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III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
1. — Danışma Meclisi Üyesi İbrahim BA-

RANGİL ve 16 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. 
Emekli Sandığı Kanununa Geçici Bir Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bütçe -
Plan Komisyonu Raporu. (2/102) (S. Sayısı: 
527) 105:109 

2. — Danışma Meclisi Üyesi Fahri ÖZ-
TÜRK ve 9 Arkadaşının, 5434 Sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir 
Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Eğitim; Bütçe - Plan komis
yonları raporları. (2/102) (S. Sayısı : 528) 109:111 

3. — Danışma Meclisi Üyesi Abbas GÖK
ÇE ve 11 Arkadaşının Türk Ceza Kanunu
nun 574 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının 
Değiştirilmesi ye Polis ve Vazife Selahiyet 
Kanununun 8 inci Maddesine Bir Bent Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu. (2/82) (S. Sayısı : 532) 111 

4. — Danışma Meclisi Üyesi Halil GE-
LENDOST ve 14 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. 
Emekli Sandığı Kanununa Bir 'Ek Geçici Mad

de Eklenmesi Hakkında Kanun (Teklifi ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (2/118) 
(S. Sayısı: 536) 111:113 

5. — Danışma Meclisi Üyesi Türe TUNÇ-
BAY ve 27 Arkadaşının, Çocuk Mahkemeleri- # 

nin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanunun 1, 2, 6, 7, 8, 14, 27, 30 
ve Küçüklere Mahsus Tevkifevleri Başlıklı 
37 nci Maddesi ile Geçici İkinci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve iç
tüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme 
Alınan Önergesi. (2/103) (S. Sayısı : 553) 113:125 

6. — Danışma Meclisi Üyesi Cahit TU
TUM ve 40 Arkadaşının, 11.9.1981 Gün ve 
2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tü
fekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının 
Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına 
Dair Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 36 ncı 
Maddesi Uyarınca Gündeme Alınma Önergesi. 
(2/113) (S. Sayısı : 554) 125 

7. — Danışma Meclisi Üyeleri Feridun 
Şakir ÖĞÜNÇ, Mustafa ALPDÜNDAR, Va-
hap GÜVENÇ ve 63 Arkadaşının, İşsizlik 
Sigortası Yasa Teklifi ve İçtüzüğün 36 ncı 
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Sayfa 
Maddesi Uyarınca Gündeme Alınma Önergesi. 
(2/98) (S. Sayısı 557) 125 

8. — Danışma Meclisi Üyesi Mehmet PA-
MAK ve 30 Arkadaşının 1319 Sayılı Emlak 
Vergisi Kanununun 6 ncı Maddesinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Malî 
işler Komisyonu Raporu. (2/123) (S. Sayısı : 
577) 125 

9. — Danışma Meclisi Üyesi Mustafa 
YÜCEL ve 21 Arkadaşının, 17.7.1964 Tarih 
ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Bütçe - Plan; Sağlık ve Sosyal işler ko
misyonları raporları. '(2/125) (S. Sayısı : 578) 125 

10. — Danışma Meclisi Üyesi Akif ERGİ-
NAY ve 10 Arkadaşının, 506 Sayılı Sigortalar 
Kanununun 77 nci Maddesinin 7 nci Fıkrasının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Büt
çe - Plan Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları 
raporları. (2/122) (S. Sayısı : 579) 125 

11. — Danışma Meclisi Üyesi Mustafa 
ALPDÜNDAR ve 19 Arkadaşının, 5434 Sayılı 
T.C. Emekli Sandığı Kanununa 8.7.1971 Tarih 
ve 1425 Sayılı Kanunla Eklenen 1.6.1976 Ta
rih ve 2013 ve 28.4.1982 Tarih ve 2665 Sayılı 
Kanunlarla Değişik Ek 6 ncı Maddenin Değiş-

Sayfa 
tirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Bütçe -
Plan Komisyonu Raporu. (2/39) (S. Sayısı : 
584) 125:130 

12. — Danışma Meclisi Üyesi Muhsin 
Zekâi BAYER ve 19 Arkadaşının, Kara Av
cılığı Kanunu Teklifi ve Tarım ve Orman, Köy 
İşleri ve Kooperatifler Komisyonu Raporu. 
(2/105) (S. Sayısı: 581) 130:140 

