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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

B J Birleşim dört oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTAR-

CIOĞLU ve 37 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununa 2595 Sayılı Kanunla Eklenen Ge
çici 9 uncu Maddesinin Değiştirilmesine; 

2. — Danışma Meclisi Üyesi Lütfullah TOSYA
LI ve 9 Arkadaşının, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesine; 

3. — Danışma Meclisi Üyesi Muhsin Zekâi BA-
YER ve 14 Arkadaşının, 5434 Sayılı Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci Maddesine Bir Bent Eklenmesi
ne; 

Dair Kanun Tekliflerinin maddeleri ve tümü ka
bul edildi. 

4. — Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER ve 
21 Arkadaşının, 15.7.1950 Tarih ve 5682 Sayılı Pa
saport Kanununun 25.2.1981 Tarih ve 2418 Sayılı 
Kanunla Değişik 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma, tçişleri 
ve Dışişleri Komisyonu raporu reddedilerek kanun 
Teklifi Komisyona iade edildi. 

5. — Danışma Meclisi Üyesi M. Velid KORAN 
ve 49 Arkadaşının, Kanser İlaçları ile Insülinin İthal 
ve Dağıtımının Türkiye Kızılay Derneği Monopo
lüne Verilmesi; 

6. — Danışma Meclisi Üyesi Muhsin Zekâi BA-
YER ve 15 Arkadaşının, 5434 Eayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununa 20.5.1976 Tarihli ve 2012 Sayılı 
Kanunla Eklenen Ek Maddenin (a) Fıkrasının De
ğiştirilmesi; 

II. — GELEN KAĞITLAR 

Tasarı 
1. — İmar Kanunu Tasarısı. (1/814) (Başkanlığa 

gdliiş ıtarilhi : 5.9.1983) (Baıyradıriik, Ulaışturıma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma (Esas); Müllî Savunma, 
İçişleri ve DıışişHeri; Adalet komisyonü'aruna : 7.6.1983) 
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Hakkındaki Kanun Tekliflerinin reddine dair Ko
misyon raporları kabul edildi. 

7. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenme
si Hakkında 2670 Sayılı Kanunun 44 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısının gö
rüşülmesi, Komisyon raporunun hazırlanamaması ne
deniyle ertelendi. 

8. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi; 

9. — 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Ka
nunun Ek Birinci Maddesine 17.3.1982 Tarih ve 2683 
Sayılı Kanunla Eklenen İkinci Fıkrasının Değiştiril
mesi; 

(10. — 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 Maddesi
nin Değiştirilmesi; 

11. — Çırak, Kalfa ve Ustalık; 
Hakkındaki Kanun Tasarılarının maddeleri ve tü

mü kabul edildi. 
7 Eylül 1983 Çarşamba günü saat 14.00'te toplan

mak üzere Birleşime saat 18.25'te son verildi. 

Vefik KÎTAPÇIGİL 
Başkan 

Başkanvekili 

Erdoğan BAYIK Ali Nejat ALP AT 
. Kâtip Üye Kâtip Üye 
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BtRtNCt OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KİTAPÇIG1L 
KÂTİP ÜYELER : M. Talât SARAÇOĞLU • Erdoğan BAYIK 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Danışma Meclisimizin 158 inci Birleşimini açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

IH — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

7. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddeleri
nin Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesi Hakkında 2670 Sayılı Kanunun 44 üncü 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/733) (S. Sa
yısı : 535) (1) 

ıBAŞKAN — Gündemimizin 'birinci sırasında 
«3657 sayılı Devlet Memurları Kanunu» ile ilgili bir 
Tasarı var. ıBu Tasarının bir maddesi Komisyonda 
olduğu için ve henüz gelmediğinden dolayı, bu Ta
sarıyı geçiyoruz. 

2. — Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruk
tu Öğrencilere İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eği
tim Komisyonu Raporu. (1/685) (S. Sayısı : 471) (2) 

BAŞKAN — ikinci sırada bulunan «Türkiye'de 
Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu öğrencilere İlişkin 
Kanun Tasarısı»nı görüşmeye başlıyoruz. 

Bu Tasarı ile ilgili Sayın Bakan ve Sayın Komis
yon yerlerindeler. -

Tasarı ile ilgili Raporun okutulmasını oylarınıza 
sunuyorum1: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Okunması kabul' edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Sayın Hamitoğulları, buyurun. 

ıBEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın İBaşkan, 
Yüce Meclisin çok değerli üyeleri; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Görüşmeye başladığımız, Türkiye'de öğrenim gö
ren ve görmekte olacak yabancı uyruklu öğrencilere 
ilişkin Yasa dolayısıyla bir noktada yüce dikkatleri-

(7) 535 S. Sayılı Basmayazı 24.8.1983 tarihli 
151 inci Birleşim Tutanağına eklidir, 

(2) 471 S. Sayılı Basmayzı Tutanağın sonuna 
eklidir. 

nize yararlı telakki ettiğim bir düşüncemi arz etmek 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bugün dünyamız, bir yandan bilimsel bilginin, Öbür 

yandan kültür yapısından kaynaklanan değişik ideo
lojilerin egemenliği altına girmiştir. Hatta denilebi
lir ki, gerek içinde yaşadığımız yüzyılın bu son çey
reği, gerekse gireceğimiz yüzyılın da en etkin silah
ları, kültür ve eğitimden geçmektedir. Günümüzün 
beyin gücünü elinde tutan ülkelerin, aynı zamanda 
teknolojik güce de hâkim olduğu ortadadır. Ülkeler, 
kendi yararlarını bugün kültür ve eğitim aracılığı ile 
dünya ülkelerine yaymakta ve yararlarını bu iki et
kin araç aracılığı ile gerçekleştirmektedirler. 

Türkiyemizin yer yüzündeki konumu, özellikle 
günümüzün Üçüncü Dünyasında yer alan âlemden, 
Türkiye'ye yükseköğrenim yapmak üzere gelecek öğ
rencilerin çekilmesinde büyük bir menfaati vardır. 
Tasavvur buyurun değerli arkadaşlarım, bu kanalla 
hem bu ülkelerden gelecek hu öğrencilere bir hizmet 
sunarken, ülkemizin de bu ülkelerde gerçekleştirebi
leceği büyük yararlar vardır. Bu nedenle, bu Yasa 
dolayısıyla, özellikle birinci derecede Üçüncü Dünya
da yer alan ülkelere, öbür yandan Batı Dünyasın
dan da mümkün ölçülerde yüksek seviyede öğrenci 
getirilerek, bunlara tahsis edilecek burslar sayesinde, 
hem Türk Dili ve kültürünün öğretilmesinde, hem de 
bunlar kendi ülkelerine döndükleri zaman, memleke
timizin en doğal savunucuları olan yönleri dolayı
sıyla da bu konuyu bir de bu açıdan ele almakta bü
yük bir yarar ve zorunluluk olduğu kanısındayım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'de öğrenim yapmak üzere gelmiş bulu

nan veya gelecek olan öğrenciler ülkelerine döndük
lerinde, bunlar büyük ölçüde kendi ülkelerinin yöneti
ci kadrolarında yer alacaklardır ve her şeyden önce 
Türkiye'den yana bir sempati ile dolu olacaklardır. 
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Türk' Dili ve Türk Kültürünün etkin taşıyıcıları ola
rak bunlar Türkiyemizin doğal savunucuları olacak
lardır. Bu nedenle, Türkiye'de öğrenim görebilecek 
nitelikteki bu yabancı ülke evlatlarına büyük ölçü
lerde burs tahsis etmenin, bunları özendirmenin ve 
Türkiye'ye geldikleri zaman bunları çok iyi karşıla
manın, bunlara Türk toplumunun çok ilginç, çok say
gıdeğer, çok etkin yanlarını tanıtmada büyük yarar 
olur. 

Bu Yasayı görüşürken bu küçük noktayı huzuru
nuzda dile getirmede yarar gördüm. Lütfedip dinle
diğiniz için teşekkürler eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyonun ve Sayın Bakanın bir diyece

ği?. Yok. 
Değerli üyeler; maddelere geçilmesini oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 indi maddeyi okutuyorum: 

Türkiye'de öğrenim Gören Yabancı Uyruklu 
öğrencilere İlişkin Kanun Tasarısı 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; yabancı uy

ruklu öğrencilerin öğrenim görmek üzere Türkiye'ye 
gelişleri, öğretim kurumlarına kabulleri ve öğrenim
leri ile ilgili esasları, ilgili kurum ve kuruluşların ve 
yabancı uyruklu öğrencilerin yükümlülükleri ile diğer 
hususları düzenlemektir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun; ilgili kurum ve kuru

luşlar ile çeşitli anlaşmalar çerçevesinde Hüküme
timizce yabancı Hükümetler emrine verilen burslar
dan yararlanmak suretiyle veya kendi imkânlarıyla 
Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu öğrencileri kapsar. 

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı okullara kabul 
edilen yabancı uyruklu öğrenciler hakkında bu Ka
nun hükümleri uygulanmaz. 

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

BEŞÎR HAMÎTOÖULLARI — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Değerli Millî Eğitim Bakanımız buradayken, bu 
konunun içermesi gereken bir başka önemli nokta
ya izninizle değinme gereğini duyuyorum. 

Çok değerli arkadaşlarım, bugün dünya ölçüsün
de tarih tahrif edilerek Türkiye aleyhine bir Erme
ni davası ortaya çıkarılmıştır. Bunu bu noktada dur
durabilecek bir önlem vardır. Değerli Hükümetimi
zin bunu getirirken bu noktayı göz önüne almamış 
olmasını esefle karşılıyorum. Türkiye'nin koşullarına 
nüfuz edememiş bir yaklaşım olarak üzüntü ile kar
şılıyorum. 

Değerli Başkanım, yabancılara, biraz önce arz 
ettiğim konu dışında, burs tahsis etmekte büyük bir 
zorunluluk vardır. Bugün Batılı birçok ülkelerde, 
söz gel imi yalnız Amerika, İngiltere ve Almanya gi
bi ülkelerin öğrencilerine değil, bu tarihî gerçeği 
araştırmak üzere Türkiye'ye davet edilmelerinde bü
yük bir zaruret ve büyük bir yarar vardır. Bu Tasa
rıyı görüşürken Millî Eğitim Bakanımızın bunu al-
gılayamamış olmasını esefle karşılıyor ve Sayın Ba
kanımın yüce dikkatlerine bir millî görev olarak arz 
ediyorum. 

Yüksek seviyede çeşitli mesleklere mensup (Bun
lar gazeteci olur, politikacı olur) bir Fransız, bir 
Alman Türkiye'ye gelmeli, bu konuda doktora yap
malı ve kitabı kendi dilinde, kendi ülkesinde yüz 
binlerce yayınlıayabilmelidir. Millî bilinç, bu Tasan
da bu noktada yansımadığı için esef ediyorum ve 
Millî Eğitim Bakanını bu noktada göreve davet edi
yorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul
ları. 

Sayın Bakan, bir cevap lütfedecek misiniz?.. Bu
yurun. 

MÎLLÎ EĞITÎM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Başkan, Danışma Meclisimizin değerli 
üyeleri; 

Küçük rakamlar arz etmek suretiyle, esas Sayın 
Hamitoğullan'nın sormuş oldukları hususu cevap
landırmak istiyorum. 

özellikle bursları, «Kapsam» bölümünde de be
lirli şekilde ortaya çıktığı gibi, hükümetler arasında 
yapılabilecek olan kültür antlaşmalarına dayalı ve 
karşılıklı burs sisteminin işleyiş tarzını huzurunuza 
gelen Tasarı gösteriyor ve bu, «Kapsam» maddesin
de ifade ediliyor. Geçen seneye ait bir rakam verir
sem, bunun ne kadar geniş kapsamlı olduğunu zan
nederim ki arz etmek mümkün olabilecektir. 

Avrupa devletlerine ı(ki 22 devletin ismi var, 
bunları okuyup değerli vaktinizi almak istemiyorum) 
138. Amerika 7, Afrika 13/6, Asya 247 ve halen ila-
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ve yapmak suretiyle de verilen 14 olmak üzere 542 
burs Türkiye tarafından verilmiştir. 

Bunların dışında, Dışişleri Bakanlığımızın kanalı 
ile her müracaat edene (ki Sayın Hamitoğullan bu
yuruyorlar) araştırma bursları veriliyor ve bunun 
arasında, şu kısmını da ifade edebilirim; halen Pakis
tan'dan gelmiş bulunan iki kişi Dil - Tarih ve Coğ
rafya Fakültesinde araştırma yapmakta ve devam 
etmektedirler. Bunlar; profesör, doçent ve diğer her 
düzeydeki öğretim üyeleri olabilmektedirler. Onun 
için, şunu özellikle arz etmem lazımdır ki, (Kanun 
kapsamı dışında sorulan bu sualle de Hükümetimiz 
gayet dikkatli ve geniş kapsamlı; bir sakıncası olma
yacak, yaptığı tespitler sonucunda ilgili devletlere ve 
şahıslara kendi kapılarını açmakta, arşivlerini ver
mekte, araştırmalar yapılmaktadır. Endişe edilmesin 
ki, Türkiye'nin kaynakları saklı tutulmamakta; bu
nun karşılığında Türk araştırmacılar da ilgili devlet
lere gitmekte, araştırmalarını sürdürmektedirler. ŞÜ 
anda araştırma yapmak üzere Türkiye'ye davet edil
miş veya arzusu olup da karşılanmamış olanlar bili
niyorsa, lütfen bunlar Bakanlığımıza veya Dışişleri 
Bakanlığına bildirilmek suretiyle bu isteklerinin kar
şılanabileceğini ve bir sakıncası gözükmeyenlerin bu 
çalışmalarına her türlü imkân sağlanabileceğini bu
rada vurgulamak istiyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli üyeler, maddeyi oylarınıza sunuyorum: 

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

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
Değerlendirme Kurulu 

MADDE 3. — Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşa
rının veya görevlendireceği bir 'Müsteşar Yardımcı
sının Başkanlığında, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, 
Dışişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Gençlik 
ve Spor Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Baş
kanlığının birer üst düzey temsilcilerinden oluşan bir 
«Değerlendirme Kurulu» kurulur. 

Değerlendirme Kurulu, toplantılarına, kurul ka
rarı ile ilgili diğer Bakanlık ve Kuruluşların temsil
cilerini de çağırabilir. 

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

BEŞÎR HAMİTOĞULLARI — Sorum var Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hamitoğullan, so
runuzu sorun efendim. 
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BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 
Sayın Millî Eğitim Bakanımızdan öğrenmek istedi
ğim husus şudur: 

Bu, çok ciddî bir burs tahsis etme ve bunu ülke 
mizin millî yararlarını gerçekleştirecek istikametler
de yönlendirme programıdır. Bunu yaparken, bu işi 
çok iyi çözmüş bulunan Fransa, ingiltere ve Ameri
ka gibi Batılı ülkelerin tevzi - tahsis programları in
celenmiş midir?.. Türkiye'nin değişik ihtiyaçları ince
lenmiş midir, eğer incelenmişse, bu, görüşmekte ol
duğumuz Tasarıya niçin yansıtılmamıştır? Çünkü 
ben bunun yansıtılmamış olduğunu gördüğüm için, 
bu incelemenin yeterince yapılmadığı kanısındayım. 
Emin olmak için soruyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Soru, bu madde ile ilgili görülme

miştir Sayın Hamitoğullan. Bunun yeri burası değil, 
onun için bu konudaki cevabı, Sayın Bakandan yeri 
geldiği zaman alacağız. 

Değerli üyeler, maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler.. Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
Değerlendirme kurulunun görevleri 

MADDE 4. — Değerlendirme Kurulunun görev
leri şunlardır : 

a) Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye'ye ge
lişleri, öğretim kurumlarına kabulleri ve Türkiye'de
ki öğrenimlerine ilişkin her türlü düzenlemeyi yap
mak ve esasları tespit etmek, 

b) Yükseköğretim Kurulunun görüşlerini alarak 
yükseköğretim kurumlarına alınacak yabancı uyruk
lu öğrenci kontenjanlarını tespit etmek, 

c) Türkçe öğrenmek amacıyla kurslara katılmak 
üzere Türkiye'ye gelecek olan yabancı uyruklu öğ
rencilere ilişkin esasları belirlemek, 

d) Yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin konulara 
ait uygulamayı değerlendirmek ve gerektiğinde ilgili 
mercilere önerilerde bulunmak, 

e) Bu Kanunla verilen diğer görevleri yapmak. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Kurum ve kuruluşların yükümlülükleri 
MADDE 5. — Öğretim Kurumları, yabancı uy

ruklu öğrencilerin öğrenimlerini başarılı bir şekilde 
sürdürebilmeleri için gerekli tedbirleri almakla, bün
yelerindeki yabancı öğrencilerle ilgili bilgileri topla,-
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makla, durumlarını izlemekle, Millî Eğitim Bakan
lığına ve gerektiğinde diğer ilgili mercilere bilgi ver
mekle yükümlüdür. 

Resmî ve özel yurt müdürlükleri, bünyelerinde 
barınan yabancı uyruklu öğrencilere ait bilgileri Millî 
Eğitim Bakanlığına bildirir, durumlarını izler ve ge
rektiğinde diğer ilgili mercilere bilgi verirler. 

Millî Eğitim Bakanlığı, tüm yabancı uyruklu öğ
rencilere ait bilgileri derlemekle ve lüzumlu hallerde 
gerekli işlem yapılmak üzere ilgili mercilere bidir-
mekle yükümlüdür. 

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

MEHMET AYDAR — Bir soru sormak istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Aydar. 
Yalnız, çok yüksek sesle rica edeyim; çünkü Tu

tanaktaki görevli arkadaşlar çok zorluk çekiyorlar; 
sorularınızı ve yerinizden yaptığınız konuşmaları tes
pitte. 

Buyurun. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, değerli 

arkadaşlarım; 
Beşinci maddenin gerekçesine baktığımız zaman, 

«Yabancı uyruklu öğrenciler için öngörülen işlemleri 
yapmakla görevli kurum ve kuruluşların yükümlülük
leri belirtilmektedir.» deniliyor; fakat maddeye dikkat
lice baktığımız zaman, maddenin içeriğinden böyle 
bir yükümlülük ortaya çıkmıyor. Hele maddenin ikin
ci satırında, gerekli önlemleri almakla, ayrıca, ya
bancı uyruklu öğrencilerin öğrenimlerini başarılı şe
kilde tamamlayabilmek için gerekli önlemleri almakla 
yükümlü kılınıyorlar. Nedir bu önlemler?.. Bu kurum
lara yüklenen yükümlülükler nelerdir? Bunlar açıkça 
görülmüyor; lütfeder açıklarlar mı?.. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Buyurunuz Sayın Kantarcıoğlu. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; bu, 
doğrudan doğruya kurum ve kuruluşların yükümlü
lükleridir; diğer sayfada da öğrencilerin yükümlülük
leri vardır. Bunlar da 5682 sayılı Kanunla, 5683 sa
yılı Kanunla ilgilidir. Bunların yönetmeliğe bırakılması 
ve bu işin biraz da Devlet için taşıdığı önem dikkate 
alınmak suretiyle; hatta Resmî Gazetede bile bu 
Bakanlar Kurulu kararının yayınlanmaması hususu 
dikkate alınmış, bu bakımdan ancak bu şekilde ifade 
edilebilmiştir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, demin Sayın Hamitoğulları'nın sor

duğu bir soru vardı, belki bu madde münasebetiyle o 
soruya cevap vermek istersiniz. «Dış memleketlerin; 
Fransa'nın, Almanya'nın bu konudaki seçme esas
ları (Sayın Hamitoğulları salondan çıkmış, ama) hak
kında bir inceleme yapılıp da Tasarı öyle mi hazır
lanmıştır?» şeklinde bir soruları olmuştu. Mümkünse 
rica edeyim... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Başkan, teşekkür ederim. 

Efendim, bunların tespitinde yalnızca Millî Eği
tim Bakanlığı değil, Ortak Kültür Komisyonu, Dış
işleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür Ba
kanlığı ve diğer ilgili olanlarla birlikte ele alınmak
ta ve geniş çaplı araştırmalar ve tespitler, geçmiş yıl
ların deneyleri ile diğer devletlerin uygulamaları ve 
bu arada devletler arasında yapılan kültür anlaşma
ları, her yıl komisyonların bir araya gelip çalışmaları 
sonucunda hazırlanan yıllık programları ve bunun 
esasları dikkate alınmak suretiyle tahsisler yapılır, 
incelenir ve her yılın sonuçları değerlendirilmek su
retiyle bir neticeye varılır; tahsisler ondan sonra ya
pılır. Bunun içerisinde Hükümetin politikası da rol 
oynar; hangi devlete, nasıl yapılması gibi hususlar 
da mevcuttur. 

Kendilerine, bunlardan endişe edilmemesini, gayet 
dikkatli hazırlıklar yapıldığını, birçok elemeden ge
çildiğini burada vurgulamak isterim. 

•izin verirlerse daha fazla teferruata geçmiş ol
mayayım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
öğrencilerin yükümlülükleri 
MADDE 6. — öğrenim amacıyla Türkiye'ye ge

len yabancı uyruklu öğrenciler, öğrenim görecekleri 
ve ikamet edecekleri kurum ve kuruluşların ilgili mev
zuatına, 5682 sayılı Pasaport Kanununa ve 5683 sayılı 
Yabancıların Türkiye'de ikamet ve Seyahatlarına iliş
kin Kanun hükümlerine uymakla yükümlüdürler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen saym 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Yönetmelik 
MADDE 7. — Değerlendirme Kurulunun çalışma 

esas ve usulleri, yabancı uyruklu öğrencilerin Türki-
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ye'ye gelişleri, öğretim kurumlarına kabulleri, ayrılış
ları ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile yabancı uyruklu 
öğrencilerin yükümlülükleri ve yabancı uyruklu öğ
rencilerle ilgili diğer hususlar Millî Eğitim Bakanlı
ğınca, Başbakanlık ve ilgili Bakanlıkların görüşleri 
alınmak kaydıyla hazırlanarak bu Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Bakanlar 
Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Bilge, buyurunuz. 

NECİP BİLGE — Efendim, bir de yönetmeliğin 
yayınlanacağı yerin belirtilmesi gerekmez miydi aca
ba?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, bunu 
biraz önce açıklamıştım. Bu, gizli bir konudur, bu 
bakımdan «Devlet için taşıdığı önem» ifadesini bu
nun için kullanmıştım. Bu yönetmelik yayınlanmaya-
caktır ve zaten hangi yönetmeliklerin yayınlanacağı 
hususunda gelen kanunda da bu yer alacaktır. 

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

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

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. Tasarının tümünü kesin oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Değerli 
üyeler, Türkiye'de öğrenim Gören Yabancı Uyruklu 
öğrencilere ilişkin Kanun Tasarısı Danışma Mec
lisimizce kabul edilmiştir; hayırlı, uğurlu olsun. 

3. — Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Kanunu Ta
sarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) 
(S. Sayısı : 467) (1) 

(1) 467 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 

BAŞKAN — Yabancı Dil Eğitim ve öğretim 
Kanunu Tasarısıyla ilgili görüşmelerimize başlıyoruz. 

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

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Yabancı Dil Eğitimi ve öğretimi Kanunu Tasarısı 
Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanun, eğitim ve öğretim ku

rumlarında okutulacak yabancı diller ile yabancı dille 
eğitim ve öğretim yapan okulların tabi olacağı esas
ları düzenler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun; resmî ve özel her de

rece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 
okutulacak yabancı diller ile yabancı dille eğitim ve 
öğretim yapan okulları kapsar. 

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Okutulacak yabancı diller 
MADDE 3. — Eğitim ve öğretim kurumlarında 

hangi yabancı dillerin okutulacağı, Millî Eğitim Ba
kanlığının önerisi ile Bakanlar Kurulunca tespit edi
lir. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

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

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Hangi derslerin yabancı dille okutulacağı 
MADDE 4. — Bir kısım derslerin yabancı dille 

okutulduğu resmî ve özel okullarda hangi derslerin 
yabancı dille okutulacağı Millî Eğitim Bakanlığınca 
tespit edilir. 

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

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
Resmî ve özel okulların bütünlüğü 
MADDE 5. — Bir kısım derslerin eğitim ve öğ

retiminin yabancı dille yapıldığı özel okullarda eğitim 
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ve öğretim çalışmaları ve bunlara ilişkin uygulama
lar benzeri resmî okullardaki esaslara göre yürütü
lür. 

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

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Milletlerarası andlaşma hükümleri 
MADDE 6. — Azınlıklar ve yabancılar tarafın

dan açılan özel okulların eğitim ve öğretim uygulama
larında milletlerarası andlaşma hükümleri saklıdır. 

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
Esasların belirlenmesi 
MADDE 7. — Eğitim ve öğretim kurumlarının de

rece ve türlerine göre yabancı dil öğretiminin amaç, 
program, yöntem ve diğer konularla ilgili esaslar, bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay için
de Bakanlar Kurulunca çıkarılacak ve Resmî Gazete
de yayımlanacak bir yönetmelikte belirlenir. 

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

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz isteyen 

sayın üye?... Yok. 
Tasarının tümünü kesin oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Değerli üyeler; Yabancı Dil Eğitimi ve öğretimi 

Kanun Tasarısı Danışma Meclisimizce kabul edilmiş
tir, hayırlı olsun. 

4. — 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 Eği
tim Komisyonu Raporu. (1/681) (S. Sayısı : 486) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin dördüncü sırasında, 
5.1.1961 Tarih ve 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Mad
delerinin Kaldırılması ile Bu Kanuna Üç Ek Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı var. Bu Tasarının 
görüşülmesine başlıyoruz. 

Tasarıyla ilgili raporun okutulmasını oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Raporun oku
tulması kabul edilmemiştir. 

Sayın Komisyon, Tasarı üzerinde bir açıklama ya
pacak mısınız?... 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 

Şu anda Hükümetin getirdiği ve görüşülmeye baş
lanacak bu Tasarıda, 6 ncı maddede de bir değişme 
yapılması gerekiyor. Eğer izniniz olursa, bir 10 daki
ka ara verirsiniz veya bundan sonraki tasarıyı görü
şelim, ondan sonra bunu görüşsek nasıl olur?... Bi
ze bir 10 dakika izin verirseniz, bir madde daha ge
tireceğiz efendim. 

BAŞKAN — Pek ara verilecek kadar çalışmadığı
mız için bunu erteleyelim, diğer tasarıyı alalım. Yal
nız siz, bu arada öbür tasarıda da görevdesiniz. Eğer 
bundan sonraki sırada bulunan tasarıyla ilgili olarak 
yerinizden ayrılamayacaksınız, 10 dakikayı 15 da
kika olarak verebilirim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Ayrılmayacağız efen
dim; çünkü diğeri uzun sürer. O bakımdan hemen 
10 dakika içinde biz getirebiliriz. 

BAŞKAN — Evet. 
Değerli üyeler; 15 dakika sonra toplanmak üze

re Birleşime ara veriyorum. 

(1) 486 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna ek
lidir, 

Kapanıma Saati : 14.35 

••¥» 
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İKİNCİ OTURUM 
Acıtana Saati t 14.50 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KtTAPÇIGlL 
KÂTİP ÜYELER : M. Talât SARAÇOĞLU, Erdoğan BAYIK 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 158 inci Birleşimin 
ikinci oturumunu açıyorum. 

«Görüşmekte olduğumuz Tasarının tümü üze
rinde söz isteyen var mı?.» diye sormuştum, bir ta
lep olmamıştı. Bu itibarla, maddelere geçilmesini oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

«5.1.1961 Tarih ve 222 Sayıh İlköğretim ve Eğitim 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı 
Maddelerinin Kaldırılması ile Bu Kanuna Üç Ek Mad
de ve İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 

Tasarısı.» 

MADDE 1. — 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanununun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Madde 3. — Mecburî ilköğretim çağı, çocuğun 
5 yaşını bitirdiği yılın eylül ayından başlar, 14 yaşını 
bitirip 15 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda 
biter, İlkokulun öğrenim süresi en az beş yıldır.» 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 

MtLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOÖLU — Sayın Başkanım, baş
lıkta; geçici maddenin bir tanesi çıkarıldığına göre, 
«İki geçici» yerine, orada sadece «Bir geçici» ola
cak. Yani, «Bir geçici madde eklenmesi hakkında» 
olacak. Bu maddede başka bir değişiklik yok efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum... 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, araya 
girecek olan madde bu efendim. Müsaade ederseniz 
takdim edeyim : 

«Madde 2. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Ka
nununun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 6. — İlköğretim kurumları şunlardır : 

a) İlkokul, 
b) Ortaokul, 
c) İlköğretim okulu, 
d) Yetiştirici ve tamamlayıcı kurslar, 
e) özel eğitim sınıfları ve okulları, 
f) Okul öncesi eğitim kurumları, 
g)' Tamamlayıcı sınıflar ve kurslar.» 

Sayın Başkanım, bu madde değişiklik sırasına gö
re 2 nci madde oluyor ve bundan sonraki maddele
rin sırası 3,4,5 olarak devam ediyor. 

BAŞKAN — Madde, Sayın Kantarcıoğlu tarafın
dan okundu. Bu madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... 

Buyurun Sayın Bilge. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan, orada sayılan 
okullar hakkında bir açıklama yapılırsa fena olmaz 
sanırım. Bu hususta bir açıklama yapamazlar mı?. 
Çünkü, ilkokuldan sonra ilköğretim falan geliyor. 

MtLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI GEL-
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, bu İlköğre
tim ve Eğitim Kanununun 6 ncı maddesinde «Mec
burî olanlarla, isteğe bağlı olanlar» olarak ayrı ayrı 
maddeler halinde gösterilmişti. Halbuki şimdi, Hükü
metin almış olduğu tedbirler ve eğitim imkânlarının 
biraz daha genişlemiş olması, isteğe ba.ğlı olan okul
ların bir kısmını da mecburî hale getirmiş oldu. 

Ayrıca, 1739 sayılı Kanunda yapılmış bulunan 
değişiklik öğrenim çağını da bir yaş daha aşağıya 
indirdiği için, ilkokullar, yetiştirici ve tamamlayıcı 
sınıflar ve kurslar, özel eğitim ve özel eğitime muh
taç çocuklar için kurulacak okullar, sınıflar ve ge
zici öğretmenlikler, okul öncesi eğitim kurumları, ta
mamlayıcı sınıflar ve kurslar olmak şartıyla, her bi
rinin bu Kanunun diğer maddelerinde açıklamaları 
olduğu için, sadece biz isimlerini saydık. Yani, Kanu
nun diğer maddelerinde; 7, 8, 9, 10, 11 inci madde
lerinde hepsinin açıklığı var efendim* 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Yeni maddeyi 2 nci madde olarak oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
a) öğretmenler; sınıf, branş, okul öncesi eğitim, 

Kanununun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 14. — İlkokul ve ortaokul sekiz yıllık te-
meleğitim okulunu meydana getirir. Temeleğitİm ku
rumlarından olan ilkokul ve ortaokulların büyüklü
ğüne, birlikte ve ayrı oluşlarına, anasmıfları ve özel 
eğitim sınıflarının bulunuşuna göre temeleğitim oku
lunda aşağıdaki görevliler bulunur : 

a) Öğretmenler; sınıf, branş, okul öncesi eğitim, 
özel eğitim öğretmenleri ile gezici öğretmenler ve us
ta öğreticiler, 

b) Rehberlik uzananları, 
c) Sağlık, teknik, yardımcı hizmetler ve eğitim 

etkinliklerinin gerektireceği diğer personel.» 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; bu 
maddenin sadece birinci fıkrasında, Konsey tarafın
dan 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda Ana
yasaya paralellik sağlanarak yapılmış olan değişiklik 
nedeniyle '(Ki, bu Kanun Komisyonumuzun bu Ra
poru 'hazırlamasından sonra çıkmıştır) o bakımdan 
bir değişikliğe ihtiyaç oldu. 14 üncü maddenin bi
rinci fıkrasında; yani «a) Öğretmenler;...» den evvel
ki kısmında bir değişiklik yaptık. Hemen hemen ay
nı şekilde ifade ediliyor; ama bunda bir açıklık ge
tirdik. Durum şöyle efendim : 

«İlköğretim kurumları beş yıllık ilkokullar ile üç 
yıllık ortaokullardan meydana gelir. İlkokul ve or
taokulların büyüklüğüne, birlikte ve ayrı oluşlarına, 
anasınıfları ve özel eğitim sınıflarının bulunuşuna 
göre aşağıdaki görevliler bulunur :» Birinci fıkra bu 
olacak efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 3 üncü maddenin 
ikinci fıkrasını teşkil eden 14 üncü (maddenin "birinci 
fıkrasına ait değişikliği tekrar okuttuktan sonra mad
de üzerinde söz isteyen olup olmadığını soracağım. 
Fıkrayı okutuyorum. 

«Madde 14. — İlköğretim kurumlan beş yıllık 
ilkokullar ile üç yıllık ortaokullardan meydana ge
lir. İlkokul ve ortaokulların büyüklüğüne, birlikte ve 
ayrı oluşlarına, anasınıfları ve özel eğitim sınıfları
nın bulunuşuna göre aşağıdaki görevliler bulunur:» 

BAŞKAN — IBundan sonrası demin okunmuştu. 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?... 
'Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; okul 

yöneticilerinin öğretmen olduğunu biliyoruz. Bura
da yöneticilerle ilgili bir sıfat kullanılmadığını görü
yorum. Acaba bu bilerek mi yapıldı?. Mesela; bir 
ilkokul müdürü, ortaokul müdürü, bunların yardım
cıları '(Ki, burada ifade edilmemiştir) bundan son
ra görev almayacaklar mı, bunu öğrenmek istedim?. 
'Belki başka maddelerde vardır. 

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

ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, bu 222 sayılı 
Kanunun diğer maddelerinde var. 22 nci maddesinde 
ilköğretim müdürlükleri, okul müdürlükleri, ilde öğ
retim görevlisi olanlar, okullarda görevli olanlar, 
yöneticiler, yardımcılar, hepsinin ayrı ayrı yerleri var 
efendim. 

BAŞKAN — Buradaki görevliler arasında sayıl
mıyor; fakat mevcut değil mi?. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayılmıyor, tabiî ayrıca 
yerleri var. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler....Kabul etmeyenler... Madde abul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum;. 
MADDE 4. — 222 sayU İlköğretim ve Eğitim Ka

nununun 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir, 

«Madde 42. — İlköğretim kurumları ile ortaokul
ların açılma, kapanma ve öğretime ara verme za
manları yönetmelikle düzenlenir.» 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; bu 
maddede de değişiklik var, arz ediyorum : 

«Madde 42. — ilköğretim kurumlarının açılma, 
kapanma ve öğretime ara verme zamanları yönetme
likle düzenlenir.» şeklinde oluyor. 

Artık ortaokulla ilkokul birleşmiş ve ilköğretim ku
rumu olmuştur. O nedenle madde arz ettiğim şekil
de oluyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, maddede î.yru dü
zenleme yapıldı. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Buyurun Sayın Şengün. 
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İSMAİL ŞENGÜN — Efendim, öğretim yılının 
başlamasıyla ilköğretim kurumlarının açılması aynı 
şeyler midir, yoksa arada bir fark olacak mıdır?. 
Şöyle ifade edeyim; öğretim yılının sonu, öğretim ku
rumlarının kapanmasıyla hemahenk midir, aynı zama
na mı rastlar, yoksa bir öğretim yılının sonunun bir 
gün sonrası diğer öğretim yılının başlangıcı mı olur, 
bunu öğrenmek istiyorum?. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 

Sayın Başkan; 
Sayın Şengün'ın buyurdukları husus gerçekten 

eskiden çok karışıktı, Kars'taki bir ilkokulla Antalya' 
daki bir ilkokul aynı günde açılıyor; valilikler iste
diği şekilde düzenlemeler yapıyordu; fakat 12 Eylül' 
den sonra ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulların 
açılma ve 'kapanma zamanları aynı tarihe alınmış, her
kes bu bilinç içerisine girmiş ve böylece bir düzen bü
tünlüğü ortaya çıkmıştır. Bu bakımdan bir yıllık öğ
retim takvimi vardır ve bu takvim Talim ve Terbiye 
Başkanlığınca hazırlanır, uzun görüşmelerden sonra 
ortaya çıkar ve bununla tertip ve düzenler alınır; ama 
bugün bu bir yönetmeliğe dayalı değildir ve valilik
lere olsun, Bakanlığa olsun verilen bazı haklar orta
da gözükür. Bu maddeyi getirmek suretiyle bu husus 
bir yönetmeliğe bağlanacak ve böylece ilkokul, orta
okul, lise ve dengi okulların açılma zamanlarının bir 
düzen içerisinde bir araya getirilmesi sağlanacaktır di
ye düşünüyoruz ve gerekli bir madde olarak görüyoruz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan; müsaade 

eder misiniz?. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydar. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; Sayın 
Bakanımızın verdiği bilgi çerçevesi içerisinde eski uy
gulamada bir de öğretim yılının gün olarak ilköğre
tim kurullarınca tespiti vardı. Burada da aynı kritere 
mi dayanacaktır? Hatırladığım kadarıyla, eğer yanlış 
hatırlamıyorsam, öğretim günü olarak 180 gün değer
lendirilmişti o zaman. Yine böyle bir resmî eğitim gü
nü olarak mı değerlendirilecek?. Böyle olursa, yönet
melikte kapanma ve açılma tarihlerinin düzenlenme
sinde açılma tarihi aynı olabilir de, 5'inci maddede 
belirtilen hastalık, sel, 'kar, deprem ve yangın gibi tabîi 
âfetler halinde kapanma tarihlerinin aynı olmasını zan
netmiyorum, ki diğer faktörler bunu etkileyebilecektir. 

Arz ederim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
'Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTÎM BAKANI HASAN SAĞLAM — 

Sayın Başkan; 
Tabiatıyla bu yıllık takvim yapılmadığı sürece öğ

retmenler yıllık plan ve programlarını da yapamazlar. 
Arada olan bazı aksamalar mevcut olacaktır ve bun
ların telafisi cihetine gidilecektir. 

