekli görevleri ye
rine getirecek Kurumlardan, Özel Eğitim Okulları, 
işe Alıştırma Merkezleri ve Korumalı işyerlerinde 
ve bunlara bağlı atölyelerde üretim ve hizmet işlem
lerini sürdürebilmek için gerekli yerde ve sayıda dö
ner sermaye işletmesi kurmak amacıyla bir milyar 
lira nakit sermaye tahsis edilmiştir. 

Döner Sermaye : Bakanlık Bütçesine bu amaçla 
konulacak ödeneklerle, aynî yardımlar, döner ser
maye faaliyetlerinden elde edilecek kârlar, bağış ve 
yardımlardan oluşur. 

Bağış ve yardımlar tahsis olunan sermaye ile sı
nırlı olmaksızın tahsis olunan sermaye tutarına ek
lenir. 

Döner sermayeye verilecek malların bedeli tahsis 
olunan sermayeye mahsup edilir. 

Döner sermaye işlemleri, 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma, Eksiltme 
ve ihale Kanununa tabi değildir. 

181 — 



Danışma Meclisi B : 156 5 . 9 . 1983 O : 2 

Döner sermayenin hangi alan ve kuruluşlarda ku
rulacağı ile işletilmesine, hesap usullerine, alım sa
tım işlemlerine ilişkin kurallar, Maliye ve Millî Eği
tim Bakanlıklarınca birlikte düzenlenecek bir yönet
melikte belirtilir. 

Döner sermayenin işletilmesinden doğan kârlar, 
ödenmiş sermaye, tahsis edilen sermaye tutarına ula
şıncaya kadar döner sermayeye eklenir, ödenmiş ser
maye bu tutarı bulduktan sonra kârlar, izleyen malî 
yılın 4 üncü ayı sonuna kadar Genel Bütçeye akta
rılmak ve gelir kaydedilmek üzere saymanlığa yatı
rılır. Süresinde Bütçeye aktarılmayan kârlar döner 
sermayenin ita amiri ile sorumlu saymanından veya 
bu görevleri yürütenlerden 6183 sayılı Amme Alacak
larının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre tahsil 
olunur. 

Döner sermaye ile yapılan işlemlerden doğan ge
lir ve giderler için malî yılı izleyen 4 ay içinde dü
zenlenecek bilanço ve ekleri, gelir ve gider belgeleri 
ile birlikte Sayıştay Başkanlığına; bilanço ve eklerinin 
onaylı birer örnekleri de aynı süre içinde Maliye Ba
kanlığına gönderilir. 

Döner sermaye için belirtilen iş ve hizmetlere 
ilişkin giderlerle, yalnız döner sermaye işlerinde çalış
tırılacak personelin her türlü giderleri Döner Serma
yeden karşılanır. 

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

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

23 üncü maddeyi okutuyorum. 
özel eğitim araçları 
MADDE 23. — özel eğitime muhtaç çocukların 

eğitim ve Öğretim süresince kullanacakları özel araç 
ve gereçler Bakanlıkça sağlanır. 

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

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

24 üncü maddeyi okutuyorum. 
Yürürlük 
MADDE 24 — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
25 inci maddeyi okutuyorum. 
Yürütme 
MADDE 25. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

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

Değerli üyeler; Tasarının tümü üzerinde lehte, 
aleyhte söz isteyen sayın üye var mı?.. Yoktur. 

Tasarının tümünü kesin oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... 

Değerli üyeler; Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar 
Kanun Tasarısı Danışma Meclisimizce kabul edilmiş
tir. Hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 

Sayın Komisyona ve Sayın Hükümet Temsilcisi
ne teşekkür ederim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, müsaa
de ederseniz gündemin 10 uncu maddesindeki Ertik 
Okullarla ilgili bir isim değişikliği Kanun Tasarısı 

' var, bir maddeliktir, biz de hazırız efendim, onun için 
bu maddeyi görüşelim efendim. 

BAŞKAN — Hazırsanız görüşelim efendim. 

6.-3 Haziran 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Ma
arif Vekâletine Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Ser
mayesi Hakkında Kanun ile Bu Kanunda Değişiklik 
Yapan 6 Temmuz 1962 Tarihli ve 69, 28 Aralık 1982 
Tarihli ve 2768 Sayılı Kanunların Baslıklarında ve 
Metinlerinde Geçen Deyimlerin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu. (1/627) (S. Sayısı : 356) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; biraz evvel kararları
nızda gündeme aldığınız; 3 Haziran 1938 Tarihli ve 
3423 Sayılı Maarif Vekâletine Bağlı Ertik Okulları 
Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanun ile Bu Kanun
da Değişiklik Yapan 6 Temmuz 1962 Tarihli ve 69, 
28 Aralık 1982 Tarihli ve 2768 Sayılı Kanunların Baş
lıklarında ve Metinlerinde Geçen Deyimlerin Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı vardır, bunu gö
rüşmeye başlıyoruz. 

Sayın Komisyon ve Hükümet yerlerindeler; 
Tasarıyla ilgili raporun okutulup okutulmaması hu

susunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Raporun okutulması kabul edilme
miştir. 

Sayın Kantarcıoğlu, Tasarının tümü üzerinde bir 
açıklama yapacaksanız; buyurun efendim. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım çok 
kısa bir açıklama yapacağım efendim. 

(1) 356 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 
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Yüce Meclisin daha önce kabul ettiği Döner Ser
maye Miktarının Artırılması Hakkındaki Kanunda bu 
«Ertik» kelimesi 'karışıklıklara meydan veriyordu. Biz 
de, kanunî ad olduğu için değiştirmenin mümkün ol
madığını ve döner sermaye miktarı 100 milyondan 
150 milyona falan bu şekilde çıkarılmış idi. Ancak 
Yüce Konseyimizde bu görüşülürken «Bu isimler de 
değiştirilsin» diye talimat verilince Hükümet bu Ka
nun Teklifini yaptı. 

Biz burada sadece «Maarif Vekâleti» kelimesinin, 
bu Kanunda «Millî Eğitim 'Bakanlığı»; «Ertik okul
ları» deyiminin, «Meslekî ve teknik öğretim okulları»; 
«Mütedavil sermaye» deyiminin de «Döner sermaye» 
olarak değiştirilmiş olduğunu bir madde haline ge
tirdik. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğlu. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye 

var mı?,. Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

3 Haziran 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Maarif 
Vekâletine Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Serma
yesi 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 

MADDE 1. — 3.6.1938 Tarihli ve 3423, 6.7.1962 
Tarihli ve 69, 28.12.1982 Tarihli ve 2768 Sayılı Ka
nunlarda geçen; «Maarif Vekâleti» deyimi, «Millî 

Eğitim Bakanlığı», «Ertik Okulları» deyimi, «Meslekî 
ve Teknik Öğretim Okulları» ve «Mütedavil Sermaye» 
deyimi «Döner Sermaye» olarak değiştirilmiştir.; 

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

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

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

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

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

ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz iste
yen sayın üye var mı?.. Yok. 

Tasarının tümünü 'kesin oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Değerli üyeler; de
yimlerle ilgili bu Değişiklik Kanununu Danışma Mec
lisimiz kabul etmiştir; hayırlı ve uğurlu olsun. Sa
yın Komisyona ve Sayın Hükümet temsilcilerine te
şekkür ediyorum. 

Değerli üyeler; 6 Eylül 1983 Salı günü saat 10.00' 
da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati ; 17.20 

»-•-« 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

156 nci BİRLEŞİM 

5 Eylül 1983 Pazartesi 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU 
NUŞLARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ ILF 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) 1984 Yıh için Bir Geçiş Programı Hazırlan
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (1/738) (S. Sayısı : 526) (Dağıtma 
tarihi : 4.8.1983) 

(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 ilişkin Kanun Tasarısı ve Bütçe • 
Plan Komisyonu Raporu. (1/733) (S. Sayısı : 535) 
(Dağıtma tarihi : 11.8.1983) 

(3) 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) 

(4) Merkezî Nüfus idaresi Sistemi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet; Bütçe - Plan; Millî Savunma, 
içişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/671) 
(S. Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 2.8.1983) 

(5) ödeme Güçlüğü içinde 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 Tarihli ve 4759 Sayılı İller 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 ve 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, içişleri ve Dışişleri komis-
ları raporları. (1/554) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma ta
rihi : 25.2.1983) 

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

(10) 3 Haziran 1938 Tarihli 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'ın 
Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Başbakanlık Tez
keresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve Adalet Karma 
Komisyonu Raporu. (3/391) (S. Sayısı 366) (Dağıtma 
tarihi 31.3.1983) 

(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) 

(13) 21.2.1967 Tarih ve 969 Sayılı Tarım Ba
kanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Ziraî Mü
cadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı 
Kurum - Okul ve Kuruluşlara Döner Sermaye Veril
mesi Hakkında Kanunun Adının ve 1 inci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe • 



Plan ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler 
komisyonları raporları. (1/594) (S. Sayısı : 369) (Da 
ğıtma tarihi : 31.3.1983) 

(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 iskân, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (1/62) (S, Sayısı : 370) (Dağıt
ma tarihi : 8.4.1983) 

ı(16) 2.6.1941 Tarihli ve 4060 Sayılı Yüzde Beş 
Faizli Hazine Tahvilleri thracına Dair Kanun ile Ek 
ve Değişikliklerinin Yürürlükten Kaldırılması Hak 
kında Kanun Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Ra 
poru. (1/631) (S. Sayısı : 376) (Dağıtma tarihi 
12.4.1983) 

(17) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCI-
OĞLU'nun Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/491) (S. Sayısı 377) 
(Dağıtma tarihi : 13.4.1983) 

(18) 26.10.1963 Tarih ve 357 Sayılı Askerî Hâ
kimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine İliş 
kin Kanun Tasarısı ile 26 Ekim 1983 Tarihli ve 357 
Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 2 nci Maddesi
nin Birinci Fıkrasının (D) Bendinin Değiştirilmesine 
ilişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, 
içişleri ve Dışişleri komisyonları raporlar^ (1/593, 
1/618) (S. Sayısı : 378) (Dağitma tarihi : 15.4.1983) 

(19) 10.4.1967 Tarihli ve 852 Sayılı Başbakanlık 
Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkın 
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dâir 
Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo 
ru. (1/641) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 15.4.1983) 

(20) 647 Sayılı Cezaların infazı Hakkında Kanu
nun Ek Birinci Maddesine 17.3.1982 Tarih ve 2683 
Sayılı Kanunla Eklenen İkinci Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (1/645) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 
18.4.1983) 

(21) İpekböcekçiliği Kanunu Tasarısı ve Adalet, 
Tarım ve Orman, Köy işleri 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-
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sarısı ve Sağlık ve Sosyal işler 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, içişleri 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 iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/668) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 

(25) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 12 nci Maddesinin II işaretli 
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 Tarihli 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, 
içişleri ve Dışişleri ve Bayındırlık, Ulaştırma, imar 
ve iskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporla
rı. (1/625) (S. Sayısı : 444) (Dağıtma tarihi : 3.6.1983) 

(27) 14.7.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet 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) Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Kanunu Ta
sarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) 
(S. Sayısı : 467) (Dağıtma tarihi : 13.6.1983) 

(30) 657 Sayılı Devlet Memurları 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 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa İki Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu. (1/675) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 
13.6.1983) 



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

(33) Devlet Memurluğuna Giriş Sınav Fonu Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/650) (S. Sayısı : 481) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(34) 18 Ağustos 1981 Tarihli ve 2507 Sayılı De
nizcilik Yüksekokulu Kanununun Üçüncü Maddesi ile 
8 inci Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Millî Savun
ma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/609) 
(S. Sayısı : 485) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(35) 5.1.1961 Tarih ve 222 Sayılı 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 Türk 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 İdarî Tatbikatına Ait Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma, İçişleri, 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, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/703) (S. Sayısı : 488) (Dağıtma 
tarihi : 20.7.1983) 

(39) 23.4.1981 Tarihli 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 Sayunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/684) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 
20.7.1983) 

X (40) Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhu
riyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî 
Kararların Tanınması ve Yerine Getirilmesine ilişkin 
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) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetli ile italya 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz ve Hava Ta-
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ı şımacılığından Sağlanan Gelirlerin Çifte Vergilendiril-
I meşini 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 Tarihli ve 128 Sayılı Muvaz-
I zaf Subay ve Askerî Memurlara Verilecek Elbise ve 

Teçhizat Hakkında 4608 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 
Birinci Maddesine Bir Eıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu. (1/689) (S. Sayısı : 495) (Dağıt
ma tarihi : 21.7.1983) 

I (43) Topraksu Genel Müdürlüğü Yatırımları 
| Geri Ödeme Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan ve Ta-
I rım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler komis

yonları raporları. (1/677) (S. Sayısı : 496) (Dağıtma 
tarihi: 21.7.1983) 

I (44) Danışma Meclisi Üyesi Abdullah Asım IĞ-
NEClLER'in Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Baş-

J bakanlık Tezkeresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve 
Adalet Karma Komisyonu Raporu. (3/578) (S. Sa
yısı : 497) (Dağıtma tarihi : 21.7.1983) 

I X (45) Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya 
Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Hakkında An-

I laşma ve Eki Nihaî Protokolün Onaylanmasının Uy-
I gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Sa-
I vunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 

(1/647) (S. Sayısı : 492) (Dağıtma tarihi : 22.7.1983) 
(46) 4 Ocak 1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Silah

lı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun Değişik 87 nci 
[ Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
I ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 

Raporu. (1/718) (S. Sayısı : 506) (Dağıtma tarihi :• 
27.7.1983) 

(47) 21.6.1922 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Ka
nununun Değişik 35 inci Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesine ilişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, iç
işleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/694) (S. Sa
yısı : 508) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(48) 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) 

(49) 4.7.1972 Tarihli ve 1602 Sayılı Askerî Yük
sek idare Mahkemesi Kanununun 82 nci Maddesinin 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/731) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma tarihi : 
27.7.1983) 



(50) Yabancı Deniz Kuruluşlarının Acentelik Hiz
metlerinin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Ta
nıtma Komisyonu Raporu. (1/692) (S. Sayısı : 511) 
(Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

X (51) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Iran 
islam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştır
masına Dair 20 Ekim 1982 Tarihli Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komis
yonu Raporu. (1/720) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma 
tarihi : 27.7.1983) 

(52) Yaygın Eğitim Koordinasyon ve işbirliği Ka
nunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. 
(1/705) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(53) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri 
ve Dışişleri; Bütçe - Plan komisyonları raporları. 
(1/723) (S. Sayısı : 515) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(54) 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) 

(55) 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) 

(56) Mıillî 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) 

(57) Arıcılık Kanunu Tasarısı ve Adalet; Tarım 
ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler komisyonları 
raporları. (1/608) (S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 
2.8.1983) 

(58) 8.6.1949 Tarihli ye 5434 Sayılı 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 (59) Türkiye Cumhuriyeti 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, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/732) (S. Sayısı : 533) (Dağıtma tarihi : 11.8.1983) 

(60) 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 (61) 18 Nisan 1961 Tarihli Diplomatik İliş
kiler Hakkında Viyana Sözleşmesine Katılmamızın Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/741) (S. Sayısı : 534) (Dağıtma tarihi : 15.8.1983) 

(62) 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) 

(63) istanbul Belediyesi Havagazı işletmesi Genel 
Müdürlüğünün, istanbul Elektrik Tramvay ve Tünel 
tşletmeleri Genel Müdürlüğüne Devrine Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu. (1/730) (S. Sayısı : 542) (Dağıt
ma tarihi : 16.8.1983) 

(64) 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) 

(65) 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) 

(66) Ceza infaz Kurumları ve Tutukevleri Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet; Anayasa; Millî Sa
vunma, içişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(1/107) (S. Sayısı : 547) (Dağıtma tarihi : 29.8.1983) 

(67) Yurt Yüzeyinde ve Denizlerde Görülen veya 
Ele Geçirilen Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esas
lara ilişkin Kanun Tasarısı ve Adalet; Bayındırlık, 
Ulaştırma, tmar ve iskân, Turizm ve Tanıtma; Malî 
işler; Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyon
ları Raporları. (1/657) (S. Sayısı : 551) (Dağıtma 
tarihi : 29.8.1983) 

(68) 26 Ekim 1963 Gün ve 357 Sayılı Askerî Hâ
kimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bazı Madde, Pıkra ve Bentler Eklen
mesine ilişkin Kanun Tasarısı ve Adalet; Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonları raporları. 
(1/711) (S. Sayısı : 550) (Dağıtma tarihi : 1.9.1983) 

(X) Açık Oylama 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayaısı : 526 

1984 Yılı İçin Bir Geçiş Programı Hazırlanması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/738) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 27 . 6 . 1983 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1543/05255 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

MaKye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 14.6.1983 tarihinde kararlaş
tırılan «1984 Ydı İçin Bir Geçiş Programı Hazırlanması Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi- ekli olarak 
gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GEREKÇE 

16 Ekim 1962 tarih ve 77 sayılı «Uzun Vadeli Planın Yürürlüğe Konulması ve Bütünlüğünün Korunması 
Hakkında Kanun» un. 1 inci maddesi uzun vadeli planların onaylanmak üzere Başbakanlıkça Yasama Orga
nına sunulmasını öngörmektedir. 

91 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş Kanununun 15 inci maddesinin ikinci fıkrası ise Yıllık Prog
ramın bütçeden önce hazırlanmasını hüküm altına almış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının Yasama Organınca onaylanıp 1.1.1984 tarihinden 
itibaren yürürlüğe konulması gerekmektedir. 

Ancak, Danışma Meclisinin çalışma takvimi, Genel Seçimin 6 Kasım 1983 tarihinde yapılacak olması, 
1984 Yılı Bütçe Tasarısının hazırlanmasına çok kısa bir sürenin kalması gibi faktörler nedeniyle Beşinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planının yürürlük tarihinin bir yıl ertelenerek 1 Ocak 1985 tarihinden itibaren başlatıl
ması zorunluluğu ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Fakat, yukarıda bahsolunan 91 sayılı Yasa hükmü uyarınca, 1984 Yılı Bütçe Tasarısının hazırlanabilmesi 
için bir «Geçiş Programının» hazırlanarak yürürlüğe konulması gerekmektedir, 

Bu itibarla, 1984 yılı için Hükümetçe takip olunan politikalar doğrultusunda bir «Geçiş Programı» hazır
lanması hususunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi zorunlu görülmektedir. 

Bu Yasa Tasarısı yukarıda belirtilen nedenlerle hazırlanmıştır. 



TC 
Danışma Meclisi 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Esas No. : 1/738 
Karar No. : 161 
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Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

28 Haziran 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca 27.6.1983 tarihinde Danışma Meclisi Başkanlığına sunulan ve Yüksek Başkanlıkça 
28.6.1983 tarihinde Komisyonumuza havale edilen, «1984 Yılı îçin Bir Geçiş Programı Hazırlanması Hak
kında Kanun Tasarısı» ve gerekçesi, Komisyonumuzun 28.6.1983 günlü 78 inci birleşiminde Hükümet tem
silcilerinin de katılmasıyla görüşülmüştür. 

Tasarı ile; 91 sayılı Kanun hükmü uyarınca, 1984 yılı Bütçe Tasarısının hazırlanabilmesi için, Hükümetçe 
takip edilen politikalar uyarınca bir «Geçiş Programı» hazırlanması hususunda Bakanlar Kuruluna yetki ve
rilmesi öngörülmektedir. 

Tasarının maddeleri üzerinde yapılan görüşmelerde; 
1. 1 inci maddede yer alan «yasama organına» ibaresinin baş harflerinin büyük yazılmasının daha doğru 

olacağı ve aynı maddede yer alan «yetkili kılınmıştır» ibaresinin, kanun tekniğine uygun olması için, «yetkili
dir» olarak değiştirilmesi, 

2. Yürürlük ve Yürütmeyi düzenleyen 2 ve 3 üncü maddelerin Hükümetten geldiği şekilde aynen kabul 
edilmesi, 

Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 
Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Tandoğan TOKGÖZ 
Başkan 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Kâtip 

M. Nedim BlLGİÇ 
Üye 

îmzada bulunamadı 

Ayhan FIRAT 
Üye 

Hayati GÜRTAN 
Üye 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

İmzada bulunamadı 

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 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 
Üye 

Evliya PARLAK 
Üye 

Toplantıda bulunamadı 

Turgut TAN 
Üye 

îmzada bulunamadı 

Cahit TUTUM 
Üye 

Cemil ÇAKMAKLI 
Sözcü 

Muhsin Zekâi BAYER 
Üye 

Ahmet Senvar DOĞU 
Üye 

Özer GÜRBÜZ 
Üye 

Turgut KUNTER 
Üye 

Tülay ÖNEY 
Üye 

imzada bulunamadı 

Muzaffer SAĞIŞMAN 
Üye 

M. Ali Öztürk TEKELİ 
Üye 

Şadan TUZCU 
Üye 

Danışma Meclisi (S, Sayısı : 526) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1984 Yılı İçin Bir Geçiş Programı Hazırlanması Hak
kında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — V inci Beş Yıllık Kalkınma Pla
nının yasama organına sunulması bir yıl ertelenmiş; 
1984 yılı için, Hükümet programı ve izlenen politika
lar doğrultusunda, bir «Geçiş Programı» hazırlanarak 
yürürlüğe konulması hususunda Bakanlar Kurulu yet
kili kılınmıştır. 

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

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1984 Yılı İçin Bir Geçiş Programı Hazırlanması Hak
kında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — V inci Beş Yıllık Kalkınma Pla
nının Yasama Organına sunulması bir yıl ertelenmiş; 
1984 yılı için, Hükümet programı ve izlenen politika
lar doğrultusunda, bir «Geçiş Programı» hazırlanarak 
yürürlüğe konulması hususunda Bakanlar Kurulu yet
kilidir. 

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

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

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı V. 
A, B. Kafaoğlu 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Adalet Bakam 
K. Akdoğan 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakan 
H. Sağlam 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Prof. Dr. C. T. Sadıklar 

14.6.1983 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

İçişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakanı Çalışma Bakanı V. 
Prof. Dr. S. Özbek Prof. Dr. M. Aysan 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
M. Turgut F. İlkel 

Kültür ve Turizm Bakanı İmar ve İskân Bakam Köy İş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakam 
/. Evliyaoğlu Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 526) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Saym : 505 

22.4.1341 Tarihli ve 657 Sayılı Harita Müdüriyeti Umumiyesi Kanu
nunun Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savun

ma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1 /739) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 28 Haziran 1983 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1548/05413 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 21.6.1983 tarihinde 
kararlaştırılan «22.4.1341 Tarihli ve 657 Sayılı Harita Müdiriyeti Umumiyesi Kanununun Adının Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
, Bülend ULUSU 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Harita Genel Müdürlüğü, 22.4.1341 tarih ve 657 sayılı Kanun ile Millî Savunma Bakanlığına bağlı olarak 
«Harita Müdiriyeti Umumiyesi» adı altında kurulmuştur. 

Harita Genel Müdürlüğünün görevleri, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde, 
a) Yurdun savunması için lüzumlu bütün harita ve planların, 
b) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile işbirliği yaparak adıgeçen Genel Müdürlük için lüzumlu hari

taların, 
c) Bütün bakanlıklar ile diğer resmî dairelerin lüzum göstereceği haritaların, altıncı maddede gösterilen 

kurulca (Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu) tespit edilen evsaf, zaman ve 
miktarda 

Alımı ve basımı ile mükelleftir şeklinde belirtilmiştir. 
Görüldüğü üzere Harita Genel Müdürlüğü, «Harita» konusunda, sadece askerî hizmetlere yönelik olarak 

değil, tüm kamu kuruluşlarının bu husustaki ihtiyaçlarına da cevap verecek biçimde görevlendirilmiştir. 
Ancak bu kuruluş, 657 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde de yazıldığı gibi Millî Savunma Bakanlığına bağ

lıdır. Genel Müdürlük kadrosu «Korgeneral» olup, atanması da Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hü
kümlerine göre yapılmaktadır. Harita Genel Müdürlüğü emir ve komutasında, bütünüyle askerî kuruluşlar olan, 
Harita Uçuş Birlik Komutanlığı, Destek Kıtaları Komutanlığı, Özel Destek Taburu ve 1983 yılı iş hacmine 
göre teşkil edilen 18 adet Harita Arazi Birliği bulunmaktadır. Bunlar dışında, kuruluşunda «Müdürlük» şek
linde nitelendirilen hiçbir alt kuruluş yoktur. 