13. — iktisadî Devlet Teşekkülleri ve 
Kamu iktisadî Kuruluşları Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ile iktisadî Devlet Te
şekkülleri ve Kamu iktisadî Kuruluşları Hak
kında 11.4.1983 Tarihli ve 60 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Geçici 6 ncı Madde
sinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Hükmünde Kararname ve Malî işler; 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/703, 
1 /752) (S. Sayısı: 560) 140:166 

14. — Ceza infaz Kurumları ve Tutukev
leri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet; Ana
yasa; Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/107) (S. Sayısı: 547) 166:167 

15. — Devlet istihbarat Hizmetleri ve M l̂lî 
istihbarat Müsteşarlığı Teşkilatı Kanunu Ta
sarısı ve Bütçe - Plan; Millî Savunma, içişleri 
ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/740) 
<S. Sayısı: 585) [167:Î82 

» > • • « 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda: 
1. — İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisa

dî Kuruluşları Hakkında 11.4.1983 Tarihli ve 60 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ve Aynı Kararna
menin Geçici 6 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının 
Değiştirilmesine ilişkin 21.7.1983 Tarihli ve 73 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka
bulü Hakkında Kanun Tasarısının maddeleri üzerin-
'deki görüşmelere devam edildi. 

4 Ekim 1983 Salı günü saat 10.00'da toplanmak 
üzere Birleşime saat 19.00'da son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başkanvekili 
Ali Nejat ALP AT A. Güngör ÇAKMAKÇI 

Kâtip Üye 'Kâtip Üye 
Erdoğan BAYIK 

Kâtip Üye 
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n. — GŞLEN KÂĞITLAR 

Tezkere 
1. Harun KARTAL, Tayfun ÖZKÖK, Ahmet 

Fazıl Ercüment ÖZDEMİR, Aslan Şener YILDIRIM, 
Sadettin GÜVEN ve Baki ALTIN Haklarındaki 
ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Baş
bakanlık Tezkeresi. (3/474) (Başkanlığa geliş tarihi: 
3.10.1083) (Adalet Komisyonuna : 4.10.1983) 

Raporlar 
2. Devlet üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 

1967 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildi
riminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1967 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı 
ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayış
tay Komisyonu Raporu. (1/190) (S. Sayısı : 417) (Da
ğıtma tarihi : 3.10.1983) 

3. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1968 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildi
riminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1968 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/195) (S. Sayısı : 418) (Dağıtma 
tarihi : 3.10.1983) 

4. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1969 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildi
riminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü
ğü 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve 
Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay 
Komisyonu Raporu. (1/206) (S. Sayısı : 419) (Dağıt
ma tarihi : 3.10.1983) 

5. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1970 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezke
resi ile Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü-
1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu (1/224) (S Sayısı : 420) (Dağıtma 
tarihi : 3.10.1983) 

6. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1971 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezke
resi ile Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/238) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma 
tarihi : 3.10.1983) 

7. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1972 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildi
riminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü
ğü 1972 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve 
Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay 
Komisyonu Raporu. (1/262) (S. Sayısı : 422) (Dağıt
ma tarihi : 3.10.1983) 

8. Devlet üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1973 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildi
riminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1973 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/271) (S. Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 3.10.1983) 

9. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1974 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildi
riminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1974 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Rpaoru. (1/310) (S. Sayısı : 424) (Dağıtma 
tarihi : 3.10.1983) 

10. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1975 Bütçe Yılı Kesirihesabına Ait Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1975 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ile Da
nışma Meclisi Hesaplarım İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/298) (S. Sayısı : 425) (Dağıtma 
tarihi : 3.10.1983) 

11. Vakıflar Genel 'Müdürlüğü 1968 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Vakıflar 
Genel Müdürlüğü 1968 Bütçe Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnce
leme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/198) (S. Sa
yısı : 426) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

12. Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Vakıflar 
Genel Müdürlüğü 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İn
celeme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/217) (S. 
Sayısı : 427) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 
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13. Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 Bütçe Yılı 
Kesinhesa'bına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Vakıflar 
Genel Müdürlüğü 1970 Bütçe Yılı Kesirihesap Kanu
nu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İncele
me ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/225) (S. Sayı
sı : 428) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