12 Eylül'den önce Türkiye'de ilkokullar 124 gün 
eğitim ve öğretim yapmaktaydılar. Bunu müteakip 
1980 yılında öğretim takvimi değiştirilerek bu 169, 
müteakip yılda 174 ve bu yıl 184 çalışma gününe çı
karılmıştır. 

'Burada şunu arz etmek isterim ki; dünyada eğitim 
ve öğretime tabi çalışma günlerinin en az olduğu ül
kelerden birisi de Türkiye'dir; 200, 220, 225, 240 güne 
kadar çıkan ülkeler vardır. O bakımdan bu günlerin 
sayısını artırmak, bir plana bağlamak, öğretmenlere 
yön vermek, onların kendi planlarını yapmalarına im
kân sağlamak için yıllık öğretim planı daha önceden 
hazırlanır. Bakanlıkça şu anda da 1983-1984 dönemi 
için hazırlanmıştır, yayınlanmıştır. Bunu o günlere gö
re elastiki ve meçhulat içerisinde bırakmanın birçok 
sakıncaları vardır. Bunun sanıyorum ki çok yararlı ne
ticeleri vardır ve olacaktır. Bundan hiç endişe edil
memesini özellikle vurgulamak istiyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 5. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Ka

nununun 55 inci maddesinin (e) fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«e) Öğrenci, veli, vasi veya aile başkanları köy
lerde muhtarlığa, şehirlerde mülkî amirlere hemen bil
dirilir. Muhtarlar ve mülkî amirler en geç üç gün için
de durumu veli, vasi veya aile başkanlarına tebliğ eder
ler. Yapılan tebliğde okulca kabul edilecek meşru se
bepler dışında okula göndermediği takdirde para cezası 
ile cezalandırılacağını, durumun devamı halinde de ha
pis cezası verileceğini ayrıca bildirirler. 

Hastalık, sel, kar, deprem ve yangın gibi okul ida
resince kabul edilebilecek zorunlu sebeplerle okula 
gelemeyen öğrenciler izinli sayılırlar ve haklarında de
vamsızlık kovuşturması yapılmaz.» 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili Sayın Aydar'ın 
bir önergesi var; onu okutayım, ondan sonra söz is
teyen arkadaşlara söz vereyim. 
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Sayın Başkanlığa 1 
486 sıra sayılı Kanun Tasarısının 5 inci madde- I 

sinin son fıkrasında «hastalık» kelimesinden sonra j 
gelen «sel, kar, deprem ve yangın» deyimlerinin me- I 
tinden çıkarılarak, bunların yerine «tabiî afetler ve I 
mevsim şartları» deyimlerinin konulmasını arz ve I 
teklif ederim. I 

Mehmet AYDAR I 
BAŞKAN — Sayın Aydar, bir diyeceğiniz var I 

mı? 
MEHMET AYDAR — Önerge çok açık efen

dim. I 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın I 

üye var mı?.. Yok, I 
Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. I 
Sayın Bilge, buyurun. I 
NECÎP BİLGE — Sayın Başkan, burada «öğ- I 

rencinin veli, vasi veya aile başkanları köylerde müh- I 
tarlığa, şehirlerde mülkî amirlere hemen bildirilir.» I 
denilmektedir; meçhul olan bir fiil; yani faili belli I 
değil. Kim bildirecek?.. Bu husus açıklanmamıştır. 
Bu sebeple, açıklanmasını rica ediyorum. I 

BAŞKAN — Sayın Aydar'ın önergesinin lehin
de, aleyhinde söz isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 

Sayın Kantarcıoğlu, önerge üzerindeki görüşünü- I 
zü rica ediyorum. I 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, bu es
ki Kanunun aynıdır ve öyle uygulanmıştır, uygula- I 
nıyor. Eğer afkadaşım biraz daha açıklık getirmek I 
istiyorsa «sel, kar, deprem ve yangın gibi tabiî afet- I 
ler» demek suretiyle (Diğer bazı şeyler de olabilir I 
şeklinde düşünüyorlarsa) oraya «gibi tabiî afetler» 
kelimelerinin eklenmesi, konuya açıklık getirecektir. I 

MEHMET AYDAR — Müsaade ederseniz, me
selâ; kaya düşmesi var, fırtına var, heyelan var, çığ I 
var «tabiî afetler» deyimi hepsini içine alıyor. I 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, hepsini sıra
lamak mümkün olmadığına göre «gibi tabiî afetler I 
ve okul idaresince kabul edilebilecek zorunlu se- I 
heplerle» dersek (O zaman «ve» kelimesini ilave edi- I 
yoruz oraya) mesele kalmıyor. I 

Efendim, Sayın Hocamızın buyurdukları husus, i 
55 inci maddenin diğer (a), (b), (c), (ç), (d) fıkrala
rında vardır; bu, maddenin (e) fıkrasıdır ve orada I 
geçtikleri için öyle ifade edilebiliyor. Yukarıda di
yor ki «çocuğunu okula göndermeyen», «verilen izin I 
müddetini geçiren», «geç nakil yaptıran» ve ondan | 
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sonra da bu fıkra geliyor; yukarıda diyor ki «Okul 
idarelerince ve ilköğretim kurullarınca 53 üncü mad
de mucibince yapılacak teşebbüs ve alınacak tedbir
lere rağmen;» dedikleri için cümle öyle geliyor ve 
tamamlıyor efendim. 

NECİP BİLGE — Zabıtlara geçmesi bakımın
dan arz ettim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın Aydar, bir diyeceğiniz var mı? 
MEHMET AYDAR — «Tabiî afetler» ibaresi 

konmakla maksat hâsıl olmuştur efendim. 

BAŞKAN — Teşekür ederim. 
Bu maddenin evvela (e) harfi ile başlayan ikinci 

fıkrasındaki «öğrenci» kelimesi «öğrencinin» ola
rak; sondan ikinci satırda Sayın Aydar'ın teklif et
tiği değişiklik «yangın gibi» den sonra «tabiî afetler 
ve» kelimelerinin ilavesi suretiyle yapılan bu değişik
likle maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 

MADDE 6. — 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim 
Kanununun 56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Madde 56. — Muhtarlıkça veya mülkî amirce 
yapılan duyuruya rağmen, çocuğunu okula gönder
meyen veli, vasi veya aile başkanları hakkında aşa
ğıdaki işlem yapılır; 

a) Okul idaresi devamsız öğrenci ile ilgili evrakı 
ait olduğu ilçe eğitim müdürlüğüne gönderir. İlçe 
eğitim müdürü bu evrakı ilçe idare kuruluna, mer
kez ilçede ise il idare kuruluna sevkeder. 

İdare kurulunca, en çok bir hafta içinde devam
sız öğrencinin veli, vasi veya aile başkanına, çocu
ğun okula devam etmediği her gün için yüz lira 
para cezası verilir. 

Para cezasına ilişkin karar, ilçelerde ilçe eğitim 
müdürlüğünce, merkez ilçelerde ise merkez ilçe eği
tim müdürlüğü veya millî eğitim müdürlüğünce üç 
gün içinde öğrencinin veli, vasi veya aile başkanına 
tebliğ edilir ve gereği yapılmak üzere mahallî özel 
idareye gönderilir. Para cezası, özel idarelerce 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun hükümlerine dayanılarak tahsil edilir. 

b) Yukarıdaki bent uyarınca, verilen para ceza
sının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren üç gün 
içinde çocuğunun okula devamını sağlamayan veli, 
vasi veya aile başkanlarının isim ve adresleri okul 
idaresi tarafından derhal bağlı bulunulan eğitim mü
dürlüğüne bildirilir. 
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İlgili eğitim müdürleri; 
1. Devamsız öğrencinin adı ve durumu hakkın

da okul idaresince hazırlanan belgeleri, 
2. öğrencinin veli, vasi veya aile başkanına ya

pılan tebligata ilişkin yazıları, 
3. İdare kurulunca verilen para cezasına ait ka

rar ve bu kararın öğrencinin veli, vasi veya aile baş
kanına tebliğine dair belgeleri, 

İçerecek şekilde hazırlayacakları dosyalan yetkili 
Cumhuriyet savcılığına intikal ettirirler. 

Cumhuriyet savcısı, engeç on gün içinde sulh ce
za mahkemesinde kamu davası açar. 

Sulh ceza mahkemesince çocuğun veli, vasi ve
ya aile başkanı hakkında 20 günden iki aya kadar 
hapis cezasına hükmolunur. 

c) (b) bendi gereğince verilen kararın kesinleş
mesinden itibaren bir hafta içinde çocuğu okula 
göndermeyen veya devamını sağlamayan veli, vasi 
veya aile başkanı hakkında ilgili eğitim müdürlüğün
ce yapılan suç duyurusu üzerine, cumhuriyet savcı
lığı tarafından yukarıdaki hükümler uyarınca işlem 
yapılır.» 

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

Sayın Divan üyesi arkadaşım bir konuyu hatır
latıyorlar; (1) rakamı ile ifade edilen maddede «öğ
rencinin adı» denilmesi kâfi midir diye soruyorlar; 
«adı ve soyadı» denilemez mi? 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, o «adı ve 
durumu» ilgili matbu bir evraktır; yani «soyadı» di
ye falan yazmaz, yalnız «adı ve durumu» 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 7. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 

Kanununun 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir, 

«Madde 58. — Bu Kanunda yazılı suçları işle
yenler hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalar 3005 
Savıh Meşhut Suçlar Muhakeme Usulü Hakkındaki 
Kanunun 1 inci Maddesinin (A) bendinin yer ve 
aynı kanunun 3 üncü maddesinde yazılı zaman ka
yıtlarına bakılmaksızın sözü edilen kanun hükümleri
ne göre yapılır.» 

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

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

8 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 8. — 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim 

Kanununun 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 
40, 41, 45 ve 88 inci maddeleri yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

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

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

9 uncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 9. — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 

Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 
«EK MADDE 1. — 222 sayılı Kanunda geçen 

ilköğretim Müfettişi deyimi «Temeleğitim Müfetti
şi», İlköğretim Kurulu deyimi «Eğitim Kurulu», İlk
öğretim Müdürü deyimi «ilçe Eğitim Müdürü», öğ
retmen evi deyimi «öğretmen Lojmanı» olarak de
ğiştirilmiştir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 
«... İlköğretim Müfettişi deyimi Temeleğitim Müfet
tişi».. ifadesine ihtiyaç kalmamıştır. Bu nedenle 
madde «222 sayılı Kanunda geçen ilköğretim Kurulu 
deyimi...» diye devam edecektir efendim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soru sormak is
teyen sayın üye?.. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, «Öğretmen 
evi» deyimi yerine «öğretmen Lojmanı» ifadesi kul
lanılıyor. Şimdi, «öğretmen evi» deyiminden bizim 
anladığımız bütün öğretmenlerimizin gelip orada ge
rektiği zaman konakladıkları, kısa süre için kaldık
ları, dinlendikleri yer olarak bilinmektedir, yani bun
dan anladığımız budur; Orduevi gibi, Polisevi gibi 
varolan, kullanılan bir yer anlaşılmaktadır. «Lojman» 
derken, bizatihi konut anlamına geldiğini görmekte
yiz tatbikatta. Neden böyle bir değişikliğe lüzum 
hissetmişlerdir?.. Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Sayın Başkan, takdir buyurulur ki, en son Sayın 
Aydar'ın da buyurdukları gibi Orduevi, Polisevi ve 
öğretmen evleri teşekkül etmiştir ve bunlar belirli 
maksatla hizmet görmektedirler. Ancak, daha önce 
bu Kanunda da geçen isim «öğretmen evi» dir. 
Şimdi, arz ettim önceki öğretmen evi ile bu öğ
retmen evi birbirine karışıyor ve bütçelemede de karı-
şıklıkfer oluyor. O halde, Devletin odup, öğretmenin 
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geçici olarak oturduğu, ailesi ile birlikte oturduğu 
yerlere lojman diyettim, diğer öğretmen evi ki, yeni 
gelen şekli kullanalım Ve bu ayrımı yapalım düşün
cesi ile 1?u şekilde gelmiştir. Onun için «Lojman» 
sözünü biz öneriyoruiz, Komisyon öneriyor. Kabulü
nü istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim Sayın Ba
kan-

NECÎP BİLGE — Sayın Başkan, izin verir misi
niz?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Madem «Ev» kelimesi başka 

anlamda da kullanılıyor, bunun değiştirilmesi uygun 
olabilir; fakat memurlar hakkında konut tabiri kul
lanılmaktadır. Topluca evler yapılmaktadır, bunlara 
«Toplu konut» denilmektedir. Acaba burada da aynı 
şekilde «Öğretmen konutu» denilemez mi?.. Muhak
kak değiştirmek icap ediyorsa yabancı bir kelime 
yerine Türkçe bir kelime koyalım ve Konut Kanu
nunda da var ayrıca. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Başkan, tabiî birçok yerlerde lojman şek
linde geçiyor. İmar ve İskân Bakanlığının doküman
larında, Devlet Planlamada, Maliye Bakanlığında, 
bütçelemede «Lojman» terimi devam edip gidiyor. 
Eğer onlarda da bir değişiklik öngörülüyorsa bir 
mahzur yok bizim için. Maksadımız anlam karışma
sın. Tabiatıyla katılınabilir; ama diğer kanunlara 
acaba tecavüz edilir mi diye bir endişe duyulduğun
dan lojman tabiri kullanılmaya devam edilmektedir; 
ama «Konut» da fena bir söz değildir ve gerçekten 
yerindedir; ama izin verilirse diğer kanunlardaki du
rumu şimdi karıştırmak da mümkün değildir. Bil
diğimiz kadarı ile hep «Lojman» kelimesi kullanılı
yor. «Lojman» şeklinde değiştirmeyi gene teklif edi
yoruz. 

•BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Komisyon, siz de aynı görüşte misiniz efen

dim?^ 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Aynı görüşteyiz. Çün
kü, öğretmen lojmanı, derslik diye bütçelere konulur
ken de o şekilde, o isimle konmuştur. Şimdi lojman 
değil de konut dersek, bu defa şahsî bir durum or
taya çıkmış olur. Bel'ki de bundan büyük illerde 
lojman olarak öğretmenler için bir arada lojman 
yapma imkânı da hâsıl olabilir, sadece okulların ya
nında 3/A tipi binada öğretmen lojmanı, 2/B tipi 

okulda şu kadar falan diye belirtilmiş olan şekli de 
karışmamış olur buna. 

BAŞKAN — Komisyon da böyle arzu ettikten 
sonra yapılacak bir şey yok. 

Ek 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Ek Madde 2 yi okutuyorum. 

«EK MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlükte ka
lan maddeleri ile; 
a) Köy ve bucak ilköğretim kurullarına verilen 

görevler, köy ve bucak ihtiyar kurullarınca, 
b) İlçe ilköğretim kurullarına verilen görevler, 

ilçe eğitim kurullarınca, 
c) 11 ilköğretim kurullarına verilen görevler, il 

eğitim kurullarınca, 
Yerine getirilir.» 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. 
REMZİ BANAZ — Sayın Başkan, izin verir mi

siniz?.. 
BAŞKAN — Sayın Bartaz, buyurun. 
REMZİ BANAZ — Efendim burada bucak ih

tiyar kurullarından bahsediliyor. Bu nedir, hangi 
kanuna göre kurulmuştur, böyle bir kurul var mı
dır?.. Bunun açıklanmasını rica ediyorum efendim. 

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

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Basanım, her il
de, her köyde ihtiyar heyeti var, bir de bucağın bu
lunduğu yerde var. Orada da öğretmen tabiî üye ve 
onlardan ibaret bir kurul var 222 sayılı Kanunda, 
onlardır efendim. 

REMZİ BANAZ — Köy ihtiyar kuruludur efen
dim, böyle kanunla kurulmuş bir ekip yok, köy ih
tiyar kuruludur bucaktakiler ve belediye varsa bele
diye meclisidir. Bucak ihtiyar kurulunun olduğunu 
sanmıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, bu soruyu so
ran bir idareci, idarî teşkilatı gayet iyi b'ilen bir ida
reci. Bu konuyu da dikkate alarak cevabınızı rica 
edeyim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, soru idareci 
tarafından değil de kim tarafından verilmiş olsa da
hi vereceğim cevap aynen budur. Bucaktaki bulunan 
ihtiyar heyeti manasındadır. Eğer fazla görülüyorsa, 
köy kâfi gelebiliyorsa «Köy kurullarınca» denebilir. 
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Köyden sonra bucak dahil edilmeyebilir; ama şu an
da 222 sayılı Kanunda bununla ilgili hüküm var, ya
ni o ortadan kalkmış, olacak. O bakımdan arz edi
yorum ben de. Gerekirse daha geniş bilgiyi Sayın 
Bakanım verebilirler. 

BAŞKAN — Sayın Banaz, tabiî bu konuda bir 
önerge yok. Komisyon bunda ısrar ediyor. Başka be
nim herhangi bir değişiklik yapmam şahsen mümkün 
değil. Müsaademizle kısa bir açıklama yapayım. Tu
tanağa da geçmiş bulunuyor. Kasıtları bucak bir köy 
ise, belediye ise zaten mahalle mevcuttur, yani bu
cak belediye ise birkaç mahalle vardır; mahalle ih
tiyar heyetleridir. Yok bucak belediye değil de, ka
saba değil de eğer köyse ki, ola'bilir, belediyesi ol
mayan bucaklar da vardır, o zaman köy ihtiyar he
yetidir. Onun için bucak ihtiyar heyeti demek sure
tiyle köy ihtiyar heyeti denildiğini tutanaklara ge
çirmiş bulunduğumuza göre Sayın Banaz üzerinde 
daha fazla durmakta bir yarar olmaz. Teşekkür ede
rim, 

A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, değiş
tirmekte bir sakınca var mı diye sormak istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — «Değiştirmekte bir sakınca var 
mı?..» diye bir soru soruyorlar. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Yok efendim, eski bir 
durumdur. O zaman mecburî öğrenimde şehirlerde 
bu işi yapamadığımıza göre, mahalle muhtarlıkların
da bu işi takip ettiremediğimize göre; köyler için 
getirilen bir durum olduğuna göre ve orada bu teş
kilatlar kurulduğuna göre, mahallelerde bu teşkilat 
kurulmadığına göredir bu ifade tarzı. O bakımdan
dır. Yoksa burada «Köy kurullarınca» denebilir efen
dim. 

Köy, ilçe ve il; buradan maksat Türkiye'nin şu 
andaki yapısına göre bucak nerede kaldı denmemesi 
içindir. 

REMZİ BANAZ — Sayın Başkan izin verir mi
siniz?.. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Banaz yine bir soru so
ruyorlar, buyurun. 

REMZİ BANAZ — Şimdi, zatıâliniz açıkladılar, 
bizde bucaklarda eğer belediye teşkilatı yoksa köy
dür. Bucak ayrı bir mülkî birimdir. 

O nedenle, «Köy ve bucak ilköğretim kurulları
na verilen görevler köy ihtiyar kurullarınca» diye 
değiştirmekte yarar olduğunu sanıyorum, idarî yapı
mıza bu uyar. Komisyon uygun bulursa sevinirim. 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, çok kısa rica 
ediyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — «Köy ihtiyar kurulla
rınca» kelimeleri kalır, «ve bucak» kelimesi çıkabi
lir. Burada kimse bucak niye atlandı demesin, nahi
ye müdürü benim durumum nerede falan diye mülkî 
amire karşı sormasın ve kanundan bu çıkarılmış de
mesin 'diye efendim. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim. Yukarıda za
ten köy ve bucak ilköğretim kurulları denildiği için 
bucak ihmal edilmiş olmuyor. 

Buradaki «ve bucak» kelimelerini çıkarıyoruz. Bu 
küçük değişiklikle ek madde 2 yi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ek Madde 3 ü okutuyorum. 
«EK MADDE 3. — Bu Kanunun yedinci bölü

münde yer alan «okulların arsa ve arazi işleri», seki
zinci bölümünde yer alan «ilkokul yapımı ve donatım 
işleri», dokuzuncu bölümünde yer alan «ilköğreti
min gelir, giderleri ve planlama» başlıkları altındaki 
maddeler, ilköğretim kurumları ile birlikte ortaokul
ları da kapsar.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, son 
satırdaki «... ile birlikte ortaokulları da..» ifadesini 
kaldırıyoruz ve «... ilköğretim kurumlarını kapsar..» 
şekline getiriyoruz efendim. 

BAŞKAN — Diğerlerini...? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Diğerleri aynen kalıyor. 
Geçici maddenin de rakamını siliyoruz. 

BAŞKAN — Ek 3 üncü maddenin son satırında
ki «ilköğretim kurumları» tabirinin sonuna «nı» ila
ve ediyoruz, ondan sonra «ile birlikte orta okulları 
da» ibaresini çiziyoruz, «kurumlarını kapsar» diyo
ruz. Bu değişikliklerle birlikte Ek madde 3'ü oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Değerli üyeler; 9 uncu madde bir çerçeve madde 
oluyor. 9 uncu madde de demin ek 1 inci maddeyi 
oylarınıza sunarken çizdiğimiz kısmı tekrar ifade et
memiştim, onu ifade edeyim; ek l'in birinci satırın
daki, «ilköğretim müfettişi deyimi temel eğitim mü
fettişi» kelimeleri çıkıyor. Ancak, «222 sayılı Kanu
nunda geçen ilköğretim kurulu» diye devam ediyor. 
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9 uncu çerçeve maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; şimdi geçici madde 1 e geldik. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Geçici madde l'i çı
kartıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Evet geçici madde l'i çıkarttık. 
Geçici maddeyi okutuyorum. 
GEÇtCl MADDE — Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihe kadar köy ve hazine adına tescil edilen der
nek, kamu kuruluşu, gerçek veya tüzelkişilerce ya
pımı sürdürülüp tescili tamamlanmamış öğretmen ko
nutları ve ilköğretim kurumlan ile ortaokullara ait 
bütün taşınmazların köyde bulunanları köye, kasa
ba veya şehirdekiler de özel idarelere bedelsiz dev
redilir. Kullanma hakkı, Millî Eğitim Bakanlığına 
ait olmak üzere tapuya tescil edilir. Bu taşınmaz mal
ların tahsisi, Millî Eğitim Bakanlığının talebi üzerine 
Maliye Bakanlığınca yapılır. 

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

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, bir sorum 
var. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, burada bir 

defa yazım hatası var. Daha evvel öğretmen lojman
ları olarak geçmişti, fakat burada öğretmen konutları 
denmiş. Bunun öğretmen lojmanı olarak değiştirilme
si gerekir. Yalnız esas durum şu : Bir öğretmen loj
manının, bir okul binasının mülkiyetini köye devredi
yoruz, oraya intikal edecektir. Burada öğrenmek iste
diğim şudur : Mülkiyeti köye devredildiği zaman bu
nun bakımı ve onarımını kim üslenecektir?.. Buraya 
bir açıklık getirirlerse memnun olurum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Kantareıoğlu. 
MILLÎ EĞITIM KOMISYONU BAŞKAM SEL-

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkamm, bu ge
çici maddede düzeltmelerimiz arasında; öğretmen 
lojmandandır; çünkü eskiden beri öğretmen konut
ları diye bir tabir kullanılmamıştı, ev kullanılmıştı. 
Zaten bu bir yanlış ifadedir. Onu lojmanları olarak 
düzeltiyomz efendim. Sonra bir fazlalık, yine okul 
değiştiği için üçüncü satırda «ilköğretim kurumlarına 
ait» buradan «ortaokul» kelimesi çıkarılıyor. 

Malumları olduğu üzere bütün bunlara ait köy 
bütçesine belirli ödenekler konuyor idi, ortaokullar 
için böyle bir durum yoktu, şimdi bunlar ilköğretim 

kurumlan olduğuna göre, sekiz yıllık okullar olduk
larına göre tümü birden köye devredilecek ve her 
türlü köy bütçesi yapılırken bunlara da gerekli öde
nekler konulacak ve böyle bir yol takip edilecektir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Sayın Kantareıoğlu, geçici 2 nci maddeyi çıkarı

yoruz efendim. 
MILLÎ EĞITIM KOMISYONU BAŞKANI SEL-

ÇUK KANTARCIOĞLU — Çıkartıyoruz. 
BAŞKAN — Geçici 2 nci maddenin çıkartılması

nı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Maddenin çıkarılması kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 11. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Tasarının tümünü kesin oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... 

Değerli üyeler; 5 . 1 . 1961 Tarih ve 222 sayılı 
tlköğretim ve Eğitim Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu 
Kanuna Üç Ek Madde Eklenmesi ve Bir Geçici Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı Danışma Mec
lisimizce kabul edilmiştir. 

Hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Sayın Bakana ve 
Sayın Komisyona teşekkür ederim. 

5. — Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüz
lerin Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları 
raporları. (1/554) (S. Sayısı : 343) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; gündemimizin 5 inci 
sırasında bulunan; Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapı
lan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Kanun Tasa
rısı var. Bu Tasarının görüşülmesine başlıyoruz. 

(1) 343 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 
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Bu tasarıyla ilgili Sayın Komisyonun ve Sayın ı 
Hükümet yetkilisinin yerlerini almalarını rica ediyo
rum. 

Bu Tasarıda, Hükümeti ve İçişleri Bakanlığım, 
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Sayın 
Fikri Gökçeer temsil ediyorlar. 

Bu Tasarı ile ilgili raporun okutulmasını oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Rapo
run okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarı ile ilgili Sayın Tuğ, Komisyon adına kısa 
bir açıklama yapmak istiyorlar. 

Buyurun Sayın Tuğ. 

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

Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin 
Önlenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısını huzurları
nıza getirmiş bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu konuda biraz geçmişe gidecek olursak; Os

manlı İmparatorluğu devrinde de gayrimenkul mül
kiyeti ve zilyetliğinin esaslı bir himaye görmemiş ol
duğunu görüyoruz. Bu devirde Türk köylüsü tam bir 
huzur içinde evine, tarlasına sahip olamamıştır. İm
paratorluğun parlak devirlerinde de zor kullanabilen, 
kuvvete güvenen her ad&m kendisinden daha hafif I 
olan, zayıf olan diğer bir ferdin gayrimenkulüne göz 
koyar ve kendisine mal etmeye çalışırdı. Kadri Ke- I 

mal'in, «Cumhuriyetten Evvel ve Sonra Köylerimiz» 
adlı eserinde bunu uzun uzun görmek ve incelemek 
mümkündür. Bu devirde bozukluk sadece idarî sis- I 
temden değil, kanunlardan da*doğmakta idi. Kanun
lar çapulculuk diye tavsif edilebilecek bu kabil ha
reketleri tecviz eden hükümleri ihtiva etmekte, o 
devrin çeşit çeşit nizamları bu tip çapulculara birer 
meşruiyet şekli vererek köylünün zararına bu meş
ruiyet şeklinin kullanılmasına imkân veriyordu. İm
paratorluğun son zamanlarında 26 Mart 1329 tarihli 
bir talimatname ile arazi ve sınır ihtilaflarının düze
ne konulması düşünüldü, bu kabil uyuşmazlıkların 
çözümlenmesi, mütecavizlerin giderilmesi için idare 
heyetlerine yetkiler verildi. Sonraları sulh mahkeme
leri bu gibi işlerde söz sahibi oldular. 

Cumhuriyet devrinde, 4 Nisan 1926 tarihli ve 
734 sayılı Türk Kanunu Medenisiyle gayrimenkul 
mülkiyetini ve zilyetliğini himaye eden hükümler ko
nuldu. Tasarrufa ve zilyetliğe müteallik ihtilafların 
halli tecavüz ve müdahalelerin defi işi mahkemelere 
verilmişti. 5 Mayıs 1929 tarihli ve 1426 sayılı Vila- I 

— 265 

7 . 9 . 1983 O : 2 

yet İdaresi Kanunu ile «Vilayet ve kaza dahilî ve hu
zur ve asayişin, şahsı masuniyetin ve tasarrufa mü
teallik emniyetin temini ve zabıtayı mania» vali ve 
kaymakamların vazifeleri meyanına girdi. Fakat Ka
nunda idarecilerin salahiyetleri esaslı surette belirtil
mediğinden tatbikatta tereddütler meydana geldi, 
müspet ve kesin bir sonuç alınamadı. 

12.6.1933 tarihli ve 2311 sayılı Gayrimenkule Te
cavüzün Define Dair Kanun ile «Bir kimsenin ye
dinde bulunan gayrimenkule başkası tarafından te
cavüz ve müdahale edilirse vilayette vali, kazada 
kaymakam, bucakta bucak müdürü tarafından bu 
tecavüzün defedileceği» hükmü kondu. Bu, idare 
tarafından konulan bir hüküm mahiyetinde değil, 
idarî ve ihtiyatî bir tedbir niteliğinde idi. 

Ayrıca 2311 sayılı Kanunun tatbiki şeklini gös
teren 25.12.1933 tarihli bir Nizamname, 15479 sayılı 
Kararname ile yürürlüğe konuldu. 

18.6.1949 tarihli İl İdaresi Kanunu ile «Vali ve 
kaymakamlara, tasarrufa müteallik emniyetin sağlan
ması ve zabıtaya mania» görevleri verilmiştir. 

Nihayet, 5917 sayılı Gayrimenkule Tecavüzün 
Defi Hakkındaki Kanun 24.4.1952 tarihinden itiba
ren uygulanmaya başlandı. Bu Kanuna, eski Kanu
nun açıklarını kapatmak için tatbik kabiliyeti olan 
yeni hükümler konmuştu. 

Bütün bunlara rağmer, Haziran 1933 tarih ve 
2311 sayılı Gayrimenkule Tecavüzün Define Dair 
Kanun ile 24 Nisan 1952 tarih ve 5917 sayılı Gay
rimenkule Tecavüzün Defi Hakkındaki Kanunun 
tedvinini gerektiren sebepler, bu kadar zaman geç
mesine rağmen bugün de geçerliliğini korumaktadır. 

Medenî Kanunumuzun «üçüncü kısmı» nın 24 ün
cü babında zilyetlik düzenlenmiştir. Medenî Kanu
nun 887 nci maddesi zilyetliğin tarifini yapmaktadır. 
Bu maddeye göre, «Bir şey üzerinde fiilen tasarruf 
sahibi olan kimse o şeyin zilyetidir» denilmektedir. 
Aynı Kanunun 894 üncü maddesine göre de, «Zilyet, 
bütün gasp ve tecavüz fiillerini kuvvet kullanarak 
def etmek hakkına sahiptir» der. 

Aslında bir şey üzerinde fiilen tasarruf sahibi 
olan kimsenin, bir şeye gasp ve tecavüz vukuunda 
kuvvet kullanarak bu tecavüzü defetme hakkı vardır. 
Taşınabilen mallarda bu madde işlemekte, herkes 
sahip olduğu taşınabilen malı bizzat koruyabilmek
tedir. 

Taşınmaz mal zilyetliğinde durum oldukça fark
lıdır. Yurdumuz bir tarım ülkesidir. İnsan ve top
rak arasında organik bir bağ mevcuttur. Arazi, kır-
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sal kesimde büyük bir nüfusun geçim kaynağıdır. 
Herkes arazisinin başına onu korumak için bir kişi 
tutamaz ve bekletemez. Bu durum arsa, tarla, bah
çe gibi taşınmazlara yapılan tecavüzlerin önlenme
sinin şahsa bırakılmaması sonucunu yaratmıştır. Bu
gün yurdumuzda arazi anlaşmazlıkları büyük boyut
lardadır. Yurdumuzdaki cinayetlerin •% 55'i, asliye 
hukuk mahkemelerinin % 80'i arazi anlaşmazlıkların
dan doğmaktadır. Kadastro çalışmalarının da bütün 
yurtta tamamlanmamış olması bu tür anlaşmazlıkları 
çoğaltmaktadır. 

Taşınmaz mal zilyetliğine yapılan tecavüz ve mü
dahalelerin önlenmesi görevinin idare tarafından ya
pılmasının gerekleri hukukî ve daha çok sosyal te
mellere dayanmaktadır. Bu durum, arazi anlaşmaz
lıklarının daha çok bir süre devam edebileceğini ve 
idarece önlem alınması gerektiğini göstermektedir.. 

5917 sayılı Kanun ile vali ve kaymakamlara ve
rilen yetkiler; taşınmaz zilyetliğine herhangi bir te
cavüz ve müdahale, kamu düzeninin bozulmasına ve 
sarsılmasına yol açar. İdare amirleri taşınmaz mal 
zilyetliğinin olduğu gibi korunmasına karar vermek
le beraber, bizzat ihkakı hak teşebbüsünde bulunan 
kimseye kanun yoluna başvurmasını tebliğ etmekte
dir. Böylece vali ve kaymakamın yetkisinin hukukî 
niteliği, kamu düzenini korumak için alınan geçici 
bir idarî zabıta önlemidir ve vali ve kaymakam ta
şınmaz malın hukukî durumunu hiç yargıç gibi ke
sin olarak saptamamakta, aldığı karar hakları etki
leyici nitelikte olmamaktadır. Çünkü taşınmaz malın 
tasarruf veya mülkiyeti hakkında hüküm verme yet
kisi mahkemelerindir. Medenî Kanun hükümlerine gö
re çözümleneceği kuşkusuzdur. İlk bakışta Medenî 
Kanunda özel hükümler bulunduğuna göre, zilyetliğe 
yapılan tecavüzlerin idarece önlenmesine ilişkin bir 
kanuna lüzum olmadığı düşünülebilir Medenî Kanun
daki zilyetliğin korunması, bir dava sırasında tarafla
rın iddia ve savunmalarının incelenmesi ve hükme 
bağlanması suretiyle gerçekleşir. Yani adlî yargı yolu 
ile 5917 sayılı Kanun ise taşınmaz mal üzerinde o 
anda zilyet bulunan kişinin hukukunu korur, teca
vüzü önler, zilyetliği hemen himaye eder. Medenî Ka
nun hükümlerine göre zilyetliğin korunması ise dava 
açılması ve diğer hukuk işlemleri dolayısıyla daha da 
geç olabilir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
nun son faslını oluşturan 101 ve 103'üncü maddele
rindeki ihtiyatî tedbir kurumunun, 5917 sayılı Kanun
la sağlanan tedbire benzeyen yönü varolan anlaşmaz
lığın geçici olarak çözümlenmesi, tecavüzün durdu

rulması ve bu kararın uygulanmasında Devlet kuv-' 
vetinden yararlanmasıdır. Ancak, bu iki kanunun ge
tirdiği önlem ve sonuçlar arasında farklar vardır. 

5917 sayılı Kanun idarî bir tedbirdir, idarî ma
kamlar uygular. Yalnız taşınmaz mal üzerinde karar 
alınır; sonuçlar geçicidir. İhtiyatî tedbirde ise, isteğin 
konusu taşınmaz ve taşınır* mallardır. Anlaşmazlık olan 
şeyin korunması Medenî Kanuna göre nafaka, ayrı
lık ve boşanmada geçici tedbirlerle ilgili hususlardır. 
Kararı mahkeme verir. Vatandaşın haklı başvurula
rını acele olarak sonuçlandırabilmek, Usul Hukuku
nun ve koyduğu hükümler nedeniyle oldukça güçtür. 
İdarede pratiklik vardır, çabukluk vardır. Bu nedenler
le bu Yasaya gerek duyulmuş ve yıllarca uygulanmıştır. 

5917 sayılı Kanun idarî bir tedbirdir, idarî ma
denler nelerdir?,. 

'Birincisi; 29 yıllık uygulamada bazı boşluklar ve 
anlaşmazıklar olmuştur. 

İkincisi; Kanun yetkiyi valiye ve kaymakamlara 
vermiştir. Bugünkü koşullarda valinin tümüyle bu ko
nulara eğilebilmesi imkânı azdır. Burada vali muavin
leri bu yetkiden yoksun bırakılmıştır. 

Üçüncüsü; kamu malları ve Hazine arazileri ve 
tecavüzlerde bunların niteliklerini bu Kanun göz önün
de tutmamıştır. 

Dördüncüsü; soruşturma makamlarının yeminli ola
rak tanıkları ve ilgili kamu kuruluşları personelinin 
dinlenme olanağı yoktur. Bu durum, isabetli karar 
vermeyi bazen önlemektir. 

Ayrıca soruşturma ve kararının tebligatında ka
rarlılık yoktur. Tebligat güvenlik kuvvetlerine yap
tırılmakta, gereksiz şekilde güvenlik kuvvetleri meşgul 
edilmektedir. Men kararları güvenlik kuvvetlerince ya
pılmakta, infazın ne kadar zamanda yapılacağı husu
su uygulamada sakıncalar yaratmaktadır. 

Kanun ayrıca, ikinci tecavüzlerde zabıtanın nite
liği ve yeteneği yönünden bazı sorunlar yaratmakta
dır. 

Yine önemli bir neden de, Kanun ideolojik amaç
larla yapılan taşınmazın işgalini önleyecek hükümlere 
sahip bulunmamaktadır. 

Bundan başka birçok sıralamalarda bu Kanunun 
maddelerinin değiştirilmesinde ne gibi gerekler oldu
ğunu da ifade etmek mümkündür. Vaktinizi alma
mak için ben sözlerimi burada kesip, yardımlarınızla 
5917 sayılı Kanunu değiştiren bu Kanunun daha iyi 
olacağına inanarak hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuğ. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye 

var mı?., Yok. 
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Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin 
önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 
Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, taşınmaz mal 

zilyedliğine yapılan tecavüz ve müdahalelerin idare
ce önlenmesi yoluyla tasarrufa ilişkin güvenliği ve ka
mu düzenini sağlamaktır. 

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

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

2 ne i maddeyi okutuyorum : 
Kapsam 
MADDE 2. — Gerçek ve tüzelkişilerin zilyed bu

lundukları taşınmaz mallarla, kamu idareleri, kamu 
kurumları ve kuruluşlarına ait veya bunlar tarafın
dan idare olunan veya Devletin hüküm ve tasarrufu 
altında bulunan ve menfaati umuma ait olan taşın
maz mallara yapılan tecavüz ve müdahaleler bu Ka
nuna göre önlenir. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili bir önerge var; 
okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa; 
Görüşülmekte olan Tasarının «Kapsam» başlıklı 

2 nci maddesinin başına, «Bu Kanun» kelimesinin 
konulmasını ve maddenin sonunun da «Müdahalele
rinin önlenmesini kapsar» şeklinde düzenlenmesini 
arz ederiz. 