Genelkurmay Başkanlığının Müşterek Askerî Terimler sözlüğünde (MT. : 7) Komutanlık kelimesi, «Si
lahlı Kuvvetlere mensup bir şahsa askerî kuvvetlerin yönetim faaliyetlerinin koordinesi ve kontrolü için ve
rilmiş yetki» ve «Bir şahsın komutası altında bulunan birlik, kurum veya bölge» olarak tanımlanmıştır. 

Yukarıda açıklandığı gibi, Harita Genel Müdürlüğü kadro ve kuruluşu itibariyle bu tanımla tam bir pa
ralellik arz etmektedir. Bu bakımdan, asker bir kişinin emir ve komutası altında bulunan ve kadrosu ile as
kerî statüde yer alan bir kuruluşun «Genel Müdürlük» şeklinde adlandırılması, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ya
pısı ve ilkeleri ile bağdaşmamaktadır. 

Bu nedenle yürürlükteki 657 sayılı Kanunun adının ve buna bağlı olarak bu Kanun ve diğer kanunlarda 
I 

yer alan Harita Müdiriyeti Umumiyesi veya Harita Genel Müdürlüğü ibarelerinin «Harita Genel Komu
tanlığı» şeklinde değiştirilmesinin gerekeceği düşüncesiyle bu Tasarı hazırlanmıştır. 



— a — 
MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Genel gerekçede belirtildiği üzere, Harita Genel Müdürlüğü ibaresi, kuruluşun yapısına uy
gun bulunmamaktadır. Tasarı kanunlaştığı ahvalde Harita Genel Müdürlüğü, Harita Genel Komutanlığı, şek
line dönüşecektir. Bu durumda Kanunun adının eski halini muhafaza etmesi anlaşmazlıklara yol açacaktır. 
Bu nedenle kuruluşun ad değiştirmesine bağlı olarak kanunun adının da değişmesi gerektiği düşünülmüştür. 

Madde 2. — 657, sayılı Kanun ile bu Kanunu değiştiren 2.1.1961 tarih ve 203 sayılı Kanun metinlerinde, 
gerek kuruluşu gerekse kuruluşun başkanını belirten, «Harita Müdiriyeti Umumiyesi - Harita Müdiri Umu
misi», «Harita Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürü» ve «Müdiriyet» ibareleri kullanılmıştır. Bu ibare
lerin, kuruluşun askerî yapısı nazara alındığında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilkeleriyle bağdaşmadığı görüldü
ğünden Harita Genel Komutanlığı ve Harita Genel Komutanı şeklinde değiştirilmesi uygun bulunmuştur. 

Madde 3. — 657 sayılı Kanunun kapsamı ve bu Kanunla kurulan Harita Genel Müdürlüğünün görevleri 
nazara alındığında, bu kuruluşun bir çok kamu kurumu ile bağlantılı olduğu görülmektedir. Bu yüzden o kamu 
kurumlarını ilgilendiren kanunlarda, Harita Genel Müdürlüğü ibaresinin yer alması mutlaktır. Ancak bu ka
nunları tek tek belirtmek eksikliklere sebep olabilecektir. Bu nedenle genel bir ifade kullanılması zorunlu ve uy
gun addedilmiştir. 

Madde 4. — Kanunun yürürlük tarihi ile ilgilidir. 
Madde 5. — Bu Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceğine işaret edilmiştir. 

4 Temmuz 1983 

Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

T. C, 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No,: 1/739 
Karar No. : 63 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

22.4.1341 tarihli ve 657 Sayılı Harita Müdiriyeti Umumiyesi Kanununun Adının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve gerekçesi ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katılmasıyla Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Tasarının tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı. 
Gerekçesi uygun görülerek tasarı Bakanlar Kurulundan gelen şekli ile aynen kabul edildi. 
Raporumuz Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile sunulur. 

Abdullah Asım İĞNECİLER 
Eşref AKINCI 

Başkan 

Avni MÜFTÜ OĞLU 
Kâtip 

İsmail Hakkı DEMİREL 
Üye 

Necdet GEBOLOĞLU 
Üye 

Başkanvekili 
Toplantıda bulunamadı 

Remzi BAN AZ 
Üye 

Ali DİKMEN 
Üye 

Toplantıda bulunamadı 

Lâmi SÜNGÜ 
Üye 

İmzada bulunamadı 

Halit ZARBUN 
Üye 

Aydın TUĞ 
Sözcü 

Ender CİNER 
Üye 

Toplantıda bulunamadı 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Toplantıda bulunamadı 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 

Toplantıda bulunamadı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

22.4.1341 Tarihli ve 657 Sayılı Harita Müdiriyeti 
Umumiyesi Kanununun Adının Değiştirilmesine Dair 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 22.4.1341 tarihli ve 657 Sayılı Ha
rita Müdiriyeti Umumiyesi Kanununun adı Harita 
Genel Komutanlığı Kanunu şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 2. — 657 Sayılı Harita Müdiriyeti Umu
miyesi Kanunu ile 657 Sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Üç 
Madde ile Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 
2.1.1961 tarih ve 203 Sayılı Kanunda geçen, Harita 
Müdiriyeti Umumiyesi veya Harita Genel Müdürlü
ğü ibareleri «Harita Genel Komutanlığı», Müdiriyet 
veya Müdürü ibareleri «Komutanlık veya Komutanı» 
şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 3. — Diğer Kanunlar ile ek ve değişik
liklerinde yer alan Harita Müdiriyeti Umumiyesi veya 
Harita Genel Müdürlüğü ibareleri «Harita Genel Ko
mutanlığı» şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

21.6.1983 

Başlbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. t. Öztrak M. Özgüneş Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Z. Baykara 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 

S. R. Pasin K. Akdoğan Ü. H. Bay ülken S. Çe tiner 
Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 

1. Türkmen . A. B. Kafaoğlu H. Sağlam Dr. T. Önalp 
Ticaret Bakanı Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakam Ulaştırma Bakam 

K. Cantürk Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. C. T. Sadıklar Prof. Dr. M. Aysan 
Tarım ve Orman Bakanı Çalışma Bakanı V. Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

Prof. Dr. S. Özbek Prof. Dr. M. Aysan M, Turgut F, İlkel 
Kültür ve Turizm Bakanı İmar ve İskân Bakanı Köy İş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakam 

/. Evliyaoğlu Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. Özgül 
Sosyal Güvenlik Bakanı 

S. Side 
»ı +m^, ı ı 
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MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONUNUN.KABUL ETTİĞİ METİN 

22.4.1341 Tarihli ve 657 Sayılı Harita Müdiriyeti 
Umumiyesi Kanununun Adının Değiştirilmesine Dair 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci Maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi Hakkında Kanun Tasarısı ve Ada
let; Bütçe - Plan; Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyon

ları Raporları. (1 /671) 

tc 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 7 Nisan 1983 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı: K.K.T.D.: 181101 -1486/03618 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanhğınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 4.4.1983 tarihinde kararlaştı
rılan «Merkez! Nüfus tdaresi Sistemi Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

MERNÎS KANUN TASARISI ÎLE İLGİLİ GEREKÇE 

Nüfus kayıtları kamu düzeninin temel dayanağını oluşturur. Nüfus kayıtlarının tutulması ve yürütülme
sine ilişkin esas ve usuller Türk Kanun-u Medenisi ve 1587 sayılı Nüfus Kanunu ile düzenlenmiştir. 

Zamanımızda iktisadî ve sosyal hayatın gelişme ve değişmesine paralel olarak Ikamu kuruluşları, giderek 
daha geniş ölçüde nüfus idareleri ile bilgi alış - verişinde bulunmak ihtiyacını duymaktadırlar, örneğin: Sos
yal güvenlik kuruluşları, Adlî Malkamlar, Güvenlik Makamları gibi. Diğer taraftan yurt dışında bulunan va
tandaşlarımız dolayısıyla nüfus hizmetleri millî hudutlarımızı aşmış ve yalbancı ülkelere bu hizmeti kolaylık 
ve süratle götürmek gerekmiştir. Bunların yanında nüfus hizmetlerinin ve nüfus aile kütük kayıtlarının gü
venlik açısından devletimiz için taşıdığı önem özellikle son yıllarda açık ve kesin bir şekilde ortaya çıkmış
tır. 

Devlet yönetiminde, iktisadî - sosyal hayata yön verecek plan ve programların hazırlanması ve uygu
lamasında istatistiklerin büyük önemi vardır. Nüfus ile kütükleri kişi ve ailelerle ilgili pek çok istatistikî 
veriyi kapsamaktadır. Bu bilgilerin bu açıdan değerlendirilmesi büyük yararlar ve tasarruflar sağlayacak
tır. 

Bu nedenlerle nüfus hizmetlerini, çağın ihtiyaçlarına cevap verecek bir düzeye ulaştırmak, hizmette sü
rati ve verimi sağlamak amacıyla, yeniden düzenlemek zorunlu olmuştur. 

Türk nüfus sistemi ileri bir sistemdir, özellikle bu sistemlin aile kütüklerinin tutulmasına ilişkin temel 
prensipleri, nüfus kayıtlarından çok yönlü olarak yararlanabilmeyi olanak dahiline sokmaktadır. 

Yaptırılan ilmî araştırmalarda nüfus hizmetlerinde bilgi işlem makinelerinin kullanılmasının büyük ya
rarlar sağlayacağı ortaya çıkmış ve konu MERNÎS (Menkezî Nüfus İdaresi Sistemi,) adıyla bir proje ola
rak ele alınmıştır, 

Proje çalışmaları üniversitelerle birlikte yürütülmüş ve uygulama aşamasına gelinmiştir. Projenin çok bü
yük olması ve mevcut mevzuat çerçevesinde uygulamanın gerçekleştirilmesinde birçok sorunların ortaya çı
kabileceği anlaşılmış ve sorunlara çözüm getirmek amacıyla bu Kanun Tasarısı hazırlanmıştır. Ancak proje
nin, tam olarak bütün yurtta uygulamaya konulabilmesi için ortalama yedi yıllık bir zamana ihtiyaç var
dır. Bu süre içinde elektronik ortama henüz geçilmemiş ilçelerde nüfus hizmetleri klasik usulde yürütüle-
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çektir. Esasen merkezde bilgi yasar ortamında tutulacak nüfus kayıtları tamamen Medenî Kanun ve Nüfus 
Kanunu ile konulmuş esas ve ilkelere göre tutulacak ve yürütülecektir. Yeni sistemde sadece bilgi alış - veri
şine ilişkin bazı yeni usuller getirilecektir. Bu nedenle; 5.5.1972 gün ve 1587 sayılı Nüfus Kanunu şimdilik 
yürürlükte 'kalacaktır. Hazırlanmış olan bu Kanun genel olarak projenin gerçekleştirilmesini sağlamak açı
sından İçişleri Bakanlığına tanınan yetkilere, ihtiyaçların karşılanmasına ve ilgili kamu kuruluşlarının görev 
ve. vatandaşlarımızın yükümlülüklerine ilişkin hükümleri kapsamaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Tasarının birinci maddesi kanunun amacını belirlemektedir. 
Madde 2. — İkinci madde kapsamı tayin etmektedir. 
'Madde 3. — Üçüncü maddede deyimler belirtilmiştir. 
Madde 4. — Dördüncü madde İçişleri Bakanlığına verilen yetkileri düzenlemektedir. 
Maddenin (a) bendinde nüfus hizmetlerinin yürütülmesi ve nüfus kütüklerinin tutulmasına ilişkin olarak 

5.5.1972 tarih ve 1587 sayılı Nüfus Kanunu ile konulmuş esas ve usuller klasik «Nüfus kütük defterleri» esas 
alınarak düzenlenmiştir. Oysa elektronik bilgi işlem makinelerine dayalı merkezî t>ir sistemde kayıtların tutul
ması olayların bildirilmesi, nüfus cüzdanlarının düzenlenmesi, /aile ve kişiler arasında bağ kurulması, bilgi alış
verişi gibi konular yeni birtakım esas ve usullerin uygulamaya konulmasını gerektirmektedir. 

Maddenin (b) bendi kişilerin askerlik, öğrenim, meslek durumlarına ve Bakanlıkça gerekli görülecek di
ğer niteliklerine, ikamet ve meslek adreslerine ait bilgilerin toplanması ve merkezde bir nüfus bilgi bankası 
oluşturulması için İçişleri Bakanlığına yetki vermektedir. 

Bilgi işlem makineleri ile nüfus cüzdanları düzenlenirken özellikle erkek vatandaşlarımızın askerlik ya
pıp yapmadıklarının nüfus cüzdanlarına işlenmesi öngörülmektedir. Bu nedenle ibu bilgilerin toplanması ge
reklidir. 

Diğer taraftan kişinin nitelikleri özellikle öğrenim ve mesleklerinin bilinmesi istatistikî veriler olarak 
önem kazanmaktadır. Devlet bu ve benzeri bilgilere ait istatistikleri toplayabilmek için her 5 yılda bir nüfus 
sayımları yapmak durumundadır. Bu nedenle bu bilgiler kütüklere geçirildiği takdirde nüfus sayımlarına ge
rek kalmayacaktır,. 

Vatandaşların adreslerinin ıtespiti ve kütüklere geçirilmesi bu yoldan nüfus hareketlerinin 'bütün yönleri 
ile kontrol altına alınması yeni sistemin temel amaçları arasında yer almaktadır. 

Bütün bu igilgiler ve ahvali şahsiye kayıtları nüfus bilgi bankasını oluşturmaktadır. 
Maddenin (c) bendinde herkese 'bir T. C. kimlik numarası verilmesi öngörülmektedir. 

Kişi toplum içinde ad ve soyadı ile tanınır ve diğerlerinden ayırt edilir. Ancak ad ve soyadı benzerlik
leri birçok karışıklıklara ve şahısta hataya sebep olmaktadır. Bu nedenle ismin dışında kişiyi herhangi bir 
hataya yer vermeyecek şekilde tanımlayacak kimlik numarası sistemi getirilmektedir. Bu numara aynı za
manda muhtelif s'istemler arasında kişiye ilişkin bilgi alışverişinde birçok kolaylıklar sağlayacak ve fbağ-
oluşturacaktır. 

Maddenin (d) bendinde vatandaşlık durumları belirli olmayanların geçici kayıtlarının tutulması ve bun
lara geçici süreli kimlik kartı verilmesi öngörülmektedir. Bu yolda Türkiye'de kayıtsız kimsenin kalmaması 
amaçlanmaktadır. 

Madde 5. — Tasarının beşinci maddesi, bilgi işlem ortamında tutulacak kayıtların, dördüncü maddede 
öngörülen bilgilerle tamamlanabilmesi için kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara düşen görev ve yü
kümlülükleri düzenlemektedir. 

Madde 6. — Tasarının altıncı maddesinde nüfus cüzdanlarına geçirilecek askerlikle ilgili bilgilerin ve
rilmesi ve bununla ilgili esas ve usullerin iki bakanlik arasında düzenlenmesi öngörülmüştür. 

Madde 7. — Tasarının yedinci maddesi teknik personel ihtiyacının karşılanmasında diğer kurum ve kuru
luşların personelinin çalıştırılabilmesi öngörülmektedir. Gerçekten bugün bilgi işlem merkezlerinde en önemli 
darboğaz, programcı, sistem analisti, bakım ve onarım personeli gibi teknik elemanların teminindeki güçlük
lerden kaynaklanmaktadır. MERNİS bir çok kamu kuru hışmın kendi hizmetlerini yürütmede büyük kolaylıklar 
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sağlayacak ve geniş ölçüde bilgi alışverişine sahne olacaktır. Bu nedenle her kuruluş kendisiyle ilgili prog
ramların hazırlanıp uygulamaya konulmasında personel desteği sağlamaları bir bakıma kendi hizmetlerini yü
rütmek olacaktır. 

Madde 8. — MERNÎS Projesi çok büyük bir projedir. Projenin süratle gerçekleştirilmesi ve sistemin ku
rulması önem kazanmaktadır. Sadece Nüfus ve Vatan daşhk îşleri Genel Müdürlüğü personelinin 8 saatlik 
mesaisi özellikle nüfus kayıtlarının belirli bir zaman süresi içinde bilgi işlem ortamına geçirilişi mümkün de
ğildir. Bu nedenle fazla kadro almak sureti ile memur adedini artırmak yerine mevcut devlet personeline ek 
görev verilmek ve fazla çalıştırılmak sureti ile bu ihtiyacın karşılanması yöntemi uygun bulunmuştur. Ni
tekim bu yöntem 9.3.1972 gün ve 1543 sayılı Genel Nüfus Kanununun 9 uncu maddesinde de yer almış 
ve nüfus aile kütükleri yenilenmesinde başarı ile uygulanmıştır. 

Bu nedenle aynı usul bu Kanunla da getirilmiş ve ek çalışma karşılıkları ile ödemeye ilişkin usul ve esas
ların Bakanlar Kurulu kararı ile tayin edilmesi öngörülmüştür. 

Madde 9. — Tasarının dokuzuncu maddesi ile nüfus kütüklerinin bilgi işlem ortamına geçirilmesine baş
lanan il ve ilçelerde 1587 sayılı Nüfus Kanununun, MERNİS Sisteminin gerektirdiği yeni esas ve usullere 
aykırı hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilerek tatbikatta doğabilecek tereddütlerin giderilmesi amaçlanmış
tır. 

Madde 10. — Tasarının onuncu maddesi bilgi alışverişine ilişkin prensibi belirtmektedir. 
Madde 11. — Tasarının oribirinci maddesi bilgi işlem ortamında tutulan kayıtların hukukî geçerliliğine 

ilişkin prensibi düzenlemektedr. 
Madde 12. — Onikinci madde bütün vatandaşların nüfus kütüklerine kaydettirilmelerini sağlamaya yö

nelik bir önlem getirmektedir. 
Gerçekten bugün Türkiye'de nüfus kütüklerine geçirilmemiş pek çok vatandaşımızın olması birçok so

runların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Sadece ilgilinin nüfus idaresine başvurma yükümlülüğü sorunu 
çözmeye yeterli olmadığından bu madde ile bu konuda yükümlülüklerin genişletilmesi zorunlu görülmüştür. 

Madde 13. — Bir yaşından büyük çocukların nüfus kütüklerine tescilini kesin olarak sağlamak ve saklı 
nüfusa meydan vermemek amacıyla nüfus idarelerine, ilgilileri beyana davet yetkisi verilmiştir. 

Madde 14. — Ondördüncü maddede MERNİS'te toplanan bilgilerin ve tutulan kayıtların gizlilik dereceli 
olduğu kabul edilmektedir. 

MERNİS'te bütün vatandaşların kişisel hal kayıtları yanında birçok niteliklerine ilişkin belgeler de bulu
nacaktır. Bunların değerlendirilmesi halinde devlet güvenliğini ilgilendiren birçok belgeler ve istatistikler elde 
edilebilecektir. Bu nedenle kayıtların ve bilgilerin gizlilik dereceli olacağı prensip olarak kabul edilmiştir. Gizli 
ve çok gizli bilgi ve istatistiklerin kimlere verileceği Bakanlar Kurulunca belirlenecektir. 

Madde 15. — Tasarının onbeşinci maddesi resmî kurum ve kuruluşlarca tutulan kayıtların bilgi alışve
rişini kolaylaştırmak amacı ile, kimlik numarasını esas almasını öngörmektedir. Gerçekten bugtfn nüfus ida
releri ile askerlik şubeler, Bağ-Kur, S.S.K., Emekli Sandığı gibi kuruluşlar arasında daimî bir bilgi alışverişi 
vardır. Tutulan kayıtlar arasında paralellik sağlanması işbirliğini geniş ölçüde kolaylaştıracaktır. 

Madde 16. — Nüfus cüzdanlarının şekli, bastırılması yeni bir esasa bağlanmış, cüzdan tedarikinde nüfus 
idarelerine kolaylık sağlanmış ve dış temsilciliklerimizce cüzdan bedellerinin döviz olarak tahsiline imkân ve
rilmiştir. 

Madde 17. — Bu Kanunun uygulanmasında kullanılacak formların Bakanlıkça hazırlanması, D.M.O. ta
rafından bastırılarak ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesi esası getirilmiştir. 

Madde 18. — Tasarının onsekizinci maddesi ile bir Nüfus Yüksek Danışma ve Koordinasyonu Kurulu 
kurulmaktadır. 

Gerçekten MERNİS Sistemi sadece nüfus hizmetleri açısından değil birçok kamu kuruluşu açısından da 
önemli bir kuruluş olmaktadır. Bu nedenle sistemin geliştirilmesini, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koor
dinasyon ve işbirliğini sağlamak açısından böyle bir kurul yararlı görülmektedir. Üniversitelerin nüfusla il
gili kuruluşlarını bu kurula dahil edilmesi aynı zamanda tatbikatlarla ilmî müesseseler arasında da işbirliğini 
ve karşılıklı katkılarda bulunulmasını sağlayacaktır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 522) 



— 4 — 

Madde 19, 20, 21, 22, 23. — Bu Kanunla getirilen yetki, görev ve yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle 
ilgili ceza hükümlerini kapsamaktadır. 

Madde 24. — Yurt dışından satın alınan MERNİS'le ilgili makine ve teçhizatın çeşitli vergi, resim ve harca 
tabi tutulması birçok güçlük ve sorunlara yol açmakta olduğundan bu konularda muafiyet getirilmiştir. 

Madde 25. — Tasarının yirmibeşinci maddesinde birkaç yıla sari sözleşme yapılabileceği kabul edilmiş 
ve bu suretle destek sağlanması istikrarlı bir duruma getirilmiştir. 

Madde 26. — Yirmialtıncı madde nüfus hizmetlerini uygulama ile ilgili duyuruların TRT ve resmî gaze
tede ücretsiz yayınlanmasını öngörmektedir. Nüfus hizmetleri ve MERNİS Sistemi bütün vatandaşları çok 
yakından ilgilendirdiği gibi onların katkı ve yardımları ile gerçekleştirilecektir. Bu nedenle ilan ve duyuruların 
bütün vatandaşlara duyurulabilmesi için bunların TRT'de yapılması gereklidir. Bu aynı zamanda TRfT'nin de 
bir görevi gibidir, İlan ve duyuruların ücretle yayınlanması ortaya birçok güçlükler çıkaracağından bu 
hüküm getirilmiştir. 

Madde 27. — Tasarının yirmiyedinci maddesi ile Genel Müdürlüğün merkez kuruluş kadroları MER-
NlS Sistemine göre yeniden düzenlenmiş, iptal ve ihdas edilen kadrolar tespit edilmiştir. 

Madde 28. — 'Kanunda öngörülen yönetmeliklerin altı ay içinde çıkarılacağını hükme bağlamıştır. 
Geçici Madde 1. — Tasarının geçici Birinci maddesi Beşinci madde de öngörülen görev ve yükümlülük

lerin başlayacağı tarihin, MERNİS Sisteminin gerçekleşme durumuna göre Bakanlıkça saptanmasına ve ilanına 
yetki vermektedir. 