14. Vaktflar Genel Müdürlüğü 1971 'Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Vakıflar 
Genel Müdürlüğü 1971 'Bütçe Yılı Kesinhesap Kanu
nu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İncele
me ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 1(1/240) '(S. Sa
yısı : 429) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

Î5. Vakıflar Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe Yılı 
Kesinhesa'bına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Vakıflar 
Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanu
nu Tasarısı ve Danışma 'Meclisi Hesaplarını İncele
me ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/269) (S. Sa
yısı : 430) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

16. Vakıflar Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Vakıflar 
Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnce
leme ve 'Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/278) (S. Sa
yısı : 431) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

17. Vakıflar Genel 'Müdürlüğü 1974 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk 'Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Vakıflar 
Genel Müdürlüğü 1974 Bütçe Yılı Kesirihesap Kanu
nu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İncele
me ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/313) (S. Sa
yısı : 432) '(Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

18. Vakıflar Genel Müdürlüğü 1975 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Vakıflar 
Genel Müdürlüğü 1975 Bütçe Yılı Kesirihesap Kanu
nu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İncele
me ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/293) (S. Sa
yısı : 433) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

19. Vakıflar Genel 'Müdürlüğü 1976 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Vakıflar 
Genel Müdürlüğü 1976 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanu
nu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İncele
me ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/318) (S. Sa
yısı : 434) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

20. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1968 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1968 Bütçe Yılı Ke
sirihesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu, 
(1/193) (S. Sayısı : 435) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

21. Beden Terbiyesi Genel, Müdürlüğü 1969 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1969 Bütçe Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesap
larını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/203) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

22. 'Beden Terbiyesi Genel 'Müdürlüğü 1970 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1970 Bütçe Yılı Ke
sirihesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını, İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
1/230) (S. Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

23. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bilidiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 Bütçe Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesap
larını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/244) 
(S. Sayısı : 438) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

24. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1972 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildirimanin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/257) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

25. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1973 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe Yılı Ke
sinhesap Kanunu. (Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/281) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

26. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1974 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1974 Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/306) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 
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27. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1975 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk BMdiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1975 Bütçe Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/300) <S. Sayısı : 422) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

28. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1976 Büt
çe Yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin Sunul
duğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1976 Bütçe Yılı Kesin
hesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesapla
rını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/335) 
(S. Sayısı : 443) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

29. —Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1974 
Bütçe Yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1974 Bütçe 
Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi 
Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/288) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

30. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1975 
Bütçe Yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1975 Bütçe 
Yılı Kesiinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi 
Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/316) (S. Sayısı : 460) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

31. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1976 
Bütçe Yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Toprak ve Tarım Reformu Başkanlığı 1976 Bütçe 
Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi 
Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/345) (S. Sayısı : 461) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

32. — Orman Genel Müdürlüğü 1969 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 

, Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Orman Genel 
Müdürlüğü 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. »(1/211) (S. Sayısı : 445) 
(Dağıtma tarihi: 3.10.1983) 

33. — Orman Genel Müdürlüğü 1970 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Orman 
Genel Müdürlüğü 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnce
leme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/226) (S. Sa
yısı : 446) ı(Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

34. — Orman Genel Müdürlüğü 1971 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Orman Genel 
Müdürlüğü 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/241) (S. Sayısı : 447) 
(Dağıtma »tarihi: 3.10.1983) 

35. — Orman Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe Yık 
Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu
na Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Orman Ge
nel Müdürlüğü 1972 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/260) (S. Sayısı : 448) 
(Dağıtma tarihi: 3.10.1983) 

36. — Orman Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu
na Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Orman Ge
nel Müdürlüğü 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/304) (S. Sayısı : 449) 
(Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

37. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1967 Büt
çe Yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin Sunul
duğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Dev
let Su İşleri Genel Müdürlüğü 1967 Bütçe Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/189) (S. Sayısı : 451) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

38. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1968 
Bütçe Yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1968 Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/199) (S. Sayısı : 452) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

39. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1969 
Bütçe Yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Devlet' Su İşleri Genel Müdürlüğü 1969 Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/213) (S. Sayısı : 453) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

40. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1970 
Bütçe Yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1970 Bütçe Yılı 
Kesiinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/223) (S. Sayısı : 454) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

— 103 — 



Danışma Meclisi B : 169 

41. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1971 
Bütçe Yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1971 Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi 
Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Rapo
ru. (1/245) (S. Sayısı : 455) (Dağıtma tarihi: 3.10.1983) 

42. — DeVlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1972 
Bütçe Yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/264) (S. Sayısı : 456) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

43. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1973 
Bütçe Yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He- j 
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/286) (S. Sayısı : 457) (Dağıtma tarihi : 3.1Q.1983) 

44. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1975 
Bütçe Yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Pevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1975 Bütçe Yılı 
Kesıinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/339) (S. Sayısı : 458) (Dağıtma tarihi : 3.10.1983) 

45. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1967 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1967 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve 
Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayış
tay Komisyonu Raporu. (1/188) (S. Sayısı : 473) 
(Dağıtma tarihi: 3.10.1983) 

46. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1963 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1968 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/196) (S. Sayısı : 474) (Dağ'tma 
tarihi: 3.10.1983) 
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47. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1969 But' 
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi i: e 
1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/204) (S. Sayısı : 475) (Dağıtma 
tarihi : 3.10.1983) 

48. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1970 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/259) (S. Sayısı : 477) (Dağıtma 
tarihi : 3.10.1983) 

49. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1971 Bütçe 
Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/259) (S. Sayısı : 477) (Dağıtma 
tarihi: 3.10.1983) 

50. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1972 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1972 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/252) (S. Sayısı : 478) (Dağıtma 
tarihi : 3.10.1983) 

51. — Yeminli ve Serbest Malî Müşavirlik Kanu
nu Tasarısı ve Adalet, Malî İşler komisyonları ra
porları. (1/45) (S. Sayısı : 583) (Dağıtma tarihi : 
4.10.1983) 

52. — Danışma Meclisi Saymanlığının Temmuz -
Ağustos 1983 Aylarına Ait Hesapları Hakkında Da
nışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (5/10) (S. Sayısı : 586) (Dağıt
ma tarihi: 4.10.1983) 

53. — Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu Tasarısı ve Ana
yasa; Bütçe - Plan; Millî Savunma, İçişleri ve Dış
işleri komisyonları raporları. (1/747) (S. Sayısı : 5'87) 
(Dağıtma tarihi: 4.10.1983) 

• * -
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜYEN 
KÂTlP ÜYELER : Ali Nejat ALPAT, A. Güngör ÇAKMAKÇI 

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

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IU. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Danışma Meclisi Üyesi İbrahim Barangil 
ve 16 Arkadaşının, 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı 
Kanunuria Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(2/108) (S. Sayısı : 527) (1) 

BAŞKAN — özel gündemin Kanun Tasarı ve 
Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen İşler Bölümünde, 
Genel Kurulun aldığı karar gereği kanun teklifleri 
üzerinde görüşmeler yapılmakta. Bu bölümün 1 inci 
maddesinde yer alan, «Danışma Meclisi Üyesi ibra
him Barangil ve 16 Arkadaşının, 5434 Sayılı TC 
Emekli Sandığı Kanununa Geçici Bir Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu» üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini alsınlar. 
Bütçe - Plân Komisyonu yok mu efendim; Başka

nı, Başkanvekili, Sözcüsü veya bu Teklif için özel 
sözcüsü yok mu?.. 

İBRAHİM BARANGİL — Sayın Başkanım... 

BAŞKAN — Buyurun efendim, bir şey mi var? 

ÎBRAHtM BARANGİL — Efendim, konuyu 
bendeniz takdim edeceğim: sorun bizim açımızdansa 
biz hazırız, onu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sorunumuz, zatıâlinizi değil, Ka
nun Teklifi sahibi değil, birinci imza değil; malumu-
âliniz Komisyonun ve Hükümetin hazır olması iç
tüzük gereği lazımdır. Oyya, şu ana kadar Hükümet 
hazır, yetki belgesi de tamam; fakat Komisyon ha
zır değil veya Komisyonun bir sözcüsü hazır değil. 
Telefon da edildi, bekliyoruz efendim. 

Sayın üyeler; Birleşime on dakika ara veriyorum 
efendim. 

Kapanma Saati : 1Q.10 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.20ı 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : Ali Nejat ALPAT, A. Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 169 uncu Birleşimin 
ikinci oturumunu açıyorum. 

«Danışma Meclisi Üyesi İbrahim Barangil ve 16 
Arkadaşının, 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanu
nuna Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 

d) 
eklidir. 

527 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 

Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu» üzerin
deki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 
Raporun okunması hususunu oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okunma
sı kabul edilmemiştir. 