Necip BİLGE Akif ERG1NAY 
BAŞKAN — Açıklamak için Sayın Bilge'ye söz 

veriyorum. 
Buyurunuz Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan; şimdiye kadar-

ki kanunlarda «Amaç» ve «kapsam» kelimesi kulla
nılmaktadır. Kapsam maddesinde de şu şu şu şu hu
susları kapsar denilmektedir. Halbuki burada «Müda
haleler bu Kanuna göre önlenir» şeklinde madde so
nuçlanmaktadır. Maddenin kenar başlığı olan «Kap
sam» kavramına uygun bir düzenleme değildir. Bu
nu uygun hale getirmek için maddenin baş tarafına 
«Bu Kanun, gerçek ve tüzelkişilerin vesairenin malla
rına yapılan tecavüz ve müdahalelerin önlenmesini 

kapsar» sökünde bitirmek suretiyle maddenin bütü
nünü başlığa uygun bir şekilde ifade etmeyi düşün
dük ve bu önergeyi vermiş öldük. 

Kabulünü Yüksek Kurulun tasvibine arz ederiz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon, katılıyor musunuz? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Efen
dim; önergeye katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkan müsaade eder 

misiniz? 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
FUAT AZGUR — «Müdahaleleri kapsar» değil 

«Müdahalelerin önlenmesine ait hükümleri kapsar» 
olmalı, «önlenmesine ait hükümleri» kelimeleri yok, 
galiba Sayın Hocam söylemediler. «Müdahalelerin 
önlenmesine ilişkin hükümleri kapsar» olmalı. 

BAŞKAN — EVe't, önergenizi bu tarzda değişti
riyor musunuz? 

NECİP BİLGE — EVet efendim. 
ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkanım, müsaa

de eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Çakmakçı. 

ZEKİ ÇAKMAKÇI — Son satırda «Menfaati 
umuma ait olan» diye bir ifade var. Bunun yerine 
«Kamu yararına ait olan» ibaresinin kullanılması uy
gun olmaz mı? 

BAŞKAN — Sayın Komisyondan hem bu soru
nun cevabını soruyorum, hem önergeye, son deği
şikliğe diyeceklerini soruyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Efen
dim; son değişikliğe, önergeye iştirak ediyoruz; fa
kat arkadaşımızın ifadesine katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Gökçeer, siz katılıyor musu
nuz Önergeye? 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FİKRİ 
GÖKÇEER — Sayın Necip Bilge Hocamızın gö
rüşüne katılıyoruz. Diğer «Menfaati umuma ait 
olan» ile «Kamu yararı» farklı şeylerdir. 

BAŞKAN — önergeyi kesin oylarınıza sunuyo-
rom. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Maddeyi önerge İstikametinde oyunuza sunuyo
rum.... 

TURGUT TAN — Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Bir şey mi var efendim? Buyuru

nuz. 
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TURGUT TAN — Oylamaya geçiyorsunuz. 
BAŞKAN — Oylanma tamamlanmadı, buyuru

nuz. 
TURGUT TAN — Madde konusunda söz iste

yen var mı yok mu demediniz, direkt önergeye geç
tiniz. 

BAŞKAN — Efendim, onu maksatlı yaptım; 
çünkü umumiyetle madde üzerinde fazla söz isten
mediğini gördüğüm için lüzumsuz bir teklifte bulun
mayayım diye yaptım; fakat arzu ediyorsanız buyu
run, her şey bitmiş olmasına rağmen madde üzerin
de söz verebilirim. 

Buyurunuz. 

TURGUT TAN — Sayın Başkanım, tümü üze
rinde de elimi kaldırmıştım. 

BAŞKAN — «Tümü üzerinde» diyorsunuz; onu 
görmedim. 

Buyurun efendim, madde üzerinde söz veriyo
rum. 

TURGUT TAN — Kapsam maddesi söz konu
su olduğuna göre bu Kanunun uygulama alanı söz 
konusu demektir bir anlamda. 

Oysa geçmiş uygulamada şu tür tereddütler ol
muştur. Mesela bir yerin orman olup olmadığı ko
nusunda veya ormana tecavüz konusunda 5917'nin 
uygulaması söz konusu olup olmayacağı tartışılmış
tır; bir. 

İkincisi; mesela sözleşmesi feshedilen kapıcının 
binada oturduğu yerini terk etmemesi halinde 5917' 
nin uygulaması yapılmıştır, Danıştay uygulama ya
pılabileceğini söylemişti 5917'ye göre Yargıtay Genel 
Kurulu uygulanamayacağını söyledi. Bu konuda, 
Sayın Komisyon ve Hükümet Temsilcisi ne derler 
Kanun uygulanması konusunda tereddütleri açıklığa 
kavuşturmak bakımından söylüyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tuğ. 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Efen
dim; bu konularda kanunlara özel hükümler kon
duğunu biliyoruz. O nedenle varit olmuyor efendim, 
bu varit değildir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddeyi kabul ettiğiniz önerge istikametinde oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Görev 
MADDE 3. — Bir taşınmaz mala tecavüz ve mü

dahale edilmesi halinde taşınmaz malın bulunduğu 

merkez ilçelerde vali veya yetkili kılacağı vali yar-
dnhcısı, diğer ilçelerde ise kaymakam tarafından bu 
tecavüz ve müdahale önlenir ve taşınmaz mal yerin
de zilyedine teslim edilir. 

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

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

BAŞKAN — 4 üncü maddeyi okutuyorum?. 
Başvurma 
MADDE 4. — Bir taşınmaz mala yapılan teca

vüz ve müdahalenin önlenmesi için, yetkili makam
lara başvurmaya o taşınmaz malın zilyedi, zilyed bir
den fazla ise içlerinden herhangi biri yetkilidir. 

Kamu idareleri, kamu kurumları ve ı kuruluşları 
ile tüzelkişilerin başvuruları, taşınmaz malın ait ol
duğu kurum, kuruluş ve tüzelkişinin yetkili temsilcisi 
veya görevlisi tarafından yapılır. 

(Köye ait taşınmaz mallara yapılan tecavüz ve 
müdahalelerde, köy halkından herhangi biri de baş
vuruda bulunabilir. 

Vali ve kaymakam görev alanları içinde bulunan 
kamu idarelerine, kamu kurumlarına ve kuruluşla
rına ait veya bunlar tarafından idare olunan veya 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve men
faati umuma ait olan taşınmaz mallara, tecavüz ve 
müdahalede bulunulduğunu öğrendiklerinde, soruştur
masını doğrudan da yaptırabilirler ve sonucu karara 
bağlarlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı? 

ALÂEDD1N AKSOY — Söz istiyorum. 
'BAŞKAN — Buyurun Sayın Aksoy. 
ALÂEDD1N AKSOY — Sayın Başkanım; Ta

sarı müracaatı sadece zilyede vermiştir. Filhakika 
malik bir zilyettir; ama bazı ahvalde malik zilyet de 
olmayabilir. Acaba Komisyon «Malik veya zilyet» 
demekte bir mahzur mu görmüştür ki sadece bu mü
racaatı zilyete bırakmıştır? Bunu öğrenmek istiyo
rum. 

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

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Sayın 
Başkanım; Kanunun ruhu ve aslı; 5917 ve ondan 
evvelki Gayri Menkule Tecavüzün Define dair ka
nununun ruhu ve aslı zilyeti korumaktır burada. Biz 
mülkiyeti korumuyoruz efendim, zilyetliği koruyo
ruz. O nedenle böyle bahsedilmiştir. 

Teşekkür ederim. 
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NECİP BİLGE —. Konu ile ilgili açıklama yapa- • 
bilir miyim? I 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge, tabiî açık- I 
lama yapabilirsiniz. I 

NECİP BİLGE — Bu Kanunun adı da öyle. Zil- I 
yetliğe vaki müdahalenin meni. Mülkiyete vaki mü
dahalenin meni doğrudan doğruya genel hükümlere I 
tabidir. Eğer, malik aynı zamanda zilyet ise gayet 
tabiî bundan istifade eder; ama malik zilyet olma
yıp da bu mülkiyetten istifade ediyorsa, burada ge
nel hükümler geçerli bulunmaktadır. Bunu engelle
yen bir hüküm de yoktur. Bu itibarla «Zilyet den
mesi doğrudur. I 

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
Başvurmada süre 
MADDE 5. — Başvurmaya yetkili olanlar, teca

vüz ve müdahalenin yapıldığını öğrendikleri tarih
ten itibaren 60 gün içinde başvuruda bulunmak zo
rundadır. I 

Başvuru süresi, tecavüz ve müdahalenin gerçek- I 
leşmesinden itibaren bir yılı geçemez. I 

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve 1 
menfaati umuma ait olan taşınmaz mallara yapılan 
tecavüz ve müdahaleler de süre aranmaz. I 

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

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

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Soruşturma 
MADDE 6. — Başvuru üzerine, karar vermeye 

yetkili kişiler veya bunların görevlendireceği bir veya 
birkaç memur tarafından yerinde soruşturma yapılır. 

Yetkili kişiler soruşturmayı bizzat yaptıkları tak
dirde yanlarına yardımcı da alabilirler. I 

Bu Kanun kapsamı dışında kaldığı dilekçeden 
açıkça ve kesinlikle anlaşılan başvurular, yerinde so
ruşturma yapılmadan yazılı olarak reddedilebilir. 

Taşınmaz mal, aynı ilin ilçeleri arasında sınır an- I 
laşmazlığı bulunan bir yerde ise yetkili kaymakam- I 
lığı vali; iller arası sınır anlaşmazlığı bulunan bir yer- I 
de ise yetkili valiliği veya kaymakamlığı İçişleri Ba
kanlığı belirler. I 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Azgur. I 

Buyurun. | 
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FUAT AZGUR — Sayın Başkan, esasta demin 
Sayın Tan'ın belirtmiş olduğu husus yine önem arz 
ediyor. Şimdi, kanun kapsamı dışında kalanlar ne
lerdir?.. Danıştayın içtihatlarına göre, Kira Kanu
nuna göre fuzulî şagil yine devam etmektedir. Mü
tecaviz sayılmaktadır veya mülke tecavüzdür. Eğer 
kira mukavelesi yapılmış ise, ev sahibi ile bunlar bu 
binadan dışarıya atılmakta idiler. 

Acaba şimdi yine bu konu da bu Kanunun kap
samı içine giriyor mu girmiyor mu?.. Bu durumu açık
ça belirlerse memnun olurum. Bu konu idarî mah
kemelere ve diğer mahkemelerin tatbikatı bakımın
dan. 

BAŞKAN — Evet. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Efen
dim, Kat Mülkiyeti Kanununda da hüküm var, Kira 
Kanununda bu konuda gereken hükümler mevcut
tur bu herhalde kâfi bir açıklama. Kiracı ile şey iliş
kisi burada belirtilmiştir; yani bu Kanunun kapsamı 
içerisine girip girmemesindeki tereddüt herhalde iza
le edilmek lazım gelir bu açıklamadan sonra. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
FUAT AZGUR — Gerek Kat Mülkiyeti Ka

nununda hem de Kira Kanununun yürürlükte oldu
ğu tarihlerde Danıştay böyle içtihat ediyordu, hâlâ 
böyle içtihat ediyor. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın Kurtoğlu, buyurun. 
SERDA KURTOĞLU — Efendim, arkadaşımı

zın tereddüdünü izale için. Kat Mülkiyeti Kanununa 
bu Meclis tadilat getirdi. Kapıcılar işgal ediyorsa mü
racaat yapacak... Özel hüküm konuldu. Bu itibarla 
bu yeni tasarı kanunlaşırsa bu hükümler değil, o hü
küm tatbik edilecek, özel hüküm tatbik edilecek. O 
itibarla arkadaşımızın tereddüdüne yer yok gibi ge
liyor bana. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkanım özür dile
rim. Ben kapıcılardan bahsetmedim, ben fuzulî şagil-
lerden bahsettim. Herhalde anlaşılmadı. 

BAŞKAN — Evet efendim. Konu aydınlanmıştır. 
6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum. 
Tanıkların dinlenmsei ve karar 
MADDE 7. — Soruşturma memuru, tarafların 

tanıklarını dinledikten sonra gerekli gördüğü takdir
de tarafsız kişileri, hazine, özel idare ve belediye tem
silcilerini, köy muhtar ve ihtiyar kurulu üyelerini de 
dinleyebilir. İfadeler Ceza Muhakemeleri Usulü Ka-
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nununun 57 nci maddesindeki şekle göre yeminli ola
rak alınır. 

Soruşturma en geç 15 gün içinde tamamlanarak 
karara bağlanır. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Sayın Uy-
guner, Sayın Devrimsel. 

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

li arkadaşlarım; 
Biz bu maddenin Adalet Komisyonunda müza

keresi sırasında maddenin birinci fıkrasının ikinci 
cümlesini çıkarmıştık. Burada'Millî Savunma, içişle
ri ve Dışişleri Komisyonu Hükümet teklifini kabul 
ettiklerine göre, tekrar bu ifade Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 57 nci maddesi «şekle göre ye
minli olarak alınır» şeklindeki ifade kalmış. 

Bu gayrimenkul hukuku içerisinde mütalaa edi
lebilir ve özel hukuk alanını ilgilendirir. Burada Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanununun ne bir tatbik ye
ri vardır, ne de burada işlemesi gerekir. Bu bir zor
lama şekline girer biz bunu çıkardık. Elbette ki bu 
tahkikatı yapanlar kendi yöntemleri ile birtakım ifa
deler alacaklardı. Eğer yeminli ifade alınması gere
kiyor ise, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
hükümlerinin uygulanması lazım, özel hukuka taal
luk eden şeylerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nu hükümleri uygulanır. Burada ceza tatbikatı ile ilgili 
hükmü madde içerisine ithal etmişler. Biz bunu çıkar
mıştık Adalet Komisyonunda ve sadece «soruşturma 
en geç 15 gün içinde tamamlanarak karara bağlanır» 
fıkrası ile şeyi bağlamıştık. Yine bu Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununu bu işe karıştırmış oluyorlar. 
Ben buna karşıyım, bu cümlenin çıkmasını öneriyo
rum. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Sayın Devrimsel, buyurun efendim. 
FlKRt DEVRİMSEL — Sayın Başkanım, de

ğerli arkadaşımız Sayın Uyguner benim temas ede
ceğim konuyu ayrıntılı biçimde dile getirdiler. Haki
katen özel hukukla ilgili olan idarenin zilyetliğe te
cavüzünün önlenmesi ile ilgili bu müdahalesinde so
ruşturmayı yeminli olarak almasına hiç gerek yok. 
Ceza yargılama Usulü Kanunu mahkemeler tarafın
dan uygulanır, zabıta uyguluyor. Bir Memurin Muha-
kemat Kanununda yapılan soruşturmada yeminli ifade 
alma yetkisi var; o da sorgu yargısı yetkisi tanıdığı 

içindir. Yargıç yetkisini taşımayan, yapılan işlemlerin
de bu yetki uhdesinde bulunmayan kişilerin soruş
turma ve yeminli ifade almaları hukuk sistemimiz 
içinde yeri yoktur. Bu nedenle çıkarmalarını ben 
Komisyondan içtenlikle dilerim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Komisyonun, Hükümetin görüşünü alayım, 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN (TUĞ — Sayın 
Başkanım gerçekten biz de bu konuda tereddüde düş
müş idik fakat getirilen metinde Adalet Bakanlığının 
temsilcisi Ceza Muhakemeleri Usulü Hakkındaki Ka
nuna bunu dayandırarak böyle bir yeminin olmasını 
savunmuş ve ifade etmişti aslında bizimde görüşümüz 
gerçekten Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
264 üncü maddesindeki şekle uygun olarak yeminin 
yapılması noktasında idi. Eğer izin verirseniz biz bu 
maddeyi geri almak suretiyle hemen düzenlemek de 
mümkün olur,.eğer vakti almıyorsak efendim. 

«İfadeler Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
nun 264 üncü maddesindeki şekle göre yeminli olarak 
alınır» demek suretiyle düzeltmekle Komisyonumuz 
karara varmıştır efendim. 

BAŞKAN — «İfadeler, Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun 264 üncü maddesindeki şekle göre 
yeminli olarak alınır.» 

Bu değişiklikle maddeyi oylarınıza sunuyorum... 
EİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Devrimsel. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Yeni değişiklikle ilgüi 

olarak. 
BAŞKAN — Buyurun bir hata yapmayalım. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Uyguner'in söy

lediği gibi, ben bu yeni getirilen teklife de karşı oluşu
mu belirtmek istiyorum. Yapılan işlem yargısal bir 
işlem değildir sonucu itibariyle, idarî bir işlemdir. 
Sonucu itibariyle de idarî olan bir işlemin geniş hukuk 
sistemimize ters düşmektedir. Yani sunî bir şey so
kuluyor hukuk sistemimize; hiç gerek yok. Sayın Ko
misyonumuzun ısrar etmemesi yerinde olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Devrimsel, Sayın Komisyon 
esasen ben bu sırada bir ara vereceğim. Bu itibarla 
maddeyi biraz bu verdiğim arada tekrar konuyu in
celeyerek maddeyi düzenlerseniz tekrar Birleşimi açtı
ğımda verirsiniz, ona göre karara bağlarız. 

Değerli üyeler, Birleşime yarım saat ara veri
yorum. 

Kapanma Saati : 16.20 

270 — 



Danışma Meclisi B : 158 7 . 9 . 1983 O : 3 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 16.5a 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KİTAPÇIG1L 
KÂTİP ÜYELER : M. Talât SARAÇOĞLU, Erdoğan BAYIK 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 158 inci Birleşimimi
zin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

Görüşmekte olduğumuz Tasarının 7 nci maddesi 
ile ilgili Komisyonun düzenlemesini vermelerini rica 
ediyorum. 

MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Sayın 
Başkanım, yeminle ilgili maddede Komisyonumuz şu 
karara varmıştır Adalet Komisyonunun getirdiği 
metne uyuyoruz efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonunun getirdiği 
maddeyi okutuyorum 

Tanıtların dinlenmesi ve karar 
MADDE 7. — Soruşturma memuru, tarafların ta

nıklarını dinledikten sonra gerekli gördüğü takdirde 
tarafsız kişileri, Hazine, Özel İdare ve Belediye tem
silcilerini, köy muhtar ve ihtiyar kurulu üyelerini de 
dinleyebilir. 

Soruşturma en geç 15 gün içinde tamamlanarak 
karara bağlanır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum 
Kararların kesinliği 
MADDE 8. — Bu Kanuna göre verilen kararlar 

kesindir. Taşınmaz mal üzerinde üstün sayılabilecek 
bir hakkı olduğunu iddia edenlerin mahkemeye baş
vurması gerektiği kararda belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Buyurun Sayın Tan. Sayın Hazer size de bila-
hara söz vereceğim efendim. 

TURGUT TAN — Sayın Başkanım, Danışma 
Meclisinin değerli üyeleri; 

Bu hüküm, eskiden de var olan bir hükümdü, yani 
«Bu Kanuna göre verilen kararlar kesindir» hükmü; 
fakat bu kesinliğin ne anlama geldiği bizim hukuku
muzda çok tartışılmıştır «Bu, yargı yolunu mu ka
patmaktadır, yoksa başka bir idarî işleme gerek kal
maksızın kesin uygulanabilir bir idarî işlemi mi an
latmak istemektedir?» şeklinde tartışılmıştır ve özel

likle 1963'lerden sonra Danıştaya bu 5917 sayılı Ya
saya göre verilen idarî kararlara karşı davalar açıl
mış ve idarî yargı yeri de buna bakmaya başlamış
tır. Binaenaleyh, «Yargı yolunun kapatıldığı» şeklinde 
bir kesinlik yorumu ortadan kalkmıştır. 

Yargı yoluna başvurmayı engelleyen bir kesinlik 
söz konusu olmadığına göre, geriye kalıyor idarenin 
içinde bunun tartışılması, düzeltilmesi meselesi. Onu 
da belki iki açıdan düşünmek gerekir 

Birincisi, 5917 sayılı Yasaya göre karar vermiş 
olan mülkî idare amirinin, bu kararını daha sonra 
değiştirip değiştiremeyeceği meselesi; ikincisi de, bu 
karara karşı ilgilisinin kararın değiştirilmesi için üst 
makama başvurma imkâmmn bulunup bulunmadığı 
şeklindedir. 

Tabiî aslında Tasarının 8 inci madde ile 14 üncü 
maddesi birbiriyle yakından ilgili. Bana kalırsa bu 
maddeye gerek de yok. Eğer, «Gerek var» deniliyor
sa, bu haliyle gerek yok. Binaenaleyh, «Gerek var» 
denildiği takdirde bu maddenin açık biçimde for
müle edilmesi lazım; yani bu idarî kesinlikle, ki idarî 
kesinlik olduğu anlaşılmaktadır; çünkü 14 üncü mad
deye baktığımızda : «Bu Kanuna göre verilmiş ka
rarlar üzerine idarî yargıya başvurmalarda yürütme
nin durdurulması kararı verilemez.» Yani, «Bu karar
lara karşı idarî yargı yerine iptal davası açılabilir.» 
Bunun anlamı budur. Demek ki idarenin içindeki bir 
kesinlik kastediliyor. Dolaylı yoldan anladığımız bu, 
açık olmadığına göre. 

Şimdi burada karşımıza bir nokta çıkıyor: 5917 sa
yılı Yasaya göre mülkî idare amiri karar vermiş; fa
kat daha sonra verdiği kararın ciddî bir sakatlık taşı
dığını fark etmiş, bir yanlışlık yaptığını fark etmiş. 
Şimdi bu yanlışlığı fark eden idare amirine biz, «Hayır 
efendim, sen kararını verdin, bu kararlar bu Kanuna 
göre kesindir, bunu artık değiştiremezsin» mi diye
ceğiz?. Nitekim, Danıştayın bir kararından t size bir 
parça okumak isterim; diyor ki: «Kanun koyucu men 
kararı veren idarî makamlara kararlarını geri almak, 
değiştirmek yetkisini tanmamıştır.» Danıştayın böyle 
kararı da var; fakat bir başka türlü kararı da var. 
İdare amirlerinin yaptıkları ikinci bir inceleme sonucu, 
5917'ye göre verdiği ilk kararlarını iptal edip yeni 
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karar vermeleri halinde, bu görevi kötüye kullanma 
olarak nitelenmiş. Mesele Danıştay ikinci Dairesine 
gelmiş. İkinci Daire, «idare amirinin yaptığı ikinci 
soruşturma ile öğrendiği hatayı düzeltebileceğini ve 
maksatlı olarak yapılmadığı takdirde bunun suç sa-
yılmayacğını» karara bağlamış. 

Şimdi demek ki, bu konuda bir ciddî tereddüt 
var. Yani yargı organının, aynı mahkemenin daireleri 
arasında. O halde bunun açıklığa kavuşturulması lazım
dır. 

Hiyerarşik başvuru yolunu kabul etmek mümkün^ 
dür kanımca; ama bu kararı vermiş olan makam eğer 
daha sonra ciddî bir hata tespit etmişse, bu hatasında 
da ısrar etmesinin kabul etmesi mümkün değildir sanı
yorum. 

Şimdi bir diğer nokta var. Tabiî bu hangi formül 
kabul edilecekse ona göre bu maddenin yeniden yazıl
ması gerektiği görüşündeyim. Bunun önemi şuradadır: 
Eğer bu madde açıkça yazılıp, kararı veren idarî maka
mın üst makamına başvurma yolu kapatılacakça, idarî 
başvuru yolu kapatılacaksa, bu çok önemli. Bu neden 
önemli? Sonra, Danıştaya açılacak, idarî yargı yerine 
açılacak idarî dava açısından önemli. Çünkü idarî da
vanın açılmasında sürenin hesaplanması problemi or
taya çıkıyor. 

Bakın yeni çıkan idarî Yargılama Usulü Kanunu
nun 11 inci maddesinde deniliyor ki, «ilgililer ta
rafından idarî dava açılmadan önce, idarî işlemin kal
dırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir 
işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa iş
lemi yapmış olan makamdır, idarî dava açma süresi 
içinde istenebilir. 

Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idarî dava 
açma süresini durdurur.» 

Şimdi, eğer kesinliğini, idarî işlemin kesinliğini üst 
idarî makama başvurma yolunun kapatılması şeklinde 
anlıyorsak, o takdirde biz bunu yazmak zorundayız. 
Yazmazsak, bir kimse bu karara karşı üst makama karşı 
başvurduğu zaman, 11 inci maddeye göre bu dava 
açma süresinin başvuru tarihinde kesilmesi gerekir. 
Ondan sonra üst makamın cevabı geldikten sonra 
idarî dava açma süresinin kaldığı yerden işlemeye 
başlaması gerekir. 

Bu açıdan önem taşımaktadır. Eğer üst makama 
başvuru yolunu kapatıyorsanız 11 inci madde uygu
lanmayacak demektir. 

Bütün bu sorunların açıklığa kavuşturulması lazım; 
çünkü, demin söylediğim birtakım pratik sorunlarla 
uygulamada karşılaşılması mümkündür ve uygulama
daki sorunları çözüyoruz düşüncesiyle bu Tasarı bu-

. raya geldiğine ve biz de görüştüğümüze göre, bildi-
I ğimiz bazı sorunları görmezlikten gelip çözmemiş hal-
I de bırakırız endişesindeyiz. 
I Bu hususları saygılarımla arz ederim. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
I Sayın Hazer, buyurunuz efendim. 

I MEHMET HAZER — Sayın Başkan, Sayın Tan'ın 
I temas ettiği nokta üzerinde tekrar durmak mecbu-
I niyetindeyim. Şu bakımdan efendim; bu kararlar ke-
I sindir hükmü, aslında kesin olan idarî bir tasarruf-
I tur bu. Her idarî tasarrufun kesin olması halinde idarî 
I yargı mercilerine müracaat edilir. Kesin olmayan 
I idarî kararlar hakkında yargı merciine müracaat 
I edilmez. 
I Böyle olunca, bunu şöyle düzeltmek lazımdır: Bu 
I karar kesindir şeyini kaldırmak icap ediyor. Tatbikat da 

şimdiye kadar yerleşmiş içtihat da böyledir. Bu karar 
I aleyhine ancak adlî mercilere müracaat edileceği tar-
I zında bir düzenleme yapmak lazımdır, idarî kararların 
I vasfında, aslında kararı veren makamın tashih et

mesi de vardır. Ayrıca hüküm tesis etmek,' genel hu-
I kuk kurallarını yeniden karıştırmaktan başka bir so-
I nuç vermez. 
I Arz etmek istediğim budur. Bu karar kesindir de

meye lüzum yoktur; bu karar aleyhinde ancak adlî 
I mercilere müracaat edilir demek, üst makamların bir 
I daha bu kararı tetkik etmeyeceğini ifade etmeye ye-
I ter. Yani ilçenin, kaymakamın verdiği kararı vali 
I tetkik edemeyecektir; edemiyor da. Yalnız adlî kaza 
I merciine gidebilir. 
I Bunu bu şekilde düzenlemek lazımdır. Aksi tak-
I dirde ihtilaflar çoğalır. Kesin olan her karara da 
I açık olan yargı mercii yolu kapanmış olur. 
I Teşekkür ederim. 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Hazer. 
I Sayın Kurtoğlu, buyurunuz efendim. 

SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, kıymetli 
I arkadaşlar; 
I Eğer 8 inci madde üzerinde tartışmalar bu mecra-
I ya girmeseydi, bu konuşmaların yapılacak olduğu yer 

Tasarının tümü üzerindeki konuşma olmak lazım ge-
I lirdi kanaatindeyim. 
I Yani bu sözümle şunu anlatmak istiyorum ki, me-
I seleye işin başından başlamak lazım. Bu Kanun, 
I fiilî zilyedliği olduğu gibi muhafazaya matuf bir ida

rî inzibat kanunudur. Zilyedliğin haklıhğıyla ve hak-
sızlığıyla ilgisi yoktur, bildiğiniz gibi. Yani idare, hu-
zur-u ammeyi tesis için zilyedliğe vaki müdahale var-

I sa, bu müdahaleden doğan çatışmayı olduğu hal üze-
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re bırakmayı esas edinmiştir. Üstün hak iddiasında 
olduğunu idda eden taraf mahkemeye gider. 

Şimdi, üstün hakkın tetkik edileceği yer ile buna 
takaddüm eden idarenin yaptığı muameleyi birbiri
ne karıştırmamak lazım, idarî muamelenin kesinliği 
demek, üst idarî yola gitme imkânının bulunmaması 
demektir. Yani kaymakamın verdiği bir karar aley
hine valiye itiraz kabilse, kaymakamın verdiği karar 
kesin değildir. Çünkü itirazı kabil karardır; ama şu 
Tasarıya göre verilecek olan bir karar aleyhine, kay
makamın verdiği karar aleyhine valiye gidemezsiniz. 
Vali karar vermişse, bu kararı verenin üst makamı 
olan bakanlığa gidemezsiniz; çünkü kaymakamın ken
di ölçüsünde, valinin kendi ölçüsünde verdiği karar
lar kesindir; ama idarî kararın kesinliği demek; ya
ni hiyerarşik yolun kapalı bulunması demek, idarî 
karar aleyhine idarî yargı yolunun kapalı olması 
demek değildir. 

Şimdi, bu noktalarda zihinlerde bir teşevvüş var 
kanaatimce. İdarî kazaî yolun kapalı olmaması de
meyi, üstün hak iddiasının tetkik edileceği makamla 
karıştırmamak lazımdır, idare, inzibatı tesis eden 
kararı verdiği anda vazifesini bitirmiştir. Üstün hak 
iddiasında olan taraf, idarî kararla alakalı olmaya
rak müstakilen sulh mahkemesine gitme yolunu elde 
eder. Bu yol idarî karar aleyhine açılmış bir yol de
ğildir; bu kendi başına müstakil bir yoldur ve mes
nedi de zilyedliğin haklılığı iddiasıdır. 

işte bu noktada teşevvüş ettiği için, zihinlerde ka
rıştığı içindir ki, «idarî karar kesin midir, değil mi
dir, itirazı kabil midir, değil midir ve idarî kaza yo
luna gidilir mi, gidilmez mi?» diye karışıklıklar olu
yor. 

Şimdi emrederseniz hulasa edeyim. Durum şu : İn
zibatî olarak idarî makam vali de olsa, kaymakam 
da olsa verdiği karar kesindir. Bu karar aleyhine 
itirazen üst idarî mercie gidilemez. 

Bu yolun kapalı olması demek, verilen idarî ka
rar aleyhine yargı yolunun kapalı olması demek de
ğildir. 

Nasıl olacak da yargı yolu açık olacak? Şöyle ola
cak : Eğer idarî mekanizmanın işleyişinde maksat, 
gaye, salahiyet, usul yönünden hatalar yapılmışsa, 
sadece bu yönden idarî kazaya gidilebilir. Yoksa, 
tesis edilen idarî kararda üstün hak iddiası varsa, 
bunu idarî yol tetkik edemez. Çünkü bunun yolu 
müstakilen mahkemedir. Mahkemedir; çünkü idare işi
ni bitirmiştir, inzibat teessüs etmiştir, inzibatın te
essüsü dışında eğer hakka dayanılan bir zilyedlik id
diasında bulunuluyorsa, o müstakil bir yargı davası 

I konusudur, kazaî yargı davası konusudur, sulh mah
kemesine dava açılacaktır, idarenin işi bitmiştir. 

Bu sulh mahkemesine müracaat idare aleyhine, 
verilen karar aleyhine vaki müracaat değildir. Müsta
kilen hakka istinat eden bir iddianın tetkikidir. 

Preker müracaat yapılabilir mi? Yani idare içeri
sinde aynı mercie gidilebilir mi? Çünkü malumuâli-
niz idarî kararların kesin olması takdirinde aynı ma
kama, «Efendim, verdiğiniz karar kesin; ama bir defa 
daha tetkik eder misiniz? Bakın, şu şu noktalarda 
hata etmişsiniz. Benim muhtelletmeyin hakkımı. Lüt
fen tetkik edin.» yolunda bir müracaat yapılabilir 
mi?.. Yapılabilir. Kanaatimce yapılabilir; bir mani 
yoktur, «idarî kararın kesinliği» demek, aynı makam 
olmak kaydıyla, üst makam olmamak kaydıyla «Bu 
kararınızı bir defa gözden geçiriniz, açık hatanız var» 
yolundaki müracatın tetkikine mani değildir. Eğer 
preker müracaat, «Nezaket müracaatı» dediğimiz mü
racaat yolunun açık olması sebebiyle vaki tetkikat-
ta idarî makam suiistimal etmişse salahiyetini, gayet 
tabiî Sayın Tan'ın okuduğu kararlarda olduğu gibi, 
vazifeyi suiistimal var mıdır, yok mudur, yetki te
cavüzü var mıdır, yok mudur gibi meseleler gayet 
tabiî sözkonusu olacaktır idarî kazanın önünde; ama 
bu demek değildir ki, idarî kararı kesinliği muvace
hesinde preker müracaat dahi yapılamaz?.. Kanaatim
ce yapılabilir. Preker müracaatı zorlayıcı bir yol ola
rak kabul edemeyiz. İdare diyebilir ki, «Yaptığınız 
nezaket müracaatını kabul etmiyorum. Verdiğim ka
rar kesindir, dönemem. Eğer üstün hak iddiasınday
sanız gidin sulh mahkemesine, eğer idarî kararın şe
kil, maksat, gaye vesair unsurları bakımından hatalı 

I olduğu kanaatindeyseniz gidin idarî kaza müracaa
tına» diyecektir ve elini çekecektir. 

Binaenaleyh, şu izahatımın ışığı altında kanaatı-
mızca 8 inci maddenin düzenlenmesi tamamen doğru
dur. Tashihi yoluna gidilirse düzen, şekil, maksat ve 
Kanunun bütünlüğü bozulacaktır ve teessüs eden iç
tihatların ışığı altında verilen izahat sadece o içti
hattan çıkması müncer olan maddî hadisenin özelliği 
itibariyledir. 

Arz ederim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Evet Sayın Tuğ. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYTIN TUĞ — Sayın 
Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Evvela Sayın Kurtoğlu arkadaşımıza teşekkür edi-
1 yoruz. Bizim söylemek istediğimiz ve anlatmaya ça-
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lışacağımız kesinlik kavramını, idarenin kesin işlemle
rinden anladığımız ve çıkardığımız tefsiri derin hukuk 
bilgisiyle gayet güzel ifade ettiler. 

Aslında Sayın Tan arkadaşımıza da teşekkür edi
yoruz; çünkü kendi uğraşı sahası içerisine giren ida
renin kesin işlemleri ve 5917 sayılı Kanunun uygula
ması hakkındaki incelemesinde de kesinlik anlamını 
kendi anlayışı açısından izahta bulunmuşlar ve bura
da da, bir önergeleri olmamakla beraber bazı açık
lamalarda bulunmuşlardır; fakat yine kendi inceleme
lerinden şunu gördük ve anladık ki, Anayasa Mahke
mesinin kesinlik kavramıyla Danıştayın 12 nci Dai
resinin kesinlik kavramı ve diğer birtakım yargı yol
larının kesinlik kavramları arasında değişik ve çe
şitli görüş ayrılıkları var. Burada vaktinizi almamak 
için ben bunları uzun uzadıya izah etmek istemiyo
rum. 

Bizim görüşümüz ve kesinlikten anladığımız amaç 
şudur : Bu kararların ağırlığı ve Kanunun ruhu da
ha ziyade asayişe taalluk ettiği için, anafikir de bu 
noktada toplandığı için, idarî yoldan idarî bir işlemle 
bunların değiştirilemeyeceği ve kaldırılamayacağı nok
tasındadır. Burada fiilî zilyedin korunması esas pren
sip olarak alınmıştır. Bir zabıta kanunu niteliğinde
dir ve bu noktada mesele temerküz etmektedir. Onun 
için biraz evvel Sayın Kurtoğlu'nun izahlarına biz 
Komisyon olarak katılıyoruz. 

Yine burada şunu ilave etmek gerekiyor : Sade
ce maddî hatalar pek tabiî düzeltilebilir. Bu kesinlik 
kavramını da, Komisyonumuzun anladığı kesinlik kav
ramını da katiyetle zedelemez efendim. 

Zannediyorum ki, gerekli açıklamaları bu konuda 
verdim. Daha başka bir şeyin izahı istenirse emirleri
nize amadeyiz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuğ. 
Değerli üyeler; 
Bu maddeyle ilgili bir değişiklik önergesi var; oku

tuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Tasarının 8 inci maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ederim. 

Fuat AZGUR 
«Kararların kesinliği ve adlî yargı denetimi 
Madde 8. — Bu Kanuna göre verilen kararlar 

kesindir. Taşınmaz mal üzerinde üstün sayılabilecek 
bir hakkı olduğunu veya işlemin hukuka uygun ol
madığını iddia edenlerin mahkemeye başvurması ge
rektiği kararda belirtilir.» 
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BAŞKAN — Evet, buyurun Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, değerli ar

kadaşlarım; 
Burada benim bu önergemle getirmek istediğim 

husus şu : 
Şimdi idare makamı fiilî zilyedi korurken aldığı 

kararda üstün hak sahibi olan; yani tecrihe şayan bir 
hakkı olanın umumî mahkemeye gitmesini kararına 
yazıyor ve böylece mukaddem zilyet olan veya mül
kiyet hakkına istinat eden kişi umumî mahkemeye 
gidiyor. Ayrıca da, yine taraflardan her birisi eğer 
karardan memnun değilse idarî işlemin iptali için ida
rî yargı yerine gidiyor ve çoğu zaman idarî yargı 
yerinin vermiş olduğu kararla umumî mahkemenin 
vermiş olduğu kararlar arasında çelişki oluyor, han
gisinin uygulanacağı tereddüt yaratıyor. 