Geçici Madde 2. — 1 Ocak 1939 yılından önce nüfus kütüklerine Türk vatandaşı olarak geçirilmiş ol
dukları halde nüfus kütüklerinde bu tarihten beri herhangi bir işlem yapılmamış olan ve Türkiye'de yaşama
dıkları tespit edilen kişi ve ailelere ait kayıtların hukukî geçerliliğini, kayıtların kapanışlarıyla ilgili işlemleri 
düzenlemektedir. 

Geçici Madde 3. — Mükerrer olarak tesis edildikleri tespit edilen nüfus kayıtlarının ıslahı amaçlanmıştır. 
Geçici Madde 4. — Köy ve Mahalle nüfus kütüklerine kayıtlı olanların tahsil durumİarını, mesleklerini 

ikâmet ve iş adreslerini bildirme yükümlülüğünü hükme bağlamıştır. 
Madde 29. — Yirmidokuzuncu madde ile yürürlük düzenlenmiştir. 
Madde 30. — Otuzuncu maddede kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceği kabul edilmiştir. 

T.C. 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve 28 Nisan 1983 
Dışişleri Komisyonu 

Sayı : 132 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Merkezî Nüfus idaresi Sistemi Hakkında 
Kanun Tasarısı» hakkında Başkanlıkça Komisyonunuz görüşünün alınması uygun görüldüğünden Danışma 
Meclisi içtüzüğünün 33 üncü ve 36 ncı maddeleri gereğince Kanun Tasarısı hakkında görüşlerinizin Komis
yonumuza bildirilmesini saygılarımla rica ederim. 

Eşref AKINCI 
Millî Savunma, içişleri ve 

Dışişleri Komisyonu Başkanı 
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Adalet Komisyonu Raporu 

T.C. 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 27 Mayıs 1983 
Esas No. : 1/671 
Karar No. : 78 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonunuza havale edilmiş bulunan «Merkezî Nüfus idaresi Sistemi Hakkında 
Kanun Tasarısı» 28.4.1983 günlü ve 132 sayılı yazınız gereğince içişleri ve Adalet Bakanlığı temsilcilerinin 
de katılmasıyla Komisyonumuzda incelenip görüşülmüş, maddelere ilişkin olarak kabul, ilave ve değişiklikler 
sırasıyla aşağıda gösterilmiştir. 

1. Tasarının 1, 2 ve 3 üncü maddeleri aynen benimsenmiştir. 
2. Tasarının 4 üncü maddesinin (a) bendi «a) Nüfus aile kütüklerinin tutulması, nüfus olaylarının bildiril

mesi, nüfus cüzdanlarının düzenlenmesi, vatandaşlara verilmesi ve değiştirilmesi konularında Nüfus Kanu
nunda öngörülenlerden ayrı veya değişik olarak Merkezî Sistemin gerektirdiği yeni esas ve usuller koymaya, 
saklı nüfusu tespit için taramalar yaptırmaya,» şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 

3. Tasarının 5 inci maddesinin (e) bendinin sonunda yer alan «işi» kelimesi «işleri» olarak düzeltilmiş 
ve maddeye (f) bendi olarak, diğer hususlarda Bakanlıkça takdir edilecek bilgilerin istenmesi hususunda bir 
bent eklenmesi uygun görülmüştür. 

4. Tasarının 6, 7, 8 ve 9 uncu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
5. Tasarının 10 uncu maddesinin son fıkrasındaki «şahsen» kelimesi metinden çıkarılmıştır. 
6. Tasarının 11 ve 12 nci maddeleri aynen benimsenmiştir. 
7. Tasarının 13 üncü maddesinin kenar başlığı maddenin muhtevasına uygun olarak «Nüfus idarelerinin 

beyana davet yetkisi» şeklinde düzeltilmiştir. 

8. Tasarının 14 üncü maddesi aynen, 15 inci maddesinin kenar başlığı «Kayıt tutmada işbirliği» şeklinde 
yazılmak suretiyle kabul edilmiştir. 

9. Tasarının 16 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki «nedeniyle» kelimesi «dolayısıyla» olarak yazılmıştır. 
10. Tasarının 17 nci maddesindeki «DMO» harfleri yerine «Devlet Malzeme Ofisi» kelimeleri konul

muştur. 
11. Tasarının 18 inci maddesinin başındaki «Bakanlık» kelimesi «Bakanlığın» yapılmış, «koordinasyon» 

kelimesinden sonra gelen «sağlanması» kelimesi metinden çıkarılmıştır. 
12. Tasarının 19 uncu maddesinin (c) bendindeki «ikamet veya iş» kelimelerinden sonra «yeri» kelimesi 

ilave edilmiş, aynı fıkranın sonundaki «bildirmeyenler» kelimesi, «bildirmeyenlere», (d) bendinin sonundaki 
«bulunmayanlar» kelimesi «bulunmayanlara», (e) bendinin sonundaki «olanlar» kelimesi «olanlara» şeklin
de düzeltilmiş, son fıkradaki «hafif» kelimesi metinden çıkarılmış, «ile cezalandırılır» kelimeleri yerine «veri
lir» kelimesi konulmuştur. 

13. Tasarının 20 nci maddesinin (a) bendinin sonundaki «bildirmeyenler,» kelimesi, «bildirmeyenlere,», 
(b) ve (c) bentlerinin sonundaki «getirmeyenler,» kelimeleri «getirmeyenlere,» şeklinde düzeltilmiş, son fıkra
daki «hafif» kelimesi metinden çıkarılmış, «ile cezalandırılır» kelimeleri yerine para cezaları idare kurulları 
tarafından verildiği için «verilir» kelimesi konulmuştur. 

14. Tasarının 21 inci maddesi «Madde 21. — Bu Kanunun 19 ve 20 nci maddeleri uyarınca cezalandı
rılanlar, görev veya yükümlülüklerini cezalı duruma düştükleri tarihten itibaren 60 gün içinde mazeretsiz ola
rak yerine getirmemişlerse, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır.» şeklinde yeniden kaleme alınmıştır. 

15. Tasarının 22 nci maddesindeki «hükmolunur» kelimesi yerine yukarıda belirttiğimiz gerekçe nedeniy
le «verilir» kelimesi konulmuştur. 

16. Tasarının 23 üncü maddesindeki para cezası kaldırılmak suretiyle madde «Madde 23. — Bu Kanu
nun 19 uncu maddesinin (a) bendinde belirtilen görev ve yükümlülükleri, Bakanlıkça ikinci kez yapılan ilan 
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tarihinden itibaren 90 gün içinde de yerine getirmeyenler, mahallî sulh ceza mahkemesince üç aya kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır.» şeklinde düzenlenmiştir. 

17. Tasarının 24 üncü maddesinin kenar başlığı «Muafiyet» olarak yazılmıştır. 
18. Tasarının 25 inci maddesinin kenar başlığı «Sarî sözleşme yapılabilmesi» şeklinde kısaltılmıştır. 
19. Tasarının 26 ncı maddesinin kenar başlığı «Ücretsiz yayın» olarak düzenlenmiştir. 
20. Tasarının 27 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 
21. Tasarının 28 inci maddesinin sonuna «ye Resmî Gazetede yayınlanır» ibaresi eklenmiştir. 
22. Tasarının geçici maddeleriyle yürürlüğe ilişkin 29 ve yürütmeye ilişkin 30 uncu maddeleri aynen ka

bul edilmiştir. 
Saygıyla arz olunur. 

M. Fevzi UYGUNER 
Başkan 

Halil GELENDOST 
Başkanvekili 
Bulunamadı 

Enis MURAT OĞLU 
Sözcü 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Söz hakkım saklıdır. 

Yavuz ALTOP 
Üye 

Bulunamadı 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

Necip BİLGE 
Üye 

Bulunamadı 

Halil ERTEM 
Üye 

Bulunamadı 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

Bekir TÜNAY 
Üye 

Bulunamadı 

Ömer Adnan OREL 
Üye 

Şerafettin YARKIN 
Üye 

T.C. 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu 

Sayı : 131 

28. Nisan 1983 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANLİĞİNA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi Hakkın
da Kanun Tasarısı» hakkında Başkanlıkça Komisyonunuz görüşünün alınması uygun görüldüğünden Danış
ma Meclisi İçtüzüğünün 33 üncü ve 36 ncı maddeleri gereğince Kanun Tasarısı hakkında görüşlerinizin Ko
misyonumuza bildirilmesini saygılarımla rica ederim. 

Eşref AKINCI 
Millî Savunma, İçişleri ve 

Dışişleri Komisyonu Başkanı 
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Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

T.C. 
Danışma Meclisi 

Bütçe Plan Komisyonu 7 Haziran 1983 
Esas No. : 1/671 
Karar No. : 153 

MİLLİ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 28.4.1983 günlü ve 1/671-131 sayılı yazınız. 
İlgi yazınızla Komisyonumuz görüşüne ihtiyaç duyulduğu belirtilen «Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi Hak

kında Kanun Tasarısı» ve Gerekçesi Komisyonumuzun 7.6.1983 günlü 72 nci »birleşiminde hükümet tem
silcilerinin de 'katılmasıyla görüşülmüştür. 

Tasarının Komisyonumuzu ilgilendiren 1, 2, 7, 8, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27 nci maddelerinin görüşülme
sinde; 

1. 'Diğer kurum ve kuruluşların teknik personelinin çalıştırılmasını düzenleyen 7 nci madde ile Ek ça
lışma karşılıklarının ödenmesini belirleyen 8 inci maddesinin tasarı metninden çıkarılması ve yerine «Geçici 
Madde 5. — Mernis Projesi çerçevesinde merkez ve taşra kütüklerinin taranması, ara formlara kodlan
ması, vatandaşlardan bilgi toplanması ve tasnifi* gibi işlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/c 
maddesine göre geçici personel çalıştırılabilir.» şeklin, de bir maddenin eklenmesi, 

2. Yüksek Danışma ve Koordinasyon Kurulunun kuruluşunu ve teşkilatını belirleyen 18 inci maddesinin 
son fıkrasının, tasarı metnÜnde yer almasına gerek görülmemesi sebebiyle, madde metninden çıkarılması, 

3. Altıncı Dölüm Çeşitli Hükümler başlığı altında yer alan, gümrük vergisinden muafiyeti düzenleyen 
24 üncü maddeslinin, diğer kuruluşlara tanınmayan bir muafiyetin 'bu kuruluşa tanınmasının ayrıcalık yara
tacağı görüşünden hareketle, tasarı metninden çıkarılması, 

4. Genel Müdürlüğün merkez 'kuruluşunun kadrolarını düzenleyen 27 nci maddesinin, Geçici bir mad
dede düzenlenmesinin kanun tekniğine uygun bulunması nedeniyle, tasarı metninden çıkarılması ve yerine 
«Geçici Madde 6. — İçişleri Bakanlığına ait iptal edilen kadrolar ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Genel Kadro Kanunu çıkıncaya kadar, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü 
hizmetlerinde kullanılmak üzere, ekli (II) sayılı cetveldeki kadrolar ibdas edilmiştir. 

İhdas edilen kadroların dağıtımı yapılıncaya kadar, iptal edilen kadrolarda fiilen çalışmakta olan memur
ların aylıkları kaldırılan kadrolara istinaden ödenmeye devam olunur. 

Kadro dağıtımı sonunda; işgal -etmekte oldukları kadro derece ve unvanları değişmeyenler ile kadro 
derecesi değiştirilenlerden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yeni derecelerine atanma 
şartlarını taşıyanlar bu kanun yürürlüğe girdiği tarih ten itibaren başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bu 
kadrolara atanmış sayılırlar. Bunun dışında kalan personel 'ise yürürlükteki mevzuata göre yeni kadrolara 
atanır.» şeklinde yeni bir maddenin 'ilave edilmesi ve kadro cetvellerinin ekte sunulduğu şekilde yeniden 
düzenlenmesi, 

5. 1, 2, 16, 17, 25, 26 nci maddelerinin hükümetten geldiği şekilde aynen kabul edilmesi Komisyonu
muzca benimsenmiştir. 

Bilgilerinize saygılarımızla arz ederiz. 

Tandoğan TOKGÖZ Orhan BAYSAL Cemil ÇAKMAKLI 
Başkamvekli Sözcü 

Bahtiyar UZUNOĞLU Mustafa ALPDÜNDAR Muhsin Zekâi BAYER 
Üye Üye 
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M. Nedim BİLGİÇ 
Üye 

Ayhan FIRAT 
Üye 

îmza'da 'bulunamadı 

Hayati GÜRTAN 
Üye 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

Salih Necdet ÖZDOĞAN 
Üye 

İbrahim ŞENOCAK 
Üye 

Türe TUNÇBAY 
Üye 

Recai DİNÇER 
Üye 

Abduırahman Ali GltRlMEN 
Üye 

İmzada 'bulunamadı 

S. Stm KlRCALl 
Üye 

Söz hakkım saklıdır 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 
Üye 

Toplantıda 'bulunamadı 

Evliya PARLAK 
Üye 

Söz h «İkile ıtm saklıdır 

Turgut TAN 
Üye; 

Cahit TUTUM 
Üye 

Ahmet Senvar DOĞU 
Üye 

özer GÜRBÜZ 
Üye 

Turgut KUNTER 
Üye 

Tülay ÖNEY 
Üye 

Muzaffer SAĞIŞMAN 
Üye 

Söz hakkım saklıdır 

M. AH öztürk TEKELİ 
Üye 

Şadan TUZCU 
Üye 
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BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU RAPORUNA BAĞLI CETVELLER 
I SAYILI CETVEL 

E 

Kurumu 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

İPTAL EDİLEN KADROLAR 

Kadro Unvanı Sınıfı 5 6 7 8 9 10 11 

Şube Müdür Yardımcısı G.İ.H. 2 1 2 — — — — 
Raportör » 1 — — — — — — 
Tescü Memuru » 3 1 4 6 
Memur » — 13 10 12 9 2 26 
Evrak Memuru » — — — — — — — 
Kâtip > _ _ _ _ ı _ _ 
Teknisyen » — — — — — 1 — 

TOPLAM 3 14 12 12 10 34 72 

02 
P 

O SAYILI CETVEL 

İHDAS EDİLEN KADROLAR 

Kurumu 
Ut 
•s» 

İçişleri Bakanlığı 
(Nüfus ve Vatandaşlık 
İşleri Genel Müdürlüğü) 

Kadro Ünvam 

Nüfus İşlemleri Grup Başkam 
Bilgi İşlem Grup Başkam 
Şube Müdürü 
Uzman 
Teknik Şef 
Şube Müdürü 
Uzman 
Teknik Şef 

Sınıfı Derecesi 

G.I.H. 
T.H. 

G.I.H. 
> 
T.H. 

G.I.H. 
» 
TM. 

2 
2 
3 
3 
3 
4 
4 
4 

Ad 

1 
1 
5 
1 
3 
7 
1 
4 

TOPLAM : 23 
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Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve 8 Haziran 1983 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/671 
Karar No. : 49 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi Hakkında Kanun Tasarısı ve gerekçesiyle konuya ilişkin Adalet Komis
yonu ve Bütçe - Plan Komisyonunun raporları, ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katılmaları ile Komisyonu
muzca incelenip görüşüldü. 

Tasarının tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı. 
Yurdumuzda nüfus kayıtları ilçe birimi esas alınarak tutulmaktadır. Nüfus kütüklerinin yenilenmesi iş 

lemine başlanılmadan önce bu kayıtlar nüsha defter halinde tutulmakta idi. Nüfus esas defterlerinin yenilenmesi 
işlemi başladıktan sonra, bu esas defterlerdeki kayıtlar 2 örnek olarak Nüfus Kanununda belirtilen şekilde 
aile kütüklerine geçirilmiştir. 1587 sayılı Nüfus Kanununun uygulanmaya başlaması ile de aile kütüklerine 
dayanarak olan özel kütükler de 2 örnek olarak oluşturulmuştur. Yazımı tamamlanan aile kütüklerinin bi
rer örneği Bakanlığa gönderilmiştİTi Ayrıca, özel kütüklerin birer örneği de İçişleri Bakanlığına gönderil
mektedir. Böylece 1587 sayılı Nüfus Kanununun uygulaması ile birlikte, ilçeler yanında İçişleri Bakanlığında 
da bir Merkez Nüfus işlemleri şubesi oluşturulmuştur. Şu anda nüfus kayıtları hem ilçelerde hem de merkez
de birbirine paralel olarak tutulmaktadır. Vatandaşlarla ilişkilerde ilçelerdeki nüfus kayıtları esas alınmakta
dır. Ancak, merkez nüfus işlemleri şubesi, ilçelerde yapılan her işlemi bu yolla kontrol altına almıştır. 

Nüfus kayıtlarının kamu düzeninin temel dayanağını oluşturduğu malumdur. Nüfus kütükleri Devlet 
yönetimi için bilgi kaynağıdır. Devletin gelişen ihtiyaçlarına halen yürütülen klasik usulle cevap verilemez 
hale gelmiştir. 'Bu nedenle, nüfus işlemlerinin merkezleşmesi, ve elektronik sisteme bağlanması, hükümet 
programında yer aldığı gibi, Devlet Planlama Teşkilatınca yıllık programlarda da yer almıştır. Bugüne kadar 
yapılan çalışmalar, nüfus işlemlerinin bilgi işlem makineleri kullanarak uygulama aşamasına geldiğini gös
termektedir. Klasik sistemden, bilgi işlem ortamına geçinceye kadar bir geçiş dönemi ge
rekmektedir. Bu geçiş dönemi uygulaması için özel bir yasal düzenlemeye gerek vardır. Elimiz
deki tasarı 'bu geçiş dönemindeki yasal boşlukları doldurulacak bir tasarı olarak görülmüştür. 1587 sayılı Nü
fus Kanunu bu geçiş döneminde yürürlükte kalacak, tasarı ile bu Kanundaki boşlukları giderecek nitelikte
dir. 

Tasarının gerekçesi Komisyonumuzca olumlu bulunarak maddelere geçilmiştir. 
Tasarının 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 6 ncı, 8 inci, 10 uncu, 11 inci, 14 üncü, 18 inci, 29 uncu, 30 uncu mad

deleri ile Geçici 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü maddeleri hükümetten gelen şekli ile aynen benimsenmiştir. 
Tasarının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi Adalet Komisyonunda yapılan değişiklikle be

nimsenmiş,' ayrıca bu fıkraya iki yeni bent eklenmiştir. Komisyonumuzca eklenen ı(e) bendi ile, Bakanlığa nü
fus kütüklerindeki maddî hataları düzeltme eksiklikleri tamamlama yetkisi verilerek, maddî hataları düzeltmek 
için vatandaşın mahkemeye gitme zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır. Eklenen (f) bendi ile de nüfus hüviyet 
cüzdanlarında bulunacak damganın şekil ve niteliklerini tespit etme yetkisi Bakanlığa verilerek nüfus cüz-
danlarındaki damgaların en iyi şekilde belirgin olmasını sağlayacak tespiti Bakanlığın yapabilmesi olanağı sağ
lanmıştır. 

Beşinci maddenin (e) 'bendinin sonundaki «işi» sözcüğü, «işleri» olarak değiştirilmiş ayrıca, gelecekde 
madde de sayılanlardan ayrı olarak ilgili kuruluşlardan başkaca bilgi isteme gereği duyulduğundan buna ola
nak sağlamak için maddeye bir (f) /bendi eklenmiştir. 

Tasarının yedinci maddesi yazım hataları düzeltilerek aynen kabul edilmiştir, 
Tasarının dokuzuncu maddesinde bulunan «MERNİS sisteminin» tabiri, MERNÎS bir sistemi ifade ettiği 

için «MERNIS'in» şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. 
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Tasarının onikinci maddesine diğer kuruluşların nüfusa kayıtlı olmayan kişilere rastlamaları halinde bu 
kişileri nüfus idaresine bildirmeleri için bir ibare eklenmiştir. 

Onüçüncü madde Adalet Komisyonunun başlıkta yaptığı değişiklikle hükümetten gelen biçimi ile aynen 
kabul edilmiştiry 

Onbeşinci maddenin içeriği kayıt tutmada işbirliğini düzenlediğinden maddenin başlığı buna uygun hale 
getirilmiş ve madde başlıktaki bu değişiklikle aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının onaltıncı maddesinin birinci fıikrasında geçen «içişleri Bakanlığınca» talbiri, tanımlarda Bakanlık 
sözünün İçişleri Bakanlığını ifade ettiği belirtildiğinden, «Bakanlıkça» şekline dönüştürülmüştür. İkinci fıkra
da geçen «nedeniyle» sözcüğü «için» olarak değiştirilmiş ve son fıkradaki «edilir» kelimelerinden ilki tasarıdan 
çıkarılmıştır. 

Onyedinci maddedeki «D.M.O.» rumuzu açık olarak yazılmıştır. 
Tasarıya onsekizinci maddeden sonra ve dördüncü bölümün sonuna köy ve mahalle nüfus defterlerinin 

nasıl tutulacağını belirleyen ondokuzuncu madde eklenmiştir. 
Bu eklenen madde ile gerek Köy Kanununda gerek Kimlik Bildirimi Kanununda muhtarlara verilen bu 

görevin düzenli biır biçimde yürütülmesi amaçlanmıştır. 

Eklenen madde nedeniyle tasarının 19 - 26 maddelerinin madde numaraları birer kaydırılmıştır. 
Tasarının yirminci maddesi haline getirilen ondokuzuncu maddesinin (jb) fıkrası yeniden düzenlenmiş form

ları iade etmeyen vatandaşlar aynı maddenin (a) fıkrasında cezalandırıldığından, aynı suç için muhtarlara da 
ceza verme durumu ortadan kaldırılmıştır. Maddenin (e) fıkrası Nüfus Kanununa açıkça aykırılık teşkil et
tiğinden tasarıdan çıkarılmış burada amaçlanan durum kabul edilen metnimizin yirmiikinci maddesine ilaye 
edilerek bu amaç sağlanmıştır. Maddedeki redaksiyon düzeltmeleri ile kalan hükümler aynen kabul edilmiş
tir. 

Tasarının yirminci maddesi olan yirmibirinci maddenin (b) fıkrasında geçen 90 günlük süre fıkrada atıf 
yapılan onüçüncü maddeye paralel hale getirilmiş ve otuzgün olarak değiştirilmiştir. Madde yazım düzelt
meleri ile kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzca yirmiikinci madde olarak kabul edilen tasarının yirmibirinci maddesine Komisyonu
muzca kabul edilen yirmibirinci maddenin (e) bendinin çıkarılmasından doğan boşluğu giderecek hüküm ilave 
edilmiş ve madde Adalet Komisyonunda yapılan değişiklikle kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzca kabul edilen yirmiüç ve yirmidördüncü maddeler yazım düzeltmeleri ile kabul edil
miştir. 

Tasarının yirmidördüncü maddesi Komisyonumuzca kabul edilen metnin yirmibeşinci maddesinin başlığı 
muafiyet olarak değiştirilmiş yirmiyedinci maddenin başlığı da ücretsiz yayın şekline dönüştürülmüştür. 

Tasarının yirmiyedinci maddesi Bütçe - Plan Komisyonunca yapılan düzenlemeye uygun olarak metin
den çıkarılmış ve konu geçici altıncı madde olarak kabul edilmiş geçici altıncı malddeye ekli kadro cetvel
leri Bütçe - Plan Komisyonunca kalbul edilen değişiklikle benimsenmiştir^ 

Tasarının yirmisekizinci maddesine yönetmeliğM Resmî Gazetede yayımlanması hususu ilave edilmiş
tir. 

Geçici maddeler olarak hükümetçe düzenlenen dört madde aynen benimsenmiş ayrıca, geçici personel ça
lıştırma imkânı sağlamak için Bütçe - Plan Komisyonunda kabul edilen geçici beşinci madde aynen kabul 
edilmiş ve metne eklenmiştir. 