Bu arada, Teklif Sahibi Sayın Barangil'e söz ver
me imkânı hâsıl olmuştur. Sayın Barangil, teklifi-
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nizi kısaca açıklar mısınız efendim?.. Buyurun efen
dim. 

İBRAHİM BARANGİL — Sayın Başkan, değer
li Meclisin kıymetli üyeleri; 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Genelkurmay Başkan
lığına bağlı «Harp Akademileri Komutanlığı» adı 
ile anılan bir ilim ve irfan müessesesi vardır. Bu ta
rihî müessese, Türk milletinin kaderini değiştiren 
eşsiz Atatürk ve kıymetli silah arkadaşları gibi, çok 
büyük ve şayanı hürmet komutanlar yetiştirmiştir. 
Halen de mensubu olmakla iftihar ettiğimiz Harp 
Akademileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duy-
nuğu kurmay subay ve komutan yetiştiren öğretim 
müesseseleridir. 

Buralarda öğretim görecek subaylar, bilgi ve ye
tenek bakımından özel seçime tabi tutulurlar, aka
demilere imtihanla kabul edilirler, Türk Silahlı Kuv
vetlerinin her kademe karargâhında kurmay subay 
ve komutan olarak kifayetle görev yapabilecek bil
gilerle teçhiz edilirler. 

Kurmay subayların görev ve sorumlulukları çok 
ağırdır. Bu çapta ağır bir göreve subayları özendi-
rebilmek için, onlara, seçme sınavı ile kabul edildik
leri Harp Akademilerini bitirince kanunlarla tayin 
edilen miktarda kıdem verilir. 

Bu kıdem müessesesi geçmişte çok değişik uygula
malara tabi olmuş, bir ara da tamamen kaldırılmış
tır. Kurmay subayların ne kadar ağır ve zor şartlar 
altında büyük sorumluluklar yüklenerek nasıl çalış
tıklarına, yakın geçmişin olaylarıyla tanık olduk; ha
len de olmaktayız. 

Harp Akademisini başarıyla bitirip kurmay su
bay olunca kendilerine verilen kıdem zammı, bu fe
dakârlık ve feragatlarının yanında çok değersiz bir 
taltif olarak kalmaktadır. Bir süre kurmay kıdemi 
kaldırılmış, fakat durum, subayların Harp Akademi
lerine karşı olan isteklerini azaltmış, hatta tamamen 
kaybettirmiş; dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
kurmay subay ihtiyacının karşılanmasında ciddî so
runlar çıkmış; kıdem müessesesi yeniden getirilmek 
suretiyle sorun çözümlenmiştir. Fakat gelin görün 
ki, kurmay subaya verilen bu kıdem, hizmetinin so
nunda mükâfat olmaktan çıkmış, mücazat olmuştur. 
Zira, kurmay subay, aldığı kıdem kadar, emsalinden 
erken emekli olmuş ve kendisine o nispette de eksik 
emekli aylığı bağlanmıştır. 

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun 1301 sayılı Kanunla değiştirilen ilgili mad

delerine göre, emekliye sevkedilen general ve amiral
lerle, 1970 ve 1971 yıllarında kadrosuzluk nedeniyle 
terfi ettirilemeyerek emekliye sevkedilen kurmay al
baylar, kendi sımf arkadaşlarından önce Silahlı Kuv
vetlerden ayrılmak zorunda bırakılmışlardır. Bunun 
doğal sonucu olarak da, hizmet süreleri 40 yılı dol
duramamıştır. 

40 senelik hizmet süresini dolduramadan kadro
suzluk sebebiyle rütbesinin yaş haddinden de çok ön
ce emekliye sevkedilen general, amiral ve kurmay 
albaylara, çalışmalarının karşılığı olarak verilmiş olan 
kıdemin, kendilerinin aleyhine bir durum yarattığı, 
ayrıca kurmay kadrolarında doldurulamayan bir boş
luk meydana getirdiği, idarece bir sene sonra farke-
dilmiş ve ilgili Kanunda değişiklik yapılarak, kur
may albaylarla, herhangi bir surette kıdem alan di
ğer albayların kendi sınıf arkadaşlarıyla birlikte ve 
eşit hizmet süresini doldurarak emekliye şevkleri sağ
lanmıştır. Halen de uygulama bu şekilde devam et
mektedir. 