Aslında bu konuda Tasarının gerekçesinde de açık 
hüküm var. Şimdi bakıyoruz 3 üncü sayfada 8 numa
ralı bentte, biraz evvel benim arz etmiş olduğum hu
suslar aynen dile getirilmiş. Diyor ki, «Danıştaya baş
vurmalarda yürütmenin durdurulması kararı verilmesi, 
hem asayiş yönünden, hem de merciler arasında (Ya
ni mahkemeler arasında) gereksiz yetki anlaşmazlık
ları çıkması nedeniyle sakıncalar doğurmaktadır». 
Demek ki, Tasarının bizatihi kendisi dahi yargı mer
cileri arasında birtakım sürtüşmelerin meydana gel
diğini açıkça kabul ediyor. 

Diğer taraftan, esasen bizim mevzuatımıza göre 
gerek mülkiyet, gerekse zilyedlikle ilgili ihtilafların 
adlî yargı yerinde çözümlenmesi asıldır. Medenî Ka
nunumuz bunu amir bulunmaktadır. Eğer zilyedliğe 
ilişkin bir ihtilaf var ise, bu umumî mahkemelere 
götürülür ve orada halledilir. Yine mülkiyet de aynı 
şekilde umumî mahkemelerde çözüme kavuşturulur. 

Ayrıca, bizim Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nunumuz 101 inci maddeden 113 üncü maddeye kadar 
ihtiyatî tedbir kurumunu düzenlemiştir. Buna göre 
de, eğer bir kişinin gayrimenkulüne tecavüz vaki 
olmuş ise ilgili hemen en yakın adlî yargı yerine gi
der, gereken teminatı yatırır ve tecavüzün defini is
teyebilir; ancak 10 gün zarfında dava açması şart
tır. 

O itibarla, bu zilyetlikle tecavüzün defiyle ilgili 
müesseselerin umumî mahkemelerde çözümlenmesi 
hukukumuza yabancı değildir aslında. Burada dene
bilir ki, «işin içinde bir idarî işlem vardır ve bizim 
yargısal sistemimize göre de idarî işlemler yetki, şe
kil, sebep, konu, maksat bakımlarından adlî yargı 
yerinde değil de, idarî yargı yerinde denetlenmesi 
gereken tasarruflardandır. O itibarla, bizdeki yargı-
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lama sistemine aykırı bir şekilde bir idarî işlemin ad
lî yargı yerinde denetlenmesi doğru olmaz...» Bu bir 
görüştür, bu görüş ileri sürülebilir; ancak buna kar
şı hemen şöyle cevap vermek de mümkündür : Bizde 
bu sisteme istisnalar pek çoktur. Mesela nüfus ida
resinin tesis ettiği bütün işlemler idarîdir; ama bu 
idarî işlem aleyhine idarî yargı yerine değil de adlî 
yargı yerine gidilir. Keza tapu işlemleri idarenin tesis 
ettiği işlemlerdir. Buna rağmen tapu işlemleri aley
hine yine umumî mahkemeye gidilir; çünkü özel 
kanununda hüküm vardır. Yani kanun koyucu bir ida
rî işlemin gerektiği zaman adlî yargı yerinde denet
lenmesine pekâlâ cevaz verebilir, bu hususta hüküm 
getirebilir. Buna işin mahiyeti bakımından da bence 
zaruret vardır. Türkiye'de onbinlerce köy vardır. Her 
birisinde çeşitli zamanlarda çeşitli hallerde gayri-
menkullere tecavüzler olmaktadır. Bütün bu tecavüz
lerin tümünün birden Danıştayda çözümlenmesi son 
derece güçlükler yaratmaktadır. Mahalline gitmek he
men hemen imkânsızdır. O itibarla mahallî mahkeme
ler bu konuda daha süratle, daha çabuk ve yerinde 
gerektiği takdirde inceleme yapmak suretiyle mese
leyi çözüme kavuşturabilir, diye düşünüyorum. O mak
satla önergemi arz ettim. 

Saygılar sunarım. 

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

üye?.. Aleyhinde buyurun Sayın Tan. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Sayın Azgur'un önergesine şu bakımdan katılmak 

mümkün değil : 
Açıklamalarında söyledikleri gibi, gerçekten bi

zim sistemimizde; yani adlî ve idarî yargı ayırımına 
sahip olan hukuk sistemimizde bazı özel hukuk ko
nularının idarî yargı yerinde veyahutta tersi bazı 
idarî hukuk konularının adlî yargı mercilerince de
netlendiği doğrudur; ama bunlar istisnadır, çok de
ğildir. Bu istisnaları çoğaltmamak gerekir. Birinci 
olarak prensip açısından söylenebilecek nokta budur. 

İkincisi; esasa gelince : Sayın Kurtoğlu konuş
malarında belirttiler. Burada, denetleme sırasında de
netlenen tiki ayrı husus vardır. Biri, üstün hak iddia
sında olan kimsenin açtığı dava dolayısıyla bu hak
kın varlığının denetlenmesi ki, adlî yargı yerinde ol
maktadır. İkincisi; bizatihi 5917 sayılı Yasaya göre 
idare amirinin vermiş olduğu kararın denetlenmesi 
ki, o son derece sınırlı bir denetimdir aslında. İşle
min belli unsurları açısından yapılan bir denetimdir 
ki, çoğu yetki, şekil, maksat unsurları açısından sı

nırlı bir denetimdir. Binaenaleyh, bu denetimin idarî 
yargı yerlerinde yapılmasının bir sakıncası bulunma
maktadır. Dolayısıyla, bu konuyu alıp tümüyle adlî 
yargı sistemi içerisine sokmanın gereği olduğu kanı
sında değilim. Bu bakımdan önergenin aleyhindeyim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Sayın 
Başkanım; değerli Tan arkadaşımızın izahlarından 
sonra bizim daha fazla bir açıklama yapmamız gerek
miyor kanısındayım. O nedenle, biz bu önergeye iş
tirak edemiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Gökçeer. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FİKRİ 

GÖKÇEER — Önergeye katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergenin dikkate alınmasını oyla

rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Maddeyi Komisyondan... 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, bir soru sorabi

lir miyim? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

TURGUT TAN — Sayın Başkanım; Komisyon 
Sözcüsü açıklamalarında, işlemi yapan adlî ve idarî 
makamın bu işlemi değiştirebileceğini kabul ettikleri
ni belirttiler. Yani, kesin değil, böyle yorumladıkları
nı söylediler. Aslında, maddenin çok açık olduğunu 
söylemeleriyle bu şekilde yorum yapmış olmaları bir 
çelişki teşkil etmekte. O ayrı konu. Maddeyi başka 
şekilde yorumlayacaklar da çıkabilir. Nitekim çık
mıştır da. Dediler ki, «İdarî makamın kendi işlemini 
düzeltmesi maddî hatalarla sınırlıdır.» Eğer yanlış 
anlamadımsa. Bu «maddî hata» deyimi (Çünkü uygu
lamada da çok sık ortaya çıkacak) neyi anlatmakta
dır?.. Mesela bir örnek vermek isterim 

Hatay İline bağlı iki ilçe arasında bir taşınmazın 
zilyeti başvurmuş bir ilçenin kaymakamına; fakat 
kaymakam tereddüte düşmüş; kendi ilçesinin sınırları 
içinde taşınmaz, bir komşu ilçenin sınırları içine gir
me ihtimali de var ve valiliğe yazmıştır, «Bu taşın
maz hangi ilçenin sınırları içerisinde?...» Valilik ce
vap vermiştir; «Biz, hangi ilçenin sınırları içerisinde 
olduğunu tespit edemedik.» diye onun üzerine, bi
rinci ilçe kaymakamlığı sorunu çözüme bağlamıştır. 

Şimdi, böyle bir durumu düşünelim : Valilik ceva
bının gecikmesi karşısında birinci ilçe kaymakamı 

275 — 



Danışına Meclisi B : 158 

sorunu çözümlemişse, sonradan da kendisine, o kom
şu ilçe sınırları içerisinde bulunduğuna dair bir yazı 
gelmişse, bu bir maddî hata olarak değrlendirilip, 
değiştirilebilecek midir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Sayın Komisyon?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Sayın 
Başkanım; Sayın Tan'la bu konuda aynı görüşü pay
laşamıyoruz. Bu meselede aynı makamdan görüş is
tenmiyor. Bir çelişki olduğu noktasında değiliz; fa
kat daha detaylı bir bilgiyi kendilerine sunabilmek 
için Hükümet Sözcüsünden rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuğ. 
Buyurun Sayın Gökçeer. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FİKRİ 

GÖKÇEER — Sayın Başkanım; biz maddî hatayı; 
mesela kararda, «Hasan» yerine «Hüseyin» yazılmış
tır. Hudutları tahkik evrakında bellidir, şarken, gar-
ben belli hudutlardır; fakat karara geçerken daktilo 
eden memur yanlış hudut yazmıştır veyahut mesaha
sında bir sıfır unutmuştur; yani büyüklüğünde bir sı
fır unutmuştur. Biz maddî hatalardan bunu anlıyoruz. 
Bugüne kadar 5917 sayılı Kanunun uygulanmasında 
bu maddî hataları her zaman mülkî idare amiri dü
zeltir. 

Sayın Tan ilçe hudutları arasındaki bir ihtilaf ko
nusuna temas buyurdu. Zaten il'de ihtilaf yoksa ilçe 
hudutları o ilde yoktur, ihtilaf, içişleri Bakanlığı İl
ler idaresi Genel Müdürlüğünce çözümlenir ve ortak 
kararla yayınlanır. Yayınlanmamış bir yer varsa; ge
nellikle bu ihtilafların çoğu buradan doğmaktadır, 
eğer bir kaymakam usulüne göre bir tahkikat yapmış 
ve men kararı vermişse, bu başka ilçede de olsa bu
nun tekrar öbür ilçe kaymakamınca aynı yer hakkın
da karar verilmesi veya eski kaymakamın, «Hayır, 
benim ilçemde değil, bu kararı kaldırın» demeye de 
yetkisi yoktur efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çökçeer. 
Sayın üyeler, maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

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

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Tebligat 
MADDE 9. — Soruşturmanın yapılacağı ve ka

rarın yerine getirileceği yer, tarih ve saat taraflara 
tebliğ edilir. Şikâyetçinin, varsa kanunî vekilinin ve
ya dilekçesinde ismini belirttiği temsilcisinin; başvuru, 
4 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre yapılmış ise 
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köy muhtarı veya ihtiyar meclisi üyelerinden biri
nin: soruşturma yapılması ve kararın yerine getiril
mesi sırasında taşınmaz malın başında bulunması zo
runludur. Mütecavize tebligat yapılamaması halinde 
soruşturmanın yapılacağı veya kararın yerine getirile
ceği yer, tarih ve saat, 3 gün önceden alışılmış usul
lerle taşınmaz malın bulunduğu köy veya beldede ilan 
edilir. Mütecaviz gelmezse soruşturma ve kararın ye
rine getirilmesi yokluğunda yapılır. 

Tecavüz ve müdahalenin önlenmesi dışında kalan 
kararlar ve diğer işlemler 7201 sayılı Tebligat Kanu
nu hükümlerine göre ilgililere duyurulur. 

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

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

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Kararın uygulanması ve güvenlik kuvvetlerinin 

görevi 
MADDE 10. — Tecavüz ve müdahalenin önlen

mesi hakkındaki kararlar, karar vermeye yetkili amir 
tarafından görevlendirilecek infaz memuru tarafından 
taşınmaz malın yerinde ve o andaki durumu ile zil
yedine, tüzelkişiliğe veya kamu idareleri, kamu ku
rumları ve kuruluşlarına teslim edilmesi suretiyle ye
rine getirilir. 

Karar gereğinin, kararın infaz memuruna geldiği 
tarihten itibaren en geç 10 gün içinde yerine getiril
mesi zorunludur. 

Karar vermeye yetkili makamın gerekli göreceği 
durumlarda, infaz memuruna teknik yönden yardımcı 
olmak üzere yeteri kadar memur görevlendirilebilir. 

Mahallin en büyük mülkî idare amirinin yazılı 
emri ile güvenlik kuvvetlerince gerek soruşturma, ge
rekse kararın yerine getirilmesi sırasında mahallinde, 
gerekli önlemler alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkan, soru. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım; bu Kanun 

Tasarısından amaç, daha evvel de Komisyonumuzun 
Sayın Sözcüsünün belirttiği gibi, bozulan kamu dü
zenini süratle iade etmek ve taşınmaz mal zilyetliğine 
yapılan tecavüz ve müdahaleden dolayı hemen asayi
şi sağlayabilmektir. 

Şimdi burada bakıyoruz, infaz memuruna aşağı 
yukarı 10 gün gibi bir süre veriliyor. Bu, bozulan ka
mu düzenini süratle düzeltmek deyimi ile de bağdaş-
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mıyor. Acaba, daha kısa bir sürede düzenin sağlan- « 
ması istenemez mi? 5 gün gibi mesela?.. 

Bir de son fıkrada «Mahallin en büyük mülkî 
idare amirinin yazılı emri ile...» deniyor. Zannede
rim «Mülkî idare» deyimi aynı mahiyettedir. Ayrıca 
«İdarî» kelimesini kullanmaya gerek var mıdır? Onu 
soracaktım. 

BAŞKAN — Teşekkür, ederim Sayın Azgur. 
Buyurun Sayın Tuğ. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Efen
dim; Sayın Azgur'a teşekkür ediyoruz. Burada en 
fazla 10 gün dikkate alınmıştır. Pek tabiî mahallî yer
lerde bu büyük bir zaman değildir. Daha evvel teb
ligat yapılacak, taraflara bildirilecek, getirilecek, gö
türülecek... Yani, bu zaman kanaatimize göre uy^ 
gun bir zamandır. Azamisidir bunun; ama bir günde 
olabilir, iki günde olabilir, beş günde olabilir. Bu 
nedenle iştirak edemiyoruz efendim, 

İkinci olarak : «İdare» tabirinin geçmesini, anla
yabildiğim kadarıyla «Mülkî amir» diyorlar. Bu müm
kündür; pek fark görmüyoruz. Yani, ona iştirak ede
biliyoruz efendim. Aradaki «idare» kelimesinin kaldı
rılmasına katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu küçük değişiklik
le maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
Taşınmaz mal üzerindeki ekim, tesis ve değişik

likler 
MADDE 11. — Tecavüz ve müdahalesi Önlenen 

kişi, taşınmaz mal üzerinde vücuda getirdiği her türlü 
ekim, tesis ve değişikliklerden dolayı ancak genel hü
kümler dairesinde mahkemeye başvurabilir. 

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

11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
Gecikmelerin üst makama bildirilmesi 
MADDE 12. — 7 nci maddenin ikinci fıkrasında 

belirlenen 15 günlük süre içinde karar verilemezse 
veya verilen karar süresi içinde uygulanamazsa du
rum, nedenleri ile birlikte üst makama bildirilir. 

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

12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
İkinci ve daha sonraki tecavüzler 
MADDE 13. — Taşınmaz mala aynı mütecaviz 

tarafından ikinci kez veya onun yararına başkaları ta
rafından bilerek ilk kez tecavüz ve müdahalelerle il
gili başvurularda da birinci başvuruda olduğu gibi so
ruşturma yapılır ve sonucu karara bağlanır. 

Tecavüz ve müdahale varsa 10 uncu madde hü
kümlerine göre karar uygulanır, her iki kararla ilgili 
dosya, karar vermeye yetkili makamlarca, 16 nci 
maddeye göre işlem yapılmak üzere adlî mercilere 
gönderilir. 

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

13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yürütmenin durdurulması 
MADDE 14. — Bu Kanuna göre verilmiş karar

lar üzerine idarî yargıda başvurmalarda yürütmenin 
durdurulması kararı verilemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Buyurun Sayın Tan. 

TURGUT TAN — Sayın Başkanım, Danışma 
Meclisinin değerli üyeleri; 

Bundan önceki 8 inci madde üzerinde yaptığım 
konuşmada da belirttiğim gibi, bu maddenin yeri bu
rada çok uygun değil kanısındayım. Kesinlik madde
siyle beraber veya onun hemen arkasından bu konu
nun düzenlenmesi daha mantıkî bir sıra izlenmesi 
açısından yararlı olurdu. Çünkü, '8 inci madde, «Bu 
Kanuna göre verilen kararlar kesindir.» diyor. Bu
nun hemen arkasından, bu kesin kararlara karşı yar
gı yolunun düzenlenmesi gelirdi mantıkî olarak, Oysa, 
üstün hak iddiasında olanların adlî yargı yerine gi
debilecekleri düzenlenmiş. Peki, bu işleme karşı ne
reye gidilecek?.. Bu söylenmeden, aynı maddenin içe
risinde adlî yargıya gidilecek konu düzenlenmiş. 
Onun için bu yer bakımından böyle bir düşüncem 
var, bunu arz ediyorum. Belki Komisyon düzenle
meyi yaparken dikkate alabilir. 

İkincisi; yürütmenin durdurulması müessesesine 
getirilen kısıtlama. Yeni İdarî Yargılama Usulü Ka
nununda esasen eskiye göre yürütmenin durdurul
ması müessesesi daha sıkı kayıtlara bağlanmıştır. İda
rî Yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesinde, 
«Danıştay veya idarî mahkemeler, idarî işlemin uy
gulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zarar
ların doğması ve idarî işlemin açıkça hukuka aykırı 
olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, 
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gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına ka- < 
rar verebilir.» diyor. Yani, yürütmenin durdurulma
sı kararını verecek idarî yıargı yerini sıkı kayıtlarla 
zaten çerçevelemiş İdarî Yargılama Usulü (Kanunu. 

Kaldı ki, eğer yanılmıyorsam (Tabiî burada uy
gulayıcı arkadaşlarımız da vardır) bu 5917 sayılı Ka
nun konusunda idarî yargı yeri, geçmişte yürütme
nin durdurulması kararı vermekte böyle pek bonkör 
davranmamıştır; o da, durumun nezaketini dikkate 
alarak bu konuyu öyle değerlendirmiştir. 

Binaenaleyh, Anayasanın verdiği, «(Yürütmenin 
durdurulması Kararına sınır getirilebileceği» yolun
daki genel ilkeyi mümkün olduğu kadar sınırlı ve ger
çekten gerekli hallerle sınırlı olarak anlamamızda ya
rar vardır. 

Binaenaleyh, bu açıdan değerlendirdiğimde şah
sen ben burada çok fazla gerek görmüyorum bu sı
nırlandırmaya. İBunu arz etmek için söz aldım. Öner
gem yoktur. 

Teşekkür ©derim. 
BAŞÎKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan; ben de 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — (Buyurun Sayın Kurtoğlu. 
SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, kıymet

li arkadaşlar; 
Bu Tasarı vesilesiyle sık sık huzurunuza geliyor-

sam, bunun bir hikmeti olmak lazım gelir. Çünkü, 
konu bir taraftan medenî hukuk ilişkilerini düzenle
mektedir, bir taraftan idarî ilişkiyi, idarî sükûneti 
düzenlemektedir. 

Sayın Tan arkadaşımızın 14 üncü [maddenin ye
rinin burası olmadığı hakkındaki beyanı ilk nazarda 
doğru gibi görünmekteyse de, onu takip eden 15 in
ci maddede ihtiyatî tedbir düzenlendiği için, mesele
nin tedbirler yönünden bir arada toplanması şıkkı, 
Tasarıyı düzenleyen Hükümet tarafından benimsen
miş ve bu benimsenme Adalet Komisyonu ve içişle
ri Komisyonları tarafından da makul görülmüştür; 
evvelemirde bunu belirtmek isterim. 

İkincisi; «İdarî yargıya başvurmalarda yürütme
nin durdurulması kararı verilemez.» yolundaki hü
küm, meselenin mahiyetini neşet etmektedir. Kanun 
vazıı diyor ki, «Ben bu Kanunun her maddesinde in
zibatı tesis etme endişesi içerisindeyim; ama inziba
tı tesis edeyim derken, idare bir hata yapmış ise, bu 
hatanın kazai murakabesinde çok rica ederim hak ih
tilafını karıştırmayın; üstün hakkı olduğunu iddia 
eden, adlî kazaya gider; ama idarî yargı, sırf idarî 
kararın idare hukuku esaslarına aykırı olarak alın-

j mış bulunması sebebiyle neticeten Kanunun amacı
nı bozacak şekilde tesis edilmiş olan kararın akıbeti
ni değiştirmesin tedbirlerle.» Maksadı budur 14 ün
cü maddenin. 

Bu itibarla, madde tamamen yerindedir ve mad
denin düzenlemedeki yeri de ;15 inci maddeden evvel 
gelmiş olması hasebiyle de yerindedir. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu; 

Komisyonun vereceği cevabı zatıâliniz veriyorsunuz; 
bu ikinci, üçüncü defadır oluyor, Komisyonun göre
vini kolaylaştırıyorsunuz; teşekkür ederim. 

İBuyurun Sayın Komisyon. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Efen
dim, teşekkür ederim. Gerçekten bugün Sayın Kurt
oğlu Komisyonumuz adına da görüşüyor, teşekkür 
ediyoruz kendisine, tizim söylemek istediklerimizi 
de buradan ifade buyuruyorlar. 

Zaten biz de aynı şeyleri söyleyecektik; fakat şu
nu belirtmekte fayda var: Anayasanın 125 inci mad
desi yargı yolunu belirtirken, onun en son fıkrasında 
«Kanun, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim, seferber
lik ve savaş halinde, ayrıca millî güvenlik, kamu dü
zeni, genel sağlık nedenleri ile yürütmenin durdurul
ması karan verilmesini sınırlayabilir.» deniyor. Sa
rih bir açıklama herhalde bu. Kamu düzeni açısın
dan meseleyi ele alırsak, her ne kadar önergesi ol
mamasına rağmen Sayın Tan'a da böylece cevap ver
miş oluyoruz efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuğ.. 
14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

15 inci maddeyi okutuyorum. 
İhtiyatî tedbir 
MADDE 15. — (Başvuru sırasında, taraflar ara

sındaki taşınmaz mal anlaşmazlığı hakkında mahke 
meçe ihtiyatî tedbir kararı verilmemiş veya anlaş
mazlık dava konusu yapılmamış ise bu Kanun hü
kümleri uygulanır. 

Bu Kanuna göre verilmiş bir önleme kararı var
ken, taraflarca taşınmaz mal anlaşmazlığına ilişkin 
dava açılmadan mahkemelerce ihtiyatî tedbir kararı 
verilemez. 

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

15 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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16 ncı maddeyi okutuyorum. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Ceza Hükümleri 

İkinci tecavüze ilişkin cezalar 

MADDE 16. — Mahkeme kararı ile kendisine 
teslim edilmeksizin aynı taşınmaz mala ikinci defa 
yapılan tecavüz ve müdahale ister tecavüzü önlenen 
kimse tarafından tekrar, ister başkaları tarafından bi
rinci mütecaviz yararına ilk defa yapılmış olsun, mü-
teoaviz iki aydan altı aya kadar hapis cezası ile ce
zalandırılır. 

Eğer bu tecavüz ve müdahale silahlı bir kişi ve
ya silahlı olmasa bile birden fazla kişi tarafından ya
pılırsa eylemleri Türk Ceza Kanununa göre daha ağır 
bîr cezayı gerektirmediği takdirde mütecavizlere bir 
yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. 

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

V6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabui 
edenler., etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum. 
Toplu işgallere ilişkin cezalar 
MADDE 17. — Taşınmaz malları aralarında 

bölüşmek veya ortaklaşa kullanmak amacıyla, on ki
şiden fazla topluluk halinde işgal etmek suretiyle te
cavüz ve müdahalede bulunanların tecavüz ve mü
dahaleleri bu Kanuna göre önlenmekle beraber, ey
lemleri Türk Ceza Kanununa göre daha ağır bir ce
zayı gerektirmediği takdirde haklarında bir yıldan üç 
yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu hareketi 
teşvik ve tahrik edenlere de aynı ceza verilir. Teker
rür halinde bu cezalar bir kat artırılarak hükmolu
nur. 

Bu tecavüz ve müdahalenin zor ve şiddet kulla
narak veya tehdit ile veya silahlı olarak yapılması ha
linde verilecek cezalar bir kat artırılır. 

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

NECİP İBİLGE — Bir sorum var efendim. 
'BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 
'NECİP BİLGE — Efendim, burada toplu bir iş

galden söz edilmektedir; «On kişiden fazla» tabiri 
geçiyor. Demek ki, en az onbir kişi olacak; on kişi 
dahi yetişmeyecek. 

Evvela, bu husustaki kriter nedir, ölçü nedir? 
Dokuz kişi olur, sekiz kişi olursa bunu da kabul et
miyor. Normal bir rakam «On kişi» diye söylenebi

lir; ama bu, on kişiden de fazla olmasını istiyor. Aca
ba neden böyle bir rakam tespit edilmiştir? Ceza Ka
nununda bazı şsylerde «iki veya daha fazla» tabiri 
kullanılmaktadır l(Toplu suç işlenmesi vesaire ba
kımından), burada ise daha büyük bir rakama gidil
mek istenmiştir. 

Bunun ölçüsü hakkında bir bilgi rica ediyorum? 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Tuğ, buyurun. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Sayın 
Başkanım, izninizle Hükümet Temsilcisi arkadaşı
mız buna cevap versinler, 

BAŞKAN — Pekii efendim. 
'Buyurun Sayın Gökçeer. 
İÇİŞLERİ İBAIKANLIĞI TEMSİLCİSİ FİKRİ 

GÖKÇEER — Sayın Başkanım; bunun cevabı bir 
yukarıki maddenin ikinci fıkrasında vardır efendim. 
Bu on kişi meselesini tayin, tespitte; neden dokuz ki
şi tespit edilmedi, on kişidir?.. Bunun cevabını ver
mek çok zor. Biz Emniyet Genel Müdürlüğünde top
lumsal olayın ağırlığını bazı kriterlere bağlıyoruz; bu 
yeni Kanunumuzda da on kişiyi esas aldık; fakat bu 
sekiz de olabilir, oniki de... «?Bunu niye on olarak 
getirdiniz?» diye bir sual tevcih edilirse, bunun kesin 
olarak cevabını vermekte zorluk çekerim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, sağolun. 
NECİP BİLGE — «On kişi veya daha fazla» 

dense olmaz mı? 
BAŞKAN — Sayın Gökçeer, bir soru daha sordu

lar?.. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FİKRİ 

GÖKÇEER — Aşağı yukarı aynı anlama geliyor 
efendim. 

Teşekkür ederim. 
(BAŞKAN — Pekii efendim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum. 
Devlete ait taşınmazlara yapılan tecavüz 
MADDE 18. — Devletin hüküm ve tasarrufu 

altında bulunan ve menfaati umuma ait taşınmaz 
mallara tecavüz ve müdahale, bilerek ilk defa yapıl
mış olsa dahi mütecavize iki aydan iki yıla kadar 
hapis cezası ile üçbin liradan, onbeşbin liraya kadar 
ağır para cezası verilir. 

Bu tecavüz ve müdahalenin zor ve şiddet kullana
rak veya tehdit ile veya silahlı olarak yapılması ha
linde verilecek cezalar bir kat artırılır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

HALİL GELENDOST — Bir sorum var efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gelendost. 
HALİL GELENDOST — Şu hususu öğrenmek 

istiyorum: «(Devletin hüküm ve tasarrufu altında bu
lunan ve menfaati umuma ait taşınmaz mal» meya-
nma, köy hükmî şahsiyetine dahil olan mallar da da
hil midir? Bunlara vaki tecavüzlerde acaba bu mad
de hükümlerine tabi olacak mı?. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gökçeer, buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FlKlRt 

GÖKÇEER — Efendim; şimdi köylerimizin iki tür 
malı vardır. Birisi, özel mülkiyetindeki malları; biri 
de köyün umumî menfaatine ait olan orta malı me
radır. Yalnız burada, Türk Ceza Kanununun 513 ün
cü maddesinin ikinci fıkrasında bu tecavüzlere veri
lecek cezalar çözümlenmiştir. IBiz, burada yeni bir 
madde getiriyoruz; Devletin hüküm ve tasarrufu al
tında olup, özel köyün mülkiyetinde olmayan; fakat 
umumî menfaate ait yerlerde olursa bu madde uy
gulanacaktır. 

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Yetkili mahkeme 
MADDE 19. — Bu Kanuna göre, açılan ceza da

vaları Sulh Ceza Mahkemelerinde acele olarak gö
rülür. 

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

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

20 nci maddeyi okutuyorum. 
Soruşturma ve infaz giderleri 
'MADDE 20. — Soruşturma ve infaz memurları 

ile infaz memuruna teknik yönden yardımcı olarak 
görevlendirilecek memurların yevmiye ve taşıt gider
leri, başvuruda bulunanlar tarafından maliye veznesi
ne yatırılır. 

Yukarıda belirtilen görevli memurlara, göreve 
gittikleri günler için süresine ve görevin belediye sı

nırları içinde veya dışında yapılmış olmasına bakıl
maksızın, harcırah kanununa göre verilmesi gereken 
yevmiyeler tam olarak ödenir. 

4 üncü maddenin son fıkrasına göre görevlendiri
lecek soruşturma ve infaz memurları ile infaz me
murlarına teknik yönden yardımcı olarak görevlen
dirilecek memurların yevmiye giderleri, taşınmaz ma
lın ait olduğu kamu idareleri, kamu kurumlan ve ku
ruluşlarınca karşılanır. 

Birden çok iş, mümkün oldukça aynı günde yapı
lır. Bu durumda, görülen işler aynı yerde ise yevmi
yeler ve taşıt ücreti başvuranlar arasında eşit olarak 
paylaştırılır. İşler ayrı yerlerde ise yevmiyeler eşit 
olarak paylaştırılmakla birlikte taşıt ücreti uzaklıkla 
orantılı olarak bölüştürülür. 

Soruşturma sonunda tecavüz ve müdahalenin ön
lenmesine karar verilirse, masrafların mütecavizden 
tahsili de kararda belirtilir. Bu masrafların tahsiline 
ait karar fıkrası icra dairelerince yerine getirilir. 

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

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

21 inci maddeyi okutuyorum. 
Vergi, harç ve resimler 
MADDE 21. — Bu Kanuna göre verilen karar

lar hiçbir vergi, harç ve resme tabi değildir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye 

var mı?.. Sayın Kurtoğlu, buyurun. 
SERDA KURTOĞLU — Efendim, zapta geçmesi 

bakımından söylüyorum : «Bu Kanuna göre verilen 
kararlar» dan kasıt idarî kararlardır; yoksa mahke
mece verilen ilamlar değildir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Sayın Gökçeer, buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FİKRÎ 

GÖKÇEER — Sayın Başkan, zaten mahkemenin ver
diği kararlar bu Kanunun kapsamı dışındadır. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
22 nci maddeyi okutuyorum. 
Saklı hükümler 
MADDE 22. — Diğer Kanunların, taşınmaz mal

lara yapılacak tecavüz ve müdahalenin önlenmesine 
ilişkin hükümleri saklıdır. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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23 üncü maddeyi okutuyorum. 
Yönetmelik 
MADDE 23. — Bu Kanunun uygulama şekli ve 

esasları, İçişleri Bakanlığınca 6 ay içinde hazırlana
cak bir yönetmelikle düzenlenir. 

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

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

Geçici maddeyi okutuyorum. 
önceden işlenen suçlar, açılan davalar ve ilamlar 
GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe gir

mesinden önce işlenmiş suçlar, açılmış davalar ve ve
rilmiş mahkûmiyet ilamları, 5917 sayılı Kanun hü
kümlerine .göre işlem görüp sonuçlandırılır. 

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

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

24 üncü maddeyi okutuyorum. 
FUAT AZGÜR — Sayın Başkanım, ondan evvel 

bir soru sormak istiyorum? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Azgur. 

FUAT AZGUR — Efendim, geçici 2 nci mad
deyi Komisyonumuz çıkarmış. Tasarıda olan Geçici 
2 nci maddeye Komisyonumuz nedense gerek görme
miş. Halbuki her yfl, işlemler yapılmadan evvel, idare
ce belli bir oranda yevmiye tespit edilmesi gerekiyor. 
Şimdi, bu Kanun yürürlük tarihinde; mesela diyelim ki, 
bu ay içinde yürürlüğe girerse, hemen uygulamaya 
başlanacak ve yevmiyelerin miktarı belli değil; yani 
ilgili memurlara ne oranda yevmiye verileceği belli 
değil. Onun tespiti için Bakanlar Kurulu Geçici 2 nci 
maddeyi getirmiş; nedense Komisyonumuz bunu çı
karmış sebebi nedir, bunu öğrenmek istiyorum? 

BAŞKAN — Sayın Tuğ, buyurun. 
MİLLİ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AYDIN TUĞ — Sayın 
Başkanım, biz 20 nci maddede değişiklik yaptık ve 
Komisyonumuz bu 20 nci maddeyi aynen kabul etti. 
Buradaki ifadeden Sayın Azgur eğer dikkat buyurur
larsa, onların 'Komisyonunun teklif ettiği, il idare 
kurullarınca belirlenecek glündelikler dikkate alınma
mıştır, genel bütçede ve Harcırah Kanununa göre gün
delikler esas alınmış ve ona göre tespit yapılmıştır. 
Bu nedenle, geçici 2 nci maddeye gerek kalmamıştır, 
onun için çıkarılmıştır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Evet efendim, teşekkür ederim. 
24 üncü maddeyi okutuyorum. 
Kaldırılan kanun 
MADDE 24. — 16 Nisan 1952 günlü ve 5917 

sayılı Gayrimenkule Tecavüzün Defi Hakkında Ka
nun kaldırılmıştır. 

Ancak, diğer kanunlarda 5917 sayılı Kanuna ya
pılmış atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen üye 
var m?.. Yok. 

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

25 inci maddeyi okutuyorum 
Yürürlük 
MADDE 25. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
26 nci maddeyi okutuyorum. 
Yürütme 
MADDE 26. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının lehinde aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
Tasarının tümünü kesin oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Değerli üyeler, Taşınmaz 
Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı Danışma Meclisimizce kabul 
edilmiştir. Hayırlı, uğurlu olsun. 

Hükümet temsilcisine ve Komisyona teşekkür 
ederim. 

Değerli üyeler; 
Gündemin bundan sonraki sırasında yer alan Ta

sarıyı görüşmeye başlamadan evvel yarının gündemini 
tanzim etmek üzere komisyonlardan, öne alınarak gö
rüşülmesi İJtenen tasarılarla ilgili bilgi sunup, kararı
nızı alacağım. 

Şu bakımdan böyle bir yola baş vuruyoruz; Bili
yorsunuz biz Danışma Meclisi olarak süremiz bundan 
sonraki günlerde çok az. Tam hesabını şu anda ve
remeyeceğim; ama öyle zannediyorum ki, ya 16 ya 
da 17 Birleşimimiz kalmıştır. Biz bu 16 veya 17 
Birleşimde (Yarın da dahil tam 17 Birleşimimiz var.) 
Anayasanın emrettiği kanunları çıkarmayı düşünü
yoruz; fakat bu, bu tasarıların henüz bir kısmı ko
misyonlardadır gelmemiş, bir kısmı da Hükümetten 
bize gelmemiştir. Onları bu müddet içerisinde görü
şebilmek için beklerken, bizim gündemimizde görüşül-
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mesıi Hükümetçe ve komisyonlarca istenilen bir seri 
kanun var. 

Bu kanunlardan bir kısmını gene yarınki Birleşim
de müzakere etmek üzere (Teklifler pek çok; ama bir 
kısmını hiç olmazsa) almamızda fayda var. Önünüz
deki gündemlerden takip ederseniz; 18 sıra ınumarasın-
daki Tasarı bir, 22 sıra numarasındaki Tasarı iki, 24 
sıra numarasındaki (Tasarı üç... 

Bu üç tasarının bugünkü gündemimizin 11 inci 
sıra numarasındaki Tasarıdan sonraya alınmasını oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. 

6. — 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 Kanununuln 2 nci Maddesi
nin Birinci Fıkrasının {D) Bendinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/593, 
1/618) (S. Sayısı : 378) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Gündemimizin 6 ncı 
sırasında yer alan 378 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 
görüşmelerine başlıyoruz. 

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

Bu Tasarının görüşülmesi dolayısıyla Hükümeti, 
Millî Savunma Bakanlığı Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı Sayın Hâkim Kd. Alb. Süleyman Yıldı
ran temsil ediyorlar. 

Tasarı ile ilgili raporun okutulmasını oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Raporun 
okutulmasına gerek görülmemiştir. 

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

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin diyecekleri 
bir husus var mı efendim?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA NECDET GEBOLOĞLU — 
Sayın Hükümet Temsilcimiz bu konuda açıklama ya
pacaklar Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yıldıran. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

HÂK. KD. ALB. SÜLEYMAN YILDIRAN — Sayın 
Başkanım; bilindiği üzere 357 sayılı Askerî Hâkimler 

(1) 378 Sıra Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 

Kanununun 2 nci maddesine göre, askerî hâkim ve aı 
kerî savcı ihtiyacı : 

1. Muvazzaf subaylardan hukuk fakültelerinde 
öğrenim yaptırılıp başarılı olan, 

2. Askerî liseleri bitirip hukuk fakültelerine gön
derilenlerden bu fakülteleri bitiren, 

3. Hukuk Fakültesi mezunu yedek subaylardan 
istekli bulunan, 

4. Üsteğmen veya yüzbaşı rütbesinin ilk üç yılı 
dolupta Hukuk Fakültesini kendi hesabına bitiren
lerden temin edilmektedir. 