Tasarının yirmiyedinci maddesi metinden çıkarıldığı için Bütçe - Plan Komisyonunca düzenlenen geçici 
altıncı madde ve buna ekli kadro cetvelleri aynen kabul edilmiştir.; Genel Kadro Kanunu ile devlete ait bü
tün kadrolar düzenleneceğinden kanunun geçici madde olarak düzenlenmesi ve Genel Kadro Kanunu 
yürürlüğe girinceye kadar uygulanması gerektiği hususu Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. Ayrıca bu 
yeni düzenleme ile kadro dağıtımı sonunda kadro derece ve unvanları değişmeyen/ personelin durumları açıklı
ğa kavuşturulmuştur. 
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Tasarının yürürlük ve yürütmeye ilişkin yirmidokuz ve otuzuncu maddeleri Hükümetten gelen şekli ile ay
nen benimsenmiştir. 

Raporumuz Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile sunulur. 

Eşref AKINCI 
Başkan 

Avni MÜFTÜOĞLU 
Kâtip 

Toplantıda bulunmadı. 

İsmail Hakkı DEMİREL 
Üye 

Necdet GEBOLOĞLU 
Üye 

Abdullah Asım İĞNECİLER 
Başkanvekili 

Remzi BAN AZ 
Üye 

Ali DİKMEN 
Üye 

Toplantıda bulunmadı. 

Lâmi SÜNGÜ 
Üye 

Halit ZARBUN 
Üye 

Aydın TUĞ 
Sözcü 

Ender CİNER 
Üye 

Toplantıda bulunmadı. 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 522) 



— 14 — 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Mekeüî Nüfus İdaresi Sisteminin 'kuruluş ve işleyişine ilişkin esas ve. 
usulleri düzenlemektedir. 

Kapsam 

MADDE 2. —' Bu Kanun, Merkezî Nüfus idaresi Sistemiyle ilgili olarak İçişleri Bakanlığına tanınan 
yetkilere, ilgililerin görev ve yükümlülüklerine ve personel ve maddî ikaynaklar sağlanmasına ilişkin hüküm
leri kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen deyimlerden 
Bakanlık 
Genel Müdürlük 
Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi 

MERNİS 
NÜFUS KANUNU 
İfade eder. 

İKlNCl BÖLÜM 
Bakanlığın Yetkileri ve ilgililerinin Yükümlülükleri 

Bakanlığın yetkileri 

MADDE 4. — Bakanlık, nüfus kütüklerini bilgi, işlem ortamında tutmak amacıyla; 
a) Nüfus aile kütüklerinin tutulmasına, nüfus olaylarının bildirilmesine, nüfus cüzdanlarının düzenlen

mesine, vatandaşlara verilmesine ve değiştirilmesine ilişkin olarak Nüfus Kanununda öngörülenlerden ayrı veya 
değişik olaraik Merkezî Sistemin gerektirdiği yeni esas ve usuller koymaya, saklı nüfusu saptamak için ta
ramalar yaptırmaya, 

b) Kişilerin parmak izlerini, öğrenim durumlarını, esas mesleklerini, sosyal güvenlik kurumuna göre 
çalıştıkları işi ve sektörünü; seçme ve seçilme durumlarını ve adlî sicil dışında Bakanlıkça gerekli görüle
cek diğer nitelikleri ile ikâmet ve meslek adreslerine ait bilgileri toplamaya, merkezide bir nüfus bilgi ban
kası oluşturmaya, 

c) Türk vatandaşları ile Türkiye'de nüfus kayıtları tutulan yabancılara, nüfus kütüklerinden bilgi alışve
rişini kolaylaştırmaya ve kamu kuruluşlarında tutulan kayıtlar arasında bağ oluşturmaya esas olacalk T. C. 
Kimlik Numarası vermeye, 

d) Vatandaşlık durumları düzgün olmayanların geçici kayıtlarını tutmaya ve haklarında bir karar verilin
ceye kadar bunlara geçici süreli kimlik kartları vermeye, 

Yetkilidir., 

İçişleri Bakanlığını, 
Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğünü, 
Nüfus kayıtlarının merkezde elektronik bilgi işlem ma
kineleriyle tutulmasını, 
Merkezî Nüfus İdaresi Sistemini, 
5.5.1972 tarihli ve 1587 sayılı Nüfus Kanununu, 
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MİLLÎ SAVUNMA - İÇİŞLERİ VE DİLLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ MfcTIN 

Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi Hakkında Kanun Tasarısı 

B I R I N C I B Ö L Ü M 
Genel Hükümler 

Amaç 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kaibul edilmiştir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Tasarının 2 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

IKINCI BÖLÜM 
Bakanlığın Yetkileri ve ilgililerin Yükümlülükleri 

Bakanlığın yetkileri 

MADDE 4. — Bakanlık, nüfus kütüklerini bilgi işlem ortamında tutmak amacıyla; 
a) Nüfus aile kütüklerinin tutulması, nüfus olaylarının bildirilmesi, nüfus cüzdanlarının düzenlenmesi, va 

tandaşlara verilmesi ve değiştirilmesi konularında Nüfus Kanununda öngörülenlerden ayrı veya değişik olarak 
Merkezî Sistemin gerektirdiği yeni esas ve usuller koymaya, saklı nüfusu tespit için taramalar yaptırmaya, 

b) Kişilerin parmak izlerini, öğrenim durumlarını, esas mesleklerini, sosyal güvenlik kurumuna göre ça
lıştıkları işi ve sektörünü; seçme ve seçilme durumlarını ve adlî sicil dışında bakanlıkça gerekli görülecek diğer 
nitelikleri ile ikamet ve meslek adreslerine ait bilgileri toplamaya, merkezde bir nüfus bilgi bankası oluştur
maya, 

c) Türk vatandaşları ile Türkiye'de nüfus kayıtlan tutan yabancılara nüfus kütüklerinden bilgi alış - ve
rişini kolaylaştırmaya ve kamu kuruluşlarında tutulan kayıtlar arasında bağ oluşturmaya esas olacak T.C. 
kimlik numarası vermeye, 

d) Vatandaşlık durumları düzgün olmayanların geçici kayıtlarını tutmaya ve haklarında bir karar veri
linceye kadar bunlara geçici süreli kimlik kartları vermeye, 

e) Nüfus kütüklerindeki maddî hataları düzeltmeye ve eksiklikleri tamamlamaya, 
f) Nüfus hüviyet cüzdanlarında bulunacak damganın şekil ve niteliklerini tespit etmeye, 
Yetkilidir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

İlgililerin görev ve yükümlülükleri 

MADDE 5. — Bilgi işlem ortamında tutulacak kayıtlara geçirilmek üzere; 
a) Her derecedeki resmî ve özel eğitim ve öğretim 'kurum ve kuruluşları, her yıl mezun olanları, 
b) Millî Eğitim Bakanlığı, diplomasının muadeletini onayladığı kişilerin öğrenim seviyesini ve meslek

lerini, 
c) Askerî kuruluşlar dışındaki bütün resmî ve özel kurum ve kuruluşlar, gizlilik dereceli görevlerde ça

lışanlar hariç olmak üzere, çalıştırdıkları personelin mesleklerini ve yaptıkları işi, 
d) Mahkeme Başkâtiplikleri, mahkemelerce verilen bir karar sonucunda seçme ve seçilme hakkı bir 

süre için veya tamamen kısıtlanan 'kişilerle bu hakkın kısıtlanma sürelerini, 

e) Türk vatandaşları ve Türkiye'de ikametlerine izin verilen yabancılar kendilerinin, aile reisleri ken
dileriyle (birlikte oturan aile fertlerinin ikamet ve iş adreslerini ve bunlarda meydana gelen değişiklikleri, 

Usulüne göre düzenlenmiş Ibir formla, yönetmeliklerde başka bir süre konulmamış ise, olayın meydana 
geldiği veya ünlemin yapıldığı tarihten itibaren 60 gün içinde yetkili makamlara bildirmekle görevli ve yü
kümlüdürler. 

Askerlikle ilgili bilgiler 

(MADDE 6. — Nüfus cüzdanlarına geçirilecek askerlikle ilgili bilgiler, Millî Savunma Bakanlığı tarafından 
Bakanlığa gönderilir. Bu bilgilerin veriliş şekli iki Bakanlık arasında tayin ve tespit edilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Personel İhtiyacının Karşılanması 

Diğer kurum ve kuruluşların teknik personelinin çalıştırılabilmesi 

MADDE 7. — MERNÎS Projesini gerçekleştirmek amacıyla Bakanlık, askerî teşkilatlar dışındaki resmî 
kurum ve kuruluşların kadrolarında bulunan, sözleşmeli olarak çalışanlar dahil, sistem çözümleyici, program
cı, balkım ve onarım teknisyenleri ve kayıt operatörleri gibi teknik personele aslî görevlerini aksatmayacak şe
kilde ikinci ıbir görev vermeye yetkilidir. 

Ek çalışma karşılıklarının ödenmesi 

MADDE 8. — MERNÎS Projesinde ek görev verilecek teknik personel ile merkez ve taşrada kütüklerin 
taranması, ara formlara kodlanması, vatandaşlardan bilgi toplanması ve tasnifi gibi olağan dışı işlerde me
mur olsun olmasın, çalıştırılacak veya köy nüfus defterlerinin tutulmasında muhtara yardım için görevlen
dirilecek personele mesai saatleri içinde veya dışında ödenecek ek çalışma 'karşılıkları ile ödemeye ilişkin 
esaslar, Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit 
edilir. 

DÖRDÜNCÜ (BÖLÜM 
Hizmetlerin Yürütülmesi ve ©ilgi Alışverişi 

Nüfus Kanununun uygulanmayacağı haller 

MADDE 9. — Nüfus kütükleri bilgi işlem ortamına geçirilen ve MERNÎS Sisteminin gerektirdiği Ba
kanlıkça tespit edilen yeni esas ve usullerin uygulanmasına başlanılan il ve ilçelerde Nüfus Kanununun yeni 
esas ve usullere aykırı hükümleri uygulanmaz. 
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(Millî Savunma - içişleri ve Dışişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

İlgililerin görev ve yükümlülükleri 

MADDE 5. — Bilgi işlem ortamında tutulacak kayıtlara geçirilmek üzere; 
a) Her derecedeki resmî ve özel eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşları, her yıl mezun olanları, 
b) Millî Eğitim Bakanlığı, diplomasının muadeletini onayladığı kişilerin öğrenim seviyesini ve meslekle

rini, \ 
c) Askerî kuruluşlar dışındaki bütün resmî ve özel kurum ve kuruluşlar, gizlilik dereceli görevlerde çalı

şanlar hariç olmak üzere, çalıştırdıkları personelin mesleklerini ve yaptıkları işleri, 
d) Mahkeme başkâtiplikleri, mahkemelerce verilen bir karar sonucunda seçme ve seçilme hakkı bir süre 

için veya tamamen kısıtlanan kişilerle bu hakkın kısıl lanma sürelerini, 
e) Türk vatandaşları ve Türkiye'de ikametlerine izin verilen yabancılar kendilerinin, aile reisleri kendileri 

ile birlikte oturan aile fertlerinin ikamet ve iş adreslerini ve bunlarda meydana gelen değişiklikleri, 

f) Diğer hususlarda Bakanlıkça gerekli görülerek istenen bilgileri, 
Usulüne göre düzenlenmiş bir formla, yönetmeliklerde başka bir süre konulmamış ise olayın meydana 

geldiği veya işlemin yapıldığı tarihten itibaren altmış gün içinde yetkili makamlara bildirmekle görevli ve 
yükümlüdürler. 

Askerlikle ilgili bilgiler ' 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Personel İhtiyacının Karşılanması 

Diğer kurum ve kuruluşların teknik personelinin çalıştırılabilmesi 

MADDE 7. — MERNÎS projesini gerçekleştirmek amacıyla Bakanlık, askerî teşkilatlar dışındaki resmî 
kurum ve kuruluşların kadrolarında bulunan, sözleşmeli olarak çalışanlar dahil, sistem çözümleyici, prog
ramcı, bakım ve onarım teknisyenleri ve kayıt operatörleri gibi teknik personele aslî görevlerini aksatmaya
cak şekilde ikinci bir görev vermeye yetkilidir. 

Ek çalışma karşılıklarının ödenmesi 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Hizmetlerin Yürütülmesi ve Bilgi Alış Verişi 

Nüfus Kanununun uygulanmayacağı haller 

MADDE 9. — Nüfus kütükleri bilgi işlem ortamına geçirilen ve MERNtS'in gerektirdiği Bakanlıkça tes
pit edilen yeni esas ve usullerin uygulanmasına başlanılan il ve ilçelerde Nüfus Kanununun yeni esas ve usul
lere aykırı hükümleri uygulanmaz. 
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(Hükümetin Teklifi) 

MERNİS'te bilgi alışverişi 

MADDE 10. — MERNIS'e bilgi verilmesi veya bilgi istenmesi, usulüne göre düzenlenmiş formun gön
derilmesi suretiyle yapılır. 

Özel formlar doldurulmadığı ve T. C. Kimlik Numarası belirtilmediği takdirde istenilen bilgiler veril
mez. 

Nüfus idarelerinin, nüfus mevzuatına göre ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına vermekle görevli oldu
ğu bilgi ve kayıt örneklerinin hangilerinin MERNİS'ten verileceği Bakanlıkça belirlenir. 

Genel Müdürlük ile Devlet İstatistik Enstitüsü arasındaki bilgi alışverişi iki kuruluş arasında düzenlenir. 
MERNIS'e bilgi vermekle görevli ve yükümlü olanlar, verdikleri bilginin tam ve doğru olmasından şah

sen sorumludurlar, 

Kayıtların hukukî geçerliliği 

MADDE 11. — Merkezde 'bilgi işlem ortamında tutulan kayıtlarla mikro filmler ve bunlardan usulüne 
göre çıkartılan örnekler,) aksi sabit oluncaya kadar, hukuken geçerlidir. Merkez ve illerde tutulan kayıt
lar arasında bir farklılık olması halinde mekezde tutulan kayıtlar esas alınır. 

Nüfus kütüklerine kaydettirme zorunluluğu 

MADDE 12. — Kişiler, aile reisleri, küçük çocukların veya büyüklerin barındırıldığı yetiştirme yurtları 
ve bakımevlerinin sorumluları, evlerinde çalıştırdıkları veya evlatlık gibi barındırdıkları veya yurt ve bakım
evlerinde kalan çocuk ve büyüklerin nüfus cüzdanlarını kontrol etmek, nüfus kütüklerinde kayıtlan olmayan
ların kaydedilmelerini sağlamak için gerekli işlemleri yapmak ve yaptırmakla yükümlüdürler. 

Okul müdürleri, okula kayıit için başvuran çocuklardan nüfus kütüklerinde kayıtlı olmayanların tam kün
yesini, güvenlik görevlileri, kimlik kontrolleri veya herhangi bir işlem nedeniyle nüfusta kayıtlı olmadığı tespit 
edilenlerle kimliğini ispat edemeyenleri, haklarında gerekli işlem yapıldıktan sonra, düzenleyecekleri soruş
turma evrakı ile birlikte o yer nüfus idaresine göndermekle görevlidirler. 

Nüfus idarelerinin yetkisi 

MADDE 13. — Nüfus idareleri nüfus kütlüklerine tescil edilmemiş bir yaşından büyük çocukların var
lığını haber aldıkları takdirde, bunların baba, ana, ve'i veya vasilerini, bunların bulunmaması halinde ikinci 
dereceye kadar hısımlarını veya çocukları yanlarında bulunduranları veya muhtarları beyana davet etmeye 
yetkilildıirler. İlgililer bu davet üzerine 30 gün içinde Nüfus idarelerine başvurmak ve beyanda bulunmakla 
yükümlüdürler. 

Gizlilik dereceleri 

MADDE 14. — Mernis'te toplanan bilgiler ve tutulan kayıtlar gizlilik derecelidir. Bu kayıtların gizlilik 
dereceleri Bakanlıkça, istatistik verilerin gizlilik dereceleri Bakanlar Kurulunca tayin edilir. Gizlilik dereceli 
kayıt ve istatistiklerin verileceği kamu kuruluşları Bakanlar Kurulunca belirlenir. 

Kişi ile ilgili kayıt tutan kamu kuruluşları 

MADDE 15. — Kişi ile ilgili kayıt tutan bütün resmî kurum ve kuruluşlar ile tapu idareleri, tuttukları 
kayıtlarla nüfus kütükleri arasında bağ kuracak şekilde T.C. Kimlik Numarasını esas almak ve bu amaçla 
Bakanlık ile işbirliği yapmakla görevlidir. 
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MERNÎS'te bilgi alış verişi 

MADDE 10, — Tasarının 10 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir,. 

Kayıtların hukukî geçerliliği 

MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Nüfus kütüklerine kaydettirme zorunluluğu 

MADDE 12. — Kişiler ve aile reisleri evlerinde çalıştırdıkları veya evlatlık gibi barındırdıkları kişilerin; 
küçük çocukların veya büyüklerin barındırıldığı yetiştirme yurtlan ve bakımevlerinin sorumluları yurt ve ba
kımevlerinde kalan çocuk ve büyüklerin; nüfus cüzdanlarını kontrol etmek, nüfus kütüklerinde kayıtlı ol
mayanların kaydedilmelerini sağlamak için gerekli işlemleri yapmak ve yaptırmakla yükümlüdürler. 

Okul müdürleri, okula kayıt için başvuran çocuklardan nüfus kütüklerinde kayıtlı olmayanların tam kün
yesini güvenlik görevlileri, kimlik kontrolleri veya herhangi bir işlem nedeniyle nüfusta kayıtlı olmadığı tespit 
edilenlerle kimliğini ispat edemeyenleri, haklarında gerekli işlem yapıldıktan sonra, düzenleyecekleri soruşturma 
evrakı ile kamu ve özel kurum ve kuruluşlar herhangi bir işlem nedeniyle, nüfusta kayıtlı olmadığını anladık
ları kişileri ellerindeki bilgilerle birlikte o yer nüfus idaresine göndermekle görevlidirler. 

Nüfus idarelerinin beyana davet yetkisi 

MADDE 13. — Tasarının 13 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Gizlilik dereceleri 

MADDE 14. — Tasarının 14 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir 

Kayıt tutmada işbirliği 

MADDE 15. — Tasarının 15 indi maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Nüfus cüzdanları 

MADDE 16. — Nüfus cüzdanlarının şekli ve kapsamı, ilgili Bakanlık ve kuruluşların görüşü alınarak 
İçişleri Bakanlığınca tespit edilir ve Bakanlıkça veya göstereceği lüzum üzerine Maliye Bakanlığınca bas
tırılır. 

Nüfus cüzdan bedelleri nedeniyle nüfus memurları 2 Haziran 1934 tarih ve 2489 sayılı Kefalet Kanununa 
göre kefalet hükümlerine tabi değildir. 

Yurt dışında cüzdan satış bedelleri İçişleri, Dışişleri ve Malliye Bakanlıklarınca birlikte döviz olarak tes
pit edilir ve Konsolosluklarca verildiği ülke patrası üzerinden tahsil edilir. 

Bilgi formlarının hazırlanması 

MADDE 17. — Bu Kanunun uygulanmasında kullanılacak: formlar Bakanlık tarafından hazırlanır ve 
DMO tarafından bastırılarak ilgili kuruta ve kuruluşlara bedeli karşılığında verilir. 

Yüksek danışma ve koordinasyon kurulu ' 

MADDE 18. — Bakanlık koordinatörlüğünde, nüfus kaıyıtlarındaki bilgilerin değerlendirilmesi, bilgi işlem 
sisteminin geliştirilmesi, ilgili Bakanlık ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanması maksadıyla, diğer 
Bakanlık ve kuruluşlarla Bakanlığın ilgili birim başkanlarının, Ankara'da bulunan üniversitelerin bilgisayar 
bölümlleri ve nüfusla ilgili enstitülerin üst düzey yöneticilerinin ve Genel Müdürlük Genel Müdür Yardım
cıları ve ilgili Daire Başkanlarının katılmaları ile «Nüfus Yüksek Danışma ve Değerlendirme Kurulu» oluş
turulur. Kurula Genel Müdürlükçe gerekli görülen uzmanlar da çağırılaibilir. 

Kurula katılacak üyelere ödenecek ücretlerle ödeme usul ve esasları Bakanlar Kurulu kararı ile Kurulun 
çalışma usûlleri de yönetmelikle belirlenir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Ceza Hükümleri 

MADDE 19/a) — Bakanlık veya mahallî mülkî arrairliklerce yapılan ilana rağmen, yönetmeliklerde baş
kaca bir süre konımarnışsa, ilan tarihinden itibaren 90 gün içinde adreslerini veya kendilerinden istenen dü
ğer bilgileri usulüne göre bildirmeyen veya doğru bilgi vermeyen veya blgi toplama amacıyla dağıtılan form
ları nüfus idarelerine veya mahalle ve köy mühtarlarınavermeyen kişiler, 
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Nüfus cüzdanları 

MADDE 16. — Nüfus cüzdanlarının şekli ve kapsamı, ilgili bakanlık ve kuruluşların görüşü alınarak 
Bakanlıkça tespit edilir ve Bakanlıkça veya göstereceği lüzum üzerine Maliye Bakanlığınca bastırılır. 

Nüfus cüzdan bedelleri için, nüfus memurları 2 Haziran 1934 tarih ve 2489 sayılı Kefalet Kanununa 
göre kefalet hükümlerine tabi değildir. 

Yurt dışında cüzdan satış bedelleri İçişleri, Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte döviz olarak tes
pit ve konsolosluklarca verildiği ülke parası üzerinden tahsil edilir. 

Bilgi formlarının hazırlanması 

MADDE 17. — Bu Kanunun uygulanmasında kullanılacak formlar Bakanlık tarafından hazırlanır ve 
Devlet Malzeme Ofisi tarafından bastırılarak ilgili kurum ve kuruluşlara bedeli karşılığında verilir. 

Yüksek Danışma ve Koordinasyon kurulu 

MADDE 18. — Tasarının 18 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Köy ve mahalle nüfus defterleri 

MADDE 19. — Bir köyde veya mahallede devamlı olarak oturanlar o köy ve mahalle muhtarı tarafından 
tutulacak özel bir nüfus defterine sıra numarası ile kaydedilir. 

Kayıtlı oldukları köyden veya mahalleden devamlı olarak ayrılanlar ayrılışları ile gittikleri yeri ve adres
lerini, yerleşmek üzere gelenlerde köy ve mahalleye gelişlerini ve geldikleri yer ve adresi muhtara bildi
rerek nüfus defterine işlettirmekle yükümlüdürler. 

Vali ve kaymakamlar tarafından il veya ilçede bulunan devlet memurlarından biri köy veya mahalle nü
fus defterlerinin tutuluşunda muhtara yardım etmekle görevlendirilir. 

Köy ve mahalle nüfus defterinin şekli, kapsamı, onaylanması, tutulması yönetmelikle düzenlenir. 
Köy ve mahalle nüfus defterleri ilçe nüfus müdürleri tarafından denetlenir ve defterlerin düzgün bir şe

kilde tutulması sağlanır. 

Köy ve mahalle nüfus defterleri şahsî hal işlemleri için esas alınamaz. Bu defterler üzerinde silinti ve ka
zıntı yapılamaz. 