Ülkenin içine düştüğü ortam neticesinde bütün 
Türkiye'de sıkıyönetim ilan edilmiş olması sonucu esa
sen miktarı çok az olan askerî hâkimlerle mevcut adlî 
hizmetleri yürütmek mümkün olmadığından ve hisse
dilen zaruret karşısında Sıkıyönetim Kanununda ya
pılan değişiklikle, sırf sıkıyönetim soruşturma ve da
valarında görev ifa etmek üzere umumî adliye hâkim 
ve savcılarının vazifelendirilmesine ihtiyaç duyulmuş
tur,, 

Bunlar hariç asikerî hâkimlerden 172'si halen sı
kıyönetim komutanlıklarının adlî müşavirlik, savcılık 
ve mahkemelerinde görevli bulunmakta, normal za
manlarda dahi sıkıyönetim dışındaki kıt'a askerî mah
kemelerinin adlî müşavir, savcı ve hâkim ihtiyacı kar
şılanamazken, şu anda sıkıyönetim dışındaki bu ko
mutanlıkların adlî görevleri çök zor yürütülmekte, 
yedeksubaylığını yapmakta olan asteğmen hukukçu
lardan yararlanılmaya veya başka mahkeme ve savcı-
lıklardaki hâkimlere yetki verilerek adlî işlerin aksa-
tılmamasına çalışılmakta; bunun dışında Millî Güven
lik Konseyince alman kararlarla askerî hâkim ve as
kerî savcıların istifası veya emeklilikleri zarurî olarak 
önlenmektedir. 

Ayrıca Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanununa 
göre, bu mahkemelerde görevlendirilmek üzere 1 Mart 
1984 tarihinden sonra asgarî 35-40 tecrübeli askerî 
hâkime ihtiyaç duyulacaktır. 

Bu durum karşısında, bir ölçüde ihtiyacı karşıla
mak üzere 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 2 
nci maddesinin (D) bendi değiştirilerek yüzbaşı rüt
besinin ilk üç yılında bulunanlar değil, hangi yılında 
olursa olsun kendi hesabına Hukuk Fakültesini biti
ren yüzbaşılardan istekte bulunanlar askerî hâkim sı
nıfına bu Tasarı ile geçirilmek istenmektedir. 

Öte yandan, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun 14 üncü maddesi' hükmüne göre, 
Harp Okullarında yetiştirilemeyen veya yeterince ye
tiştirilemeyen sınıflarda dört yıl süreli fakülte veya 
yüksekokul mezunu kadınlar muvazzaf subaylığa ge-
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çirilmekte; ancak 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanu
nu hükümleri müsait olmadığından hukuk mezunu ka
dınlar askerî 'hâkim olmak imkânına sahip bulunma
maktadır. 

926 sayılı Kanunun mevcut hükmüne paralellik 
sağlamak ve ihtiyaçlar da zorladığından, muvazzaf 
askerî hâkim yapılmak üzere 357 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapüarak kadın hukuk mezunlarının da mu
vazzaf askerî hâkimliğe geçirilmeleri Tasarı ile is
tenmektedir. 

Saygı ile arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldıran. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

26 Ekim 1963 Tarihli ve 357 Sayılı Askerî Hâkim
ler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 
Bir Maddesine Bir Bent İlavesine ve Bu Kanuna Bir 

Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Ka

nununun 2 nci maddesi birinci fıkrasının 19.1.1981 
tarihli ve 2372 sayılı Kanunla değişik «D» bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağı
daki «E» bendi eklenmiştir. 

«D) Üsteğmen ve yüzbaşı rütbelerinde bulunan 
Harp Okulu mezunu olup, kendi hesabına Hukuk 
Fakültesini bitiren subaylardan istemde bulunanlar. 
Bu subayların taşımaları gereken diğer özel şartlar 
yönetmelikle belirlenir.» 

«E) Kendi hesabına hukuk fakültesini bitiren 
kadınlardan istemde bulunanlar.» 

Madde üzerinde söz isteyen?.. 
BAŞKAN — Sayın Azgur, buyurun efendim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, iki ayrı Ta

sarı birleştirilmiş olduğu için, isim biraz karışmış; 
iki Tasarı bir Tasarı haline getirilmiş Komisyonca. 
«Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine» denildikten 
sonra, «Bir Maddesine Bir Bent İlavesine ve Bu Ka
nuna Bir Ek Madde Eklenmesine» denilmiş. Bir ye
rinde «İlave», bir yerinde «Ek» kelimesi kullanıl
mış. Bunların bence «Eklenmesine» parantezine alın
ması mümkün, hatta hangi maddeye bir bent ilave 
edildiğini belirtmekte de bence yarar var. «Değişti
rilmesine» dedikten sonra, «2 nci Maddesine Bir 
Bent ile Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine» denir
se, hukuk tekniğine daha uygun bir başlık haline ge
liyor. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA NECDET GEBOLOĞLU 
— Olabilir efendim, katılıyoruz. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
KIDEMLİ HÂKİM ALBAY SÜLEYMAN YILDI
RAN — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Azgur, şöyle yapalım: 
«Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 2 nci Maddesi
ne Bir Bent ile Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı» Tamam mı efendim?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA NECDET GEBOLOĞLU 
— Tamam efendim. 

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

Maddeyi bu değişiklikle oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Ka

nununun 27.7.1972 tarihli ve 1611 sayılı Kanunla 
değişik 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki gi
bi değiştirilmiştir. 

«Hukuk Fakültelerini pekiyi veya iyi derece ile 
bitirmiş ve yedek subay okuluna girişlerinde düzel
tilmemiş nüfus kayıtlarına göre otuz yaşından, lisans
üstü öğrenimini tamamlamış olanlarda ise otuz beş 
yaşından büyük olmayan yedek subaylardan istekli 
olanlar, sıralı sicil üstlerinden yeterli sicil almak şar
tı ile yedek subaylık süresi sonunda muvazzaf sınıfa 
geçirilerek staj görmek üzere adaylığa kabul olunur
lar.» 

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

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

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Ka

nununun 27.7.1972 tarih ve 1611 sayılı Kanunla de-
ğişik 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının «B» 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«B) Öğrenimlerini askerî öğrenci olarak yapmış 
olanlar ile muvazzaf subaylığa geçirilmiş yedek su
baylar ve kadınlar istifa etmiş sayılarak, aldıkları 
aylıklar dışında Devletçe bunlara yapılan masraflar, 
kanunî faizleri ile birlikte kendilerinden tahsil olu
nur.» 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 357 sayılı Askerî Hakimler Ka

nununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
«EK MADDE 7. — Hukuk fakültelerini pekiyi 

veya iyi derece ile bitirmiş ve başvuru tarihinde dü
zeltilmemiş nüfus kavutlarına göre otuz yaşından, li
sansüstü eğitimini tamamlamış olanlarda ise otuzfbeş 
yaşından büyük olmayan kadınlar staj görmek üze
re adaylığa kabul edilebilirler. 

Hukuk fakültelerini pekiyi veya iyi derece ile bi
tiren istekliler ihtiyaçtan fazla ise bunlar arasından, 
ihtiyaç bu suretle karşılanamadığı takdirde orta de
rece ile bitirenler arasından, sınavla alınır. 

Bunların muvazzaf subaylığa geçirilmeleri, kıdem 
ve kademe ilerlemeleri 926 sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır.» 

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

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

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

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

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür, 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

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

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

HALlL GELENDOST — Lehinde efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gelendost. 
HALÎL GELENDOST — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Tasarı bir ihtiyacı karşılamaktadır. Bugün Kara 

Kuvvetlerinde askerî hâkim kadroları, ancak kadro
nun % 55'i doldurulmuş olarak faaliyet göstermek
tedir, % 45 açıktır. Bu açığı kapatmak amacıyla bu 
Tasarı getirilmiş, Adalet Komisyonumuzda da eni 
konu tartışılmış ve maddelerin tanzim şekli, düzel
tilmesi uygun görülmüştür. 

Şimdi bu Tasarı ile getirilen yenilikler şunlar ol
maktadır : 

Hukuk mezunu olan kadınlarımıza da askerî hâ
kim olabilme imkâm sağlanmaktadır. Sonra, ayrıca 
kendi hesabına okumuş, yani askerî teşkilatın, ko
mutanlarının müsaadesi olmadan, kendi hesabına 
okumuş olan subaylara da, üsteğmen ve yüzbaşı rüt
besinde olmalk kaydıyla ,bu imkân verilmektedir. Bu 
imkânlarla bu arkadaşlar da isterlerse askerî hâkim 
sınıfına geçirilebileceklerdir. 

Başka bir yenilik de şudur : 357 sayılı Kanunda 
yedek subaylar 27 yaşım doldurmadan askerî hâkim 
sınıfına geçirilebilirler idi. Yeni Tasarıda bu 30 yaşa 
çıkarılmakta ve lisansüstü öğrenim yapmış olanlar
dan da 35 yaşım bitirmeyen, pekiyi ve iyi dereceyle 
mezun olmuş olan kişilerin de askerî hâkim sınıfına 
geçirilmeleri imkânı sağlanmaktadır. 

Başka bir yenilik de; yine hukuk mezunu olup, 
yani sivil hukuk mezunlarından 30 yaşını geçmemiş, 
lisansüstü öğrenim görmüş olanlardan da 35 yaşını 
geçmemiş olan, pekiyi ve iyi derecede mezun olan
lara da askerî hâkim sınıfına geçme imkânı sağlan
maktadır. 

926 sayılı Kanundaki düzenlemeye de paralel ola
rak bu hükümler getirilmiştir. 357 sayılı Kanunda 
dört kaynak var iken, şimdi kadınlara, lisansüstü 
öğrenim yapanlara ve sivil olup da hukuk fakültesi
ni bitirmiş ve hukukta lisansüstü öğrenim görmüş 
olanlara da askerî hâkim sınıfına geçme ümkânları 
tanınmakta ve böylece kadrolar doldurulmak; sıkı
yönetim ihtiyaçları dolayısıyla imkânlar sağlanmak is
tenilmektedir. 

Tasarı yerindedir, tasviplerinize mazhar olmasını 
arz ederim; saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gelendost. 
Tasarının tümünü kesin oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... 
Değerli üyeler, «26 Ekim 1963 Tarihli ve 357 Sa

yılı Askerî Hâkimler Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine, 2 nci Maddesine Bir Bent ile Ka
nuna Bir Ek Madde Eklenmesine ilişkin Kanun Ta
sarısı» Danışma Meclisimizce kabul edilmiştir; ha
yırlı, uğurlu olsun. 

Sayın Yıldıran'a ve Sayın Komisyona teşekkür 
ediyorum. 

Değerli üyeler, bugünkü çalışmamızı burada nok
talıyorum, Yarın, 8 Eylül Perşembe, saat 14.00te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.10 

..>... }>B<i . - . . < . 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

158 inci BİRLEŞÎM 

7 Eylül 1983 Çarşamba 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

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

(2) Türkiye'de Öğrenim Gören Yalbancı Uyruk
lu öğrencilere tlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu. (1/685) (S. Sayısı : 471) (Dağıt
ma tarihi : 9.6.1983) 

(3) Yabancı Dil Eğitim ve öğretim Kanunu Ta
sarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) 
(S. Sayısı : 467) (Dağıtma tarihi : 13.6.1983) 

(4) 5.1.1961 Tarih ve 222 Sayılı İlköğretimi 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) 

(5) Taşınmaz Mal Zilyetliğin» Yapilian Tecavüz
lerin önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Ada
let ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri konuş
ları raporları. (1/554) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma ta
rihi : 25.2.1983) 

(6) 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 
tlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, 
içişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/593, 
1/618) (S. Sayısı : 378) (Dagıitma tarihi : 15.4,1983) 

(7) Tahsil Edilemeyen Hazline Alacaklarının Si
linmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî İşler ve 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/497) (S. Sa
yısı : 371) (Dağıtma tarihi : 7.4.1983) 

(8) Tahsil Edilemeyen 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) 

(9) 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 
Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Bütçe - Plan ko
misyonları raporları. (1/588) (S. Sayısı : 399) (Dağıt
ma tarihi : 17.5.1983) 

(10) 8.7.1981 Tarihi ve 2487 Sayılı Toplu Konut 
Kanununun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu 
(1/615) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(11) 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 tşler Komisyonu Ra
poru. (1/631) (S. Sayısı : 376) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1983) 

'(12) 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 tşler 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. 
Sayılı : 530) (Dağıtma tarihi : 16.8.1983) 

(13) 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 tskân, 
Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. (1/736) (S. 
Sayısı : 540) (Dağıtma tarihi : 16.8.1983) 



(14) 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) 

(15) 29.5.1973 Tarih ve 1734 Sayılı Yem. Kanunu-
ûun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet, Tarım ve Orman, Köy işleri ve 
Kooperatifler komisyonları raporları. (1/606) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(16) Karayolu Taşıma Kanunu Tasarlısı ve Milî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri, Adalet ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, tmar ve tskân, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (1/62) (Ss Sayısı : 370) (Dağıt
ma tarihi : 8.4.1983) 

(17) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCI-
OöLU'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) 10.4.1967 Tarihli ve 852 Sayılı Baştoalkanlık 
Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkın 
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ru. (1/641) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 15.4.1983) 

(19) îpekfoöcelkçiliği 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) 

(20) 17.7.1972 Tarihli ve 1612 Sayılı Yüksek As
kerî Şûra'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/676) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1983) 

(21) 29.6.1965 TariM 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, tmar 
ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/668) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 

(22) 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) 

(23) 9.5.1958 Tarihli ve 7116 Sayılı tmar ve ts
kân Bakanlığı Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Ka
nunun Ek 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan, Millî Savunma, 
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içişleri ve Dışişleri ve Bayındırlık, Ulaştırma, tmar 
ve tskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporla
rı. (1/625) (S. Sayısı : 444) (Dağıtma tarihi : 3.6.1983) 

(24) 14.7.1965 Tarihli ve 657 Sayıfo 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) 

(25) 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) 

(26) 17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa iki Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu. (1/675) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 
13.6.1983) 

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

(28) 18 Ağustos 1981 Tariihlü Ve 2507 Sayılı De
nizcilik Yüksekokulu Kanununun Üçüncü Maddesi ile 
8 inci Maddesinin ikinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Millî Savun
ma, içişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/609) 
(S. Sayısı : 485) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

X (29) Türkiye Cumhuriyeti ille Avusturya 
Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması
nın idarî Tatbikatına Ait Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/673) (S. Sayısı : 489) (Dağıtma tarihi : 28.6.1983) 

(30) Hizmet ve Seyis 'Erleri Hakkımda Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/703) (S. Sayısı : 488) (Dağıtma 
tarihi : 20.7.1983) 

(31) 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 Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/684) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 
20.7.1983) 

X (32) Türkiye Cumhuriyeti İle 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, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/665) (S. Sayısı : 490) 
(Dağıtma tarihi : 21.7.1983) 

X (33) Tüdciîye Cumhuriyeti Hükümeti l e italya 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz ve Hava Ta
şımacılığından Sağlanan Gelirlerin Çifte Vergilendiril
mesini önleme Anlaşmasının Onaylanmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişle
ri Komisyonu Raporu. (1/660) (S. Sayısı : 491) (Da
ğıtma tarihi : 21.7.1983) 

(34) 7 Aralık 1962 Tarihli ve 128 Sayılı Muvaz
zaf Subay ve Askerî Memurlara Verilecek Elbise ve 
Teçhizat Hakkında 4608 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 
Birinci Maddesine Bir f ıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu. (1/689) (S. Sayısı : 495) (Dağıt
ma tarihi: 21.7.1983) 

(35) Topraıksu Genel Müdürlüğü Yatıranları, 
Geri ödeme Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan ve Ta
rım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler komis
yonları raporları. (1/677) (S. Sayısı : 496) (Dağıtma 
tarihi : 21.7.1983) 

(36) Danışma Meclisi Üyesi Ahdullah Asım İĞ-
NEClLER'in Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve 
Adalet Karma Komisyonu Raporu. (3/578) (S. Sa
yısı : 497) (Dağıtma tarihi : 21.7.1983) 

X ı(37) Türkiye Cumhuriyeti' ile Avusturya 
Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Hakkında An
laşma ve Eki Nihaî Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/647) (S. Sayısı : 492) (Dağıtma tarihi : 22.7.1983) 

(38) 4 Ocak 1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Silah
lı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Değişik 87 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/718) (S. Sayısı : 506) (Dağıtma tarihi : 
27.7.1983) 

(39) 21.6.1922 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Ka
nununun Değişik 35 jnci Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İç
işleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/694) (S. Sa
yısı : 508) (Dağıtma tarihi: 27.7.1983) 

(40) 4.7.1972 Tarihli ve 1602 Sayılı Askerî Yük
sek İdare Mahkemesi Kanununun 82 nci Maddesinin 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/731) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma tarihi : 
27.7.1983) 
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(41) Yabancı Deniz Kumluklarının Acentelik Hiz
metlerinin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Ta
nıtma Komisyonu Raporu. (1/692) (S. Sayısı : 511) 
(Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

X (42) Türküye Cumhuriyeti' Hükümeti (ile İfan 
İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştır
masına Dair 20 Ekim 1982 Tarihli Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komis
yonu Raporu. (1/720) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma 
tarihi : 27.7.1983) 

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

(44) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayiı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri 
ve Dışişleri; Bütçe - Plan komisyonları raporları. 
(1/723) (S. Sayısı : 515) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(45) 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) 

(46) 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) 

(47) Millî Savunm'a Yükümlülüğü Kanunu Tasarı
sı ve Adalet, MMî Savunma, İçişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/661) (S. Sayısı : 514) (Dağıt
ma tarihi : 2.8.1983) 

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

(49) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T. C. Emekİ 
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) 

XI (50) Türkiye Cumhuriyetii Hükümeti ile Ma
lezya Hükümeti Arasında Hava Ulaştırmasına Dair 13 
Mayıs 1983 Tarihli Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu, 
(1/732) (S. Sayısı : 533) (Dağıtma tarihi : 11.8.1983) 



(51) Resmî Gazetede Yayımlanlacak Ofam Yönet
meliklere İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporu. (1/713) (S. Sayısı : 531) (Dağıtma ta
rihi : 15.8.1983) 

X1 (52) 18 Nisan 1961 TarMi Diplomatik İliş
kiler Hakkında Viyana Sözleşmesine Katılmamızın Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/741) (S. Sayısı : 534) (Dağıtma tarihi : 15.8.1983) 

(53) 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) 

(54) İsitan'bul Belediyesli Havagazı İşletmesi Genel 
Müdürlüğünün, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri Genel Müdürlüğüne Devrine Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu. (1/730) (S. Sayısı : 542) (Dağıt
ma tarihi : 16.8.1983) 

<X) Açık Oylama 

(55) 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) 

(56) Madalya ve Nişanlar Kanunu Tasarısı ve 
Adalet; Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komis
yonları raporları. (1/708) (S.. Sayısı : 546) (Dağıtma 
tarihi : 18.8.1983) 

(57) Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukevleri Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet; Anayasa; Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(1/107) (S. Sayısı : 547) (Dağıtma tarihi : 29.8.1983) 

(58) Yurt Yüzeyinde ve Denizlerde Görülen veya 
Ele Geçirilen Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esas
lara İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet; Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma; Malî 
İşler; Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyon
ları Raporları. (1/657) (S. Sayısı : 551) (Dağıtma 
tarihi : 29.8.1983) 

(59) 26 Eklim 1963 Gün ve 357 Sayılı Askerî Hâ
kimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bazı Madde, Fıkra ve Bentler Eklen
mesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet; Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonları raporları. 
(1/711) (S. Sayısı : 550) (Dağıtma tarihi : 1.9.1983) 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 471 

Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1 /685) 

Başbakanlık 
Kmunlar ve Kararlar 2 Mayıs 1983 

Tetkik Daimi Başkanlığı 
Sayı : K.K.T.D. 18/101-1470/04020 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 21.4.1983 tarihinde ka
rarlaştırılan «Türkiye'de öğrenim Gören Yabana Uyruklu öğrencilere İlişkin Kanun Tasarısı» ile gerekçesi 
ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Bilindiği üzere, çeşitli düzeydeki öğretim kurumlarımızda eğitim görmek üzere değişik ülkelerden öğren
ciler ülkemize gelmektedir. 

öğretim amacıyla ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrencilerin sorunlarına bugüne kadar 5682 sayılı Pa
saport Kanunu ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de ikamet ve Seyahatlerine ilişkin kanun ve diğer karar 
ve genelgelerle çözüm bulmaya çalışılmıştır. Ancak mevcut uygulama ile ilgili 'kurum ve kuruluşlar arasında 
tam bir koordine sağlanması mümkün olamamış belli bir kurum ya da kuruluşa organizasyon görevi veril
memiştir. öte yandan, ilgili kurum ve kuruluşlara ve öğrencilere belli bir yükümlülük getirilemediğinden 
uygulamada zaman zaman güçlüklerle karşılaşılmıştır. 

Bütün bu aksaklıkların giderilebilmesi, yabancı uyruklu öğrencilerin sorunlarına çözüm bulunabilmesi ve 
ilgili kurum ve kuruluşların yükümlülüklerinin belirlenebilmesi amacıyla bir kanun yapılması düşünülmüştür. 

Bu amaçla «Türkiye'de öğrenim Gören Yabancı Uyruklu öğrencilere İlişkin Kanun» adı altında bir 
tasarı hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — öğrenim görmek üzere ülkemize gelecek yabancı uyruklu öğrencilerin, Türkiye'ye gelişleri, 
öğretim kurumlarına kabulleri ve öğrenimleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri tespit etmek, öğrencileri tu
tum ve davranışlarından dolayı yükümlü kılmak ve öğrencilerle ilgili herhangi bir işlem yapan bütün kurum 
ve kuruluşların görev ve yükümlülüklerini düzenlemektir. 

Madde 2. — Bu Kanun, çeşitli anlaşmalar çerçevesinde Hükümetimizce yabancı Hükümetler emrine ve
rilen burslardan yararlandırılmak suretiyle ve kendi imkânlarıyla gelen yabancı uyruklu öğrencileri ve bu öğ
rencilerle ilgili herhangi bir işlem yapan ilgili tüm kurum ve kuruluşların görev ve yükümlülüklerini kapsar. 
Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı okullarda okuyan yabancı öğrenciler bu Kanun kapsamı dışında bırakıl
mıştır. 
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Madde 3. — Yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili bilgileri bir merkezde toplamak, yabancı öğrencilerle il
gili eğitim politikasını tespit etmek, kurum ve kuruluşlar arasında koordineyi sağlamak ve yabancı öğrencile
rin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla «Değerlendirme Kurulu» teşkil edilmiştir. 

Madde 4. — 3 üncü maddede belirtilen amaçları yerine getirmek üzere Değerlendirme Kurulunun gö
revleri belirtilmiştir. Buna göre Kurul; yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye'deki öğrenimlerine ilişkin her 
türlü düzenlemeyi yapmak ve esasları tespit etmek, Yükseköğretim Kurulu ile işbirliği yaparak Yükseköğretim 
Kurumlanna alınacak yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarını tespit etmek, Türkçe öğrenmek için kurslara 
katılmak üzere Türkiye'ye gelecek olan yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin esasları belirlemek, yabancı uy
ruklu öğrencilere ilişkin uygulamayı değerlendirmek ve gerektiğinde ilgili mercilere önerilerde bulunmak ve 
Kanunun amacının gerektirdiği diğer görevleri yapmakla yükümlü kılınmıştır. 

Madde 5. — Bu madde ile yabancı uyruklu öğrenciler ve bu öğrencilerle ilgili işlemleri yapmakla gö
revli ilgili kurum ve kuruluşların yükümlülükleri belirtilmektedir. Ayrıca, 5682 sayılı Pasaport Kanunu ve 
5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de ikamet ve Seyahatlarına İlişkin Kanunların amir hükümlerinin saklı 
tutulduğu da belirtilerek ilgili yasalar hükümleri hatırlatılmıştır. 

Madde 6. — Bu madde ile, bu Kanuna dayalı olarak teşkil edilecek Değerlendirme Kurulunun çalışma 
esas ve usulleri ile, Kanun kapsamındaki yabancı uyruklu öğrenciler ve bu öğrencilerle ilgili kurum ve ku
ruluşların görev ve yükümlülüklerini ve diğer hususları daha ayrıntılı bir şekilde belirlemek üzere bir yönet
melik oluşturulması öngörülmektedir. 

Madde 7. — Bu Kanun Resmî Gazetede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
Madde 8. — Bu Kanun hükümleri Bakanlar Kurulu tarafından yürütülür. 

Millî Eğitim Komisyonu Rapora 

TC 
Danışma Meclisi 

Millî Eğitim Komisyonu 30 Mayıs 1983 
Esas No. : 1/685 
Karar No : 30 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Türtküye'd© öğrenim Gören Yaıbaınıcı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 
26.5.1983 günlü 39 uncu birleşiminde 1 inci madde olarak incelenmiştir. Toplantıya, Tasarının 3 üncü madde
sinde belirtilen «Değerlendirme Kurulu» nun temsil getirecek olan Bakanlık ve Yükseköğretim temsilcileri 
de katılmışlardır. 

Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu görüş bildirmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde görüşme yapılmasına gerek görülmeyerek maddelere geçilmesi uygun bulun

muştur. 
1. Tasarının 1 inci ve 2 nci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
2. Tasarının 3 üncü maddesi üzerinde görüşme yapılırken Sayın Nermin Öztuş'un redaksiyon mahiye

tindeki önerisi dikkate alınarak 1 inci paragraf sonundaki «kurulmuştur» kelimesi «kurulur» şeklinde değişti
rilmiştir. Madde bu haliyle oylanarak kabul edilmiştir.; 

3. Tasarının 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
4. Tasarının 5 inci maddesi 1 inci fıkrasında; «önlemleri» tedbirleri; «derlemekle» toplamakla şeklinde 

kelime değişikliği yapılmış, 2 nci ve 3 üncü fıkraları metne sadık kalınarak anlatıma sadelik getirmek üzere 
yeniden düzenlenmiştir. 

5. Tasarının 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 471) 



6. Tasarının 7 nci maddesi aynen benimsenmiş ancak, 1983 Cumhuriyet Anayasamızın ilgili hüküm
leri gereğince yönetmeliğin Resmî Gazetede yayımlanması hususunun bir fıkra halinde bu maddeye ilave edil
mesi fikri üzerinde tartışılmış, sonuçta Hükümet temsilcisinin konunun bazen «gizlilik kesbedeceği» şeklinde 
açıklamada bulunması ile Komisyonun bu fikri benimsemesi ile madde aynen kabul edilmiştir. 

7. Tasarının Yürürlük ve Yürütme maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
8. Tasarının tümü oylanarak kabul edilmiştir. 

Raporumuz gereği için Sayın Başkanlığa sunulur. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Başkan 

Mahir CANOVA 
Başkanvekili 

Muzaffer ENDER 
Sözcü 

Zeki YILDIRIM 
Kâtip 

İmzada bulunamadı 

Ethem AYAN 
Üye 

imzada bulunamadı 

Halil AKAYDIN 
Üye 

İhsan GÖKSEL 
Üye 

Nihat KUBİLAY 
Üye 

M. Utkan KOCATÜRK 
Üye 

Adnan OREL 
Üye 

İmzada bulunamadı 

Nermin ÖZTUS 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 471) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye'de öğrenim Gören Yabancı Uyruklu öğrencilere İlişkin Kanun Tasarısı 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenim görmek üzere Türkiye'ye ge

lişleri, öğretim kurumlarına ka'bulleri ve öğrenimleri ile ilgili esasları, ilgili kurum ve kuruluşların ve yaban
cı uyruklu öğrencilerin yükümlülükleri ile diğer hususları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun; ilgili kurum ve kuruluşlar ile çeşitli anlaşmalar çerçevesinde Hükümetimiz
ce yalbancı Hükümetler emrine verilen burslardan yararlanmak suretiyle veya kendi imkânlarıyla Türkiye'ye 
gelen yabancı uyruklu öğrencileri kapsar. 

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı okullara kabul edilen yabancı uyruklu öğrenciler hakkında bu Kanun 
hükümleri uygulanmaz. 

Değerlendirme Kurulu 

MADDE 3. — Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarının veya görevlendireceği bir Müsteşar Yardımcısının 
Başkanlığın'da, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının birer üst düzey temsilcilerinden oluşan bir «Değerlendir
me Kurulu» kurulmuştur. 

Değerlendirme Kurulu, toplantılarına, kurul kararı ile, ilgili diğer Bakanlık ve Kuruluşların temsilcilerini 
de çağırabilir. 

Değerlendirme kurulunun görevleri 

MADDE 4. — Değerlendirme Kurulunun görevleri şunlardır; 
a) Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye'ye gelişleri, öğretim kurumlarına ka'bulleri ve Türkiye'deki 

öğrenimlerine ilişkin her türlü düzenlemeyi yapmak ve ve esasları tespit etmek, 
b) Yükseköğretim Kurulunun görüşlerini alarak yükseköğretim kurumlarına alınacak yabancı uyruklu 

öğrenci kontenjanlarını tespit etmek, 
c) Türkçe öğrenmek amacıyla kurslara katılmak üzere Türkiye'ye gelecek olan yalbancı uyruklu öğ

rencilere ilişkin esasları belirlemek, 
d) Yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin konulara ait uygulamayı değerlendirmek ve gerektiğinde ilgili 

mercilere önerilerde bulunmak, 
e) Bu Kanunla verilen diğer görevleri yapmak. 

Kurum ve kuruluşların yükümlülükleri 

MADDE 5. — öğretim Kurumları, yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenimlerini başarılı bir şekilde sür
dürebilmeleri için gerekli önlemleri almakla, bünyelerindeki yabancı öğrencilerle ilgili bilgileri derlemekle, 
durumlarını izlemekle, Millî Eğitim Bakanlığına ve gerektiğinde diğer ilgili mercilere bilgi vermekle yüküm
lüdür. 

Resmî ve özel yurt müdürlükleri, bünyelerinde barınan yabancı uyruklu öğrencilere ait bilgileri Millî 
Eğitim Bakanlığına bildirmekle, durumlarını izlemekle ve gerektiğinde diğer ilgili mercilere bilgi vermekle 
yükümlüdürler. 

Millî Eğitim Ba/kanlığı, tüm ya'bancı uyruklu öğrencilerle ilgili gerekli bilgileri derlemekle ve lüzumlu hal
lerde gerekli işlem yapılmak üzere ilgili mercilere duyuruda bulunmakla yükümlüdür. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 471) 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye'de öğrenim Gören Yabancı Uyruklu öğrencilere İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. —Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Değerlendirme Kurulu 

MADDE 3. — Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarının veya görevlendireceği bir Müsteşar Yardımcısının 
Başkanlığında, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının birer üst düzey temsilcilerinden oluşan bir «Değerlendirme 
Kurulu» kurulur. 

Değerlendirme Kurulu, toplantılarına, kurul karan ile ilgili diğer ıBakanlık ve Kuruluşların temsilcilerini 
de çağırabilir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kurum ve kuruluşların yükümlülükleri 

MADDE 5. — öğretim Kurumları, yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenimlerini başarılı bir şekilde sürdü
rebilmeleri için gerekli tedbirleri almakla, bünyelerindeki yabancı öğrencilerle ilgili bilgileri toplamakla, du
rumlarını izlemekle, Millî Eğitim (Bakanlığına ve gerektiğinde diğer ilgili mercilere bilgi vermekle yükümlüdür. 

Resmî ve özel yurt müdürlükleri, bünyelerinde barınan yabancı uyruklu öğrencilere ait bilgileri Millî Eği
tim Bakanlığına bildirir, durumlarını izler ve gerektiğinde diğer ilgili mercilere bilgi verirler. 

Millî Eğitim Bakanlığı, tüm yabancı uyruklu öğrencilere ait bilgileri derlemekle ve lüzumlu hallerde ge
rekli işlem yapılmak üzere ilgili mercilere bildirmekle yükümlüdür. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 471) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Öğrencilerin yükümlülükleri 

MADDE 6. — öğrenim amacıyla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu öğrenciler, öğrenim' görecekleri ve 
ikamet edecekleri kurum ve kuruluşların ilgili mevzuatına, 5682 sayılı Pasaport Kanununa ve 5683 sayılı 
Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatlarına İlişkin Kanun hükümlerine uymakla yükümlüdürler. 

Yönetmelik 

MADDE 7. — Değerlendirme Kurulunun çalışma esas ve usulleri, yabancı uyruklu öğrencilerin Türki
ye'ye gelişleri, öğretim kurumlarına ka/bülleri, ayrılışları ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile yabancı uyruklu öğ
rencilerin yükümlülükleri ve yabancı uyruklu öğrenci lerle ilgili diğer hususlar Millî Eğitim Bakanlığınca, 
Başbakanlık ve ilgili Bakanlıklann görüşleri alınmak kaydıyla hazırlanarak bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren altı ay içinde Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Yürürlük 

MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerin Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 

21 . 4 . 1983 

Başbakan Yardımcısı 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasin 

Dışişleri Bakanı 
1. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
î. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. t. Öztrak 

Adalet Balkanı 
R. Bayazıt 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Devlet Bakanı 
M. Özgünes 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H.\ Sağlam 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Balkanı 
Prof. Dr. K. Kıhçturgay Prof. Dr. A, Bozer 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Balkanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

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

İmar ve İskân Bakanı Köy İş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. özgül 

Sosyal Güvenlik Balkanı 
5.. Side 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 471) 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

öğrencilerin yükümlülükleri 

MADDE 6. — Öğrenim amacıyla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu öğrenciler, öğrenim görecekleri ve 
ikamet edecekleri kurum ve kuruluşların ilgili mevzuatına, 5682 sayılı Pasaport Kanununa ve 5683 sayılı Ya
bancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatlarma İlişkin Kanun hükümlerine uymakla yükümlüdürler. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

'MADDE 18. — Tasarının 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

• ı * • » >• 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 471) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 

Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) 

i 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 18 Mayıs 1983 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 181101-1499103999 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 2.5,1983 tarihinde ka
rarlaştırılan «Yabancı Dil Eğitimi ve öğretimi Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Bngbaifflit 

YABANCI DİL EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ KANUNU TASARISI GENEL GEREKÇESİ 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 42 nci maddesinin dokuzuncu paragrafı: «Türkçeden başka hiçbir 
dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına anadilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Eği
tim ve öğretim kurumlarında okutulacak ya'bancı diller ile ya'bancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların 
tabi olacağı esaslar kamınla düzenlenir. Milletlerarası antlaşma hükümleri saklıdır.» hükmü getirilmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu maddede kanunun amacı belirtil mistir. Kanunun dayanağı olan Anayasamızın 42 nci 
maddesi hükmü esas alınarak amaç belirlenmiştir. 

Madde 2. — Kanunun kapsamı 'bu madde ile belirlenmiş, kanunun etki alanı genel ifadesi ile düzen
lenmiştir. 

Madde 3. — Eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak ya'bancı dillerin seçimine ölçü getirilmiştir. 
Madde 4. — Bir kısım derslerin yabancı dille okutulduğu resmî ve özel okullarda hangi derslerin yaban

cı dille okutulacağının tespiti Millî Eğitim Bakanlığının yetki ve sorumluluğuna bırakılmıştır. 
Madde 5. — Yabancılar tarafından açılmış olan özel okulların, resmî okullarımıza paralel bir uygula

ma içinde mütalaa edilmesi öngörülmüştür. 
Madde 6. — Milletlerarası antlaşmalara göre yurdumuzda eğitim ve öğretim faaliyetlerine müsaade edi

len kurumların statülerinin korunması öngörülmüştür. 
Madde 7. — Eğitim ve öğretim kurumlarının derece ve türlerine göre ya'bancı dil öğretiminin amaç, 

program, yöntem ve diğer konularla ilgili esasların belirlenmesi Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak bir 
yönetmelikle açıklığa kavuşturulması öngörülmüştür. 

Madde 8.9. — Yürürlük ve yürütme maddeleridir. 
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Millî Eğitim Komisyonu Rapora 

T.C. 
Danışma Meclisi 

Milli Eğitim Komisyonu 
Esas No. : 1/702 
Karar No. : 29 30 Mayıs 1983 

DANIŞMA MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

«Yabancı Dil Eğitimi ve öğretimi Kanunu Tasarısı» Komisyonumuzun 26.5.1983 günlü 39 uncu birle
şiminde 2 nci madde olarak Millî Eğitim Bakanlığı temsilcisinin iştiraki ile incelenerek görüşülmüştür. 

Tasarının tümü üzerinde görüşme yapılmasına gerek görülmemiş, maddelerin incelenmesine karar ve
rilmiştir. 

1. asarının 1 ve 3 üncü maddeleri aynen, 2 ve 4 üncü ma'dde metinlerinde ve 5 inci madde başlığın
daki «resmi» kelimesinin «resmî» olarak düzeltilmesine, 

2. Tasarının 6 ncı madde başlığında ve metninde geçen «anlaşma» kelimesinin «andlaşma» olarak dü
zeltilmesine, 

3. Tasarının «Esasların Belirlenmesi başlıklı 7 nci maddesi görüşülürken; yönetmeliğin, bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde ve Bakanlar Kurulunca çıkarılması ve Resmî Gazete'de ya
yımlanması hususunun belirtilmesi üzerinde duruldu. Sonuçda bu fikir benimsenerek maddenin buna göre 
yeniden düzenlenmesine, 

4. Tasarının yürürlük ve yürütme maddelerinin aynen ka'bul edilmesine karar verilmiştir. 
Raporumuz gereği için Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Başkan 

Mahir CANOVA 
Başkanvekili 

Muzaffer ENDER 
Sözcü 

Zeki YILDIRIM 
Kâtip 

İmzada Bulunamadı 

Ethem AYAN 
Üye 

İmzada Bulunamadı 

Halil AKAYDIN 
Üye 

İhsan GÖKSEL 
Üye 

Nihat KUBİLAY 
Üye 

M. Utkan KOCATÜRK 
Üye 

Adnan OREL 
Üye 

İmzada Bulunamadı 

Nermin ÖZTUŞ 
Üye 
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HÜKÜMETİN TBKLIFt 

Yabancı Dil Eğitimi ve öğretimi Kanunu Tasansı 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanun, eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller ile yabancı dille eği
tim ve öğretim yapan okulların tâbi olacağı esasları düzenler. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun; resmî ve özel her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında oku
tulacak yabancı diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulları kapsar. 

Okutulacak yabancı diller 

•MADDE 3. — Eğitim ve öğretim kurumlarında hangi yabancı dillerin okutulacağı, Millî Eğitim Ba
kanlığının önerisi ile Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

Hangi derslerin yabancı dille okutulacağı 

MADDE 4. — Bir kısım derslerin yabancı dille okutulduğu resmî ve özel okullarda hangi derslerin ya
bancı dille okutulacağı Millî Eğitim Bakanlığınca tespit edilir. 

Resmî ve özel okulların bütünlüğü 

MADDE 5. — Bir kısım derslerin eğitim ve öğretiminin yabancı dille yapıldığı özel okullarda eğitim ve 
öğretim çalışmaları ve bunlara ilişkin uygulamalar benzeri resmî okullardaki esaslara göre yürütülür. 

Milletlerarası antlaşma hükümleri 

MADDE 6. — Azınlıklar ve yabancılar tarafından açılan özel okulların eğitim ve öğretim uygulamaların
da milletlerarası antlaşma hükümleri saklıdır. 

Esasların belirlenmesi 

MADDE 7. — Eğitim ve öğretim kurumlarının derece ve türlerine göre, yabnacı dil öğretiminin amaç, 
program, yöntem ve diğer konularla ilgili esasları Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikte be-
lirlenirv 
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— 5 — 

MİLLÎ EĞİTÎM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Yabancı Dil Eğitimi ve öğretimi Kanunu Tasansı 

Kapsam 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

| 

MADDE 2. — Bu Kanun; resmî ve özel her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim *lamımlarında 
okutulacak yabancı diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulları kapsar. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Hangi derslerin yabancı dille okutulacağı 

MADDE 4. — Bir kısım derslerin yabancı dille okutulduğu resmî ve özel okullarda hangi derslerin ya
bancı dille okutulacağı Millî Eğitim Bakanlığınca tespit edilir. 

Resmî ve özel okulların bütünlüğü 

MADDE 5. —Bir kısım derslerin eğitim ve öğretiminin yabancı diMe yapıldığı özel .okullarda .eğitim ve 
öğretim çalışmaları ve bunlara ilişkin uygulamalar benzeri resmî okullardaki esaslara göre yürütülür. 

Milletlerarası andlaşma hükümleri 

MADDE 6. — Azınlıklar ve yabancılar tarafından açılan özel okulların eğitim ve öğretim uygulamala
rında milletlerarası andlaşma hükümleri saklıdır. 

Esasların belirlenmesi 

MADDE 7. — Eğitim ve öğretim kurumlarının derece ve türlerine göre, yabancı dil öğretiminin amaç, 
program, yöntem ve diğer konularla ilgili esaslar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay için
de Bakanlar Kurulunca çıkarılacak ve Resmî Gazetede yayımlanacak bir yönetmelikte belirlenir. 

Danışma Meclisi İS. Sayısı : 467) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Yürürlük 

MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B, Ulusu 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakam 
S, R, Pasın 

Dışişleri Bakanı 
/., Türkmen 

Ticaret Bakam 
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 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakaı 
Prof. Dr. K. Kilıçturgc 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

Devlet Bakam 
M. özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. HA Bayülken 

Mili! Eğitim Bakam 
H., Sağlam 

Prof. Dr. A. Bozer 

2.5.1983 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N, Özdas 

İçişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Sanayi ve Tek. Bakam Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
M* Turgut F. ilkel 

Kültür ve Turizm Bakam imar ve tskân Bakam Köy tş. ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakam 
/.: Evliyaoğlu Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S, Side 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi Komisynoumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 486 

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) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 2 Mayıs 1983 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1220/04458 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 11.4.1983 tarihinde ka
rarlaştırılan «5.1.1961 Tarih ve 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, Bazı Maddelerinin Kaldınlması ile Bu Kanuna Üç Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» ile 
gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

5.U9Ö1 TARİH VE 222 SAYILI İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİ
NİN DEĞİŞTİRİLMESİ, BAZI MADDELERİNİN KALDIRILMASI İLE BU KANUNA ÜÇ EK 

MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN TASARISI 
GENEL GEREKÇE 

Millî Eğîtim Temel Kanunu, Türk Millî Eğitiminin düzenlenmesine de esas olan genel amaç ve ilkeleriyle 
okul öncesinden, yüksek öğretimin sonuna kadar örgün ve yaygın eğitimin bir sistem bütünlüğü içinde yenileş
me, gelişme ve yayılmasına imkân verecek esasların, bir temel kanunda toplanması zorunluluğundan doğmuş
tur. 

Millî Eğitim Temel Kanununda, Türk Eğitim sistemi örgün ve yaygın eğitim olmak üzere iki anabö-
lüme ayrılmıştır, örgün eğitimin de okulöncesi ve temel eğitim, orta öğretim ile yüksek öğretimden olu
şacağı 'belirtilmiştir. 

Sözü edilen kanun Türk Millî Eğitiminin; 
1. Atatürk İnkılaplarına ve Türk Milliyetçiliğine bağlı, Türk Milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî 

ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, millî birlik ve bütünlük içinde vatanını ve mil
letini seven ve yücelten; Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen Türk Milletini çağ
daş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline getirmeyi hedef edinen kişiler yetiştiren, 

2. Kişileri, beden, zihin, ahlak, duygu bakımından dengeli şekilde geliştiren ve böylece yapıcı, yara
tıcı ve verimli olmalarını sağlayan, 
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3. Türk vatandaşlarının, ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, tavır ve birlik
te iş görme alışkanlığını kazandırıp, hayata hazırlayan, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna 
katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmayı öngören, 

4. Türk toplumunun ve bireylerinin eğitim ihtiyaçlarını dengeli bir şekilde karşılayan, 
Bir sistem bütünlüğü içinde düzenleneceği, çeşitli maddelerinde hükme bağlanmıştır. 
5. Aynı kanunda; 
a) Öğrencilerin yüksek öğrenime veya hayata hazırlanmalarını sağlamak maksadıyla, bugünkü ilkokul 

ve ortaokulu içine alacak ve Türk eğitim sisteminin alt kademesini oluşturacak sekiz yıllık temel eğitim okul
larının kurulacağı, 

b) Türk eğitim sisteminin, genel amaçlarını gerçekleştirecek şekilde yeniden düzenleneceği, eğitim ku
ruluşlarının genel amaçlara ve temel ilkelere uygun olarak yeniden teşkilatlandırılacağı belirtilmiştir. 

«Uzun dönemli kalkınmanın ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının Temel Hedefleri ve Stratejisi»nde 
de; 

1. «İlkokul programlan ile ortaokul programları arasındaki uyuşmazlığı temelden kaldırmak, eğitimde 
fırsat eşitliğini köylerde yaşayan çocuklara da sağlamak, temel eğitim süresinin sonunda yetenekleri ge
liştirilmiş, meslekî beceriye yönetilmiş, hızlı kalkınma süresinde toplumun gelişmelerine katkıda bulunacak 
kişilerin yetiştirilmesi açısından, temel eğitimi sağlayacak sekiz yıllık okulların kurulması, 

2. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde temel eğitim ilk beş yılında, okullaşma oranının 
% 100, son üç yılında % 50*ye ulaştırılması, bu kademenin uzun dönemde (1995 yılında) okullaşma oranı
nın % 75'e çıkarılması», 

3. Temel eğitimin hedeflerinin gerçekleşmesi için 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununda gerekli 
değişikliklerin yapılması öngörülmüştür. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında; 

1. Plânın «toplumsal gelişmeler ve hedefler» bölümünde; plânın son yılı olan 1983-1984 öğretim yılın
da temel eğitim birinci kademede •% 100, ikinci kademede % 60 okullaşma oranlarının hedef alındığı be
lirtilmektedir. 

2. Plânın, eğitime ilişkin ilkeler ve politikalar kısmında «temel eğitimin her iki kademesinin süreleri, 
'bu kademelerin amaçları ve bu amaçlara yönelik olarak program içerikleri yeniden incelenerek.... örgütsel 
ve yapısal değişiklikler için, yasal önlemler getirilecektir» denilmekte, okul öncesi ve temel eğitim kurumları 
kanununun çıkarılması gereği belirtilmektedir. 

Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununda değişiklik ya
pılması zorunlu görülmüştür. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu maddede, mecburî ilköğretim çağı belirtilmiştir. 

Madde 2. — Bu maddede, temel eğitim okulu ve süresi ile temel eğitim kurumlarında görev alacaklar 
aşağıdaki şekilde açıklanmıştır. 

a) öğretmenler, 
b) Rehberlik uzmanları, 
c) Sağlık, teknik, yardımcı hizmetler ve diğer personel. 

Madde 3. — Bu maddede, ilköğretim kurumlan ile ortaokulların açılma, kapanma ve öğretime ara ver
me zamanlarının yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir. 

Madde 4. — Bu madde, devamsız öğrencilerle ilgili işlemleri 'belirtmek amacıyla düzenlenmiştir. 

Madde 5. — Bu maddede, devamsız öğrencilerle ilgili olarak yapılacak işlemler aşağıdaki sıraya göre 
açıklanmıştır. 

a) Okul idaresi ve ilçe eğitim müdürünün görevleri, 
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•b) tdare kurulunun görevleri, 
c) Verilen cezaların infazı, 
d) Para cezasından sonra yapılacak işlemler, 
e) Eğitim müdürlüklerince hazırlanacak dosyalar ve bu dosyada bulunacak evrak, 
f) Cumhuriyet savcılığınca yapılacak işlemler, 
g) Hükmolunacak para cezası, 
h) Hükmolunacak hapis cezası. 

Madde 6. — Bu maddede, bu kanunda yazılı suçlan işleyenler hakkında uygulanacak müeyyidelerde 
zaman kayıtlarına bakılmayacağı belirtilmiştir. 

Madde 7. — Bu madde, yürürlükten kaldırılan maddeleri belirtmek amacıyla düzenlenmiştir. 

Madde 8. — Bu madde, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa bazı ek maddeler getirildiğini belirt
mek amacıyla düzenlenmiştir. 

Ek Madde 1. — Bu maddede, 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanunundaki bazı tabir ve unvanların 
değiştirildiği belirtilmiştir. 

Ek Madde 2. — Bu maddede, bu kanunun yürürlükte kalan maddelerinde 'belirtilen ilköğretim kurulla
rının görevlerinin hangi kurullar tarafından yürütüleceği açıklanmıştır. 

Ek Madde 3. — Bu maddede, okulların arsa ve arazi, yapım ve donatım, gelir-gider ve planlama işlerin
de ilköğretim kurumları ile ortaokulların da birlikte mütalaa edileceği açıklanmıştır. 

Geçici Madde 1. — Bu maddede, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar köy ve hazine adına tescil 
edilen dernek, kamu kuruluşu, gerçek ve tüzelkişilerce yapımı sürdürülüp tescili tamamlanmamış konutlar 
hakkında yapılacak işlemler belirtilmiştir. 

Geçici Madde 2. — Bu maddede, zorunlu olan ilköğretim süresinin uzatılmasının Bakanlar Kurulunca 
kararlaştırılacağı belirtilmiştir. 

Madde 9 ve 10. — Yürürlük ve yürütme maddeleridir. 

Millî Eğitim Komisyonu Raporu 

T.C. 
Danışma Meclisi 

Millî Eğitim Komisyonu 15 Haziran 1983 
Esas No. : 1/681 
Karar No. : 33 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«5.1.1961 Tarih ve 222 Sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı 
Maddelerinin Kaldırılması İle Bu Kanuna Üç Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuz
da Hükümet temsilcilerinin de bulunduğu toplantıda görüşüldü. 

25.5.1983 gün ve 1/681 - Z - 515 sayılı yazı ile gö̂ rüş istenen Adalet Komisyonundan cevabın gelmediği 
görülmüş, değişiklik yapılan 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa paralelliğin sağlanabilmesi için he
men görüşülmesine başlanmış; 
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1. Tasarının 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inci, ek madde 1, 2, 3, geçici 1 inci ve 2 nci maddeler aynen kabul edil
miş, 

2. Yürürlük madde olarak 9, yürütme madde olarak 10 uncu madde ilave edilmiş, 

3. Tasarımn başlığı «5.1.1961 Tarih ve 222 Sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ile Bu Kanuna Üç Ek Madüe ve iki Geçici Madde Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı» şeklinde değiştirilmiştir. 

Raporumuz gereği için saygı ile Başkanlığa sunulur. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Başkan 

Zeki YILDIRIM 
Kâtip 

İhsan GÖKSEL 
Üye 

Adnan OREL 
Üye 

Mahir CANOVA 
Başkanvekil 

Ethem AYAN 
Üye 

Nihat KUBİLAY 
Üye 

Muzaffer ENDER 
Sözcü 

Halil AKAYDIN 
Üye 

M. Utkan KOCATÜRK 
Üye 

Nermin ÖZTUŞ 
Üye 

Maddeler üzerindeki söz hakkım 
saklıdır. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

5.1.1961 Tarih ve 222 Sayıh ilköğretim ve Eğitim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Madde
lerinin Kaldırılması ile Bu Kanuna Üç Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 3. — Mecburî ilköğretim çağı, çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın eylül ayından başlar, 14 yaşını bi
tirip 15 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter. İlkokulun öğrenim süresi en az beş yıldır.» 

MADDE 2. — 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 14. — İlkokul ve ortaokul sekiz yıllık temel eğitim okulunu meydana getirir. Temeleğitim kurum
larından olan ilkokul ve ortaokulların büyüklüğüne, birlikte ve ayrı oluşlarına, anasınıfları ve özel eğitim sı
nıflarının bulunuşuna göre temeleğitim okulunda aşağıdaki görevliler bulunur : 

a) öğretmenler; sınıf, branş, okulöncesi eğitim, özeleğitim öğretmenleri ile gezici öğretmenler ve usta 
öğreticiler, 

b) Rehberlik uzmanları, 
c) Sağlık, teknik, yardımcı hizmetler ve eğitim etkinliklerinin gerektireceği diğer personel,» 

MADDE 3. -j- 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Madde 42. — İlköğretim kurumları ile ortaokulların açılma, kapanma ve öğretime ara verme zamanları 
yönetmelikle düzenlenir.» 

MADDE 4. — 222 sayıh ilköğretim ve Eğitim Kanununun 55 inci maddesinin (e) fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«e) öğrenci veli, vasi veya aile başkanları köylerde muhtarlığa, şehirlerde mülkî amirlere hemen bildiri
lir. Muhtarlar ve mülkî amirler en geç üç gün içinde durumu veli, vasi veya aile başkanlarına tebliğ eder
ler. Yapılan tebliğde okulca kabul edilecek meşru sebepler dışında okula göndermediği takdirde para cezası 
ile cezalandırılacağını, durumun devamı halinde de hapis cezası verileceğini ayrıca1 bildirirler. 

Hastalık, sel, kar, deprem ve yangın gibi okul idaresince kabul edilebilecek zorunlu sebeplerle okula gele
meyen öğrenciler izinli sayılırlar ve haklarında devamsızlık kovuşturması yapılmaz.» 

MADDE 5. — 222 sayıh ilköğretim ve Eğitim Kanununun 56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Madde 56. — Muhtarlıkça veya mülkî amirce yapılan duyuruya rağmen, çocuğunu okula göndermeyen 
veli, vasi veya aile başkanları hakkında aşağıdaki işlem yapılır; 

a) Okul idaresi devamsız öğrenci ile ilgili evrakı ait olduğu ilçe eğitim müdürlüğüne gönderir. İlçe eği
tim müdürü bu evrakı ilçe idare kuruluna, merkez ilçede ise il idare kuruluna sevkeder. 

idare kurulunca, en çok bir hafta içinde devamsız öğrencinin veli, vasi veya aile başkanına, çocuğun oku
la devam etmediği her gün için yüz lira para cezası verilir. 

Para cezasına ilişkin karar, ilçelerde ilçe eğitim müdürlüğünce, merkez ilçelerde ise merkez ilçe eğitim mü
dürlüğü veya millî eğitim müdürlüğünce üç gün içinde öğrencinin veli, vasi veya aile başkanına tebliğ edi
lir ve gereği yapılmak üzere mahallî özel idareye gönderilir. Para cezası, özel idarelerce 6183 sayılı Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak tahsil edilir. 

b) Yukarıdaki bent uyarınca, verilen para cezasının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren üç gün 
içinde çocuğunun okula devamını sağlamayan veli, vasi veya aile başkanlarının isim ve adresleri okul idaresi 
tarafından derhal bağlı bulunulan eğitim müdürlüğüne bildirilir. 

İlgili eğitim müdürleri; 
1. Devamsız öğrencinin adı ve durumu hakkında okul idaresince hazırlanan belgeleri, 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

K5.1.1961 Tarih ve 222 Sayılt İlköğretim ve Eğütim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı 
Maddelernin Kaldırılması ile Bu Kanuna Üç Ek Madde ve tki Geçici Madde Eklenmesine Dair 

Kanun Tasarısı» 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen 'ka'bul edilmiştir, 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

2. öğrencinin veli, vasi veya aile başkanına yapılan tebligata ilişkin yazıları, 
3. idare kurulunca verilen para cezasına ait karar ve bu kararın öğrencinin veli, vasi veya aile başkanına 

tebliğine dair belgeleri, 
İçerecek şekilde hazırlayacakları dosyaları yetkili Cumhuriyet savcılığına intikal ettirirler. 
Cumhuriyet savcısı, engeç on gün içinde sulh ceza mahkemesinde kamu davası açar. 
Sulh ceza mahkemesince çocuğun veli, vasî veya aile başkanı halkkında 20 günden iki aya kadar hapis 

cezasına hükmolunur. 
c) (ib) ıbendıi (gereğince verilen kararın kesinleşmesinden itibaren bir hafta içinde çocuğu okula gönder-

meyen veya devamını sağlamayan veli, vasî veya aile baş kanı hakkında ilgili eğitim müdürlüğünce yapılan suç 
duyurusu üzerine, cumhuriyet savcılığı tarafından yukarıdaki hükümler uyarınca işlem yapılır.» 

MADDE 6. — 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 58. — Bu Kanunda yazılı suçları işleyenler hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalar 3005 Sayılı 
Meşhut Suçlar Muhakeme Usulü Hakkındaki Kanununun 1 inci Maddesinin (A) bendinin yer ve aynı kanu
nun 3 üncü maddesinde yazılı zaman kayıtlarına bakılmaksızın sözü edilen kanun hükümlerine göre yapılır.» 

/MADDE 7. — 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45 ve 88 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 8. — 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

«EK MADDE 1. — 222 sayılı 'Kanunda geçen ilköğretim Müfettişi deyimi «Temeleğitim Müfettişi», ilk
öğretim Kurulu deyimi «Eğitim Kurulu», ilköğretim Müdürü deyimi «ilçe Eğitim Müdürü», Öğretmen evi 
deyimi «Öğretmen Lojmanı» olarak değiştirilmiştir.» 

«EK MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlükte kalan maddeleri ile; 
a) Köy ve bucak ilköğretim kurullarına verilen görevler, köy ve bucak ihtiyar kurullarınca, 
b) İlçe ilköğretim kurullarına verilen görevler, ilçe eğitim kurullarınca, 
c) İl ilköğretim kurullarına verilen görevler, il eği tim kurullarınca, 
Yerine getirilir.» 

ı«BK MADDE 3. — Bu Kanunun yedinci bölümünde yer alan «okulların arsa ve arazi işleri», sekizinci bö
lümünde yer alan «ilkokul yapımı ve donatım işleri», dokuzuncu bölümünde yer alan «ilköğretimin gelir, 
giderleri ve planlama» başlıkları altındaki maddeler, ilköğretim kurumları ile birlikte ortaokulları da kapsar.» 

GEÇtCt MADDE 1. — Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar köy ve hazine adına tescil edilen dernek, 
kamu kuruluşu, gerçek veya tüzelkişilerce yapımı sürdürülüp tescili tamamlanmamış öğretmen konutları ve 
ilköğretim kurumları ile ortaokullara ait bütün taşınmazların köyde bulunanları köye, kasaba veya şehir
dekiler de özel idarelere bedelsiz devredilir. Kullanma hakkı, Millî Eğitim Bakanlığına ait olmak üzere tapuya 
tescil edilir. Bu taşınmaz malların tahsisi, Millî Eğitim Bakanlığının talebi üzerine Maliye Bakanlığınca yapı
lır. 

GEÇİCÎ MADDE 2. — Altıncı yaş ile ortaokul çağının mecburî öğrenim çağı kapsamına ne zaman alına
cağı Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 1. — Tasarının Ek l inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir, 

EK MADDE 2. — Tasarının Ek 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 3. — Tasarının Ek 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

OEÇtCl MADDE 1. — Tasarının geçici 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.; 

GEÇtCÎ MADDE 2. — Tasarının geçici 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
J?., Ulusu 

Devlet Balkanı 

11.4.1983 

Başbakan Yardımcısı 
Z. Baykara 

Devlet Bakam 
S. R. Pasın 

Devlet Bakam 
Prof, Dr. 1, Öztrak 

Adalet Bakanı 
R. Bayazıt 

Devlet Bakam 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H., Bayülken 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr, M. N, Özdaş 

İçişleri Balkanı 
S. Çetiner 

Dışişleri Bakamı 
l.ı Türkmen 

Maliye Bakam 
A.t B, Kafaoğlu 

Millî Eğitim Bakam 
H.\ Sağlam 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ticaret Bakanı Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakam 
K., Cantüfk Prof., Dr. K* Kılıçturgay Prof, Dr. A* Bozer 

Ulaştırma Bakam 
Prof.) Dr4 M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof., Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakam 
İ.t Evliyaoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof.: Dr, T. Esener 

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

İmar ve iskân Bakam Köy îş. ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakanı 
Prof. Dr* A. Samsunlu M, R. Güney V, Özgül 

Sosyal Güvenlik Balkanı 
S* Side 
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(Milli Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 343 

Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, İçişleri ve 

Dışişleri Komisyonları Raporları. (1 /554) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 12 Kasım 1982 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K T. D. 18/101-1177/01610 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 5.11.1982 tarihinde kararlaş
tırılan «Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı», ile gerekçesi 
ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ KA
NUNUN GENEL GEREKÇESİ 

Taşınmaz mal zilyedliğine yapılan tecavüz ve müdahalelerin önlenmesi amacıyla çıkarılan 24 Haziran 
1933 tarih ve 2311 sayılı Gayrimenkule Tecavüzün Define Dair Kanun ile 24 Nisan 1952 tarih ve 5917 
sayılı Gayrimenkule Tecavüzün Defi Hakkında Kanunun tedvinini gerektiren sebepler bugün de geçerlidir. 

Gerçekten taşınmaz mal zilzedliğine yapılan tecavüz ve müdahalelerin önlenmesi görevinin idare ta
raf ın'dan yapılmasının gerekleri hukukî ve daha çok sosyal temellere dayanmaktadır. 

5917 sayılı Kanunla vali ve kaymakamlara verilen yetki, taşınmaz mal zilyedliğine yapılan tecavüz ve 
müdahaleden dolayı bozulan güvenlik ve asayişin sağlanması içindir. Taşınmaz mal zilyedliğine hefhangi 
bir tecavüz ve müdahale, kamu düzeninin bozulmasına ve sarsılmasına da yol açar. Vali ve kaymakam 
taşınmaz mal zilyedliğinin olduğu gibi korunmasına karar vermekle beraber, bizzat ihkakı hak teşebbü
sünde bulunan kimseye kanun yoluna başvurmasını tebliğ etmektedir. 

' Bu duruma göre valilere, kaymakamlara verilen yetkinin hukukî niteliği, kamu düzenini korumak için 
alınan, geçici bir idarî zabıta önlemidir. 

Vali ya da kaymakam aldığı kararla anlaşmazlık konusu taşınmaz malın hukukî durumunu bir yargıç 
gibi kesin olarak saptamamakta olup, bu mercilerin kararı, taşınmaz mal üzerindeki haklan etkileyici ni
telikte de değildir. Şu duruma göre, ilgili şahıs mahkemelere başvurmakla hakkını arayabilecek ve iddia
larını kanıtlayabilecektir. 

Vali ve Kaymakam tarafından alınan bu idarî zabıta önlemi taşınmaz malın hukukî durumuna hiçbir 
etki yapamayacak, taşınmaz malın üzerindeki haklarda hiçbir değişme meydana getirmeyecektir. Çünkü 
taşınmaz malın tasarruf ve mülkiyeti hakkında hüküm verme yetkisi mahkemelerdedir. Son söz mahkemele
rindir. Tasarruf sorununun Medenî Kanun hükümlerine göre çözümleneceği kuşkusuzdur. Ancak, ziîyed-
lik anlaşmazlıklarının bir asayiş sorunu haline gelmemesi için, durumun bulunduğu halde korunması ve 
taşınmaz mal üzerinde tasarruf iddia eden kimsenin, kendi kendine mevcut durumu bozmasına izin veril
memesi gerekmektedir. 
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İlk bakışta, Medenî Kanunda özel hükümler bulunduğuna göre zilyedliğe yapılan tecavüzlerin idarece 
önlenmesine ilişkin bir kanuna gerek olmadığı düşünülebilir. Medenî Kanundaki zilyedliğin korunması, bir 
dava sırasında, tarafların iddia ve savunmalarının incelenmesi ve hükme bağlanması suretiyle gerçekleşir. 
Bu da mahkemeler, yani adlî yargı yolu ile olur. 5917 sayılı Kanun ise, taşınmaz mal üzerinde, o anda zil-
yed bulunan kimsenin hukukunu korur ve tecavüzü önler. Bu durum idarî makamlar tarafından sağlanır. 
Ancak, 5917 sayılı Kanun zilyedliği hemen himaye eder. Medenî Kanun hükümlerine göre zilyedliğin ko
runması ise dava açılması ve diğer hukukî işlemler nedeniyle daha geç olur. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 9 uncu faslını oluşturan 101 - 113 üncü maddelerindeki hükümlerle 
konulmuş bulunan ihtiyatî tedbir kurumunun 5917 sayılı Kanunla sağlanan tedbire benzeyen yönü, var olan 
anlaşmazlığın geçici olarak çözümlenmesi, tecavüzün durdurulması ve bu kararın uygulanmasında Devlet 
Kuvvetinden yararlanılmasıdır. 

Ancak, bu iki Kanunun getirdiği önlem ve sonuçları arasında farklar vardır. 5917 sayılı Kanun idarî 
makamlar tarafından uygulanır ve yalnızca taşınmaz mal üzerinde karar alınır, kararın sonuçları geçici 
olup, idarî bir önlemdir. Bu kararları alırken teminat aranmaz ve alınmaz. İhtiyatî tedbirlerde ise isteğin 
konusu taşınır ve taşınmaz mallar, anlaşmazlık olan şeyin korunması, Medenî Kanuna göre nafaka, ay
rılık ve boşanmada geçici tedbirlerle ilgili hususlardır. Kararlar mahkeme tarafından verilir. 

Bu kararlar sürekli ve bütün sonuçları ile hukukîdir. Lehine karar almış olan kimse 10 gün içinde yet
kili mahkemede mütecaviz ve gasıp veyahut da herhangi bir sebep ile müdahalede bulunan şahıs aleyhine 
dava açma zorunluluğundadır. Mahkeme, lehine karar vermiş olacağı kimsenin, karşı tarafa vaki olabilecek 
herhangi bir zarar ve ziyanını önlemek amacıyla, işin niteliğine ve hacmine göre bir paranın depo edilme
sine müracaat sahibini zorunlu kılar. 

Bu durumlar 5917 sayılı Kanunda yoktur. Vali veya kaymakamlar karar verirken başvuru sahibini böyle 
kanunî külfetlere zorlamamaktadır. Mahkemeden. lehine tedbir alan kimse 10 gün içinde dava açmazsa ted
bir kararı ortadan kalkar. Halbuki, vali ve kaymakamın kararı karşı taraf ilgili mahkemeden karar alın
caya kadar süreklilik gösterir. 

Vatandaşın haklı başvurularını acele olarak sonuçlan dırabilmek Usûl Kanununun koyduğu hükümler ne
deniyle zordur. Davalı tebligata rağmen gelmezse, gıya'b kararı tebliği, talik dilekçeleri ve vekillerin dos
yayı tetkik için süre istemeleri ile yargılamalar uzayabilmektedir. İdarenin keşif ve soruşturmalarda çektiği 
bir güçlük de sözkonusu değildir. Zira idarede herşey pratiktir. 

Başkasının taşınmaz malına tecavüz edenler hakkında hızla ve yeteri kadar yapılan adil bir soruşturma 
sonunda, bu tecavüzün önlenmesi ve mütecavize bu yolda sarf olunacak giderlerin yükletilmesi kamu dü
zeninin ve güvenliğinin sağlanması yönünden etkin bir örnek olmaktadır. 

Taşınmaz mallar üzerindeki anlaşmazlıklar, 5917 sayılı Kanunun gerekçesinde de belirtildiği gibi, özel
likle arazi sınırlarının kesin bir biçimde tespit ve tescil edilmemiş olmasından doğmaktadır. Şu halde ta
şınmaz mallara yapılan tecavüz ve müdahaleleri, bütün hukukî nitelikleri belirli, kesin bir hakka karşı yapıl
mış bir tecavüz ve müdahale saymaya; ihkakı hak addedip bu yönden suç işlendiğini kabul etmeye ola
nak yoktur. Tecavüz ve müdahale eden, çoğunlukla kendisini gerçek hak sahibi sanmakta ve buna inan
maktadır. Şu halde sorun, kendisini haklı sanan iki tarafın, asayişe etkili olabilecek anlaşmazlığını derhal 
ve fakat geçici olarak, zilyed lehine bir noktada durdurmak ve taraflara mahkeme yolunu göstermektir. 
Bu yönden de adlî olmaktan ziyade idarî bir görev niteliğindedir. 

Uygulamada çoğu kez tecavüz ve müdahale ile zilyedliğin saptanması, hukuk eğitiminden geçmemiş kim
selere yaptırılmaktadır. Ancak, esasları iyi tespit edilmiş bir kanuna ve bunun uygulama şeklini açıklayan 
bir yönetmeliğe dayanarak yapılacak kısa süreli eğitimle nispeten basit bir konu olan zilyedliğin ve teca
vüzün saptanma işlemi, hukuk öğrenimi yapmamış kimselere de öğretilebilir ve zaten az olan yeterli per
sonel kaynağından azamî yararlanma sağlanarak personel israfı da önlenir. 

Ülkemizde, özellikle tarım arazilerinin sayı ve alan bakımından çok ve geniş olması, halkımızın mülki
yete ve araziye karşı psikolojik ve maddî bağlılığı; cinayet davalarının % 55 inin ve Asliye Hukuk Mah-
kemelerindeki davaların % 80 inin arazi anlaşmazlığından doğmuş olması, konunun ne denli önemli oldu
ğunu göstermektedir. Taşınmaz mal anlaşmazlıklarının asayişe etkin büyük ve kütlevî olaylar doğurduğu in-
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celemeler sırasında da saptanmıştır. Şu halde, güvenlik Ve asayişten sorumlu olan idarî makama, taşınmaz 
mal anlaşmazlığından doğan olayları büyümeden, işin başlangıcında önleyebilmesi için anlaşmazlıkla ilgili 
konuda da karar alma yetkisi tanınmalıdır. 

Taşınmaz mal anlaşmazlıkları ile kadastro arasında çok yakın bir ilişki bulunduğu açıktır. Kadastrosu 
tamamlanmış olan ilçelerde tecavüz olaylarının gittikçe azalmakta olduğu bir olgudur. Ayrıca kadastro ya
pılan yerlerde anlaşmazlıklar önemini de kaybetmekte ve basit sınır kaymaları ile ilgili olaylar olarak kal
maktadır. 

Ancak Türkiye'de kadastro çalışmaları yeterli düzeye çıkarılamamış olduğundan bütün arazinin tesbit 
ve tescili için daha uzun yıllar beklemek gerekecektir. Ayrıca kadastro çalışmaları yapılan yerlerde de kadats-
ronun tamamlanmış olmasının arazi istükrarını hemen sağlayamadığı, bu istikrarın sağlanabilmesi için ara
dan 8-10 yıl* geçmesi gerektiği görülmüştür. 

Bu durum, arazi anlaşmazlıklarının daha uzun süre devam edeceğini ve idarece önlem alınması gerek
tiğini göstermektedir. 

5917 sayılı Kanunun tedvin gerekçesi yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, bugün de 
geçerliliğini korumaktadır. Gerçekten de taşınmaz mal zilyedliğine yapılan tecavüz ve müdahalelerin, kamu 
düzeninin korunması düşüncesiyle idarece Önlenmesinde zorunluluk bulunmaktadır. Ancak 29 yıllık uygula
ma bu kanunun tedvin amacını gerçekleştirmede birtakım boşluklar ve aksaklıklar bulunduğunu göster
miştir. 

Bakanlığımızda, İçişleri Hizmet ve Teşkilâtını Yeniden Düzenleme Projesi (tÇ-DÜZEN) çerçevesinde 
yapılan inceleme ve araştırmalar sonunda tespit edilen bu »boşluk ve aksaklıklar, kitap halinde de yayınla
nan «Taşınmaz Mal Zilyedliğinin Korunması» adlı raporda açıklanmıştır. Bu raporda mevcut bulgular 
Bakanlığın yetkili birim ve kurullarında da değerlendirildikten sonra, çözümlenmesi ve yeniden düzenlen
mesi gereken baçlıca sorunların şu noktalar etrafında toplandığı anlaşılmıştır. 

1. 5917 sayılı Kanun gereğince, kararların mutlaka valiler tarafından alınması zorunluluğu, valiler için 
ağır ve gereksiz bir iş yükü doğurmakta, vali yardımcılarına yetki devrini imkânsız kılmaktadır. 

2. Tecavüz edilen taşınmaz mallar içinde kamu malları ve özellikle hazine arazileri sayı ve alan itiba
riyle önemli bir yer, tutmakta, ancak Kanun kamu mallarına yapılan tecavüzlerin önlenmesinde, bunların 
niteliklerini göz önünde tutmamaktadır. 

3. Soruşturma memurlarının yeminli olarak tanıkları ve ilgili kamu kuruluşları temsilcilerini dinleme 
olanağı yoktur ve bu durum isabetli karar vermeyi önlemektedir. 

4. Yapılan soruşturmaların sonunda bazen karar yazılarak kararın tebliği yoluna gidilmekte, bazen de 
sonuç, yazılı bir karar olmaksızın tebligat yazısında ifade edilmekte ve uygulamada bir kararlılık bulun
mamaktadır. 

5. Kanunla ilgili bütün tebligat, zoru gerektirme se ve gereği olmasa da, güvenlik kuvvetlerine yaptı
rılmakta ve bu örgütlerin iş yükü gereksiz yere artırılmaktadır. 

6. Yasada hüküm bulunmamasına karşın men kararlarının tümü güvenlik kuvvetlerince yerine geti
rilmekte ve bu durum birçok sakıncaların doğmasına ve güvenlik kuvvetlerinin iş yükünün gereksiz ola
rak artmasına neden olmaktadır. Ayrıca infazın ne kadar zaman içerisinde yapılacağı uygulamada du
raksamalar yaratmaktadır. 

7. Bir taşınmaz mala yapılan ikinci tecavüzlerde bir soruşturma yapılmaksızın tecavüzün varlığını za
bıtanın tespit etmesi ve derhal eski karar hükümleri gereğince tecavüzü önlemesi zabıtanın niteliği ve ye
teneği yönünden sakıncalar yaratmaktadır. 

8. 5917 sayılı Kanuna göre verilmiş bir karar varken mahkemelerce ihtiyatî tedbir kararı veya Danış
tay'a başvurmalarda yürütmenin durdurulması kararı verilmesi, hem asayiş yönünden, hem de merciler 
arasında gereksiz yetki anlaşmazlıkları çıkması nedeniyle sakıncalar doğurmaktadır. 

% Kanun ideolojik amaçlarla yapılan taşınmaz işgallerini önleyecek hükümlere sahip bulunmamakta
dır. 

10. Taşınmaz mal anlaşmazliklarıyla ilgili başvurmalarda, dilekçelerde yazılanlardan, konunun Kanun 
kapsamı dışında olduğu açıkça anlaşılsa bile, Kanun hükmü gereği olarak soruşturma yapılması zorunlu-
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luğu, hem şikayetçinin boş yere oyalanmasına ve para harcamasına sebep olmakta, hem de idarî makamları 
gereksiz yere uğraştırmaktadır. 

11. Kanunda güvenlik kuvvetlerine, infaz dışında güvenliğin korunmasıyla ilgili açık bir görev verilme
mesi, sakıncalar doğurmaktadır. 

12. Adresi belli olmayanlara, 5917 sayılı Kanunla ilgili infaz ve tebligat usulüne uygun biçimde yapıl
mamaktadır. 

13. Görevlendirilecek memurların yevmiyeleri ve taşıt aracı masrafları konularında uygulamada güç
lüklerle karşılaşılmaktadır. 

Bütün bu sorunları çözümlemek için taşınmaz mal zilyedliğine yapılan tecavüzlerin önlenmesi hakkındaki 
bu kanun tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. Bu madde ile Kanunun amacı gösterilmiş, bu amacın, tasarrufa ilişkin güvenliği ve kamu 
düzenini sağlamak olduğu ifade edilmiştir. 

Madde 2. Bu madde ile Kanunun kapsamına giren taşınmaz mallar gösterilmiş, 5917 sayılı Kanunun 
uygulaması sırasında, Kanunun kapsamına girip girmediği hususlarında tereddüt yaratan taşınmaz mallar 
açıklığa kavuşturularak tüzelkişilerin zilyed bulundukları taşınmaz mallarla, kamu kurum ve kuruluşlarına 
ait veya bunlar tarafından idare olunan mallar ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki menfaati umuma 
ait taşınmaz mallar Kanunun kapsamına alınmıştır. 

Madde 3. Taşınmaz mallara yapılan tecavüz ve müdahaleleri önlemekle görevli makamlar gösterilmiş 
olup, 5917 sayılı Kanundaki «Mahallin Kaymakam veya valisi tarafından» ibaresinin uygulamada yarattığı 
tereddütler giderilmiştir. Yeni düzenlemede merkez ilçelerde vali veya görevlendireceği vali yardımcısı, di
ğer ilçelerde ise kaymakamın yetkili olduğu açıkça belirtilmiş ve valinin bu konuda vali yardımcısına yetki 
devrinde bulunabileceği esası getirilmiştir. 