Köy ve mahalle nüfus defterlerinin temiz bir şekilde tutulması, haleften selefe devri ve devir teslim tuta
naklarından birer örneğinin nüfus idarelerine verilmesi zorunludur. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Ceza Hükümleri 

MADDE 20. — a) Bakanlık veya mahallî mülkî amirliklerce yapılan ilana rağmen, yönetmeliklerde baş
kaca bir süre konmamışsa, ilan tarihinden itibaren doksan gün içinde adreslerini veya kendilerinden istenen 
diğer bilgileri usulüne göre bildirmeyen veya doğru bilgi vermeyen veya bilgi toplamak amacıyla dağıtılan form
ları nüfus idarelerine veya mahalle ve köy muhtarlarına vermeyen kişilere, 
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b) Kendilerine verilen formları vatandaşlara dağıtıp süresi içinde tam olarak toplayarak nüfus idarelerine 
teslim etmeyen mahalle veya köy muhtarları, 

c) İkamet veya iş adreslerini veya mesleklerini değiştirenlerden, yeni adres ve mesleklerini değişiklik ta
rihinden itibaren 60 gün içinde usulüne uygun olarak düzenlenmiş bir formla mahallî nüfus idaresine bildir
meyenler, 

d) Nüfusa kayıtlı olmayan çocuklarını kaydettirmek üzere bu Kanunun 14 üncü maddesine göre beya
na davet edilenlerden, verilen 30 günlük süre içinde mazeretsiz olarak beyanda bulunmayanlar, 

e) Nüfus Kanunu uyarınca nüfus olaylarını bİdirnekle görevli olanlardan, bu görevlerini, olay tarihin
den itibaren 6 ay geçtiği halde yerine getirmemiş olanlar, 

3 000 TL.'dan 5 000 TL. kadar hafif para cezası ile cezalandırılır. 

MADDE 20/a) — Bu Kanunun 5 inci maddesinle belirtilen resmî kurum ve kuruluş sorumlularından 
veya bunlar tarafından görevlendirilenlerden, bildirmekle yükümlü oldukları hususları süresi içinde ve usu
lüne uygun olarak bildirmeyenler, 

b) IBu Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen kiklerden tescil ettJirme yükümlülüğünü 90 gün içinde 
yerine getirmeyenler, 

c) Nüfus hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak bu Kanun veya Kanunun uygulanmasına ilişkin yö
netmeliklerle kendilerine görev verilenlerden, yönetmeliklerde başkaca bir süre konmamışsa, usulen yapılacak 
ilan veva tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde istenen hususları yerine getirmeyenler, 

2 500 TL.^den 4 000 TL. kadar hafif para cezası ile cezalandırılır. 

MADDE 21. — Bu Kanunun 19 ve 20 nc'i maddeleri uyarınca cezalandırılanlar, görev veya yükümlülükle
rini cezalı duruma düştükleri tarihten itibaren 60 gün içinde yerine getirmemişlerse, verilecek ceza her ay için 
cezanın azamî hadldinin 1/10'u kadar arttırılarak hükmolunur. Ancak bu şekilde hükmolunacak ceza mik
tarı azamî ceza had'dinin iki katını aşamaz. 

MADDE 22. — Bu Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerinde öngörülen cezalar nüfus idarelerinin isteği 
üzerine mahallî il ve ilçe idare kurullarınca hüfcmoluıur ve 21 Temmuz 1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. 

İdare kurullarının kararlarına itiraz genel hükümlere tabidir. 

MADDE 23. — Bu Kanunun 19 uncu maddesinin (a) bendinde belirtilen görev ve yükümlülükleri, Ba
kanlıkça ikinci kez yapılan ilan tarihinden itibaren 90 gün içinde de yerine getirmeyenler, mahallî sulh ce
za mahkemesi kararı ile 7 000 TL'den 15 000 TL.'na kadar para cezası ve iki aydan dört aya kadar hapis ce
zası ile cezalandırılır. 

ALTINCI BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Gümrük vergisinden muafiyet 

MADDE 24. — Mernis için yurt dışından satınalınan makine ve teçhizat her türlü vergi, resim ve harç
tan muaftır. 

Birkaç ytla sari sözleşme yapılabilmesi 

MADDE 25. — Bakanlık, Mernis'le ilgili veri tabanı oluşturma, programların hazırlanması, geliştirilme
si ve proje müşavirliği, bakım ve onarım gibi konularda destek sağlamak üzere üniversite, firma veya kuru
luşlarla birkaç yıla sari sözleşmeler yapabilir. 
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b) Kendilerine verilen formları vatandaşlara tam olarak dağıtmayan, süresi içinde toplamayan, topladık
ları formları tam olarak nüfus idarelerine teslim etmeyen ve dağıttıkları formları usulüne göre doldurarak 
iade etmeyen kişilerin kimliklerini tam olarak nüfus idarelerine bildirmeyen mahalle veya köy muhtarlarına, 

c) İkamet veya iş adreslerini veya mesleklerini değiştirenlerden, yeni adres ve mesleklerini değişiklik ta
rihinden itibaren altmış gün içinde usulüne uygun olarak düzenlenmiş bir formla mahallî nüfus idaresine bil
dirmeyenlere, 

d) Nüfusa kayıtlı olmayan çocuklarını kaydettirmek üzere bu Kanunun 14 üncü maddesine göre beyana 
davet edilenlerden, verilen otuz günlük süre içinde mazeretsiz olarak beyanda bulunmayanlara, 

3.000 liradan 5.»300 liraya kadar para cezası verilir. 

MADDE 21. — a) Bu Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen resmî kurum ve kuruluş sorumlularından ve
ya bunlar tarafından görevlendirilenlerden, bildirmekle yükümlü oldukları hususları süresi içinde ve usulüne uy
gun olarak bildirmeyenlere, 

b) Bu Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen kişilerden tescil ettirme yükümlülüğünü otuz gün içinde 
yerine getirmeyenlere,, 

c) Nüfus hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak bu Kanun veya Kanunun uygulanmasına ilişkin yö
netmeliklerle kendilerine görev verilenlerden, yönetmeliklerde başkaca bir süre konmamışsa, usulen yapılacak 
ilan veya tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde istenen hususları yerine getirmeyenlere, 

2.500 liradan 4.000 liraya kadar para cezası verilir. 

MADDE 22. — Bu Kanunun 20 ve 21 inci maddeleri ile 5.5.1972 tarih ve 1587 sayılı Nüfus Kanununun 
52 nci maddesi uyarınca cezalandırılanlar, görev veya yükümlülüklerini cezalı duruma düştükleri tarihten 
itibaren altmış gün içinde yerine getirmemişlerse, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır. 

MADDE 23. — Bu Kanunun 20, 21 ve 22 nçi maddelerinde öngörülen cezalar nüfus idarelerinin isteği üze
rine mahallî il ve ilçe idare kurullarınca verilir ve 21 Temmuz 1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacakları
nın Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. 

idare kurullarının kararlarına itiraz genel hükümle re tabidir. 

MADDE 24. — Bu Kanunun 20 inci maddesinin (a) bendinde belirtilen görev ve yükümlülükleri, Ba
kanlıkça ikinci kez yapılan ilan tarihinden itibaren 90 gün içinde yerine getirmeyenler, mahallî sulh ceza 
mahkemesi kararı ile 7.000 liradan 15.000 liraya kadar para cezası ve iki aydan dört aya kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır. > 

ALTINCI BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Muafiyet 

MADDE 25. — Tasarının 24 üncü maddesi Komisyonumuzca 25 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Birkaç yıla sari sözleşme yapılabilmesi 

MADDE 26. — Tasarının 25 inci maddesi Komisyonumuzca 26 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 522) 



— 24 — 

(Hükümetin Teklifi) 

Duyuruların ücretsiz yayını 

MADDE 26. — Bu Kanun ve diğer kanunlara göre nüfus hizmetlerinin yürütülmesi, kütüklerin düzenr 
lenmes'i, nüfus cüzdanlarının değiştirilmesi veya alınması, vatandaşlardan gerekli bilgilerin toplanması gibi ko
nularda Bakanlıkça yapılacak duyurular, TRT radyo| ve televizyonları ile Resmî Gazete'de ücretsiz olarak ya
yınlanır. 

Kadrolar 

MADDE 27. — Genel Müdürlüğün merkez kuruluşu için ilişik 1 sayılı cetvelde gösterilen kadrolar ihdas 
edilmiş, 2 sayılı cetveldeki kadrolar iptal edilmiştir. 

Yönetmelikler 

MADDE 28. — Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay 
içinde çıkarılır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — 5 inci maddenin uygulanmasında görev ve yükümlülüklerin başlayacağı tarihler 
Bakanlıkça tespit ve ilan edilir. Ayrıca ilgili Bakanlıklara duyurulur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1 Ocak 1939 yılından ön;e nüfus yazımı veya diğer yollarla nüfus kütüklerine 
Türk vatandaşı olarak geçirilmiş oldukları halde, kayıtları üzerinde bu tarihten beri herhangi bir işlem yapıl
mamış olan ve Türkiye'de yaşamadıkları tespit edilen kişi ve ailelerin kayıtları, bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren bütün sonuçları ile birlikte hukukî değerlerini kaybederler. Bu durumları tespit edlilenlerin 
kayitları Bakanlıkça kapatılır. 

Bu şekilde kayıtları kapatılmış olanlardan beş yıl içinde ortaya çıkanlar Türkiye'de oturmakta olduk
larını belgelerle kanıtladıkları takdirde kapatılmış kayıtlar tekrar işleme açılır ve yeniden hukukî geçerlilik 
kazanırlar. 

GEÇtCl MADDE 3. — 1913 tarihli Sicilli Nüfus Kanunu hükümlerine göre yabancı nüfus olarak veya 
diğer bir nedenle mükerrer olarak tesis edildikleri tespit edilen nüfus kayıtlarından, son olarak işlem gören 
kayıtlar esas kabul edilir. Son kaydın, varsa eksiklikleri tamamlanır, diğer kayıtlar Genel Müdürlükçe kapa
tılır. 

GEÇtCl MADDE 4. — Bakanlıkça yapılacak ilanlarda belirtilecek köy ve mahalle nüfus kütüklerine ka
yıtlı olanlar tahsil durumlarını, mesleklerini, ikamet ve iş adreslerini örneğine uygun bir formla 60 gün için
de mahallî nüfus idarelerine bildirmekle yükümlüdütfer. 
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Ücretsiz yayın 

MADDE 27. — Tasarının 26 ncı maddesi Komisyonumuzca 27 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yönetmelikler 

MADDE 28. — Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay 
içinde çıkarılır ve Resmî Gazetede yayımlanır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının Geçici 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının Geçici 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen Ikabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Tasarının Geçici 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Tasarının Geçici 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — MERNİS projesi çerçevesinde merkez ve taşra kütüklerinin taranması, ara form
lara kodlanması, vatandaşlardan bilgi toplanması ve tasnifi gibi işlerde 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 4/c maddesine göre geçici personel çalıştırılabilir.: 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 522) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Yürürlük 

MAıDDE 29. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 30. — Bu Kanun bükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

4.4.1983 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasın 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. î. Öztrak 

Adalet Bakam 
R. Bayazıt 

Maliye Bakam 
A. B. Kafaoğlu 

Devlet Bakam 
M. Özgünes 

Millî Savunma Bakam 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. A. Bozer 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Tek. Bakam Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
M. Turgut F. tikel 

Kültür ve Turizm Bakam îmar ve îskân Bakam Köy îş. ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakam 
/. Evliyaoğlu Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 522) 
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(Millî Savunma - İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

GEÇlCt MADDE 6. — İçişleri Bakanlığına ait iptal edilen kadrolar ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 
Genel Kadro Kanunu çıkıncaya kadar, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 

hizmetlerinde kullanılmak üzere, ekli (II) sayılı cetveldeki kadrolar ihdas edilmiştir. 
İhdas edilen kadroların dağıtımı yapılıncaya kadar, iptal edilen kadrolarda fiilen çalışmakta olan memur

ların aylıkları kaldırılan kadrolara istinaden ödenmeye devam olunur. 
Kadro dağıtımı sonunda; işgal etmekte oldukları kadro derece ve unvanları değişmeyenler ile kadro de

recesi değiştirilenlerden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yeni derecelerinde atanma şart
larını taşıyanlar bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bu kad
rolara atanmış sayılırlar. Bunun dışında kalan personel ise yürürlükteki mevzuata göre yeni kadrolara atanır. 

Yürürlük 

MADDE 29. — Tasarının 29 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 30. — Tasarının 30 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi l(S. Sayısı e 522) 
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HÜKÜMET TEKLİFİNE BAĞLI CETVELLER 

A SÜTUNU <1 SAYILI CETVEL) 
İPTAL EDİLEN KADROLAR 

B SÜTUNU (2 SAYILI CETVEL) 
İHDAS EDİLEN KADROLAR 

Kadro Unvanı 

Şb. Md. Yrd. 
Şb. Md. Yrd. 
Şb. Md. Yrd. 
Şef 
Şef 
Şef 
Şef 
Kısım Şefi 
Raportör 
Tescil Memuru 
Tescil Memuru 

Tescil Memuru 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 

Evrak Memuru 
Kâtip 
Kâtip 
Daktilo 
Daktilo 
Teknisyen 
Teknisyen 

TOPLAM 

Mevcut Kadro 
İptal edilen 

Kalan 
ihdas edilen 

Toplam 

Sınıfı 

G İ H 
G İ H 
G t H 
G İ H 
G İ H 
G İ H 
G İ H 
G İ H 
G 1 H 
G İ H 
G İ H 

G İ H 
G İ H 
G İ H 
G İ H 
G İ H 
G İ H 
G İ H 
G İ H 
G İ H 
G İ H 

G İ H 
G İ H 
G İ H 
G İ H 
G İ H 
G İ H 
T H S 

515 
— 291 

224 
850 

: . 
1 074 

Kadro Der. 

5 
6 
7 
5 
6 
7 
8 
8 
5 

10 
11 

12 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

12 
9 

13 
7 

13 
10 
10 

Adet 

2 
4 
2 
1 
2 
4 
1 
2 
1 

31 
53 

58 
13 
10 
12 
9 
2 

26 
35 
9 
1 

4 
1 
4 
1 
1 
î 
1 

+ 

291 

Kadro Unvanı 

Gn. Md. Yrd, 
Daire Bşk. 
Grup Bşk. 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Kısım Şefi 
Kısım Şefi 
Kısım Şefi 
Uzman 

Uzman 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Sistem Ope. 
Sistem Ope. 
Sistem Ope. 
Sistem Ope. 
Sistem Ope. 
İşlem Öper. 

İşlem Öper. 
İşlem Öper. 
İşlem Öper. 
İşlem Öper. 
işlem Öper. 
İşlem Öper. 
Bilgi Haz. Ope. 
Bilgi Haz. Ope. 
Bilgi Haz. Ope. 
Bilgi Haz. Ope. 

Bilgi Haz. Ope. 
Bilgi Haz. Ope. 
Bilgi Haz. Ope. 
Delgi Operatör 
Delgi Operatör 
Delgi Operatör 
Delgi Operatör 

Sınıfı Kadro Der. 

G t H 
M 1 A H 
G İ H 
G İ H 
G İ H 
G t H 
G İ H 
G İ H 
G İ H 
G t H 
G İ H 

G İ H 
G İ H 
G İ H 
G İ H 
G İ H 
G İ H 
G İ H 
G t H 
G İ H 
G İ H 

G t H 
G İ H 
G İ H 
G İ H 
G İ H 
G İ H 
G İ H 
G İ H 
G İ H 
G İ H 

G İ H 
G İ H 
G İ H 
G İ H 
G İ H 
G I H 
G t H 

1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
5 
6 
7 
3 

4 
5 
6 
7 
7 
8 
9 

10 

ır 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
5 
6 
7 
8 

Adet 

1 
1 
2 
3 
4 
3 
2 

21 
18 
10 

1 

1 
1 
1 
1 
2 
4 

10 
3 
2 
3 

5 
11 
17 
70 
12 
11 
3 

15 
22 
32 

142 
28 
28 
10 
8 

16 
24 
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HÜKÜMET TEKLİFİNE BAĞLI CETVELLER 

Kadro Unvanı Sınıfı Kadro Der. Adet Kadro Unvanı Sınıfı Kadro Der. Adet 

Delgi Operatör 
Delgi Operatör 
Delgi Operat. 
Delgi Operat. 
Tescil- Memuru 
Tescil Memuru 
Tescil Memuru 
Tescil Memuru 
Daktilo 
Daktilo 
Daktilo 
Daktilo 
Baş Mühendis 
Baş Mühendis 
'Baş Mühendis 
Mühendis 
Mühendis 
Mühendis 
Sistem Program 

Sistem Program 
Sistem Program 
Programcı 

Programcı 
Programcı 
Sistem Anal.: 

Sistem Anal. 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen 
Dağıtıcı 

G t H 
G t H 
G İ H 
G 1 H 
G İ H 
G t H 
G I H 
G î H 
G İ H 
G 1 H 
G 1 H 
G İ H 
T H S 
T H S 
T H S 
T H S 
T H S 
T H S 
T H S 

T H S 
T H S 
T H S 

T H S 
T H S 
T H S 
T H S 
T H S 
T H S 
T H S 
T H S 
T H S 
Y H S 
Y H S 
Y H S 
Y H S 

9 
10 
11 
12 
5 
6 
8 
9 
9 

10 
11 
12 
3 
4 
5 
4 
5 
6 
5 

6 
7 
5 

6 
7 
5 
6 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
12 

30 
1€0 
40 
36 

7 
3 
2 
3 
2 

10 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
6 
6 
2 

2 
3 
4 

3 
2 
3 
2 
4 
2 
5 
5 
5 
1 
2 
1 
1 

+ 
Toplam 850 
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MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ CETVELLER 

H SAYILI CETVEL 

İHDAS EDİLEN KADROLAR 

Kurumu 

İçişleri Bakanlığı 
(Nüfûs ve Vatandaşlık 
İşleri Genel Müdürlüğü) 

Kadro Unvanı 

Nüfus İşlemleri Grup Başkanı 
Bilgi İşlem Grup Başkanı 
Şıibe Müdürü 
Uzman 
Teknik Şef 
Sulbe Müdürü 
Uzman 
Teknik Şef 

Sınıfı Derecesi 

G.I.H. 
T.H. 

G.t.H. 
» 
T.H. 

G.I.H. 
» 
T.H. 

1 

2 
2 
3 
3 
3 
4 
4 
4 

TOPLAM 

Adadi 

1 
1 
5 
1 
3 
7 
1 
4 

: 23 

Ek Göst 

200 

100 
100 

Yüksek Mühendis, Mühendis 
Si-tem Çözümleyicisi 
Programcı 
Teknisyen 
Uzman 
Şef 
Daktilo 
Veri Hazırlama Memuru 
Sistem Operatörü 
Delgi Operatörü 
Teknisyen Yardımcısı 
Dağıtıcı 

T.H. 
» 

G.l.H. 

Y.H. 

TOPLAM : 
1-4 TOPLAMI 
1-15 TOPLAMI 

D E R E C E L E R 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Toplam 

5 7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ 12 
2 3 — — — _ _ _ _ _ 5 
3 5 8 — — — — — — — — 16 
1 2 2 3 3 — — — — — — 11 
1 1 1 — — — — — — — — 3 
7 10 15 — — — — — — — — 32 

— — — — 2 3 5 — — — — 10 
— 6 15 24 42 48 63 72 — — — 270 
_ _ 2 3 3 6 — — — •— — 14 
8 15 22 27 34 38 45 49 — — — 238 

_ _ _ _ _ _ _ _ ı _ _ _ ı 

27 49 65 57 84 97 115 122 — — — 616 
23 
639 
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DANIŞMA MECLİSt S. Sayısı : 350 

Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal İşler, Bütçe - Plan ve Millî Eğitim Komisyonları Raporları. 

(1/567) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 26 Kasım 1982 
Dtâreâ Başkanlığı 

Sayı : K. K. T. D. : İ8/101-
849/03774 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

MllM Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza ant Bakanlar Kurutanca 9.11.1982 tarihinde ka
rarlaştırılan «özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu Tasann» İle gerekçesi ekH olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederimi; 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLAR KANUN TASARISI 

GENEL GEREKÇE 

1. Türk Millî Eğitiminin genel amacı Türk Ulusunun bütün bireylerini : 
a) Atatürk inkılaplarına bağlı, insan haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan, ulusal, demok

ratik, sosyal, laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cum huriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bun
ları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; 

b) Dengeli ve sağlıklı bir kişiliğe, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, in
san haklarına saygllı, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı, üretici ve verimli kişiler olarak yetiş
tirmek; 

c) İlgi ve yetenekleri geliştirecek bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak su
retiyle hayata hazırlamak, kendilerini, ailelerini mutlu kılmak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak 
bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; 

Böylece bir yandan bireyin, ailenin ve toplumun mutluluğunu artırırken, öte yandan ulusal birlik ve bera
berlik içinde ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek, hızlandırmak ve Türk Ulusunun çağdaş 
uygarlığın, yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktadır. 

2. Değişen okul, Öğretmen ve öğrenci durumu : 
a) Demokrasi ile yönetilen toplumlarda, her insan ayn bir değerdir. Onun kendi yeteneklerini geliştire

bilmesi için, en uygıra olanakların s a # ^ arasındaki bireysel farklılıklarını bilimsel yön
temlerle tespit edip, uygulamada gereken önlemleri alabilen eğitim, öğretim çalışma İtri dana verimli olmak
tadır. 

b) Okul ve sınıf mevcutları hızlı artmakta, bu durum öğretmenlerin öğrenciler arasındaki bireysel fark
lılıkları ve öğrencilerin özel yeteneklerini tanıma olanaklarını kısıtlamaktadır. 
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Öğrenciler arasında beden, zihin, duygu ve sosyal yönlerden ayrıcalıkları nedeniyle normal eğitim hizmet
lerinden yeterince yararlanamayan, çocuklar vardır. Bu çocukların tespiti, seçimi, durumlarına uygun düşen 
bir kuruma yerleştirilmeleri, bakımları, bir iş ve meslek sahibi olacak şekilde eğitilmeleri, kendi durumlarına 
ve çevrelerine uyum yapacak mutlu birer vatandaş olmalarını sağlamak, gerekmektedir. 

3. Temel gerekler : 
a) özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocuğu, normallerden ayırıp katacağımız başka bir insan grubu 

yoktur. 
b) Bu çocuklar toplumun bir uzantısıdırlar, dışımızda değil, içimizdedirler. Et ve kemik gibi bütünün 

bir parçasıdırlar. 
c) Bütünden ayrılan bir parça nasıl bütün olduğunu iddia edemezse bütün de bazı parçalarını atarak bü

tün olduğunu iddia edemez, 
ç) Bütün insanlar, aynı temel motivasyon ve duygulara sahiptirler. 
d) Bu çocuklar da normallerin sahip olduğu bütün özelliklere sahiptirler. Onlar da normaller gibi ağ

lar, güler, kızar ve sevinirler. 
e) Ayrılık çeşitte değil, derecededir. 
f) Normaller dünya nimetlerinden nasıl azamî derecede faydalanmayı düşünüyorlarsa, bu çocuklar da 

aynı duygu ve düşünceye sahiptirler. 
g) Bizim birinci görevimiz, ayrılan taraflarımızı değil, birleşen taraflarımızı arayıp bulmaktır. 
ğ) İnsanlık, ayrımı değil, daima birleştiriciliği emreder. 
4. Yasal gerekçeler : 
a) Anayasanın 50 nci maddesinde : «Devlet, özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak ted

birleri alır» denmektedir. , 
b) 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununda : «Özel eğitime muhtaç çocuklar için okul ve sınıflar 

açılması...» öngörülmektedir. 
c) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda : «Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek 

için özel tedbirler alınır» denilmektedir. 
ç) 6660 sayılı Kanunda : Güzel sanatlarda üstün yetenek gösteren çocukların Devlet tarafından yetişti

rilmeleri hakkında hükümler vardır. 
d) 5798 sayılı Kanunda : Kör ve sağırlara mahsus bazı alet ve cihazların, gümrük resimleri ile diğer ver

gi ve resimlerinden muaf tutulması belirtilmiştir. 
e) Belediye kanunlarında : Alil, işten aciz olup da bakacak kimsesi olmayanlara bakılması hükümleri bu

lunmaktadır. 
f) 2089 sayılı Kanunda : özürlüler için seçtiği sanatın gerektirdiği evsafı haiz olmak, hükmü getiril

miştir. 
g) Anayasamıza dayanılarak çıkarılan bütün bu yasalarda, konunun önemi ve ihmal edilmezliği açıkça 

görülmektedir. 

Ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun gene Birleşmiş Milletler Anayasasına ve insan Haklan Be
yannamesine dayanarak bedensel, ruhsal ve sosyal yönden özürlü olan insanları korumak için, 16 Aralık 1976 
tarihinde almış olduğu 1981 yılını, Sakatlar Yılı olarak ilan eden karar da konunun insanlık açısından vazge
çilmezliğini açıkça ortaya koymaktadır. 

«1981 Sakatlar Yılı» dolayısıyla, gene Birleşmiş Milletlerce kabul edilen Sağır ve Körlerin Haklan konu
sundaki 9 maddelik Beyannamede de devletlerin, hükümetlerin, otoritelerin ve bütün insanlığın • dikkati 
özürlüler üzerine çekilmekte ve Birleşmiş Milletlere üye olan her ülkeden normallere tanınan hakların özür
lülere de tanınması, işe intibak edebilmeleri için gereken okulların, rehabilitasyon merkezlerinin açılması ve 
bunların da iş sahibi yapılmaları istenmektedir. 

Bu suretle sadece özürlülerin ızdıraplan değil, bun lara bakmak zorunda olan ailelerin de» sorunlarının 
çözümlenmesinin gerekliliği vurgulanmaktadır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 350) 
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Ancak bu kadar çok ama yetersiz ve dağınık yasa hükümleri ile hizmetin yapılması büyük güçlük ve ak
saklıklar yaratmaktadır. Bu ve benzeri hükümlerin bir arada toplanarak hizmetin daha iyi yapılması düşünce
siyle de bu Kanunun çıkmasına gerek görülmüştür. 

5. Sayısal durum : 
a) Ülkemizde özel eğitim ve korunmaya muhtaç çocuklar olarak 0 - 1 8 yaşında : 

Görme özürlü 
tşitme özürlü 
Ortopedik özürlü 
Üstün zekalı 
Eğit. geri zekalı 
Öğret, geri zekalı 
Uyumsuz 

TOPLAM 
Çocuk bulunmaktadır, 

% 

% 02 
% 06 
'% 1,4 

•''% 2 

% 2 
% 03 
% ı 

% 9,5 

(0 - 6) 
Yaş 

16.425 
49.275 

114.975 
164.250 
164.250 
24.637 
82.125 

615.937 

(7 - 18) 
Yaş 

27.059 
81.297 

189.693 
270.990 
270.990 
40.629 

135.495 

1,016.193 

Genel sayı 

43.524 
130.572 
304.668 
435.240 
435.240 

65.266 
217.620 

1.632.130 

Eğitilebilen 

626 
2.798 

176 
— 

7.912 
51 
72 

Î1.465 

b) Bu tabloda sayıları belirtilen özürlü çocuklar için normal okullarda yardımcı derslik, normal okul
larda özel sınıflar, gündüzlü ve yatılı özel eğitim okulları; rehabilitasyon merkezleri ile korumalı işyerleri açı
larak bakım ve eğitimlerinin sağlanması gerekmektedir. 

Yukarıdaki tabloda belirtilenlerin dışında 761.670 konuşma özürlünün, 217.620 süreğen hastalıklının normal 
okullarda, rehberlik ve araştırma merkezlerinde rehberlik yoluyla eğitim ve tedavileri düşünülmektedir . 

ÖZEL EĞlTlME MUHTAÇ ÇOCUKLAR KANUN TASARISI 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Anayasanın 50 nci maddesinde «özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak» bi
çimde korumak ve eğitmekle Devleti görevlendirmiş olduğundan, bu görevleri yapabilecek yasal düzenleme
yi yerine getirmek üzere Türk Millî Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda; özel eğitim ve korunmaya muh
taç çocukların başkalarının sırtına yük olmadan, kendi onurlarını zedelemeden bakılması ve meslek eğitim
lerinin verilmesi gereğini belirtmektedir. 

Madde 2. — Kanunun bu maddesi «4 - 18» yaş grubundaki özel eğitime muhtaç çocukların bakım ve eği
timleri için izlenecek temel amaç ve ilkeleri; Devletin bu alandaki görevlerini; bu görevleri yerine getirmek 
için kurulacak kurumlan ve bu kurumların işleyişlerini kapsadığım belirtmektedir, 

Madde 3. — Bu madde yasa içinde geçen «Bakanlık, bakan, kurum, özel eğitime muhtaç çocuklar» kav
ram ve terimlerinin tanımlarım yapmaktadır. 

Madde 4. — özel eğitimin, genel eğitimin bir bölümü ve ayrılmaz bir parçası olması; her özel eğitime 
muhtaç çocuğun özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılması; özel eğitim hizmetlerinin çocuğun yakımna 
götürülmesi; özel eğitime muhtaç çocukların normal okullarda, normal akranlarıyla eğitilmesi; özel eğitimin 
sürekli olması; özel eğitime muhtaç çocukların eğitimlerine okul öncesinden başlanması; özel eğitime muh
taç çocukların her kademede Millî Eğitim Bakanlığınca planlanıp eğitilmesi gereğini açıklamaktadır. 

Madde 5. — Özel eğitim ve korunmaya muhtaç çocukları mülkî amirlere bildirmede hangi görevlilerin 
ve kuruluşların yükümlü olduğunu belirtmektedir. Bu madde ile bilinmeyen ve ailesi tarafından gizlenen sa
kat çocukların ortaya çıkarılması ve tespiti amaçlarım aktadır. 
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Madde 6. — Mülk! amirliğe bildirilen özel eğitim ve korunmaya muhtaç çocukların durumlarına uygun 
bir eğitim kurumuna yerleştirilmeleri için çocukların sağlık, sosyal, ekonomik, aile ve uyum durumlarının 
bir uzmanlık kuruluşu olan Rehberlik ve Araştırma Merkezlerince inceleneceğini belirtmektedir. 

Madde 7. — Bu madde yatılı özel eğitim okullarına devam eden çocuk velilerinden katılma payı alına
cağını ve bunun îl özel Eğitim Kurulunca tespit edileceğini açıklamaktadır. 

Madde 8. — özel eğitime muhtaç çocukların seçimi, yerleştirilmesi, bakımı, eğitimi ve işe uyumlarının 
sağlanması ile görevli, sorumlu kurumlan göstermektedir. 

Madde 9. — özel eğitim kurumlarının etkinliklerinin izlenmesi, denetlenmesi, değerlendirilmesi; bu ku
rum ve kuruluşlara her türlü psikolojik hizmetin götürülmesi, eğitsel ve meslekî rehberliğin yapılması gibi 
teknik ve uzmanlık gerektiren işlerin yürütülmesi için her ilde bu görevleri yeterince yürütebilecek personel, 
araç, gereç ve yetki ile donatılmış bir Rehberlik ve Araştırma Merkezi Başkanlığının kurulmasını yetki ba
kımından Rehberlik ve Araştırma Merkezi Başkanının Millî Eğitim Müdür Yardımcısı statüsünde olmasını 
belirtmekte, büyük illerde gerektiğinde bu merkezlere bağlı şubelerin açılabileceğini, öngörmektedir. 

Madde 10. — Bu maddede : 
a) özel eğitime muhtaç çocukların tespiti, seçimi, teşhisi, durumlarına uygun bir kuruma yerleştirilmesi; 
b) Bu konuda eğitim araştırmaları yapılması; ülke koşullarına ve kültürüne uygun eğitim ve ölçme araç

larının geliştirilmesi bu araçların standardize edilmesi, 
c) Gerektiğinde ruhsal, duygusal ve sosyal yönden uyum sağlayamayan çocuklann durumlarını düzelt

mek amacıyla açılacak terapi merkezlerinin Rehberlik ve Araştırma Merkezlerince yönetileceğini belirlemek
tedir. 

Madde 11. — Bu madde resmî ve normal okullarda çeşitli özür gruplarından çocuk bulunduğunda okul 
bünyesinde yardımcı derslik açılacağını, dağınık yerleşim merkezlerinde özürlü çocuklar için gezici öğretmen
lik kurulacağını; aynı özür ve özellik grubuna giren yeteri kadar çocuk bulunduğunda normal okullarda 
özel sınıflar açılacağını ayrıca üztün zekalı ve özel yetenekli çocuklar için okul ve sınıflar açılacağım ön
görmektedir. 

Madde 12. — Bu maddede dağınık yerleşik merkezlerinde bulunan özel eğitime muhtaç çocuklar için özür 
ve özelliklerine uygun yatılı okullar açılmasını öngörmektedir. 

Madde 13. — Bu maddede özel eğitime muhtaç çocuklar için gündüzlü okullar açılmasını öngörmektedir. 
Madde 14. — Bu maddede herhangi bir nedenle hastanede yatmak zorunda kalan öğrencilerin eğitim

den yoksun bırakılmamaları ve sınıfta kalmamaları için bulunduğu hastanelerde özel sınıflar açılması öngörül
mektedir. 

Madde 15. — Bu maddede, çeşitli nedenlerden özürlü olup da öğrenimini sürdüremeyen çocukların çev
relerine, hayata bir ve birkaç işe uyumlarını sağlayabilmeleri için rehabilitasyon merkezleri açılması ön
görülmektedir. 

Madde 16. — Bu madde normal işyerlerinde çalışamayacak kadar özürlü ve 18 yaşına kadar olan ço
cuklar için ön planda ekonomik verimliliği düşünülmeden korumalı işyerleri açılmasını öngörmektedir. 

Madde 17. — Bu madde de, özel eğitime muhtaç çocuklann durumlarını incelemek, yerleştirilecekleri ku
rumları kararlaştırmak için her ilde bir îl Özel Eğitim Kurulu kurulmasını bu kurulun işleyişinin, görev ve 
yetkilerinin yönetmelikte belirtileceği öngörülmektedir. 

Madde 18. — Bu Yasanın sekizinci maddesinde belirtilen «hastane sınıfları» dışında kalan ve 4 - 18 yaş 
grubuna giren özel eğitime muhtaç çocuklarla ilgili kurum ve kuruluşların Millî Eğitim Bakanlığınca açılaca
ğını, bunların kuruluş ve işleyişlerinin yönetmeliklerin de gösterileceğini belirtmektedir. 

Madde 19. — Kuruma yerleştirilen çocukların izlenmesini ve uygun kuruma yerleştirilmedikleri anlaşı
lırsa uygun kuruma yerleştirilmeleri işlemini açıklamaktadır. 

Madde 20. — özel eğitim hizmetlerinde çalıştırılacak personelin okullarda yetiştirilmesini öngörmektedir. 
Madde 21. — özel eğitim hizmetlerini yürütecek personelin özelliklerini, görevlendirilecekleri kurumlann 

özelliğine göre ve Devlet Memurları Yasasına paralel olarak görev, yetki ve sorumluluklarının yönetmelik
lerinde belirtileceğini; nöbet hizmetlerinin, yatılı özel eğitim okullarında ve rehabilitasyon merkezlerinde esas 
olduğunu belirtmektedir. 
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Madde 22. — özel eğitime muhtaç çocukların eğitimleri süresince kullanacakları araç ve gereçlerin Ba
kanlıkça sağlanmasını öngörmektedir. 

Madde 23. — özel eğitim kurumlarının masraflarının karşılanacağı kaynakları belirtmektedir. 
Madde 24. •— özel eğitim ve korunmaya muhtaç çocuklara harçlık verileceğini belirtmektedir. 
Madde 25. — Bu maddede özürlü çocuklara her şeyden önce bir sanat ve meslek eğitimi verme amaç

lanmış bulunduğundan, atölye çalışmalarının istenilen düzeyde yürütülebilmesi için her özel eğitim kurumun
da bir döner sermaye işletmesinin kurulması öngörülmektedir. 

Madde 26. — Kanunun yaptırımını ve uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla Sağırlar, Körler, Ortope
dik özürlüler okulları, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin işleyişleriyle ilgili ayrıntılı açıklamaların çıka
rılacak yönetmeliklerde saptanacağını belirtmektedir. 

Madde 27. — Kanunun yürürlüğe giriş tarihini belirtmektedir. 
Madde 28. — Kanun hükümlerinin Bakanlar Ku rulunca yürütüleceğini belirtmektedir. 

Millî Eğitim Komisyonu 
TC 

Danışma Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. : 1/567 9 Aralık 1982 
Karar No. : 2/391 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon' olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu 
Tasarısı» İçtüzüğün 33 ve 36 ncı maddeleri gereğince görüşünüzün bildirilmesi için ilişik olarak sunulmuş
tur. 

Gereğini saygı ile rica ederim. 
Selçuk KANTARCIOĞLU 

Millî Eğitim Komisyonu 
Başkam 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
TC 

Danışma Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İşler 

Komisyonu 27 Aralık 1982 
Esas No. : 1/567 

Karar No. : 2/391 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

9.12.1982 tarih ve 391 sayılı yazınızla «özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanun Tasarısı» hakkında 
Danışma Meclisi İçtüzüğünün 33 ve 36 ncı maddeleri gereğince Komisyonumuzdan görüş bildirilmesi isten
mektedir. 

Komisyonumuzun 13.12.1982 günlü 4 üncü Birleşiminde tasarı görüşülerek bir alt komisyona havale 
edilmiş ve alt komisyonda görüşüldükten sonra hazırlanan rapor 14.12.1982 günlü 5 inci Birleşimimizde gö
rüşülmüş, adı geçen kanun «Sosyal Devlet» anlayışı içinde Türk Millî Eğitiminde ve 1982 Anayasamızın 42 
ve 61 inci maddelerinin amir hükümlerinin yerine getirildiği düşüncesinden hareketle Komisyonumuzca da 
olumlu bulunmuştur.: 
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Ancak, tasarının 14 üncü maddesinde açılması öngörülen hastane sınıfları konusunda imkânsızlık ve zor
luklar olacağı düşüncesiyle bu maddenin tasarıdan çıkarılması uygundur, 

Bilgilerinize arz olunur. 
Saygılarımla. 

Zeki ÇAKMAKÇI 
Sağlık ve Sosyal îşler 
Komisyonu Başkanı 

Zeki ÇAKMAKÇI 
Başkan 

Cavidan TERCAN 
Kâtip 

Fikri DEVRİMSEL 
Üye 

Mehmet AKDEMİR 
Başkanvekili 

Hamdi AÇAN 
Üye 

Siyam ERSEK 
Üye 

Feridun GÜRAY 
Sözcü 

Hikmet ALTUĞ 
Üye 

Vahap GÜVENÇ 
Üye 

M. Rahmi KARAHASANOĞLU Abdurrahman YILMAZ 
Üye Üye 

Millî Eğitim Komisyonu 
TC 

Danışma Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 

Sayı : z-434 

17 Ocak 1983 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 9.12.1982 gün ve 392 sayılı yazımız : 
Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş olan «Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu Ta

sarısı» Komisyonumuzda incelenerek görüşülmüştür. 
Ancak ilgi yazımızla istenen Komisyonunuz görüşü bildirilmediğinden Danışma Meclisi Başkanlığına gön-

derilememiştir. 
Bir hafta içerisinde Komisyonumuza ulaştırılmasına müsaadelerinizi arz ve rica ederim. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Millî Eğitim Komisyonu 

Başkanı 
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Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 
TC 

Danışma Meclisi 
Bütçe - Plan Komisyonu 7 Şubat 1983 

Esas No. : 11567 
Karar No.: 119 

MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
İlgi : 9.12.1982 gün ve 1/567 sayılı yazınız. 
İlgi yazınızla, içtüzüğümüzün 33 ve 36 ncı maddeleri uyarınca Komisyonumuz görüşüne ihtiyaç duyul

duğu bildirilen «Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu Tasarısı» ve gerekçesi, Komisyonumuzun 1 Şubat 
1983 günlü 140 inci Birleşiminde Hükümet temsilcile rinin de katılmasıyla görüşülmüştür. 

Kapsamla ilgili 2 nci madde metninde bulunan «Trük Millî Eğitim Bakanlığı» ibarelerinden, böyle bir 
Bakanlığın bulunmaması sebebiyle, «Türk» terimi ile tanımları düzenleyen 3 üncü maddeden, («Kurum» sö
zünden Rehberlik ve Araştırma Merkezleri ile Özel Eğitim Okulları, sınıfları îş ve Rehabilitasyon Merkez
leri) cümlesi çıkarılmıştır. 

Özel eğitim temel ilkelerini düzenleyen 4 üncü maddede, fıkra başlıkları değiştirilmiş, bildirme yükümlü
lüğü ile ilgili 5 inci maddeleri, «ana, baba, kardeş, akraba vb. yakınları» ibaresi çıkarılarak yerine «kan ve 
her derecedeki sıhrî hısımları» ibaresi konulmuş, yine aynı maddede sayılan görev türleri, «yetki ve sorum
luluklarına bakılmaksızın bütün kamu hizmetlileri ve özellikle yargı, güvenlik, sağlık ve eğitim hizmetlerinde 
çalışan hizmetliler» şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 

inceleme ve yerleştirme ile ilgili 6 ncı madde redaksiyona tabi tutulmuş, katılma payı ile ilgili 7 nci mad
de, «çeşitli hükümler» bölümü içinde, «Bütçe ve katılma payı» başlığı altında 21 inci madde olarak yeniden 
düzenlenmiştir. 

Tasarının 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 üncü maddeleri, redaksiyona tabi tutularak 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 ün
cü maddeler olarak kabul edilmiştir. 

«Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezleri» başlığı altında bulunan 15 inci madde ise «Alıştırma Merkez
leri» başlığı altında 14 üncü madde olarak yeniden düzenlenmiş, korumalı işyerleri ile ilgili 16 ncı maddeye, 
korumalı işyerlerinin nerelerde açılabileceği takdirinin Millî Eğitim Bakanlığına bırakılması görüşünden ha
reketle, «ihtiyaç görülen yerlerde» ibaresi eklenmiş ve 15 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

17 nci madde ile kurulması öngörülen «Özel Eğitim Kurulu» nun kimlerden oluşacağı ve işleyiş, görev, 
yetki ve sorumlulukları açıkça belirtilmediğinden 16 ncı madde olarak yeniden düzenlenmiş, 18 inci ve 20 nci 
maddeler, «örgütleşmeye ilişkin yönetmelikler» ve «Özel Eğitim ve Öğretim Elemanlarının Yetiştirilmesi 
ve Hizmet içi Eğitim» başlığı altında ilave edilen yeni maddeler dolayısıyla tasarıdan çıkartılmıştır. 

21 inci madde başlığı, «Eğitim ve Öğretim Elemanları ile Personele ilişkin Hükümler» olarak değiştiril
miş, özel eğitim araçları ile ilgili 22 nci madde, tasarı nın sonuna alınmış ve 24 üncü madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

Gelir kaynaklarını düzenleyen 23 üncü madde ile yönetmeliği düzenleyen 26 ncı madde tasarıdan çıkar
tılmış, döner sermaye ile ilgili 25 inci madde kapsamı genişletilerek, 23 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 27 ve 28 inci maddeler, 25 ve 26 ncı maddeler olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Tandoğan TOKGÖZ Orhan BAYSAL 
Başkan Başkanvekili 

izinli 

Bahtiyar UZUNOĞLU Mustafa ALPDÜNDAR Muhsin Zekâi BAYER 
Kâtip Üye Söz hakkım saklıdır. 

imzada bulunamadı. Üye 

Cemil ÇAKMAKLI 
Sözcü 
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M. Nedim BİLGİÇ 
Üye 

Ayhan FIRAT 
Üye 

özer GÜRBÜZ 
Üye 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

Salih Necdet ÖZDOĞAN 
Üye 

İbrahim ŞENOCAK 
Üye 

Türe TUNÇBAY 
Üye 

Recai DtNÇER 
Üye 
İzinli 

Abdurrahman Ali GlRMEN 
Üye 

İzinli 

Hayati GÜRTAN 
Üye 

Ertuğrul Zekât ÖKTE 
Üye 

Evliya PARLAK 
Tümü ve maddeleri üzerinde 

söz hakkım saklıdır. 
Üye 

Tutgut TAN 
Üye 

Cahit TUTUM 
Üye 

Ahmet Senvar DOĞU 
Üye 

İbrahim GÖKTEPE 
Söz hakkım saklıdır. 

Üye 

Turgut KUNTER 
Üye 

Tülay ÖNEY 
Üye 

Muzaffer SAYIŞMAN 
Üye 

M. i4# Öztürk TEKELİ 
Söz hakkım saklıdır. 

Üye 

Sodan TUZCU 
Söz hakkım saklıdır. 

Üye 

Millî Eğilim Komisyonu Raporu 

T. C. 
Danışma Meclisi 

Millî Eğitim Komisyonu 
Esas No. : 1/567 
Karar No. : 17 

9 Mart 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuz, Sağlık ve Sosyal İşler ile Bütçe - Plan Komisyonlarının görüşleri ışığı altında Millî Eği
tim Bakanlığı temsilcilerinin katıldığı toplantıda, «özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanun Tasarısı»'m gerek
çesiyle birlikte incelemiş ve aşağıdaki değişikliklerin yapılmasını uygun görmüştür. 

1. Tasarının genel gerekçesi üzerinde, Türk Millî Eğitiminin Genel amaçlarını belirleyen, 1739 sayılı 
Millî Eğitim Temel. Kanunundaki ifadeler aynen alınarak düzeltme yapılmıştır. 

2. Tasarının birinci maddesi dahil bütün madde başlıkları usulüne göre aynı punto ile yazılmıştır. 
3. Tasarının ikinci maddesindeki «Türk» kelimesi metinden çıkarılmıştır. 
4. Tasarının üçüncü maddesinde noktalama işaretlerine yer verilmiş ve beşinci fıkradaki «nedeniyle» ke

limesi «sebebiyle» şeklinde değiştirilmiştir. 
5. Tasarının dördüncü maddesi yeniden düzenlenmiştir. 
6. Tasarının beşinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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7. Tasarının altıncı madde başlığına «inceleme ve» ifadesi eklenmiş (a) ve (b) harfleri çıkarılarak cüm
leler fıkra haline getirilmiştir. 

8. Tasarının yedinci maddesi yirminci maddede ele alınarak buradan çıkarılmıştır. 
9. Tasarının sökizinci maddesi yedinci madde olarak ve gerekli düzeltme yapılarak Komisyonumuzca 

kabul edilmiştir. 
10. Tasarının dokuzuncu maddesi sekizinci madde olarak ve paragraf düzenlemesi yapılarak Komis

yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
11. Tasarının onuncu maddesine madde başlığı konulmuş ve dokuzuncu madde olarak Komisyonumuz

ca kabul edilmiştir. 
12. Tasarının onbirinci maddesinin başlığına «Her derecedeki» ifadesi eklenmiş, dördüncü fıkra üçüncü 

fıkra olarak, son satır ayrı bir fıkra olarak alınmış ve onuncu madde şeklinde Komisyonumuzca kabul edil
miştir. 