Madde 4. 5917 sayılı Kanunda tüzelkişilere ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait- veya bunlar tarafından 
idare olunan taşınmaz mallara yapılan tecavüz ve müdahalelerde, kimin başvuruda bulunabileceğine ilişkin 
bir hükmün bulunmaması nedeniyle meydana gelen tereddütlerin giderilmesi amacıyla, tüzelkişilerin ve ka
mu kurum ve kuruluşlarının yetkili temsilcisi veya görevlisinin başvuruda bulunma yetkisine sahip olduğu 
açıkça belirtilmiştir. 

Köy tüzelkişiliğine ait taşınmaz mallara yapılan tecavüz ve müdahalelerde, konunun önemi nedeniyle 
köy muhtarı ile birlikte köy halkından herhangi birine de 5917 sayılı Kanunda olduğu gibi başvuru yetkisi 
verilmiştir. 

Ayrıca kamuya ait taşınmaz mallara yapılan tecavüz ve müdahalelerde başvurma olmasa bile, bunu 
herhangi bir surette öğrenen vali ve kaymakamların kendiliğinden soruşturma yaparak ya da yaptırarak ka
rara bağlayabileceği hükmü getirilmiştir. 

Madde 5. Taşınmaz mal zilyedinin başvurma süresi, 5917 sayılı Kanunda olduğu gibi tecavüz veya 
müdahalenin öğrenildiği tarihten itibaren 60 gün," her halükârda tecavüz ve müdahale tarihinden itibaren 
bir yıl olarak tasarıda aynen korunmuş ise de Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve menfaati umu
ma ait olan taşınmaz mallara yapılan tecavüz ve müdahalelerde süre kaydı konulmamıştır. 

Bu düzenleme ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve menfaati umuma ait taşınmaz malla
rın tecavüz ve müdahalelerden daha etkin bir şekilde korunması amaçlanmıştır. 

Madde 6. Başvurma üzerine soruşturmanın, yanlarına yardımcı da alabilecek olan karar vermeye yet
kili kişiler veya bunların görevlendireceği bir veya birkaç memur tarafından yerinde yapılacağı esası kon
duktan sonra, açıkça ve kesinlikle Kanun kapsamı dışında kaldığı dilekçeden anlaşılan başvuruların yerinde 
soruşturma yapılmadan reddedilebileceği ve taşınmaz mal sınır anlaşmazlığı olan bir yerde ise tereddütleri 
gidermek için karar vermeye yetkili kaymakamlık ve valiliğin tayini konusunda açıklık getirilmiştir. 

Madde 7. Soruşturma memurunun soruşturma sırasında tarafların göstereceği tanıkları dinledikten son
ra kanaatini sağlamlaştırmak için gerekli gördüğü takdirde tarafsız kişileri, Hazine, Özel idare ve Belediye 
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temsilcilerini ve köylerde muhtar ve ihtiyar kurulu üyelerini de dinleyebileceği ve ifadelerin de yeminli 
olarak alınacağı hükmü ve soruşturmamın en geç 15 gün içinde tamamlanarak karara bağlanması esası ge
tirilmiştir. 

Madde 8. 5917 sayılı Kanunda olduğu gibi bu tasarıda da verilen kararların kesinliği esası korunmuş
tur. Buradaki kesinlik, verilen kararların başkaca bir idarî işleme gerek kalmadan oluştuğunu ve hiyerar-
şi'k makamlarca kararlar üzerinde herhangi bir idarî işlemin yapılamayacağını ifade etmektedir. Tasannın 
14 üncü maddesinde de belirtildiği üzere idarî yargı yolu açıktır. 

Ayrıca taşınmaz mal üzerinde üstün bir hak iddia edenlerin yetkili mahkemelere başvurabileceklerinin 
kararda belirtilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. 

Madde 9. 5917 sayılı Kanunda soruşturmamın yapılması veya kararın yerine getirilmesi sırasında taraf
lara tebligat yapılacağı hakkında bir hüküm bulunmadığından uygulamada karşılaşılan güçlüklerin gideril
mesi için, taraflara tebligat yapılması esası konduktan sonra şikâyetçinin, kanunî vekiL veya dilekçesinde be
lirttiği temsilcisinin taşınmaz malın başında bulunması zorunluğu konmuş, mütecaviz gelmezse soruşturma ve 
kararın yerine getirilmesinin yokluğunda yapılacağı hükmü konmuştur. 

Tejcavüz ve müdahalenin önlenmesi gereğini kapsamayan karar ve diğer işlemlerin ilgililere duyurulma
sında 7201 sayrlı Tebligat Kanunu hükümlerinin uygulanması esası getirilmiştir. 

Madde 10. — 5917 sayılı Kanunda verilen kararların kimler tarafından yerine getirileceği açıkça belir
tilmemiş olmakla birlikte bu görev güvenlik kuvvetlerince yürütülmüştür. 

Kararın yerine getirilmesi işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve güvenlik kuvvetlerinin yo
ğun iş yükünün bir ölçüde hafifletilmesi ve her kararın yerine getirilmesinde güvenlik kuvvetlerine gerek du
yulmaması gibi nedenlerle, bu Kanuna göre verilecek kararların yerine getirilmesi için, kararı vermeye yet
kili makamlarca infaz memuru görevlendirilmesi öngörülmüştür. 

Kanunun espirisine uygun olarak, kararın yerine getirilmesindeki -gecikmelerin önlenmesi amacı ile ka
rarların infaz memuruna geldiği tarihten itibaren engeç 10 gün içinde uygulamanın yapılması zorunluluğu 
getirilmiştir. 

Gerektiğinde kararın yerine getirilmesinde infaz memuruna yardımcı olmak üzere teknik kişilerin görevlen
dirilebileceği ve ayrıca gerek soruşturma gerekse kararın yerine getirilmesi sırasında mahallî mülkî amirin 
emri ile güvenlik kuvvetlerince her türlü önlemin alınacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 11. — Tecavüz ve müdahalesi önlenen kişinin taşınmaz mal üzerinde vücuda getirdiği her türlü 
ekim, tesis ve değişikliklerden dolayı umumî hükümler dairesinde mahkemeye başvurabileceği hükmü 5917 
sayılı Kanunda olduğu gibi korunmuş, taşınmaz malın eski hale getirilmek suretiyle tesliminin sakıncaları 
evvelce anlaşıldığından ona benzer bir hüküm konulması uygun görülmemiştir. 

Madde 12. — Süresi içinde karar verilemez veya karar yerine getirilemezse, durumun nedenleriyle üst ma
kama bildirilmesi esası kabul edilmiş olup, bu suretle nedensiz gecikmelerin önlenmesi sağlanmak isten
miştir. 

Madde 13. — 5917 sayılı Kanundan farklı olarak ikinci ve daha sonraki tecavüz ve müdahalelerde aynı 
.mütecaviz tarafından ikinci defa veya onun yararına başkaları tarafından bilerek ilk defa yapılmış olsun 

birincide olduğu gibi soruşturma yapılıp karara bağlanması zorunluğu konmuştur. 
5917 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin son fıkrasında zilyedine teslim olunan taşınmaz mala başkaları 

tarafından vukubulacak tecavüz ve müdahaleler yeni bir soruşturma yapılmaksızın derhal men edilir denil
mekte ve hüküm 2 nci ve müteakip tecavüz ve müdahalelerde,' fiilin tespiti bakımından soruşturma yapıl
ması hususunda farklı görüş ve uygulamaya yol açtığından yeni getirilen hükümle bu tereddütler giderilmiş 
bulunmaktadır. Tecavüz ve müdahale varsa sonucun karara bağlanarak taşınmaz mal zilyedine teslim edil
mekle birlikte mütecavizin cezalandırılması için dosyanın adlî mercilere verileceği hükmü getirilmiştir. 

Madde 14. — Uygulamada 5917 sayılı Kanuna göre verilmiş bulunan kararlar aleyhine Danıştay'da açı
lan iptal davalarında, istek üzerine, yürütmenin durdurulması kararı da verilmektedir. Bu durumda, .asıl da
vanın geç karara bağlanması nedeniyle uygulamanın durdurulması, anlaşmazlığın devamına ve bir çok olayla
rın çıkmasına neden olmaktadır. Esasen verilen men kararının infazı yapılıp, yürütime işlemi tamamlandıktan 
sonra Danıştayca yürütmenin durdurulması kararı verildiğinden, bu kararın infazı ile yapılmış bir işlemin ak-
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sine yeniden bir işlem yapılması, başkaca hukukî anlaşmazlıklara da yol açmaktadır. Bu sakıncaların giderile
bilmesi için idarî yargı tarafından yürütmenin durdurulması kararı verilmemesi ve anlaşmazlığın kesin ka
rarla çözümlenmesi zorunlu görülmüştür. 

Madde 15. —; Bu maddeyle başvuru sırasında taraflar arasındaki taşınmaz mal anlaşmazlığı hakkında 
mahkemece ihtiyatî tedbir kararı verilmemiş veya anlaşmazlık dava konusu yapılmamışsa bu kanunun uy
gulanacağı öngörülmüştür. 

Ayrıca bu Kanuna göre verilmiş bir önleme kararı varken, taşınmaz mal anlaşmazlığına ilişkin dava açıl
madan mahkemelerce ihtiyatî tedbir kararı verilemeye :eği esası getirilmiş ve bu düzenleme ile yasanın hangi 
hallerde uygulanacağına açıklık kazandırılarak idarî ve adlî merciler arasında uygulamada görülen sürtüşme
lerin giderilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 16. — Bu madde ile mahkeme kararı ile kendisine teslim edilmeksizin aynı taşınmaz mala ikin
ci defa yapılan tecavüz ve müdahalede bulunanlara verilecek cezalar belirlenmiştir. 

Ayrıca mütecaviz dışında başkaları tarafından birinci mütecaviz yararına bilerek ilk defa yapılan teca
vüzler de ceza kapsamı içine, alınmıştır. 

Tecavüzün silahlı olarak yapılması veya silahlı olmasalar bile birden fazla kişi tarafından yapılması ha
linde mütecavizlere verilecek ceza artırılmıştır. 

Madde 17. — Bu madde ile, taşınmaz mal mülkiyet ve zilyedlik haklarına tecavüz ederek güvenlik kuvvet
lerine karşı gelmek ve anarşik bir ortam yaratmak amacıyla yapılan toplu tecavüz ve işgaller önlenmek is
tenmiştir. 10 kişiden fazla bir topluluğun taşınmaz malları aralarında bölüşmek veya ortaklaşa kullanmak 
amacıyla yaptıkları tecavüz ye müdahaleler bu Kanuna göre önlenmekle beraber haklarında verilecek ceza 
belirlenmiştir. Ayrıca bu hareketleri teşvik ve tahrik edenlere de aynı cezanın verileceği ve tekerrür halinde 
cezaların artırılacağı hükme bağlanmıştır. 

Tecavüz ve müdahalenin zor ve şiddet kullanılarak veya tehdit ile veya silahlı olarak yapılması halinde 
cezaların daha da artırılması öngörülmüştür. 

Madde 18. — Genel gerekçede de belirtildiği üzere Devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan ve menfaati 
umuma ait olan taşınmaz malların daha etkin bir şekilde korunabilmesi amacıyla, bu taşınmazlara yapılan 
tecavüz ve müdahaleler ilk kez yapılmış olsa bile ceza kapsamına alınmıştır. 

Madde 19. — Bu Kanuna göre açılan ceza davalarının kısa sürede karara bağlanması amaçlanmıştır. 
Madde 20. — Bu madde ile uygulamada tereddüt yaratan malî hükümler yeniden düzenlenmiştir. Soruş

turma, infaz ve infaz memuruna teknik yönden yardımcı olarak görevlendirilen memurların yevmiye ve taşıt 
giderlerinin, başvuruda bulunanlar tarafından yalnız maliye veznesine yatırılacağı kabul edilmiştir. Bu me
murların yapmış oldukları işleri, Harcırah Kanunu kapsamına giren bir görev niteliğinde düşünmek uygun 
görülemektedir. Bu nedenle-göreve gittikleri günler için süresine ve görevin belediye sınırları içinde ve dışında 
yapılmasına bakılmaksızın her yıl il idare kurullarınca belirlenecek ve bütçe kanunlarında Devlet memurları
na verilecek yurt içi geçici görev yolluklarını aşmayacak miktarların tam olarak ödenmesi öngörülmüştür. 

Vali ve kaymakamların kamuya ait taşınmaz mallara yapılan tecavüz ve müdahalenin önlenmesi. ama
cıyla. görevlendirdiği soruşturma infaz ve infaz memuruna teknik yönden yardımcı memurlara verilecek yev
miye ve taşıt giderlerinin, taşınmaz malın ait olduğu kamu kurum ve kuruluşunca karşılanacağı hükmü ge
tirilmiştir. 

Soruşturma sonucu tecavüz ve müdahalenin önlenmesi kararı verilirse, masrafların mütecavizden icra 
dairesince tahsil edilmesi öngörülmüştür. v 

Madde 21. — Bu Kanuna göre verilen kararların hiçbir vergi, harç ve resme tabi olmadığı hükmü geti
rilerek uygulamadaki tereddütler giderilmiştir. 

Madde 22. — Diğer Kanunlarda taşınmaz mallara yapılacak tecavüz ve müdahalelerin önlenmesi hakkın
daki özel hükümlerin saklı tutulduğu ifade edilmiştir. 

Madde 23. — Bu Kanunun uygulama esaslarını gösterir bir yönetmelik düzenlenmesi hükme başlan
mıştır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 343) 
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Geçici Madde 1. —ıBu madde ile, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce işlenmiş suçların, açılmış da
vaların ve verilmiş mahkûmiyet ilamlarının 5917 sayılı Kanuna göre işlem görüp sonuçlandırılması hüklme 
bağlanmıştır. 

Geçici Madde 2. — 20 nci madde de öngörülen yevmiyelerin tutannın 1982 Yılı için, ti idare kurulların
ca, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde belirlenmesi öngörülmüştür. 

Madde 24, — 5917 sayılı Kanunun kaldırıldığı, 5917 sayılı Kanuna diğer Kanunlarla yapılan atıfların 
bu Kanuna yapılmış sayılacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 25. — Yürürlük tarihini belirtmektedir. 
Madde 26. — Yürütme hükmünü göstermektedir. 

Millî (Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 

TC 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu 24 Kasım 1982 

Sayı : 21 
Esas No. : 1/554 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş olan «Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Teca
vüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» için Başkanlıkça Komisyonunuz görüşünün alınması uygun 
görülmüştür. 

Söz konusu tasarı hakkındaki görüşlerinizin Komisyonumuza bildirilmesini rica ederim. 
Eşref AKINCI 

Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
'Komisyonu Balkanı 

Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/554 20 Ocak 1983 
Karar No. : 44 

MİLLİ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonunuza havale edilmiş bulunan, «Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan 
Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» için Komisyonumuzdan görüş bildirilmesi istemini ha
vi 24.11.1982 tarih ve 21 sayılı yazınız gereğince, adı geçen tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca incelenip 
görüşülmüştür. 

Tasarının tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışılmış, maddelere ilişkin kabul, ilave ve değişiklikler aşağıda açık
lanmıştır. 
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1. 1, 2, 5, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17 19, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26 ncı maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
2. Tasarının 3 üncü maddesi, tecavüz ve müdahalenin önlenmesi ve teslimi bizzat merciince yapılmaya

cağından ve uygulama şekli tasarının 10 uncu maddesinde açıklanmış bulunduğundan madde bu şekilde dü
zenlenmiş, «ve taşınmaz mal yerinde zilyedine teslim edilir» sözleri metinden çıkarılmıştır. 

3. Tasarının 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasındaki mükerrer ifadeyi kaldırmak için «taşınmaz malın 
ait olduğu kurum, kuruluş ve tüzelkişinin» ibaresi yerine «bunların» kelimesi konulmak suretiyle madde be
nimsenmiştir. 

4. Tasarının 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasındaki «Kanun» kelimesi «Kanunun» olarak düzeltilmek su
retiyle aynen kabul edilmiştir. 

5. Tasarının 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasının son cümlesi ifadelerin yeminli olarak alınmasına gerek 
bulunmadığı gerekçesi ile metinden çıkarılmıştır. 

6. Tasarının 10 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan «önlemler» kelimesi «tedbirler», 12 nci mad
desindeki «nedenleri» kelimesi «sebepleri» olarak değiştirilmek suretiyle her iki madde benimsenmiştir. 

7. Tasarının 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına ifadeye açıklık getirilmek üzere «taşınmaz mala» ke
limelerinden sonra «tecavüzün önlenmesi kararının ye'ine getirilmesinden sonra» ibaresi ilave edilmiştir. 

8. Tasarının 18 inci maddesinin 1 inci fıkrasındaki para cezası Türk Ceza Kanununun 19 uncu madde
sine paralel olarak «üç bin liradan aşağı olmamak üzere, ağır para cezası verilir» şeklinde düzenlenmiş
tir. 

9. Tasarının 20 nci maddesinin ilk fıkrasına açıktık getirilmiş ve madde metnindeki «yevmiye» kelime
leri «gündelik» olarak, geçici maddenin başlığında yer alan «yevmiyeleri» kelimesi «gündelikleri», başlığın
da ve metninde yer alan «1982» yılı «1983» olarak değiştirilmiştir. 

Raporumuz saygıyla arz olunur. 

Rıfat BAY AZIT 
Başkan 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Necip BİLGE 
Üyfl 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
füya 

M. 

-

Fevzi UYGUN ER 
İBaşkam'vdkiri 

Yavuz AİLTOP 
Üye 

Bulunamadı 

Halil ERTEM 
Üye 

Beşir HAMflTOĞULLARI 
Üyd 

Bulunamadı 

Münhal 
Üye 

Enis MURAT OĞLU 
Sözcü 

İbrahim BARANGlL 
Üye 

Bulunamadı 

Halil GELEN DOST 
Üye 

Ömer Adnan OREL 
Bulunamadı 

Üye 
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Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu 27 Ocak 1983 

Esas No. : 1/554 
Karar No. : 24 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve gerekçesiyle 
konuya ilişkin Adalet Komisyonu Raporu, ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin de katılmaları ile Komisyonu
muzca incelenip görüşüldü. 

Tasarının tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı. Gerekçesi uygun görüldü. , 
Zilyedlik, Medenî Kanunun 3 üncü kısmının 24 üncü Babında, düzenlenmiştir. 
Medenî Kanunun 887 nci maddesinde zilyedliğin tarifi yapılmıştır. Bu madde de «Bir şey üzerinde fiilen 

tasarruf sahibi olan kimse o şeyin zilyedidir.» denilmektedir. 
Aynı Kanunun 894 üncü maddesi, «zilyed bütün gasp ve tecavüz fiillerini kuvvet kullanarak defet

mek hakkını haizdir» hükmünü taşımaktadır. Aslında, bir şey üzerinde fiilen tasarruf sahibi olan "kimsenin, 
bu şeye gasp ve tecavüz vukuunda, kuvvet kullanarak bu tecavüzü defetmek hakkı vardır. Taşınabilen men
kul mallarda bu madde işlemektedir. Herkes sahip olduğu taşınır mallarını bizzat korumaktadır. 

Taşınmaz mal zilyedliğinde ise durum değişiktir. Yurdumuz tarım ülkesidir, tnsan ve arazi arasında or
ganik bir bağ vardır. Arazi büyük bir kesirnin geçim kaynağıdır. Ayrıca herkes arazisinin başında bekle-, 
«temektedir. Bu durum arsa, tarla ve bahçe gibi taşınmazlara vaki tecavüzlerin başka türlü def edilmesi, ta
şınmazların korunmasının şahsa bırakılmaması sonucunu yaratmıştır. 

Ayrıca yurdumuzda arazi anlaşmazlıkları büyük boyutlardadır. Tasarının gerekçesinden anladığımıza gö
re yurdumuzdaki cinayetlerin % 55'i, Asliye Hukuk Mahkemelerindeki davaların % 80'i arazi anlaşmazlı
ğından doğmaktadır. Ayrıca kadastro çalışmalarının bütün yurtta tamamlanamaması bu tür anlaşmazlıkları 
çoğaltmaktadır. 

Taşınmaz mal zilyedliğinin devletçe korunması gereği duyulunca, bu gereği yerine getirmek için 24 Ha
ziran 1933 tarihinde 2311 sayılı Kanunun kabul edilmiş, bu kanun 24 Haziran 1952 tarih ve 5917 sayılı Ka
nunla değiştirilmiştir. 5917 sayılı Kanun halen yürürlüktedir. Gerek 5917 sayılı Kanun, gerek 2311 sayılı 
Kanun arazi üzerinde hukukî anlaşmazlıkları çözememektedir. Bunlar asayiş yönü önplanda olan yasalardır. 

5917 sayılı Kanun uygulamasında zaman içinde bazı aksaklıklar görülmüştür. Elimizdeki tasarı, 5917 sa
yılı Kanunun anafelsefesine dokunmadan bu aksaklıkları düzeltme amacına yöneliktir. Uygulamanın tecrü
besi ile hazırlanmıştır. Bu nedenlerle tasarı genelinde olumlu bulunarak maddelere geçilmiştir. 

Tasarının 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci maddeleri Komisyonumuzca Bakanlar Kurulundan gelen 
şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 6 nci maddesinin son fıkrasında yer alan «taşınmaz mal», kelimelerinden sonra, «aynı ilin» ke
limeleri ilave edilmiş, «ilçeler arası» kelimeleri «ilçeleri arasında» şeklinde düzeltilmiş ve madde de geçen 
«yetkili valiliği» tabiri, Komisyonumuzca iller arası sınır anlaşmazlığı yanında illere bağlı ilçeler arasında 
da sınır anlaşmazlığı olabileceği düşüncesiyle «yetkili valiliği veya kaymakamlığı» haline dönüştürülmüştür. 

Tasarının 7 nci, 8 inci, 9 uncu, 10ı uncu ve 11 inci maddeleri Komisyonumuzca Bakanlar Kurulundan ge
len şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 12 nci maddesinde yer alan «veya verilen karar» tabirinden sonra «süresi içinde» tabiri ilave 
edilmiştir. 

Tasarının 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 nci ve 17 nci maddeleri Komisyonumuzca Hükümetten gelen 
şekli ile aynen kabul edilmiştir. 
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Tasarının 18 inci maddesinin birinci fıkrasında, hükme bağlanan mütecavize verilecek para cezalarının alt 
ve üst sınırları 21.1.1983 gün ve 2790 sayılı Kanun uyarınca ağır para cezalarının alt sınırı 3 000 liraya 
yükselttiğinden madde de yer alan ve 1 000 lira olarak belirlenen ağır para cezasının alt sınırı anılan yasa 
hükmüne uyularak 3 000 liraya çıkarılmıştır. Cezanın üst sınırı da tasarıdaki orana uygun şekilde beş katı 
alınarak 15 000 liraya çıkarılmış ve madde bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

Tasarının 19 uncu maddesi Bakanlar Kurulundan gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan «soruşturma infaz ve infaz memuruna» tabiri 

yeterince açık bulunmamış ve bu tabir komisyonumuz ~a «soruşturma ve infaz rr emurları ile infaz memuruna» 
şeklinde değiştirilmiştir. 

Aynı maddenin ikinci fıkrası bu kanunla ilgili olarak göreve giden memurlara verilecek harcırahın her 
yıl Ocak ayında il idare kurullarınca belirlenmesi hükmünü getirmiştir. Ancak her ilde bu konuda belirlene
cek harcırah miktarının ayrı ayrı tespiti farklı uygulamalara ve her ilde göreve giden memurların farklı yol
luk almalarına neden olacaktır. Memurların alacağı harcırah her yıl Bütçe Kanununa göre belirlendiğinden 
Komisyonumuz bu konuda göreve giden memurlara harcırah Kanununa göre Bütçe Kanunundaki kadroları 
için belirlenen miktarda yolluk ödenmesini uygun görmüş ve fıkrayı buna göre düzenlemiştir. 

Üçüncü fıkrada geçen «soruşturma, infaz ve infaz memurlarına» tabiri, aynı maddenin birinci fıkrasında 
yapılan değişikliğe paralel olarak «soruşturma ve infaz memurları ile infaz memurlarına» şeklinde değiştiril
miştir. 

Tasarının 21 nci ve 22 nci maddeleri Komisyonumuzca Bakanlar Kurulundan gelen şekli ile aynen kabul 
edilmiştir. 

Tasarının 23 üncü maddesinde sözü edilen yönetmeliğin çıkarılması için hükümete altı aylık süre tanın
mıştır. 

Tasarının geçici ikinci maddesi metinden çıkarıldığı için «geçici madde 1», «geçici madde» olarak düzel
tilmiştir. 

20 nci madde de soruşturma ve infaz memurları ile infaz memuruna teknik yönden yardımcı olarak gö
revlendirilen memurların göreve gittikleri günler için verilecek yövmiyeleri Harcırah Kanununa göre tespiti 
hükme bağlanmış ve bu sebeple hükümsüz hale gelen geçici ikinci madde tasarı metninden çıkarılmıştır. 

Tasarının 24 üncü ve 25 inci maddeleri hükümetten gelen şekli ile.aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının yürütmeye ilişkin 26 nci maddesinde yer alan «hükümleri» kelimesi kaldırılmış ve madde, «Bu 

Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür» şeklinde yeniden düzenlenerek Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
Raporumuz Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile sunulur. 

Eşref AKINCI 
Başkan 

Raporlu 

Avni MÜFTÜOĞLU 
Kâtip 

3. ve 7. Md. de söz hakkım saklıdır 

İsmail Hakkı DEMİREL 
Üye 

Necdet GEBOLOĞLU 
Üye 

imzada bulunamadı 

Abdullah Asım İĞNECİLER 
Baş'kan vekili 

Remzi BAN AZ 
Üye 

Karşı oyum vardır 

Ali DİKMEN 
Üye 

Lâmi SÜNGÜ 
Üye 

Halit ZARBUN 
Üye 

Aydın TUĞ 
Sözcü 

Ender CÎNER 
Üye 

Toplantıda bulunamadı 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 
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KARŞI OY YAZISI 

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve menfaati umuma ait olan taşınmaz mallara tecavüz 
edilmesi halinde verilecek cezalar bu tasarının 18 inci maddesi ile düzenlenmektedir. Bu tasarı taşınmaz malr 
lara yapılan tecavüzlerin idarece nasıl önleneceğini. direnlemektedir. Bu yasanın yürütülmesi ile ilgili olarak 
idarî makamlarca alınan kararlara uymamanın bu kanunla düzenlenmesi normaldir. İkinci tecavüz halinde 
verilecek cezaları düzenleyen 16 ncı madde bu amaçla düzenlenmiştir. Ancak 18 inci madde Türk Ceza Ka
nununun 513 üncü maddesini genişleten bir yasa hükmü niteliğindedir. Bu kanunla doğrudan ilişkisi yoktur. 
Türk Ceza Kanununun 513 üncü maddesine eklenmesi gereken bir hükümdür. 

Maddenin bu tasarıda yer almasının bazı sakıncaları vardır. 

Mülkî amirlikçe yapılan soruşturmada devletin h|!cünv ve tasarrufunda olan araziye tecavüz tespit edil
diğinde, durum ayrıca savcılığa ihbar edilecektir. Bu halde bir aksaklık söz konusu değildir. Ancak devletin 
hüküm ve tasarrufunda bulunan bir gayrimenkule ta^avüz halinde, idareden men kararı istemeksizin doğ
rudan savcılığa başvurma halinde bu kanundaki idarî tahkikatı yapma, mülkî amirlikçe men kararı verilmesi 
gibi prosedür yerine gelmeden, tecavüz hali idarî makamca saptanmadan savcılıkça bu kanuna göre takibat 
yapılamaması gibi bir durumla karşılaşılacaktır. Bu da ceza , hükmünün bazı tecavüzlere uygulanmaması 
sonucunu doğurur. Ayrıca devlet malına tecavüz halinde Türk Ceza Kanununun 513 üncü maddesi mi uygu
lanacak, bu tasarının 18 inci madesi mi uygulanacaktır? 

Açıklanan nedenlerle tasarının 18 inci maddesinin metinden çıkarılması ve Türk Ceza Kanununun 513 
üncü maddesine eklenmesi gerekeceği kanaatindeyim. 

Remzi BAN AZ 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, taşınmaz mal zilyedliğine yapılan tecavüz ve müdahalelerin idarece" 
önlenmesi yoluyla tasarrufa ilişkin güvenliği ve kamu düzenini sağlamaktır. 

Kapsam 

MADDE 2. — Gerçek ve tüzelkişilerin z'ilyed bulundukları taşınmaz mallarla, kamu idareleri, kamu ku
rumları ve kuruluşlarına ait veya bunlar tarafından idare olunan veya Devletin hüküm ve tasarrufu altın
da bulunan ve menfaati umuma ait olan taşınmaz mallara yapılan tecavüz ve müdahaleler bu Kanuna göre 
önlenir. 

Görev 

MADDE 3. — Bir taşınmaz mala tecvüz ve müdahale edilmesi halinde taşınmaz malın bulunduğu mer
kez ilçelerde vali veya yetkili kılacağı vali yardımcısı, diğer ilçelerde ise kaymakam tarafından bu tecavüz 
ve müdahale önlenir ve taşınmaz mal yerinde zilyedine teslim edilir. 

Başvurma 

MADDE 4. — Bir taşınmaz mala yapılan tecavüz ve müdahalenin önlenmesi için, yetkili makamlara 
başvurmaya o taşınmaz malın zilyedi, zilyed birden fazla ise içlerinden herhangi biri yetkilidir. 

Kamu idareleri, kamu kurumlan ve kuruluşları ile tüzelkişilerin başvuruları, taşınmaz malın ait olduğu 
kurum, kuruluş ve tüzelkişinin yetkili temsilcisi veya görevlisi tarafından yapılır. 

Köye ait taşınmaz mallara yapılan tecavüz ve müdahalelerde, köy halkından herhangi biri de başvuru
da bulunabilir. 

Vali ve kaymakam görev alanları içinde bulunan kamu idarelerine, kamu kurumlarına ve kuruluşlarına 
ait veya~"bunlar tarafından idare olunan veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve menfaati 
umuma ait olan taşınmaz mallara, tecavüz ve müdahalede bulunulduğunu öğrendiklerinde, soruşturmasını 
doğrudan da yaptırabilirler ve sonucu karara bağlarlar. 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Taşınmaz Ma] Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin 
önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
* Genel Hükümler 

MADDE 1. — Tasarının birinci 
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

maddesi Ko-

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

Görev 

MADDE 3. — Bir taşınmaz mala tecavüz ve mü
dahale edilmesi halinde taşınmaz malın bulunduğu 
merkez ilçelerde vali veya yetkili kılacağı vali yar
dımcısı, diğer ilçelerde ise kaymakam tarafından bu 
tecavüz ve müdahalenin önlenmesine karar verilir. 

Başvurma 

MADDE 4. — Bir taşınmaz mala yapılan tecavüz 
ve müdahalenin önlenmesi için, yetkili makamlara 
başvurmaya o taşınmaz malın zilyedi, zilyed birden 
fazla ise içlerinden herhangi biri yetkilidir. 

Kamu idareleri, kamu kurumlan ve kuruluşları 
ile- tüzelkişilerin başvuruları, bunların yetkili temsil
cisi veya görevlisi tarafından yapılır. 

Köye ait taşınmaz mallara yapılan tecavüz ve 
müdahalelerde, köy halkından herhangi biri de baş
vuruda bulunabilir. 

Vali ve kaymakam görev alanları içinde bulunan 
kamu idarelerine, kamu kurumlarına ve kuruluşlarına 
ait veya bunlar tarafından idare olunan veya Dev
letin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve menfaa
ti umuma ait olan taşınmaz mallara, tecavüz ve mü
dahalede bulunulduğunu öğrendiklerinde, soruştur
masını doğrudan da yaptırabilirler ve sonucu karara 
bağlarlar. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin 
önlenmesi Hakkında Kanun Tasansı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

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

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

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

MADDE 4. — Tasarının dördüncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Başvurmada süre 

MADDE 5. — Başvurmaya yetkili olanlar, tecavüz ve müdahalenin yapıldığını öğrendikleri tarihten iti- ' 
baren 60 gün içinde başvuruda bulunmak zorundadır. 

. Başvuru süresi, tecavüz ve müdahalenin gerçekleşmesinden itibaren bir yılı geçemez. 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve menfaati umuma ait olan taşınmaz mallara yapılan 

tecavüz ve müdahalelerde süre aranmaz. 

Soruşturma 

MADDE 6. — Başvuru üzerine, karar vermeye yetkili kişiler veya bunların görevlendireceği bir veya bir
kaç memur tarafından yerinde soruşturma yapılır. 

Yetkili kişiler soruşturmayı bizzat yaptıkları takdirde yanlarına yardımcı da alabilirler. 
Bu Kanun kapsamı dışında kaldığı dilekçeden açıkça ve kesinlikle anlaşılan başvurular, yerinde soruştur

ma yapılmadan yazılı olarak reddedilebilir. _ 
Taşınmaz mal, ilçeler arası sınır anlaşmazlığı bulunan bir yerde ise yetkili kaymakamlığı vali; iller arası 

sınır anlaşmazlığı bulunan bir yerde ise yetkili valiliği İçişleri Bakanlığı belirler. 

Tanıkların dinlenmesi ve karar 

MADDE 7. — Soruşturma memuru, tarafların tanıklarını dinledikten sonra gerekli gördüğü takdirde ta
rafsız kişileri, hazine, özel idare ve belediye temsilcilerini, köy muhtar ve ihtiyar kurulu üyelerini de dinle
yebilir. İfadeler Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 57 nc'i ma'ddesindeki şekle göre yeminli olarak alınır. 

Soruşturma en geç 15 gün içinde tamamlanarak karara bağlanır. 

Kararların kesinliği 

MADDE 8. — Bu Kanuna göre verilen kararlar kesindir. Taşınmaz mal üzerinde üstün sayılabilecek 
bir hakkı olduğunu iddia edenlerin mahkemeye başvurması gerektiği kararda belirtilir. 

Tebligat 

MADDE 9. — Soruşturmanın yapılacağı ve kararın yerine getirileceği yer, tarih ve saat taraflara tebliğ 
edilir. Şikâyetçinin, varsa kanunî vekilinin veya dilekçesinde ismin'i belirttiği temsilcisinin; başvuru, 4 üncü 
maddenin üçüncü fıkrasına göre yapılmış ise köy muhtarı veya ihtiyar meclisi üyelerinden birinin; soruştur
ma yapılması ve kararın yerine getirilmesi sırasında taşınmaz malın başında bulunması zorunludur. Mü
tecavize tebligat yapılamaması halinde soruşturmanın yapılacağı veya kararın yerine getirileceği yer, tarih 
ve saat, 3 gün önceden alışılmış usûllerle taşınmaz malın bulunduğu köy veya beldede ilân edilir. Mütecaviz 
gelmezse soruşturma ve kararın yerine getirilmesi yokluğunda yapılır. 

TecaVüz ve müdahalenin önlenmesi dışında kalan kararlar ve diğer işlemler 7201 sayılı Tebligat Kanunu 
hükümlerine göre ilgililere duyurulur. 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

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

Soruşturma 

MADDE 6. — Başvuru üzerine, karar vermeye 
yetkili kişiler veya bunlann görevlendireceği bir ve
ya birkaç memur tarafından yerinde soruşturma ya
pılır. 

Yetkili kişiler soruşturmayı bizzat yaptıkları tak
dirde yanlarına yardımcı da alabilirler. 

Bu Kanunun kapsamı dışında kaldığı dilekçede 
açıkça ve kesinlikle anlaşılan başvurular, yerine so
ruşturma yapılmadan yazılı olarak reddedilebilir. 

Taşınmaz mal, ilçelerarası sınır anlaşmazlığı bu
lunan bir yerde ise yetkili kaymakamlığı vali; iller 
arası sınır anlaşmazlığı bulunan bir yerde ise yetkili 
valiliği içişleri Bakanlığı belirler. 

Tanıkların dinlenmesi ve karar 

MADDE 7. — Soruşturma memuru, tarafların 
tanıklarını dinledikten sonra gerekli gördüğü takdirde 
tarafsız kişileri, Hazine, Özel İdare ve Belediye tem
silcilerini, köy muhtar ve ihtiyar kurulu üyelerini de 
dinleyebilir. 

Soruşturma engeç 15 gün içinde tamamlanarak 
karara bağlanır. 

MADDE 8. — Tasarının sekizinci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının dokuzuncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi 

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

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

Soruşturma 

MADDE 6. — Başvuru üzerine, karar vermeye 
yetkili kişiler veya bunlann görevlendireceği bir veya 
birkaç memur tarafından yerinde soruşturma yapılır. 

Yetkili kişiler soruşturmayı bizzat yaptıkları tak
dirde yanlarına yardımcı da alabilirler. 

Bu Kanun , kapsamı dışında kaldığı dilekçeden 
açıkça ve kesinlikle anlaşılan başvurular, yerinde so
ruşturma yapılmadan yazılı olarak reddedilebilir. 

Taşınmaz mal, aynı ilin ilçeleri arasında sınır an
laşmazlığı bulunan bir yerde ise yetkili kaymakamlığı 
vali; iller arası sınır anlaşmazlığı bulunan bir yerde 
ise yetkili valiliği veya kaymakamlığı İçişleri Bakan
lığı belirler. 

MADDE 7. — Tasarının yedinci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. ' 

MADDE 8. — Tasarının sekizinci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının dokuzuncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 343) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Kararın uygulanması ve güvenlik kuvvetlerinin görevi 

MADDE 10. — TecaVüz ve müdahalenin önlenmesi hakkındaki kararlar, karar vermeye yetkili amir ta
rafından görevlendirilecek infaz memuru tarafından, taşınmaz malın yerinde ve o andaki durumu ile zil
yedine, tüzelkişiliğe veya kamu idareleri, kamu kurumları ve kuruluşlarına teslim edilmesi sureitiyle yeri
ne getirilir. ^ 

Karar gereğinin, kararın infaz memuruna geldiği tarihten itibaren en geç 10 gün içinde yerine getiril
mesi zorunludur. 