13. Tasarının onikinci maddesi onbirinci, onüçüncü maddesi onikinci madde olarak Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

14. Taslarının ondördüncü maddesi onüçüncü madde olarak diğer Komisyonların görüşlerine göre yeni
den düzenlenmiştir. 

15. Tasarının onbeşinci maddesi ondördüncü madde olarak yeniden düzenlenmiştir. 
16. Tasarının onaltıncı maddesi onbeşinci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
17. Tasarının onyedinci maddesi onaltıncı, onsekizinci maddesi onyedinci madde olarak yeniden düzen

lenmiştir. 
18. Tasarının ondokuzuncu maddesi onsekizinci madde olarak kabul edilmiştir. 
19. Tasarının yirminci maddesi ile yirmibirinci maddesi birleştirilerek yeniden ondokuzuncu madde ola

rak kabul edilmiştir. 
20. Tasarının yirmiikinci maddesi yirmiüçüncü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
21. Tasarının yirmiüçüncü maddesi yedinci madde ile birleştirilerek yeniden düzenlenmiş ve yirminci 

madde olarak Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
22. Tasarının yirmidördüncü maddesi yirmibirinci madde olarak Komisyonumuzca aynen (kabul edil

miştir. 
23. Tasarının yirmibeşinci maddesi yirmiikinci madde olarak ve Bütçe - Plan Komisyonunun görüşü

ne uyularak kabul edilmiştir. 
24. Tasarının yirmialtmcı maddesi ile düzenlenen yönetmeliğe diğer iki maddede yer verildiğinden bu 

maddeden çıkarılmıştır. 
25. Tasarıda yirmiyedinci madde atlanılmış olduğundan yürürlük maddesi olarak görülen yirmisekizin-

ci madde Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
26. Tasarının yirmidokuzuncu maddesi yürütme maddesi olarak aynen kabul edilmiştir. 

Selçuk KANTARCIOĞLU Mahir CANOVA Muzaffer ENDER 
Başkan Başkanvekili Sözcü 

Zeki YILDIRIM Ethem AY\AN Halil AKAYDIN 
Kâtip Üye Üye 

İhsan GÖKSEL Nihat KUBİLAY M. Utkan KOCATÜRK 
Üye Üye Üye 

Münhal Nermin ÖZTUS 
Üye Üye 
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HÜKÜMETİN TEKLİFt 

özel Eğitime Muhtaç Çocuklar 
Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, özel eğitime muhtaç çocukları Türk Millî Eğitiminin genel ilkeleri 
doğrultusunda eğitmek, iş ve meslek sahibi yapmak, çevre ve toplumla uyumlarını sağlamaktır. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun Türk Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğreti
mi yapılan özel eğitime muhtaç çocukları kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen; 
«Bakanlık» sözünden Millî Eğitim Bakanlığı 
«Bakan» sözünden Millî Eğitim Bakanı 
«Kurum» sözünden Rehberlik ve Araştırma Merkezleri ile özel eğitim okulları, sınıfları iş ve rehabilitas

yon merkezleri. 
«Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar» sözünden beden, zihin duygu ve sosyal özelliklerindeki ve sağlık du-

rumlarındaki olağan dışı ayrılıkları nedeniyle normal eğitim hizmetlerinden yeterince yararlanamayan 4-18 
yaş grubundaki çocuklar. 

«Kurul» sözünden, il Özel Eğitim Kurulu anlaşılır. 

iKtNCÎ BÖLÜM 

Esaslar 

Özel eğitimin temel ilkeleri 

MADDE 4. — Özel eğitimin düzenlenmesinde aşağıdaki temel ilkeler göz önünde tutulur; 
a) Bütünlük 
Özel eğitim, genel eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. 
b) Genellik ve eşitlik 
Her özel eğitime, muhtaç çocuk, özür türü ve derecesine bakılmaksızın özel eğitim hizmetlerinden ya

rarlandırılır. 
c) Erkenlik 
özel eğitime erken başlamak esastır. 
ç) Hizmetin çocuğa götürülmesi 
Özel eğitim hizmetleri, çocukların özür ve özellikleri dikkate alınarak mümkün olduğu kadar çocuğun 

yakınma götürülecek biçimde planlanır. 
d) Kaynaştırma 
Özel eğitime muhtaç çocukların, normal çocukların eğitimleri için açılmış olan okul ve eğitim kurumların

da normal akranları arasında eğitilmeleri için gerekli önlemler alınır. 
e) Süreklilik 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 350) 



(Hükümetin Teklifi) 

Özel eğitime muhtaç çocukların genel ve meslekî eğitimleri ile rehabilitasyonlarının kesintisiz sürdürül
mesi esastır. 

f) Hizmet bütünlüğü 
Özel eğitime muhtaç çocuk ve yetişkinlerin, okul öncesi eğitim, temel eğitim, orta eğitim, yüksek eğitim 

ve yaygın eğitim hizmetleri Bakanlıkça planlanır, ilgili örgütlerce yürütülür ve denetlenir, 

Bildirme yükümlülüğü 

MADDE 5. — özel eğitime muhtaç çocukların ana, baba, kardeş, akraba v.b. yakınları; köy ve ma
halle muhtarları; belediye zabıta memurları; emniyet görevlileri ve çocuk bürolarındaki görevliler; yataklı 
ve yataksız tedavi kurumlarının sorumlu yöneticileri ile buralarda görevli doktor ve yardımcı sağlık perso
neli; nüfus dairelerindeki ilgili memurlar; Millî Eğitim kurumlarındaki görevliler, din görevlileri; sayım 
memurları, jandarma karakollarında sabit ve gezici hizmet yapan görevliler; gördükleri, bildikleri ve duy
dukları özel eğitime muhtaç çocukları il ve ilçede bulunan en büyük mülkî amirliğe bildirmekle yükümlü
dürler. 

Yerleştirme 

MADDE 6. — Beşinci maddede yazılı görevlilerce mülkî amirliğe bildirilen özel eğitime muhtaç çocuk
ların sağlık, sosyal, ekonomik, aile, ruhsal ve uyum durumları çocuğun bulunduğu ildeki Rehberlik ve 
Araştırma Merkezleri ve bu görevi yapmakla yükümlü kuruluşlarca incelenir. 

a) İnceleme sonucu, karar verilmek üzere il özel Eğitim Kuruluna gönderilir. 
b) Kurul kararına göre, özel eğitime muhtaç teşhisi konulan çocuklar, durumlarına uygun bir özel eği

tim kurumuna Bakanlıkça yerleştirilirler. 

Katılma payı 

MADDE 7. — Yatılı özel eğitim okullarına devam eden ve malî durumu müsait olan çocuk velilerinden 
bakım masraflarına katılma payı alınır. 

Katılma payı oranı, çocuk velisinin malî gücü ile Maliye Bakanlığının bir çocuk için belirlediği yıllık 
bakım masrafı göz önüne alınarak İl özel Eğitim Kurulunca saptanır. 

Kurumlar 

MADDE 8. — özel eğitime muhtaç çocukların ilk seçimleri, teşhisleri, meslekî rehabilitasyonları ba
kım eğitim ve öğretimleri ile ilgili kurumlar şunlardır. 

a) Rehberlik ve araştırma merkezleri, 
b) Her derecedeki resmî okullar, 
c) Yatılı özel eğitim okulları, 
ç) Gündüzlü özel eğitim okulları ve sınıfları, 
d) Hastane sınıfları, 
e) Rehabilitasyon merkezleri, 
f) Korumalı işyerleri, 
g) 11 özel Eğitim Kurulları. 

Rehberlik ve araştırma merkezleri 

MADDE 9. — Eğitim alanında araştırmalar yapmak, özel eğitime muhtaç çocuklara hizmet götürmek 
üzere her İlde bir Rehberlik ve Araştırma Merkezi Başkanlığı kurulur. Rehberlik ve Araştırma Merkezi 
Başkanı, Millî Eğitim Müdür Yardımcısı statüsündedir. Gerektiğinde Rehberlik ve Araştırma Merkezi 
Başkanlığına 'bağlı şubeler açılabilir. 
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MADDE 10. —Özel eğitime muhtaç çocukların tespiti, seçimi, teşhisi, yerleştirilecekleri kurumların ka
rarlaştırılması, bu çocuklara gerekli rehberliğin yapılması; gerektiğinde ruhsal, duygusal ve sosyal yönden 
uyum sağlayamayan çocukların durumlarını düzeltmek amacıyla açılacak özel terapi merkezlerinin yönetil
mesi Rehberlik ve Araştırma Merkezleri tarafından gerçekleştirilir. 

Resmî okullarda özel eğitim 
MADDE 11. — Her derecedeki resmî okullar, kendi çevrelerindeki özel eğitime muhtaç çocuklar için 

özel eğitim hizmetleri sağlamakla yükümlüdürler. 
Resmî okullarda, okulların durumları ve çocukların özür ve özellikleri dikkate alınarak gerekli özel 

eğitim hizmetleri düzenlenir. 
Normal bir okulda çeşitli özür ve özellik gruplarında öğrenci bulunduğunda, okul bünyesinde yardımcı 

derslik açılır. 
Dağınık yerleşme merkezleri ile az sayıda özel eğitime muhtaç çocuk bulunan resmî okullardaki öğ

renciler için, gezici öğretmenlik kurulur. 
Aynı özür ve özellik grubuna giren öğrencilerin bulunduğu normal okullarda özel sınıflar açılır. Üstün 

zekâlı ve özel yetenekli çocuklar için de özel okul ve sınıflar açılır. 

Yatılı özel eğitim okulları 
MADDE 12. — özel eğitime muhtaç çocuklardan durumları yatılı bir kurumda eğitilmeyi gerektirenler 

için, özür ve özelliklerine uygun yatılı okullar açılır. 

Gündüzlü özel eğitim okulları ve sınıfları 
MADDE 13. — Durumları ayrı bir okulda eğitilmeyi gerektiren çocuklar için, özür ve özelliklerine 

uygun gündüzlü özel eğitim okulları ve sınıfları açılır. 

Hastane sınıfları 

MADDE 14. — Çeşitli nedenlerle hastane ve benzeri kuruluşlarda uzun süre tedavi ve bakımı gerekti
ren çocuklar için, hastane , ve benzeri kuruluşlarda özel sınıflar açılır. Bu sınıflarda görev alacak eğitim 
personelinin yetiştirilmesi, atanması ve denetlenmesinden Bakanlık; yönetiminden, araç ve gereçlerin sağ
lanmasından ilgili hastane ya da kuruluşların bağlı oldukları kurumlar sorumludur. 

özel eğitim rehabilitasyon merkezleri 

MADDE 15. — Çeşitli nedenlerle bedensel, ruhsal, sosyal ve ekonomik bağımsızlığım ve uyumunu 
tamamen ya da kısmen yitirmiş olan, eğitim ve öğretimden yeterince yararlanamayan ve bu nedenle temel 
eğitim okulundan ayrılan özel eğitime muhtaç çocuklara mevcut yeteneklerini en iyi biçimde kullanarak 
bağımsızlık ve uyum kazandırmak üzere meslekî rehabilitasyon merkezleri açılır. 

Korumalı işyerleri 

MADDE 16. — özel eğitime muhtaç çocuklardan 18 yaşını doldurmamış, okula devam edemeyecek ve 
herkese açık bir iş yerinde çalışamayacak durumda olanlar için korumalı işyerleri açılır. 18 yaşından son
ra bu durumda olanlar Çalışma Bakanlığınca açılan korumalı işyerlerine devredilirler. 

// özel eğitim kurulları 

MADDE 17. — Her ilde, özel eğitime muhtaç çocukların durumlarını incelemek, yerleştirilecekleri 
eğitim kurumlarını kararlaştırmak üzere bir özel Eğitim Kurulu kurulur. Bu kurulun kuruluş, işleyiş, görev, 
yetki ve sorumlulukları yönetmelikte gösterilir. 
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MADDE 18. — 8. inci maddede belirtilen «hastane sınıfları» dışındaki diğer kurumlar Millî Eğitim Ba
kanlığınca açılır. Bunların kuruluş ve işleyişleri yönetmeliklerinde gösterilir. 

İzleme 

Madde 19. — özel eğitim kurumlarına yerleştirilen çocukların durumları ilgili okullarla işbirliği yapılarak 
Rehberlik ve Araştırma Merkezlerince izlenir. Yanlış yerleştirildiği anlaşılanlar, durumlarına uygun bir ku
ruma Bakanlıkça gönderilir. 

Personel yetiştirme 

MADDE 20. — özel eğitim hizmetlerinde görevlendirilecek personelin okullarda yetiştirilmesi için Ba
kanlıkça gerekli önlemler alınır. 

Personele ilişkin hükümler 

MADDE 21. — özel eğitim hizmetlerinde görevlendirilecek yönetici, özel eğitim müfettişi, eğitim uz
manı, öğretmen, sosyal hizmet uzmanı, uzman, psikolog, psikometrist, psikoterapist, uzman doktor, sağlık 
personeli usta öğretici ve diğer personelin nitelikleri, görev yetki ve sorumlulukları yönetmelikte gösterilir. 

Yatılı özel eğitim okulları, rehabilitasyon merkezleri ve korumalı işyerlerinde gece, hafta sonu ve diğer 
tatil günlerinde nöbet hizmeti esastır. Nöbetin kimler tarafından ve nasıl tutulacağı yönetmelikte gösterilir. 

özel eğitim araçları 

MADDE 22. — özel eğitime muhtaç çocukların eğitim ve öğretim süresince kullanacakları özel araç 
ve gereçler Bakanlıkça sağlanır. 

Gelir kaynakları 

MADDE 23. — Tüm özel eğitim kurumlarının masrafları aşağıda belirtilen kaynaklardan sağlanır. 
a) Her yıl bu Kanun kapsamına giren kurumlar ile bu kurumlarda görevli personelin gerekli masraf

larını karşılayacak miktarda ödenek Genel Bütçeye konur. 
b) özel eğitim kurumlarını geliştirmek için yapılacak her türlü yardım ve bağışlar kurumu koruma ve 

yaşatma derneklerince kabul edilir. 

Çeşitli Hükümler 

Harçlık 

MADDE 24. — özel eğitime muhtaç yatılı çocuklara Maliye Bakanlığının da görüşü alınarak, Bakanlı
ğın her yıl Bütçe Kanununda belirleyeceği miktarda, aylık harçlık verilir. Bu harçlıktan hiçbir kesinti ya
pılamaz. 

Döner sermaye ' 

MADDE 25. — Her özel eğitim kurumu kendi özelliğine göre bir döner sermaye işletmesi kurar ve bu
nun için Maliye Bakanlığınca gerekli kuruluş ödeneği ayrılır. 

özel eğitim kurumlarında kurulmuş bulunan döner sermayelerden elde edilen kâr, Maliye Bakanlığının 
ilgili bütçesine aktarılır. 

Döner sermaye miktarı ve çalışma usulleri bir yönetmelikle düzenlenir. 
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Yönetmelik 

MADDE 26. — Bu Kanunda Bakanlığa verilen görevlerin hangi birimlerce, nasıl yerine getirileceği ve 
diğer hususlar yönetmelikte gösterilir. 

Bu Kanunda çıkarılması ön görülen yönetmelikler yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde hazırlanır. 

Yürürlük , 

MADDE 27. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 28. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

9.11.1982 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet ©akanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakamı 
S. R. Pasın 

Dışişleri Bakanı V. 
N Ü. H. Bayülken 

Ticaret Bakanı 
K, Cantürk 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. t. öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye (Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağ. ve So's. Yırd. Bakam 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Devlet Bakanı 
M, özgünes 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. A. Bozer 

Devlet Bakanı 
Prof, Dr. M. N. Özda 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Kültür ve Turizm Bakanı İmar ve tskân Bakam 
/. Evliyaoğlu Prof. Dr. Samsunlu 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M. Turgut F. İlkel 

Köy tş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
M, R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 
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BÜTÇE - PLAN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanun Tasansı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

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

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun Millî Eğitim Bakanlığı
na bağlı özel Eğitim Kurumlarında eğitim ve öğre
timi. yapılan, İşe Alıştırma Merkezleri ile Korumalı 
İşyerlerinde bulundurulan, özel eğitime muhtaç çocuk
ları kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen : 
«Bakanlık» sözünden, Millî Eğitim Bakanlığı, 
«Bakan» sözünden Millî Eğitim Bakanı, 
«özel Eğitime Muhtaç Çocuklar» sözünden, be

den, zihin, duygu ve sosyal özellikleri ile sağlık du-
rumlarındaki olağan dışı ayrılıkları sonucu normal 
eğitim hizmetlerinden yeterince yararlanamayan 4-18 
yaş grubundaki çocuklar, «Kurul» sözünden, 11 Özel 
Eğitim Kurulu, anlaşılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Esaslar 

Özel eğitimin temel ilkeleri 

MADDE 4. — Özel eğitimin1 düzenlenmesinde 
aşağıdaki temel ilkeler göz önünde tutulur; 

a) Bütünlük ilkesi 
Özel eğitim, genel eğitimin ayrılmaz bir parçası

dır. 
b) Genellik ve Eşitlik ilkesi 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

özel Eğitime Muhtaç Çocuklar 
Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; özel eğitime 
muhtaç çocukları Türk Millî Eğitiminin genel ilke
leri doğrultusunda eğitmek, iş ve meslek sahibi yap
mak, çevre ve toplumla uyumlarını sağlamaktır. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun, Millî Eğitim Bakan
lığına bağlı özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğ
retimi yapılan özel eğitime muhtaç çocukları kap-
sar̂  

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen; 
«Bakanlık» sözünden Millî Eğitim Bakanlığı, 
«Bakan» sözünden Millî Eğitim Bakanı, 
«Kurum» sözünden Rehberlik ve Araştırma Mer

kezleri ile özel eğitim okulları, sınıfları, iş ve reha
bilitasyon merkezleri, 

«Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar» sözünden be
den, zihin, duygu ve sosyal özelliklerindeki ve sağlık 
durumlarındaki olağan dışı ayrılıkları sebebiyle nor
mal eğitim hizmetlerinden yeterince yararlanamayan 
4-18 yaş grubundaki çocuklar, 

«Kurul» sözünden, İl Özel Eğitim Kurulu, anla
şılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Esaslar 

Özel eğitimin temel ilkeleri 

MADDE 4. — Özel eğitimin düzenlenmesinde 
Türk Millî Eğitiminin amaçları doğrultusunda aşağı
daki temel ilkeler göz önünde tutulur; 

a) özel eğitim, genel eğitimin ayrılmaz bir par
çasıdır. 
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Her özel eğitime muhtaç çocuk, özür türü ve de
recesine bakılmak sızın özel eğitim hizmetlerinden ya
rarlandırılır. 

c) Özel Eğitime Erken Başlama ilkesi 
özel Eğitime Erken Başlamak esastır. 
ç) Hizmetin Çocuğa Götürülmesi ilkesi 
Özel eğitim hizmetleri, çocukların özür ve özel

likleri dikkate alınarak mümkün olduğu kadar ço
cuğun yakınına götürülecek biçimde planlanır. 

d) Normal Akranları ile Kaynaştırma ilkesi 
özel eğitüme muhtaç çocukların, normal çocuk

ların eğitimleri için açılmış olan okul ve eğitim ku
rumlarında normal akranları arasında eğitilmeleri 
için gerekli önlemler alınır. 

f) Süreklilik ilkesi 
özel eğitime muhtaç çocukların genel ve mesle

kî eğitimleri ile rehabilitasyonlarının kesintisiz sür
dürülmesi esastır. 

g) Hizmet Bütünlüğü ilkesi 
özel eğitime muhtaç çocuk ve yetişkinlerin, okul 

öncesi eğitim, temel eğitim, orta eğitim, yüksek eği
tim ve yaygın eğitim hizmetleri Bakanlıkça planla
nır, ilgili örgütlerce yürütülür ve denetlenir. 

Bildirme yükümlülüğü 

MADDE 5. — özel eğitime muhtaç çocukların, 
kan ve her derecedeki sıhrî hısımları ile görev, yetki 
ve sorumluluklarına bakılmaksızın bütün kamu hiz
metleri ve özellikle yargı, güvenlik, sağlık ve eğitim 
görevlileri tarafından il ve ilçelerde bulunan en bü
yük mülkî amirliğe ve köylerde köy muhtarlığına bil
dirilmesi zorunludur. 

İnceleme ve yerleştirme 

MADDE 6. — Mülkî Amirliklere veya Köy Muh
tarlıklarına bildirilen özel eğitime muhtaç çocukla
rın; sağlık, sosyal, ekonomik, aile, ruhsal ve uyum 
durumları çocuğun bulunduğu îl'deki Rehberlik ve 
Araştırma Merkezleri veya bu görevi yapmakla yü
kümlü kılınan kuruluşlarca incelenir. 

a) İnceleme sonucunda düzenlenen belgeli rapor, 
karar verilmek üzere ti özel Eğitim Kuruluna gön
derilir. 

b) Kurul tarafından, haklarında özel Eğitime 
Muhtaç kararı verilen çocuklar, Bakanlıkça durum
larına en uygun bir özel Eğitim Kurumuna yerleşti
rilir. 

Danışma Meclisi 
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b) Her özel eğitime muhtaç çocuk, özür türü ve 
derecesine bakılmaksızın özel eğitim hizmetlerinden 
yararlandırılır. 

c) özel eğitime erken başlamak esastır. 
ç) Özel eğitim hizmetleri, çocukların özür ve 

özellikleri dikkate alınarak mümkün olduğu kadar 
çocuğun yakınına götürülecek biçimde planlanır. 

d) Özel eğitime muhtaç çocukların, normal ço
cukların eğitimleri için açılmış olan okul ve eğitim 
kurumlarında normal akranları arasında eğitilmeleri 
için gerekli tedbirler alınır. 

e) Özel eğitime muhtaç çocukların genel ve mes
lekî eğitimleri ile rehabilitasyonlarının kesintisiz sür
dürülmesi esastır. 

f) Özel eğitime muhtaç çocuk ve yetişkinlerin, 
okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, yüksek
öğretim ve yaygın eğitim hizmetleri Bakanlıkça plan
lanır, ilgili kuruluşlarca yürütülür ve denetlenir. 

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

İnceleme ve yerleştirme 

MADDE 6. — Beşinci maddede yazılı görevliler
ce mülkî amirliğe bildirilen özel eğitime muhtaç ço
cukların sağlık, sosyal, ekonomik, aile, ruhsal ve 
uyum durumları çocuğun bulunduğu ildeki Rehber
lik ve Araştırma (Merkezleri ve bu görevi yapmakla 
yükümlü kuruluşlarca incelenir. 

İnceleme sonucu, karar verilmek üzere il özel 
Eğitim Kurulu'na gönderilir. 

Kurul kararına göre, özel eğitime muhtaç teşhisi 
konulan çocuklar, durumlarına uygun bir özel eği
tim kurumuna Bakanlıkça yerleştirilirler. 
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örgütlenme 

Kurumlar 

MADDE 7. — özel Eğitilme Muhtaç çocukların, 
ilk seçimleri, teşhisleri, meslekî rehabilitasyonları, 
bakımları, eğitim ve öğretimleri ile ilgili örgütlenme 
birimleri şunlardır : 

a) Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, 
b) Her derecedeki resmî okullar, 
c) Yatılı özel eğitim okulları, 
d) Gündüzlü özel eğitim okulları ve sınıfları, 
e) Hastane sınıfları, 
f) işe alıştırma merkezleri, 
g) Korumalı işyerleri, 
h) 11 özel Eğitim Kurulu. 

Rehberlik ve araştırma merkezleri 

MADDE 8. — Her ilde, Millî Eğitim Bakanlığı
na bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezleri açılır. 

Rehberlik ve Araştırma Merkezi Başkanı, Millî 
Eğitim Müdür Yardımcısı statüsünde olmak üzere 
Bakanlıkça atanır. Gerektiğinde, Bakanın onayı ile 
Rehberlik ve Araştırma Merkezine bağlı şubeler açı
labilir. 

Rehberlik ve araştırma merkezlerinin görevleri 

MADDE 9. — Özel eğitime muhtaç çocukların 
tespiti, seçimi, teşhisi, yerleştirilecek kurumların be
lirlenmesi ve kararlaştırılması, bu çocuklara gerekli 
rehberliğin yapılması, gerektiğinde ruhsal, duygusal 
ve sosyal yönden uyum sağlayamayan çocukların du
rumlarını düzeltmek amacıyla açılacak özel terapi 
merkezlerinin yönetilmesi Rehberlik ve Araştırma 
Merkezleri tarafından gerçekleştirilir. 