Karar vermeye yetkili makamın gerekli göreceği durumlarda, infaz memuruna teknik yönden yardımcı ol
mak üzere yeteri kadar memur görevlendirilebilir. 

Mahallin en büyük mülkî idare amirinin yazılı emri ile güvenlik kuvvetlerince gerek soruşturma, gerek
se ' kararın yerine getirilmesi sırasında mahallinde, gerekli önlemler alınır. 

Taşınmaz mal üzerindeki ekim, tesis ve değişiklikler 

MADDE 11. — Tecavüz ve müdahalesi önlenen kişi, taşınmaz mal üzerinde vücuda getirdiği hertürİü 
ekim, tesis ve değişikliklerden dolayı ancak genel hükümler dairesinde mahkemeye başvurabilir. 

Gecikmelerin üst makama bildirilmesi 

MADDE 12. — 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirlenen 15 günlük süre içinde karar verilemezse 
veya verilen karar uygulanamazsa durum, nedenleri ile birlikte üst makama bildirilir. 

İkinci ve daha sonraki tecavüzler 

MADDE 13. — Taşınmaz mala aynı mütecaviz tarafından ikinci kez veya onun yararına başkaları tara
fından- bilerek ilk kez tecavüz ve müdahalelerle ilgili başvurularda da birinci başvuruda olduğu gibi soruş
turma yapılır ve sonucu karara bağlanır. 

TecaVüz ve müdahale varsa 10 uncu madde hükümlerine göre karar uygulanır, her iki kararla ilgili dos
ya, karar vermeye yetkili makamlarca, 16 ncı maddeye göre işlem yapılmak üzere adlî mercilere gönderilir. 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Kararın uygulanması ve Güvenlik Kuvvetlerinin 
görevi 

MADDE 10. — Tecavüz ve müdahalenin önlen
mesi hakkındaki kararlar, karar vermeye yetkili amir 
tarafından. görevlendirilecek infaz memuru tarafın
dan, taşınmaz malın yerinde ve o andaki durumu ile 
zilyedine, tüzelkişiliğe veya kamu idareleri, kamu ku
rumları ve kuruluşlarına teslim edilmesi suretiyle ye
rine getirilir. 

Karar gereğinin, kararın infaz memuruna geldi
ği tarihten itibaren en geç 10 gün içinde yerine geti
rilmesi zorunludur. 

Karar vermeye yetkili makamın gerekli göreceği 
durumlarda, infaz memuruna teknik yönden yardımcı 
olmak üzere yeteri kadar memur görevlendirilebilir. 

Mahallin en büyük mülkî idare amirinin yazılı 
emri ile güvenlik kuvvetlerince gerek soruşturma, 
gerekse kararın yerine getirilmesi sırasında mahallin
de, gerekli tedbirler alınır. 

MADDE 11. — Tasarının onbirinci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Gecikmelerin üst makama bildirilmesi 

MADDE 12. —' 1 nci maddenin ikinci fıkrasında 
belirlenen 15 günlük süre içinde karar verilemezse 
veya verilen karar uygulanarnazsa durum, sebepleri 
ile birlikte üst makama bildirilir. 

İkinci ve daha sonraki tecavüzler 

MADDE 13. — Taşınmaz mala tecavüzün önlen
mesi kararının yerine getirilmesinden sonra aynı mü
tecaviz tarafından ikinci kez veya onum yararına baş
kaları tarafından bilerek ilk kez tecavüz ve müdaha
lelerle ilgilis başvurularda da birinci başvuruda ol
duğu gibi soruşturma yapılır ve sonucu karara bağ
lanır. 

Tecavüz ve müdahale varsa 10 uncu madde hü
kümlerine göre karar uygulanır, her iki kararla ilgili 
dosya, karar vermeye yetkili makamlarca, 16 ncı 
maddeye göre işlem yapılmak üzere .adlî mercilere 
gönderilir. 

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

MADDE 10. — Tasarının onuncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının onbirinci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Gecikmelerin üst makama bildirilmesi 

MADDE 12. — 7 nci maddenin ikinci fıkra
sında belirlenen 15 günlük süre içinde karar verile
mezse veya verilen karar süresi içinde uygulanarnaz
sa durum, nedenleri ile birlikte üst makama bildirilir. 

MADDE 13. — Tasarının onüçüncü maddesi Kô -
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Yürütmenin durdurulması 

MADDE 14. — Bu Kanuna göre verilmiş kararlar üzerine idarî yargıya başvurmalarda yürütmenin dur
durulması kararı verilemez. 

İhtiyatî tedbir 

MADDE 15. — Başvuru sırasında, taraflar arasındaki taşınmaz mal anlaşmazlığı hakkında mahkemece 
ihtiyatî' tedbir kararı verilmemiş veya anlaşmazlık dava konusu yapılmamış ise bu Kanun hükümleri uygu
lanın 

Bu Kanuna göre verilmiş bir önleme kararı varken, taraflarca taşınmaz mal anlaşmazlığına ilişkin da
va açılmadan mahkemelerce ihtiyatî tedbir kararı verilemez. 

İKÎNCt BÖLÜM 
Ceza Hükümleri 

İkinci tecavüze ilişkin cezalar 

MADDE 16. — Mahkeme kararı ile kendisine teslim edilme'ksizin aynı taşınmaz mala ikinci defa yapı
lan tecaVüz ve müdahale ister tecavüzü önlenen kimse tarafından tekrar, is'telk başkaları tarafından birinci 
mütecaviz yararına ilk defa yapılmış olsun, mütecaviz iki aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırı
lır. 

Eğer bu tecavüz ve müdahale silahlı bir kişi veya silahlı olmasa bile birden fazla kışı tarafından yapı
lırsa eylemleri Türk Ceza Kanununa göre daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde mütecavizlere bir 
yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. 

Toplu işgallere ilişkin cezalar 

MADDE 17. — Taşınmaz malları aralarında bölüşmek veya ortaklaşa kullanma'k amacıyla, on kişiden 
fazla topluluk halinde işgal ötmek suretiyle tecavüz ve müdahalede bulunanların tecavüz ve müdahaleleri 
hu Kanuna göre önlenmekle beralber, eylemleri Türk Ceza Kanununa göre daha ağır bir cezayı gerektirme
diği takdirde haklarında bir yıldan, üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu hareketi teşvik ve tahrik 
edenlere de aynı ceza verilir. Tekerrür halinde bu cezalar bir kat artırılarak hükmolunur. 

Bu tecavüz ve müdahalenin zor ve şiddet kullanarak veya tehdit ile veya silahlı olarak yapılması ha
linde verilecek cezalar bir kat artırılır. 

Devlete ait taşınmazlara yapılan tecavüz 

MADDE 18. — Devlötin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve menfaati umuma ait taşınmaz mal
lara tecavüz ve müdahale bilerek ilk defa yapılmış olsa dahi mütecavize iki aydan iki yıla kadar hapis ce
zası ile bin liradan, beşhin liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Bu tecavüz ve müdahalenin zor ve şiddet kullanarak veya tehdit ile veya silahlı olarak yapılması halinde 
verilecek cezalar bir kat artırılır. 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 14. — Tasarının ondördüncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Tasarının onbeşinci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Ceza Hükümleri 

MADDE 16. — Tasarının onaltıncı maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Tasarının onyedinci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Devlete ait taşınmazlara yapılan tecavüz 

MADDE' 18. — Devletin hüküm ve tasarrufu al
tında bulunan ve menfaati umuma ait taşınmaz mal
lara tecavüz ve müdahale bilerek iki defa yapılmış olsa 
dahi mütecaviz iki aydan iki yıla kadar hapis cezası 
ile üç bin liradan, aşağı olmamak üzere ağır para ce
zası verilir. 

Bu tecavüz ve müdahalenin zor ve şiddet kulla
narak veya tehdit ile veya silahlı olarak yapılması 
halinde verilecek cezalar bir kat artırılır. 

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

MADDE 14. — Tasarının ondördüncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Tasarının onbeşinci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Ceza Hükümleri 

MADDE 16. — Tasarının onaltıncı maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Tasarının onyedinci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Devlete ait taşınmazlara yapılan tecavüz 

MADDE 18. — Devletin hüküm ve tasarrufu al
tında bulunan ve menfaati umuma ait taşınmaz mal
lara tecavüz ve müdahale, bilerek ilk defa yapılmış 
olsa dahi mütecavize iki aydan iki yıla kadar hapis 
cezası ile üçbin liradan, onbeşbin liraya kadar ağır 
para cezası verilir. 

Bu tecavüz ve müdahalenin zor ve şiddet kullana
rak veya tehdit ile veya silahlı olarak yapılması ha
linde verilecek cezalar bir kat artırılır. 
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(Hükümetin Teklifi) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Yetkili mahkeme 

MADDE 19. — Bu Kanuna göre, açılaa ceza davaları Sulh Ceza Mahkemelerinde acele olarak görülür. 

Soruşturma ve infaz giderleri 

MADDE 20. — Soruşturma, infaz ve infaz memuruna teknik yönden yardımcı olarak görevlendirilecek 
memurların yevmiye ve taşıt giderleri, başvuruda bulunanlar tarafından maliye veznesine yatırılır. 

Yukarıda belirtilen görevli memurlara, göreve gittikleri günler için süresine ve görevin belediye sınırları 
içinde veya dışında yapılmış olmasına bakılmaksızın, her yıl Ocak ayında il idare Kurullarınca belirlene
cek yevmiyeler tam olarak ödenir. Ancak bu yevmiye miktarları o yılın Bütçe Kanununda Devlet memur
ları için belirlenen yurt içi geçici görev yolluğu miktarını aşamaz. 

4 üncü maddenin son fıkrasına göre görevlendirilecek soruşturma, infaz ve infaz memurlarına teknik yön
den yardımcı olarak görevlendirilecek memurların yevmiye giderleri, taşınmaz malın ait olduğu kamu ida
releri, kamu kurumları ve kuruluşlarınca karşılanır. 

Birden çok iş, mümkün oldukça aynı günde yapılır. Bu durumda, görülen işler aynı yerde ise yevmiye
ler ve taşıt ücreti başvuranlar arasında eşit olarak paylaştırılır, işler ayrı yerlerde ise yevmiyeler eşit olarak 
paylaştırılmakla birlikte taşıt ücreti uzaklıkla orantılı olarak bölüştürülür. 

Soruşturma sonunda tecavüz ve müdahalenin önlenmesine karar verilirse, masrafların mütecavizden tah
sili de kararda belirtilir. Bu masrafların tahsiline ait karar fıkrası icra dairelerince yerine getirilir. 

Vergi, harç ve resimler 

MADDE 21. — Bu Kanuna göre verilen kararlar hiçbir vergi, harç ve resme tabi değildir, 

Saklı hükümler 

MADDE 22. — Diğer Kanunların, taşınmaz mallara yapılacak tecavüz ve müdahalenin önlenmesine 
ilişkin hükümleri saklıdır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 343) 



— 21 — 

(Adalet Komisyonunun Ka'bul Ettiği Metin) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

MADDE 19. — Tasarının ondokuzuncu maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Soruşturma ve İnfaz Giderleri : 

MADDE 20. — Soruşturma veya infaz memuru
nun veya infaz memuruna teknik yönden yardımcı 
olarak görevlendirilecek memurların gündelik ve taşıt 
giderleri, başvuruda bulunanlar tarafından maliye vez
nesine yatırılır. 

Yukarıda belirtilen görevli memurlara, göreve git
tikleri günler için süresine ve görevin belediye sınır
ları içinde veya dışında yapılmış olmasına bakılmak
sızın, her yıl Ocak ayında 11 İdare Kurullarınca belir
lenecek gündelikler tam olarak ödenir. Ancak bu 
gündelik miktarları o yılın Bütçe Kanununda Devlet 
memurları için belirlenen yurt içi geçici görev yollu
ğu miktarını aşamaz. 

4 üncü maddenin son fıkrasına göre görevlendiri
lecek soruşturma veya infaz memurlarına veya infaz 
memurlarına teknik yönden yardımcı olarak görev
lendirilecek memurların gündelikleri taşınmaz malın 
ait olduğu kamu idareleri, kamu kurumları ve kuru
luşlarınca karşılanır. 

Birden çok iş, mümkün oldukça aynı günde ya
pılır. Bu durumda, görülen işler aynı yerde ise gün
delikler ve taşıt ücreti başvuranlar arasında eşit ola
rak paylaştırılır. İşler ayrı yerlerde ise gündelikler 
eşit olarak paylaştırılmakla birlikte taşıt ücreti uzak
lıkla orantılı olarak bölüştürülür. 

Soruşturma sonunda tecavüz ve müdahalenin ön
lenmesine karar verilirse, masrafların mütecavizden 
tahsili de kararda belirtilir. Bu masrafların tahsiline 
ait karar fıkrası icra dairelerince yerine getirilir. 

MADDE 21. — Tasannın yirmibirinci maddesi 
Komisyonumuzca aynen .kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Tasarının yirmiikinci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi 

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

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

MADDE 19. — Tasarının ondokuzuncu maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Soruşturma ve infaz giderleri 

MADDE 20. — Soruşturma ve infaz memurları 
ile infaz memuruna teknik yönden yardımcı olarak 
görevlendirilecek memurların yevmiye ve taşıt gider
leri, başvuruda bulunanlar tarafından maliye veznesi
ne yatırılır. 

Yukarıda belirtilen görevli memurlara, göreve 
gittikleri günler için süresine ve görevin belediye sınır
ları içinde veya dışında yapılmış olmasına bakılmak
sızın, harcırah kanununa göre verilmesi gereken yev
miyeler tam olarak ödenir. 

4 üncü maddenin son fıkrasına göre görevlendiri
lecek soruşturma ve infaz memurları ile infaz me
murlarına teknik yönden yardımcı olarak görevlen
dirilecek memurların yevmiye giderleri, taşınmaz ma
lın ait olduğu kamu idareleri, kamu kurumları ve ku
ruluşlarınca karşılanır. 

Birden çok iş, mümkün oldukça aynı günde yapı
lır. Bu durumda, görülen işler aynı yerde ise yevmi
yeler ve taşıt ücreti başvuranlar arasında eşit olarak 
paylaştırılır. İşler ayrı yerlerde ise yevmiyeler eşit 
olarak paylaştırılmakla birlikte taşıt ücreti uzaklıkla 
orantılı olarak bölüştürülür. 

Soruşturma sonunda tecavüz ve müdahalenin ön
lenmesine karar verilirse, masrafların mütecavizden 
tahsili de kararda belirtilir. Bu masrafların tahsiline 
ait karar fıkrası icra dairelerince yerine getirilir. 

MADDE 21. — Tasarının yirmibirinci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Tasarının yirmiikinci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Yönetmelik 

MADDE 23. — Bu Kanunun uygulama şekli ve esasları, İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak bir yönet-
melikîa düzenlenir. 

önceden işlenen suçlar, açılan davalar ve ilamlar 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesirtden önce işlenmiş suçlar, açılmış davalar ve ve
rilmiş mahkumiyet ilamları, 5917 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem görüp sonuçlandırılır. 

1982 yılı yevmiyeleri 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanuna göre görevlendirilen memurlara, 1982 yılında verilecek yevmiyelerin 
tultarı, il idare kurullarınca Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde belirlenir. 

Kaldırılan kanun 

MADDE 24. — 16 Nisan 1952 günlü ve 5917 sayılı Gayrimenkule Tecavüzün Defi Hakkında Kanun kal
dırılmıştır. 

Ancak, diğer kanunlarda 5917 sayılı Kanuna yapılmış atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır. 

Yürürlük 

MADDE 25. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 26. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

5 . 1 1 . 1982 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı •• 
Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

Z. Baykara Prof. Dr. t. öztrak M. özgünes Prof. Dr. M. N. özdas 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı içişleri Bakanı 

5". R. Pasin C. Menteş Ü. H. Bayülken S. Çetiner 
Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı IBaıyımıdırîılk Balkanı 

/. Türkmen A, B. Kafaoglu J5T< Sağlam Dr. T. Önalp 
Ticaret Bakam Sağlık ve Sos. Yrd. Bakam Gümrük ve Tekel Bakanı Ulaştırma Bakanı 

K. Cantürk Prof. Dr. K. Kılıçturgay Pr. Dr. A. Bozer Prof. Dr. M. Aysan 
Tarım ve Orman Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

Pr. Dr. S. Özbek Prof. Dr. T. Esener M. Turgut F. tikel 
Kültür ve Turizm Bakanı îmar ve îskân Bakanı Köy îş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 

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

S. Side 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 23. — Tasarının yirmiüçüncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının geçici birinci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

1983 yılı gündelikleri 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanuna göre görev
lendirilen memurlara, 1983 yılında verilecek yevmi
yelerin miktarı, il idare kurullarınca Kanunun Sürür
lüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde belirlenir. 

MADDE 24. — Tasarının yirmidördüncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Tasarının yirmibeşinci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Tasarının yirmialtıncı maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

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

Yönetmelik 

MADDE 23. — Bu Kanunun uygulama şekli ve 
esasları, İçişleri Bakanlığınca 6 ay içinde hazırlana
cak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Önceden islenen suçlar, açılan davalar ve ilamlar 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe gir
mesinden önce işlenmiş suçlar, açılmış davalar ve ve
rilmiş mahkûmiyet ilamları, 5917 sayılı Kanun hü
kümlerine göre işlem görüp sonuçlandırılır. 

MADDE 24. — Tasarının yirmidördüncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Tasarının yirmibeşinci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

«•» 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 378 

26 • 10 • 1963 Tarihli ve 357 Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ile 26 Ekim 1963 Tarihli ve 
357 Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 2 nci Maddesinin Birinci 
Fıkrasının (D) Bendinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Adalet ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonları 

Raporları. (1/593, 1/618) 

T. C, 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı: K.K.T.D. 18/101-1268105 095 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 20.12.1982 tarihinde ka
rarlaştırılan «26.10.1963 Tarihli ve 357 Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderil
miştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 2642 Sayılı Kanunla değişik 1.4 üncü maddesi 
ile en az 4 yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 30 yaşından, li
sansüstü öğrenim yapılmış ise 35 yaşından büyük olmayan kadınların, Türk Silahlı Kuvvetlerinin harp okul
larında yetiştiremediği veya yeterince yetiştiremediği sınıflarda, talepte bulunulması halinde muvazzaf subay
lığa nasbedilebilecekleri hükme bağlanmıştır. 

Yine 14 üncü maddede, en az 4 yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitirip Silahlı Kuvvetlerde yedek 
subaylık hizmetine başlayan ve yedek subay okuluna girişlerinde düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 30 ya
şından, lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlarda ise 35 yaşından büyük olmayan yedek subaylardan istekte 
bulunanların muvazzaf subaylığa geçirileceklerini hükme bağlamıştır; 

Ancak, 357 Sayılı Askerî Hâkimler Kanunu hükümleri saklı tutulmuştur. 

357 Sayılı Askerî Hâkimler Kanununda, kadınların askerî hâkim olmaları hususunda hüküm bulunmadığı 
gibi yedek subaylıktan askerî hâkimliğe geçecek kişilerin de yedek subay okuluna girişlerinde 27 yaşını ta
mamlamamış olmaları hükmü bulunmaktadır. 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda 2642 
Sayılı Kanunla yapılan değişiklikler ile 357 Sayılı Askerî Hâkimler Kanunu arasında paralellik kurma zarureti 
doğmuştur. Halen kadınların adlî ve idarî yargı mercilerinde başarı ile hâkimlik ve savcılık görevlerini ifa et
tikleri dikkate alınarak, tasan ile 357 Sayılı Askerî Hâkimler Kanununda değişiklik yapılarak, kadınlara da 
askerî hâkim olma imkânı yaratılmaktadır. Askerî hâkim sınıfı mensuplarının da harp okullarında yetişmediği 
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ve yardımcı sınıf subay oldukları malumdur. Ayrıca, tasarı ile yedek subaylıktan askerî hâkimliğe geçecek 
yedek subayların yaş haddi 27'den, 30'a, eğer lisansüstü öğrenim yapılmışsa 35'e yükseltilmiştir. Tasarı ile, 926 
Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 357Sayılı Askerî Hâkimler Kanunu arasında paralellik ku
rulmuştur. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 357 Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 2 nci maddesinde askerî hâkim ve savcı kaynakları 
gösterilmiştir. Burada kadınların askerî hâkim olabilecekleri hususunda herhangi bir hüküm bulunmamakta
dır. Tasarı ile maddede değişiklik yapılarak, kadınların da askerî hâkim olabilmeleri imkânı yaratılmıştır. Keza, 
30 Mart 1982 günlü Resmî Gazete'de yayımlanan 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 2642 Sayılı Kanun kadınların da muvazzaf subaylığa alınabilecek
lerini hükme bağlamıştır. 2642 Sayılı Kanun, 357 Sayılı Kanun hükümlerini saklı tuttuğundan 2 nci maddeye 
eklenen (E) bendi iki kanun arasındaki paralelliği sağlamaktadır. 

Madde 2. — Tasarı ile, 8 inci maddenin birinci fıkrası değiştirilerek, yedek subaylıktan askerî hâkimliğe 
geçecek yedek subayların yedek subay okuluna girişlerinde düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 30 yaşından, 
lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlarda 35 yaşından büyük olmama koşulu getirilmektedir. Halen yürür
lükte bulunan kanuna göre, yedek subaylıktan askerî hâkimliğe geçecek yedek subayların, yedek subay oku
luna girişlerinde 27 yaşından büyük olmamaları gerekmektedir. 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununda 2642 Sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile yedek subaylıktan muvazzaf subaylığa geçecek yedek 
subayların düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 30 yaşından, lisansüstü öğrenim yapılmış ise 35 yaşından büyük 
olmaması hükme bağlanmıştır. (Tasarı ile, 8 inci maddenin 1 inci fıkrasında yapılan değişiklik 926 Sayılı 
Kanun ile 357 Sayılı Kanun arasında paralelliği sağlamaktadır. 

Madde 3. — Tasarı ile, 10 uncu maddenin (B) bendinde değişiklik yapılarak, adaylık sonunda başarılı ola
mayan, askerî öğrencilikten yetişme askerî hâkim adayları ile muvazzaf subaylığa geçirilmiş askerî hâkim adayı 
yedek subay ve kadınların istifa etmiş sayılacakları hükme bağlanmıştır. Kadınlara da askerî hâkim olabilme 
imkânı yaratıldığından 10 uncu maddenin (B) bendindede değişiklik yapma zarureti doğmuştur. 

Madde 4. — Tasarı ile, 357 Sayılı Askerî Hâkimler Kanununa ek 7 nci madde eklenmiştir. Bu mad
denin 1 inci fıkrasına göre, hukuk fakültelerini pekiyi veya iyi derece ile bitirmiş ve başvuru tarihinde 
düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 30 yaşından, lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlarda ise 35 yaşından büyük 
olmayanlar, kadınlar staj görmek üzere adaylığa kabul edilebileceklerdir. 

2 nci fıkraya göre, hukuk fakültesini pekiyi veya iyi derece ile bitiren istekliler ihtiyaçtan fazla ise 
bunlar arasından, ihtiyaç bu suretle karşılanamadığı takdirde orta derece ile bitirenler arasından, sınavla askerî 
hâkim adayı alınacağı hükme bağlanmıştır. 

Üçüncü fıkraya göre, askerî hâkimliğe alınan kadınların, muvazzaf subaylığa geçirilmelerinin, kıdem ve 
kademe ilerlemelerinin 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılacağı hükme 
bağlanmıştır. 

Madde 5. — Bu madde yürürlük maddesi olup, kanun Resmî Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe gire
cektir. 

Madde 6. — Bu madde yürütme maddesi olup, Kanunu Bakanlar Kurulu yürütecektir. 
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T. a 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 27 Ocak 1983 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1421/01009 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 20.1.1983 tarihinde 
kararlaştırılan «26 Ekim 1963 Tarihli ve 357 Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 2 nci Maddesinin Birinci 
Fıkrasının (D) Bendinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde halen hâkim subay mevcudu, artan hizmet ihtiyacını karşılamaktan uzak olup, 
kadro oranına göre % 55 ile hizmetin yürütülmesine çalışılmaktadır. 357 Sayılı Kanunun öngördüğü hâkim 
subay yetiştirme kaynakları da bugün için yeterince işletilememekte ve mevcudun hizmet ihtiyacını karşı
layacak düzeye getirilmesinde güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Ayrıca 'bugün için muvazzaf subayların ve as
kerî öğrencilerin okutulması ve bunlardan yararlanma en erken 1988 de mümkün olabilecektir. 

7.11.1982 Tarihli ve 2709 Sayılı T.C. Anayasasının 143 üncü maddesi, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
kurulmasını ve bu mahkemelerde askerî hâkimlerin görev almasını hükme bağlamış bulunmaktadır. Bu 
mahkemeler için öngörülen hâkim subay ihtiyacı ile 1983 ve devamı yıllarda ayrılacaklar da göz önünde tu
tulduğunda askerî adlî işlerin yürütülmesinde zorluklarla karşılaşılacak ve bozulan askerî disiplinin sürat
le iadesi güçleşecektir. x 

Hâkim subay mevcudunu mümkün olan en üst düzeye çıkartmak ve görevin aksatılmadan yürütülmesini 
sağlamak ve Kanun kapsamına girmeyen kendi hesabına hukuk fakültesini bitiren Harp Okulu mezunu 
subaylardan istekli olanlardan da faydalanmak için 357 Sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrası
nın 19.1.1981 tarih ve 2372 sayılı Kanunla değişik (D) bendi kapsamının değiştirilmesi zorunlu görülmüş
tür. 

MADDE GEREKÇESİ 

Madde 1. — 357 Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına 19.1.1981 tarihli 
ve 2372 Sayılı Kanunla eklenen «D» bendindeki kısıtlayıcı hüküm kaldırılarak, üsteğmen ve yüzbaşı rütbe
sinde bulunan Harp Okulu mezunu subaylardan kendi hesabına Hukuk Fakültelerini bitirenlerden istekli 
olanların askerî hâkim sınıfına geçirilmesi olanağı sağlanmıştır. 

2 nci ve 3 üncü maddeler yürürlük ve yürütme ile ilgilidir. 
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r. c. 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu 

Sayı : 67 
Konu : 1/593 

18 Ocak 1983 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak komisyonumuza havale edilmiş bulunan «26.10.1963 Tarihli ve 357 Sayılı Askerî 
Hâkimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı» hakkında Başkanlıkça Komisyonunuz görüşünün alınması uygun görüldüğünden Danışma 
Meclisi İçtüzüğünün 33 üncü ve 36 ncı maddeleri gereğince kanun Tasarısı hakkında görüşlerinizin Komis
yonumuza bildirilmesini saygılarımla rica ederim. 

Abdullah Asım İĞNECİLER 
Millî Savunma,lçişleri ve Dışişleri 

Komisyonu Başkanvekili 

r. c. 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Eros No : 1/593 
Karar No : 48 

Adalet Komisyonu Raporu 

27 Ocak 1983 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonunuza havale edilmiş bulunan «26.10.1963 Tarihli ve 357 Sayılı Askerî 
Hâkimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine ilişkin 
Kanun Tasarısı» hakkında Komisyonumuzdan görüş bildirilmesi istemini havi 18.1.1983 gün ve 67 sayılı 
yazınız gereğince adı geçen Kanun Tasarısı Komisyonumuzca ilgili Bakanlık Temsilcilerinin de katılmasıyla 
incelenip görüşüldü. 

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

Raporumuz saygıyla arz olunur. 

Rıfat BAY AZIT 
Başkan 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Necip BİLGE 
Üye 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

M. Fevzi UYGUN ER 
Başkanvekili 

Yavuz ALTOP 
Üye 

Halil ERTEM 
Üye 

(Bulunamadı) 

Beşir HAMİTOĞULLARI 
Üye 

Enis MURAT OĞLU 
Sözcü 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

(Bulunamadı) 

Halil GELENDOST 
Üye 

Ömer Adnan OREL 
Üye 
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r. c. 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu 

Sayı : 77 
Esas No : 1/618 3 Şubat 1983 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «26 Ekim 1963 Tarihli ve 357 Sayılı As
kerî Hâkimler Kanununun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (D) Bendinin Değiştirilmesine İlişkin Ka
nun Tasarısı» hakkında Başkanlıkça Komisyonunuz görüşünün alınması uygun görüldüğünden Danışma 
Meclisi İçtüzüğünün 33 üncü ve 36 nci maddeleri gereğince kanun tasarısı hakkında görüşlerinizin Komis
yonumuza bildirilmesini saygılarımla rica ederim. 

Aydın TUĞ 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 

Komisyon Sözcüsü 

T. C. 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No : 1/618 
Karar No. :• 53 

Adalet Komisyonu Raporu 

8 Şubat 1983 

MİLLİ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonunuza havale edilmiş 'bulunan «26 Ekim 1963 Tarihli ve 357 Sayılı As
kerî Hâkimler Kanununun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (D) Bendinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı» hakkında Komisyonumuzdan görüş bildirilmesi istemini havi 3.2.1983 gün ve 77 sayılı yazınız 
gereğince adı geçen Kanun Tasarısı Komisyonumuzca ilgili Bakanlık Temsilcilerinin de katılmasıyla ince
lenip görüşüldü. 

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

Raporumuz saygıyla arz olunur. 

Rıfat BAY AZIT 
Başkan 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip * 

Necip BİLGE 
Üye 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

(Bulunamadı) 

M Fevzi UYGUNER 
Başkanvekilli 

Yavuz ALTOP 
Üye 

Halil ERTEM 
Üye 

(Bulunamadı) 

Beşir HAMİTOĞULLARI 
Üye 

Enis MURAT OĞLU 
Sözcü 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

(Bulunamadı) 

Halil GELENDOST 
Üye 

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

T. C. 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No.': 1/593-1/618 
Karar No. : 33 

31 Mart 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«26.10.1963 Tarihli ve 357 Sayılı Askeri Hâkimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 
Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı» ile «26.10.1963 Tarihli ve 357 Sayılı Askerî 
Hâkimler Kanununun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (D) Bendinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Ta
sarısı» birbirleri ile ilgili görüldüğünden içtüzüğün 34 üncü maddesi uyarınca birleştirilmiş ve ilgili Bakan
lıklar temsilcilerinin de katılmaları ile Komisyonumuzca incelenip görüşülmüştür. 

Her iki tasarı da Hükümetten gelen biçimi ile aynen kabul edilmiştir. 
Komisyonumuzun 31.3.1983 tarihli toplantısında görüşülerek kabul edilen her iki tasarı birleştirilerek yeni 

bir metin oluşturulmuştur. 
Raporumuz Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile sunulur. 

Eşref AKİNCİ 
Başkan 

Abdullah Asım İĞNECİLER 
Başkanvekili 

1 inci maddenin (e) bendine 
muhalifim 

Aydın TUĞ 
Sözcü 

Avni MÜFTÜOĞLU 
Kâtip 

İmzada bulunamadı 

İsmail Hakkı DEMİREL 
Üye 

Necdet GĞBOLOĞLU 
Üye 

1 inci 

1 inci 

Remzi BAN AZ 
Üye 

Ali DİKMEN 
Üye 

maddenin (E) bendine 
karşıyım 

Lâmi SÜNGÜ 
Üye 

Halit ZARBUN 
Üye 

maddenin (E) bendine 
muhalifim 

Ender CİNER 
Üye 

Toplantıda bulunamadı 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Namık Kemal YOLGA 
1 inci maddenin (E) bendine 

karşıyım 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 378) 



ADALET KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

26.10.1963 Tarihli ve 357 Sayıh Askeri Hâkimler 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 
Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin 

Kanun Tasarısı 

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

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

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

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

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

MADDE 6. — Tasarının altıncı maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

26 Ekim 1963 Tarihi ve 357 Sayılı Askerî Hâkimler 
Kanununun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (D) 

Bendinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

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

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

MADDE 3. — Tasarının üçüncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

26.10.19d3 Tarihli ve 357 Sayılı Askerî Hâkimler 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 
Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Ka
nununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıda
ki (E) bendi eklenmiştir. 

«E) Kendi hesabına hukuk fakültesini bitiren ka
dınlardan istemde bulunanlar.» 

MADDE 2. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Ka
nununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
gibi değiştirilmiştir. 

«Hukuk Fakültelerini pekiyi veya iyi derece ile 
bitirmiş ve yedek subay okuluna girişlerinde düzeltil
memiş nüfus kaydına göre otuz yaşından, lisansüstü 
öğrenimini tamamlamış olanlarda ise otuz beş ya
şından büyük olmayan yedek subaylardan istekli 
olanlar, sıralı sicil üstlerinden yeterli sicil almak şar
tı ile yedek subaylık süresi sonunda muvazzaf sınıfa 
geçirilerek staj görmek üzere adaylığa kabul olunur
lar.» 

MADDE 3. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanu
nunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«B) öğrenimlerini askerî öğrenci olarak yapmış 
olanlar ile muvazzaf subaylığa geçirilmiş yedek su
baylar ve kadınlar istifa etmiş sayılarak aldıkları ay
lıklar dışında Devletçe bunlara yapılan masraflar ka
nunî faizleri ile birlikte kendilerinden tahsil olunur.» 

MADDE 4. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanu
nuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

«EK MADDE 7. — Hukuk Fakültelerini pekiyi 
veya iyi derece ile bitirmiş ve başvuru tarihinde düzel
tilmemiş nüfus kaydına göre otuz yaşından, lisansüs
tü öğrenimini tamamlamış olanlarda ise otuzbeş ya
şından büyük olmayan kadınlar staj görmek üzere 
adaylığa kabul edilebilirler. 

Hukuk fakültelerini pekiyi veya iyi derece ile bi
tiren istekliler ihtiyaçtan fazla ise bunlar arasından, 
ihtiyaç bu suretle karşılanamadığı takdirde orta de
rece ile bitirenler arasından sınavla alınır. 

Bunların muvazzaf subaylığa geçirilmeleri kıdem 
ve kademe ilerlemeleri 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır.» 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

26 Ekim 1963 Tarihli ve 357 Sayılı Askerî Hâkimler 
Kanununun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (D) 

Bendinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 357 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin birinci fıkrasına 2372 sayılı Kanunla eklenen 
(D) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«D) Üsteğmen ve yüzbaşı rütbelerinde bulunan 
Harp Okulu mezunu olup kendi hesabına hukuk fa
kültesini bitiren subaylardan istemde bulunanlar. Bu 
subayların taşımaları gereken diğer özel şartlar yönet
melikle belirlenir.» 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

20.12.1982 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
M. özgüneş 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasın 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Dışişleri Balkanı V. 
/ Öztrak 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. A. Bozer 

Tarım ve Orman Bakanı V. 
M. R. Güney 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

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

Kültür ve Turizm Bakanı İmar ve İskân Bakana 
L Evliyaoğlu Prof. Dr. A. Samsunlu 

Köy îş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakam 
M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

(Hükümetin Teklifi) 

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

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

20.1.1983 

Başbakan 
B., Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasın 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Dışişleri (Baklamı V. 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H.s Sağlam 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. A. Bozer 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Adalet Bakanı 
d Menteş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

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

Kültür ve Turizm Bakam İmar ve İskân Bakanı 
/., Evliyaoğlu Prof. Dr. A. Samsunlu 

Köy İş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 
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MİLLÎ SAVUNMA, ÎÇttŞLERÎ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

26 Ekim 1963 TarifaB ve 357 Sayılt Askerî Hâkimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bir 
Maddesine (Bir Bent İlavesine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 2 nci maddesi birinci fıkrasının 19.1.1981 Tarihli 
ve 2372 sayılı Kanunla değişik «D» bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki «E» ben
di eklenmiştir. 

«D) Üsteğmen ve yüzbaşı rütbelerinde bulunan Harp Okulu mezunu olup, kendi hesabına Hukuk Fa
kültesini bitiren subaylardan istemde bulunanlar. Bu subayların taşımaları gereken diğer özel şartlar yönet
melikle belirlenir.» v 

«E) Kendi hesabına hukuk fakültesini bitiren kadınlardan istemde bulunanlar.» 

MADDE 2. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 27.7.1972 tarihli ve 1611 sayılı Kanunla değişik 8 
inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. 

«Hukuk Fakültelerini pekiyi veya iyi derece ile bitirmiş ve yedek subay okuluna girişlerinde düzeltilme
miş nüfus kayıtlanna göre otuz yaşından, lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlarda ise otuz beş yaşın
dan büyük olmayan yedek subaylardan istekli olanlar, sıralı sicil üstlerinden yeterli sicil almak şartı ile yedek 
subaylık süresi sonunda muvazzaf sınıfa geçirilerek staj görmek üzere adaylığa kabul olunurlar.» 

MADDE 3. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 27.7.1972 tarih ve 1611 sayılı Kanunla değişik 10 
uncu maddesinin üçüncü fıkrasının «B» bendli aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«IB) öğrenimlerini askerî öğrenci olarak yapmış olanlar ile muvazzaf subaylığa geçirilmiş yedek su
baylar ve kadınlar istifa etmiş sayılarak, aldıktan aylıklar dışında Devletçe bunlara yapılan masraflar, ka
nunî faizleri ile birlikte kendilerinden tahsil olunur.» 

MADDE 4. — 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

«EK MADDE 7. — Hukuk fakültelerini pekiyi veya iyi derece ile bitirmiş ve başvuru tarihinde düzeltil
memiş nüfus kayıtlanna göre otuz yaşından, lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlarda ise otuzbeş yaşından 
büyük olmayan kadınlar staj görmek üzere adaylığa kabul edilebilirler. 

Hukuk fakültelerini pekiyi veya iyi derece ile bitiren istekliler ihtiyaçtan fazla ise bunlar arasından, ih
tiyaç bu suretle karşılanamadığı takdirde orta derece ile bitirenler arasından, sınavla alınır. 

Bunlann muvazzaf subaylığa geçirilmeleri, kıdem ve kademe ilerlemeleri 926 sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır.» 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — 'Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

« a * 
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