MADDE 10. — Tasarının 11 inci maddesi Ko
misyonumuzca 10 uncu madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Danışma Meclisi 
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Kurumlar 

MADDE 7. — Özel eğitime muhtaç çocukların 
ilk seçimleri, teşhisleri, meslekî rehabilitasyonları ba
kım eğitim ve öğretimleri ile ilgili kurumlar şunlar
dır : 

a) Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, 
b) Her derecedeki resmî okullar, 
c) Yatılı özel eğitim okulları, 
ç) Gündüzlü özel eğitim okulları ve sınıfları, 
d) Hastanede eğitim, 
e) Rehabilitasyon Merkezleri, 
f) Korumalı işyerleri, 

g) İl Özel Eğitim Kurulları. 

Rehberlik ve araştırma merkezleri 

MADDE 8. — Eğitim alanında araştırmalar yap
mak, özel eğitime muhtaç çocuklara hizmet götür
mek üzere her ilde bir Rehberlik ve Araştırma Mer
kezi Başkanlığı kurulur. 

Rehberlik ve Araştırma Merkezi Başkanı, Millî 
Eğitim Müdür Yardımcısı statüsündedir. Gerektiğin
de Rehberlik ve Araştırma Merkezi Başkanlığına bağ
lı şubeler açılabilir. 

Rehberlik ve araştırma merkezlerinin görevleri 

MADDE 9. — Özel eğitime muhtaç çocukların 
tespiti, seçimi, teşhisi, yerleştirilecekleri kurumların 
kararlaştırılması, bu çocuklara gerekli rehberliğin ya
pılması, gerektiğinde ruhsal duygusal ve sosyal yön
den uyum sağlayamayan çocukların durumlarını dü
zeltmek amacıyla açılacak özel terapi merkezlerinin 
yönetilmesi Rehberlik ve Araştırma Meıkezleri tara
fından gerçekleştirilir. 

Her derecedeki resmî okullarda özel eğitim 

MADDE 10. — Her derecedeki resmî okullar, 
kendi çevrelerindeki özel eğitime muhtaç çocuklar 
için özel eğitim hizmetleri sağlamakla yükümlüdür
ler, 

Resmî okullarda, okulların durumları ve çocuk
ların özür ve özellikleri dikkate alınarak gerekli özel 
eğitim hizmetleri düzenlenir. 
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MADDE 11. — Tasarının 12 nci maddesi Ko
misyonumuzca 11 inci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 12. — Tasarının 13 üncü maddesi Ko
misyonumuzca 12 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 13. — Tasarının 14 üncü maddesi Ko-
misyonumuzca 13 üncü madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

İşe alıştırma merkezleri 

MADDE 14. — Millî Eğitim Bakanlığınca, gerek
li görülen yerlerde, işe Alıştırma Merkezleri Kuru
lur. 

işe Alıştırma Merkezleri, çeşitli sebeplerle beden
sel, ruhsal, sosyal ve ekonomik bağımsızlığını ve 
uyumunu tamamen ya da kısmen yitirmiş olan, eği
tim ve öğretimden yeterince yararlanamayan ve bu 
sebeplerle ilk okulu bitirip orta eğitime devam ede
meyen eğitime muhtaç çocukların mevcut yetenekle
rini en iyi biçimde geliştirerek ve çocuklara ekono
mik bağımsızlık ve çevreler ile uyum kazandırır. 

Korumalı işyerleri 

MADDE 15. — Millî Eğitim Bakanlığınca, ih
tiyaç görülen yerlerde, Korumalı işyerleri açılır. 

Bu iş yerlerine özel eğitime muhtaç çocuklardan 
18 yaşını doldurmamış, okula devam edemeyecek ve 
herkese açık bir işyerinde çalışamayacak durumda 
olanlar alınır. 18 yaşından sonra bu durumda olan
lar Çalışma Bakanlığınca açılan korumalı işyerleri
ne devredilirler. 
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Dağınık yerleşme merkezleri ile az sayıda özal 
eğitime muhtaç çocuk bulunan resmî okullardaki öğ
renciler için, gezici öğretmenlik kurulur. 

Normal bir okulda çeşitli özür ve özellik grupla
rında öğrenci bulunduğunda, okul bünyesinde yar
dımcı derslik açılır. 

Aynı özür ve özellik grubuna giren öğrencilerin 
bulunduğu normal okullarda özel sınıflar açılır. 

Üstün zekâlı ve özel yetenekli çocuklar için de 
özel okul ve sınıflar açılır. 

MADDE 11. — Tasarının 12 nci maddesi Ko
misyonumuzca 11 inci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 12. — Tasarının 13 üncü maddesi Ko
misyonumuzca 1'2 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Hastanede eğitim 

MADDE 13. — Çeşitli sebeplerle hastane ve ben
zeri kuruluşlarda, uzun süre tedavi ve bakımı gerek
tiren çocukların eğitimi, hastane ve benzeri kuruluş
larla işbirliği çerçevesi içinde yürütülür. 

Özel eğitim rehabilitasyon merkezleri 

MADDE 14. — Çeşitli sebeplerle bedensel, ruh
sal, sosyal ve ekonomik bağımsızlığını ve uyumunu 
tamamen ya da kısmen yitirmiş olan, eğitim ve öğ
retimden yeterince yararlanamayan ve bu sebeple ilk
okulu bitirip ortaokula devam edemeyen özel eğitime 
muhtaç çocuklara mevcut yeteneklerini en iyi biçim
de kullanarak bağımsızlık ve uyum kazandırmak 
üzere meslekî rehabilitasyon merkezleri açılır. 

Tıbbî ve meslekî rehabilitasyon işinde Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Çalışma Bakanlıkları ile işbirliği 
yapılır. 

MADDE 15. — Tasarının 16 nci maddesi Ko
misyonumuzca 15 inci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 350) 
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// özel eğitim kuruttan 

MADDE 16. — Her ilde Vali veya yetkili tem
silcisinin başkanlığında Belediye Başkanı veya yet
kili temsilcisi ile Millî Eğitim Müdürü, Sağlık Mü
dürü, Defterdar veya görevlendireceği bir Maliye 
Memurundan oluşan Özel Eğitim Kurulu kurulur. 
Bu Kurul, özel eğitime muhtaç çocukların durum
larını incelemek ve Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar 
hakkında karar vermekle ve yerleştirilecekleri eğitim 
kurumlarını kararlaştırmakla görevlidir. 

MADDE 17. — Tasarının 19 uncu maddesi 17 
nci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir, 

Örgütlenmeye ilişkin yönetmelikler 

MADDE 18. — Yedinci maddede belirtilen, has
tanede eğitimi amaçlayan hastane sınıfları dışındaki 
kuruluşların, çalışma ve işleyişleri Millî Eğitim Ba
kanlığınca, hastane sınıfları hakkında ise Millî Eği
tim ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca müş
tereken hazırlayacakları yönetmeliklerde gösterilir. 

Özel eğitim ve öğretim elemanlarının yetiştirilme
si ve hizmetiçi eğitim 

MADDE 19. — Özel eğitim hizmetlerinde görev
lendirilecek personelin okullarda yetiştirilmesi için 
Bakanlıkça gerekli önlemler alınır. Millî Eğitim Ba
kanlığınca, «Özel Eğitime Muhtaç Çocukların» bu 
kanunda gösterilen eğitim ve öğretimleri ile diğer 
hizmetlerini görecek personel ve elamanlar için hiz
metiçi eğitimlerinin gerektirdiği her türlü önlemleri 
alır. 

Eğitim ve öğretim elemanları ile personele ilişkin 
hükümler 

MADDE 20. — Özel eğitim hizmetlerinde gö
revlendirilecek yönetici, özel eğitim müfettişi, eğitim 
uzmanı, öğretmen, sosyal hizmet uzmanı, uzman, 
psikolog, psikometrist, psikoterapist, uzman doktor, 
sağlık personeli, usta öğretici ve diğer personelin ni
telikleri, görev yetki ve sorumlulukları yönetmelikte 
gösterilir. 

Yatılı özel eğitim okulları, rehabilitasyon merkez
leri ve korumalı işyerlerinde gece, hafta sonu ve di
ğer tatil günlerinde nöbet hizmeti esastır. Nöbetin 
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I // özel eğitim kurulları 

MADDE 1*6. — Her ilde vali veya yetkili tem-
I silcisindn başkanlığında Belediye Başkanı veya yetkili 

temsilcisi ile Millî Eğitim Müdürü, Sağlık Müdürü, 
Defterdar veya görevlendireceği bir Maliye Memu-

I rundan oluşan Özel Eğitim Kurulu Kurulur. Bu 
Kurul, özel eğitime muhtaç çocukların durumlarını 

I incelemek ve özel Eğitime Muhtaç Çocuklar hak
kında karar vermekle ve yerleştirilecekleri eğitim 

I kurumlarını kararlaştırmakla görevlidir. 

Hastane sınıfları 

MADDE 17. — Yedinci maddede belirtilen 
«Hastane'de Eğitimi amaçlayan Hastane Sınıfları, 
Millî Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlık
larınca müştereken, Hastane Sınıflan dışındaki ku
ruluşların çalışma ve işleyişleri ise Millî Eğitim Ba
kanlığınca hazırlanacak yönetmeliklerde gösterilir. 

MADDE 18. — Tasarının 19 uncu maddesi Ko
misyonumuzca 18 inci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir, 

Personel ve personel yetiştirme 

MADDE 19. — Özel eğitim hizmetlerinde görev
lendirilecek yönetici, özel eğitim müfettişi, eğitim uz
manı, öğretmen, sosyal hizmet uzmanı, uzman, psi
kolog, psikometrist, psikoterapist, uzman doktor, 
sağlık personeli, usta öğretici ve diğer personelin ni
telikleri, görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelikte 
gösterilir. 

Özel eğitim hizmetlerinde görevlendirilecek per
sonelin okullarda yetiştirilmesi için Bakanlıkça ge
rekli tedbirler alınır. 
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kimler tarafından ve nasıl tutulacağı yönetmelikte 
gösterilir. 

Çeşitli Hükümler 

Bütçe ve katılma payı 

MADDE 21. — Bu Kanunun gerektirdiği bütün 
harcamalar genel bütçeden karşılanır. Yatılı özel eği
tim okullarına devam eden ve malî durumu müsait 
olan çocuk velilerinden bakım masraflarına katılma 
payı alınır. 

Katılma payı miktarı Bütçe Kanununun (M) cet
veli dikkate alınarak ti Özel Eğitim Kurullarınca tes
pit edilir. 

Bu miktarlar Genel Bütçeye irad kaydolunur. 

MADDE 22. — Tasarının 24 üncü maddesi Ko
misyonumuzca 22 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Döner sermaye 

MADDE 23. — Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar 
Kanununda öngörülen temel ve sürekli görevleri ye
rine getirecek Kurumlardan, Özel Eğitim Okulları, 
İşe Alıştırma Merkezleri ve Korumalı İşyerlerinde ve 
bunlara bağlı atölyelerde üretim ve hizmet işlemleri
ni sürdürebilmek için gerekli yerde ve sayıda döner 
sermaye işletmesi kurmak amacıyla bir milyar lira 
nakit sermaye tahsis edilmiştir. 

Döner Sermaye : Bakanlık Bütçesine bu amaçla 
konulacak ödeneklerle, aynî yardımlar, Döner ser
maye faaliyetlerinden elde edilecek kârlar, bağış ve 
yardımlardan oluşur. 

Bağış ve yardımlar tahsis olunan sermaye ile sı
nırlı olmaksızın tahsis olunan sermaye tutarına ekle
nir, 

Döner sermayeye verilecek malların bedeli tahsis 
olunan sermayeye mahsup edilir. 

Döner sermaye işlemleri, 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanunu ile 2490 saytlı Artırma, Eksiltme 
ve ihale Kanununa tabi değildir. 

Döner sermayenin hangi alan ve kuruluşlarda ku
rulacağı ile işletilmesine, hesap usullerine, alım satım 
işlemlerine ilişkin kuralları Maliye, Millî Eğitim Ba-

(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yatılı özet eğitim okulları, rehabilitasyon mer
kezleri ve korumalı işyerlerinde gece, hafta sonu ve 
diğer tatil günlerinde nöbet hizmeti esastır. Nöbetin 
kimler tarafından ve nasıl tutulacağı yönetmelikte 
gösterilir. 

Çeşitli Hükümler 

Bütçe ve katılma payı 

MADDE 20. — Bu Kanunun gerektirdiği bütün 
harcamalar genel bütçeden karşılanır. Yatılı özel eği
tim okullarına devam eden ve malî durumu müsait 
olan çocuk velilerinden bakım masraflarına katılma 
payı alınır. 

Katılma payı miktarı Bütçe Kanununun (M) cet
veli dikkate alınarak İl Özel Eğitim Kurullarınca 
tespit edilir. 

Bu miktarlar Genel Bütçeye irad kaydolunur. 

MADDE 21. — Tasarının 24 üncü maddesi Ko
misyonumuzca 21 inci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Döner sermaye 

MADDE 22. — Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar 
Kanununda öngörülen temel ve sürekli görevleri ye
rine getirecek Kurumlardan, Özel Eğitim Okulları, 
İşe Alıştırma Merkezleri ve Korumalı İşyerlerinde 
ve bunlara bağlı atölyelerde üretim ve hizmet işlem
lerini sürdürebilmek için gerekli yerde ve sayıda dö
ner sermaye işletmesi kurmak amacıyla bir milyar 
lira nakit sermaye tahsis edilmiştir. 

Döner Sermaye : Bakanlık Bütçesine bu amaçla 
konulacak ödeneklerle, aynî yardımlar, döner ser
maye faaliyetlerinden elde edilecek kârlar, bağış ve 
yardımlardan, oluşur. 

Bağış ve yardımlar tahsis olunan sermaye ile sı
nırlı ( olmaksızın tahsis olunan sermaye tutarına ek
lenir. 

Döner sermayeye verilecek malların bedeli tahsis 
olunan sermayeye mahsup edilir. 

Döner sermaye işlemleri, 1050 sayılı Muhasebe! 
Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma, Eksiltme 
ve İhale Kanununa tabi değildir. 

Döner sermayenin hangi alan ve kuruluşlarda ku
rulacağı ile işletilmesine, hesap usullerine, alım sa
tım işlemlerine ilişkin kurallar, Maliye ve Millî Eği-
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kanhklannca birlikte düzenlenecek bir yönetmelikte 
belirtilir. 

Döner sermayenin işletilmesinden doğan kârlar, 
ödenmiş sermaye, tahsis edilen sermaye tutarına ula
şıncaya kadar döner sermayeye eklenir. Ödenmiş ser
maye bu tutarı bulduktan sonra kârlar, izleyen malî 
yılın 4 üncü ayı sonuna kadar Genel Bütçeye akta
rılmak ve gelir kaydedilmek üzere saymanlığa yatırı
lır. Süresinde Bütçeye aktarılmayan kârlar döner ser
mayenin ita amiri ile sorumlu saymamndan veya bu 
görevleri yürütenlerden 6183 sayılı Amme Alacakları 
Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre tahsil olu
nur. 

Döner sermaye ile yapılan işlemlerden doğan ge
lir ve giderler için malî yılı izleyen 4 ay içinde dü
zenlenecek bilanço ve ekleri, gelir ve gider belgeleri 
ile birlikte Sayıştay Başkanlığına; bilanço ve ekleri
nin onaylı birer örnekleri de aynı süre içinde Maliye 
Bakanlığına gönderilir, 

Döner sermaye için belirtilen iş ve hizmetlere iliş
kin giderlerle, yalnız döner sermaye işlerinde çalıştı
rılacak personelin her türlü giderleri döner sermaye
den karşılanır. 

MADDE 24. — Tasarının 22 nci maddesi Komis
yonumuzca 24 üncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 25. — Tasarının 27 nci maddesi Ko
misyonumuzca 25 inci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 26. — Tasarının 28 inci maddesi Ko
misyonumuzca 26 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

tim Bakanlıklarınca birlikte düzenlenecek bir yönet
melikte belirtilir. 

Döner sermayenin işletilmesinden doğan (kârlar, 
ödenmiş sermaye, tahsis edilen sermaye tutarına ula
şıncaya kadar döner sermayeye eklenir. Ödenmiş ser
maye bu tutarı bulduktan sonra kârlar, izleyen malî 
yılın 4 üncü ayı sonuna kadar Genel Bütçeye akta
rılmak ve gelir kaydedilmek üzere saymanlığa yatı
rılır. Süresinde Bütçeye aktarılmayan kârlar döner 
sermayenin ita amiri ile sorumlu saymanından veya 
bu görevleri yürütenlerden 6183 sayılı Amme Alacak
larını Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre tahsil 
olunur 4 

Döner sermaye ile yapılan işlemlerden doğan ge
lir ve giderler için Malî yılı izleyen 4 ay içinde dü
zenlenecek bilanço ve ekleri, gelir ve gider belgeleri 
ile birlikte Sayıştay Başkanlığına; bilanço ve eüderinin 
onaylı birer örnekleri de aynı süre içinde Maliye Ba
kanlığına gönderilir. 

Döner sermaye için belirtilen iş ve hizmetlere 
ilişkin giderlerle, yalnız döner sermaye işlerinde çalış
tırılacak personelin her türlü giderleri Döner Serma
yeden karşılanır. 

MADDE 23. — Tasarının 22 nci maddesi Ko
misyonumuzca 23 üncü madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 24. — Tasarının yürürlük ile ilgili 27 
nci maddesi Komisyonumuzca 24 üncü madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Tasarının yürütme ile ilgili 28 
inci maddesi Komisyonumuzca 25 inci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 356 

3 Haziran 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Maarif Vekâletine Bağlı 
Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanun ile Bu Ka
nunda Değişiklik Yapan 6 Temmuz 1962 Tarihli ve 69, 28 Ara
lık 1982 Tarihli ve 2768 Sayılı Kanunların Başlıklarında ve Me
tinlerinde Geçen Deyimlerin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Ta

sarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/627) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 10 Şubat 1983 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K. K. T. Û. 18/101-
1437/01404 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 1.2,1983 tarihinde karar
laştırılan «3 Haziran 1938 Tarihli ye 3423 Sayılı Maarif Vekâletine Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Serma
yesi Hakkında Kanun ile bu Kanunda Değişiklik Ya pan 6 Temmuz 1962 Tarihli ve 69, 28 Aralık 1982 Ta
rihli ve 2768 Saydı Kanunların Başlıklarında ve Metinlerinde Geçen Deyimlerin Değiştirilmesi Hakkmda 
Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekK olarak gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

3423 sayılı Kamun gereğince Meslekî ve Teknik öğretüm Okulları bünyesinde döner ıserimaye işletmeleri 
kurulmakta ve 'bu Kanım hükümlerine göre faaliyetini sürdürmektedir. 

Bu Kanunun şümulünde yer alan bazı terimler ifade ve dil bakımından bugün kullanılmadığından değişti
rilmesi düşünülmektedir. 

Kanun Teklifi bu amaçla hazırlanmış bulunmaktadır. 
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Millî Eğitim Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Millî Eğitim Komisyonu 18 Mart 1983 
Esas No. : 1/627 
Karar No. : 19 

Z - 456 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «3 Haziran 1938 Ta
rihli ve 3423 Sayılı Maarif Vekâletine Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanun ile, Bu Ka
nunda Değişiklik Yapan 6 Temmuz 1962 Tarihli 69, 28 Aralık 1982 Tarihli ve 2768 Sayılı Kanunların Baş
lıklarında ve Metinlerinde Geçen Deyimlerin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» Hükümet temsilcisinin 
katıldığı 10.3.1983 tarihli toplantıda görüşülmüştür. 

Tasarı ve gerekçesinin incelenmesi sırasında, ifade ve dil bakımından, bugün kullanılmayan ve tasarıda 
terim olarak nitelendirilen sözlerin değiştirilmesinin adı geçen Kanunun bütünü üzerinde yapılması istenmiş, 
Kanun teklif ve tasarılarının komisyonlara sevk edilmeden önce, dil ve imla kuralları bakımından içtüzüğün 
81 inci maddesi gereğince oluşması gereken İnceleme Kurallarından geçmesinin yararları üzerinde durulmuş, 
ayrı bir Kanun dili olamayacağı, bütün kanunlarda dil bütünlüğünün sağlanması ve konuşulan dile uygun 
hale getirilmesi görüşü benimsenmiştir. 

Ancak, Hükümet Sözcüsünün açıklamaları sonucu, uygulamadaki aksaklıkların bir ölçüde giderilebilmesi 
için tasarının bir an önce kanunlaşmasının yararları anlaşıldığından Komisyonumuz tasarıyı, 1931 - 1942 
yılları arasında çıkan 4304 sayılı Kanuna kadar bütün kanunların aynı durumda olması, bunların düzeltil
mesinin yılları alacağı, buna da şimdilik imkân bulunmadığı, Sayın Üye İhsan Göksel'in aynı Kanunda ko
nuşulan dilde kullanılmayan daha birçok deyim ve sözcüğün bulunduğu, bu çalışmanın Kanunun tümü üze
rinde yapılması şeklinde muhalefetine rağmen, Hükü metten gelen şekli ile kabul etmiştir. 

Raporumuz gereği için Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Selçuk KANTARCIOĞLU Mahir CANOVA Muzaffer ENDER 
Başkan Başkanvekili Sözcü 

Zeki YILDIRIM Ethem AYAN Halil AKAYDIN 
Kâtip Üye Üye 

İmzada bulunamadı. 

İhsan GÖKSEL Nihat KUBİLAY M. Utkan KOCATÜRK 
. Üye Üye Üye 

İmzada bulunamadı. İmzada bulunamadı. 

Nermin ÖZTUŞ 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 356) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3 Haziran 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Maarif Vekale 
tine bağlı Ertik Okulları MUtedavil Sermayesi Hak
kında Kanun ile Bu Kanunda Değişiklik Yapan 6 Tem
muz 1962 tarihli ve 69, 28 Aralık 1982 Tarihli ve 2768 
Sayıh Kanunların Başlıklarında ve Metinlerinde Ge
çen Deyimlerin Değiştirilmesi Hakkmda Kanun I Ta

sarısı 

MADDE 1. — 3.6.1938 Tarihli ve 3423, 6.7.İ962 
Tarihli ve 69, 28.12.1982 Tarihli ve 2768 Sayılı Ka
nunlarda geçen; «Maarif Vekaleti» deyimi, «Millî 
Eğitim Bakanlığı», «Ertik Okulları» deyimi, «Meslekî 
ve Teknik öğretim Okulları» ve «MUtedavil Sermaye» 
deyimi «Döner Sermaye» olarak değiştirilmiştik 

MADDE 2. 
rürlüğe girer. 

Bu Kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Maliye 
ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

Başbakan 
B, Ulusu 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı V. 
A. B. Kafaoğlu 

Dışişleri Bakam V. 
Ü. H. Bayülken 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. t. Öztrc 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

k 

Maliye Bakam 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Ba 
Prof. Dr. K. Kılıçtu 

kanı 
rgay 

yu-

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakam 
/. Evliyaoğlu 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

imar ve iskân Baikam 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

MILLÎ EĞITIM KOMISYONUN 
KABUL ETTIĞI METIN 

3 Haziran 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Maarif 
Vekâletine Bağlı Ertik Okulları MUtedavil Serma
yesi Hakkında Kanun ile Bu Kanunda Değişiklik 
Yapan 6 Temmuz 1962 Tarihli ve 69, 28 Arahk 1982 
Tarihli ve 2768 Sayıh Kanunların Başlıklarında ve 
Metinlerinde Geçen Deyimlerin Değiştirilmesi Hak
kmda Kanun Tasarısı 

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

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

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

1.2.1983 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H, Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakam 
Prof. Dr. A. Bozer 

Sanayi ve Tek. Bakam 
Af, Turgut 

Köy îş. ve Koop. Bakam 
M. R. Güney 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 

« M » 
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