Ancak; 1970 ve 1971 yıllarında emekliye sevkedi
len mahdut sayıdaki general, amiral ve albayların, 
bu mağduriyetlerini giderici herhangi bir tedbir alın
mamıştır. Bu haksızlık bugüne kadar devam edegel-
miştir. Devletimizin yeniden kurulmasına çalışıldığı 
bu dönemde, bu haksızlık da Genelkurmay Başkan
lığı ve Millî Savunma Bakanlığınca ele alınmış, hak
sızlığın giderilmesi için gereken işlemin yapılması is
tenmiş, ancak ilgili Bakanlık olumsuz mütalaa etti
ği için, bir tasarı hazırlayarak konunun düzeltilmesi 
yönünde herhangi bir girişimde bulunmamıştır. Bu 
sebeple konunun, o zaman Danışma Meclisi Genel 
Kurulunda görüşülmekte olan 228'e 2 nci Ek sıra 
sayılı Kanun Teklifine bir geçici madde eklenmesi 
suretiyle çözümlenmesi yoluna gidilmiş ve önerge
miz Yüce Heyetinizce kabul edilmişti. Ancak; De
ğerli Komisyonumuz, teklifimizin, görüşülmekte olan 
tasarıya monte edilmesini teknik yönden uygun bul
mamış, ayrı bir kanun teklifi olarak getirilmesi ge
rektiğini savunmuş, bunun üzerine önergemizi geri al
mıştık. 

Normal usulleri takip ederek sunduğumuz bu ka
nun teklifi, bu defa da raporda belirtilen ve daha 
ziyade Hükümet temsilcilerine ait olduğunu bildiği
miz, basit, geçersiz ve kabule şayan olmayan sebep
lerle reddedilmiştir. 

Teklif, hatalı sonucu idarece de görülüp kabul 
edilerek, bir yıl sonra düzeltilen kısa süreli bir uy-
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gulamamn mahdut sayıdaki mağdurlarının uğradık
ları ve günümüze kadar devamedegelen haksızlığın 
düzeltilmesini amaçlamaktadır. 

Sayın Başkan, değerli üyelerimiz; 
Teklifimizin konusu ve içerdiği hususlar çok basi

te irca edilerek şöyle özetlenebilir : 

1967 yılında 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanunu yayınlanmış ve yürürlüğe girmiş
tir. Diğer personel mevzuatı gibi, terfi ve emeklilik 
işlemleri de bu Kanuna göre yerine getirilmiştir; 
fakat 1970 yılında yürürlüğe giren 1301 sayılı Ka
nunun dördüncü maddesiyle getirilen değişiklikle, 
bekleme süreleri sonunda terfi ettirilemeyen general 
ve amiraller, kadrosuzluk sebebiyle emekliye sevkedil-
mişlerdir. 

Yine aynı Kanunun beşinci maddesiyle getirilen 
değişiklik ile de, normal bekleme süresi sonunda 
iki yıl daha fazla süre terfi ettirilemeyerek bekle
miş olan albaylar da, kadrosuzluk sebebiyle emekliye 
sevkedilmişlerdir. 

1301 sayılı Kanunun getirdiği kadrosuzluk sebe
bine bağlı emekliliklerin hepsi de yaş haddinden çok 
önce gerçekleşmiştir. Burada bir hususu Yüce Heye
tinizin dikkatine sunmak isterim. 

Sözünü ettiğimiz yaş haddi, ilgili kanunların be
lirlediği 65 yaş haddi değil, Silahlı Kuvvetlerin özel
liği gereği ve saygıyla karşıladığımız rütbe yaş had-
leridir. 

Teklifimiz konusu 46 yaşında emekliye sevkedilen 
bir kurmay albayın yaş haddi 58, 50 yaşından emekli
ye sevkedilen bir tuğamiral ve tuğgeneralin yaş haddi 
60 idi. 

Harp Akademisini başarıyla bitiren bir kurmay 
subaya, kanunen belirlenen kıdem verilir. Silahlı 
Kuvvetlerde doktor, mühendis vs. gibi ihtisas yap
mış subaylara da, mevzuatın öngördüğü kıdemler ve
rilir. Bunun dışında diğer bazı suretlerle kazanılmış 
kıdemler de vardır; Kore kıdemi, fakülte kıdemi vs. 
kıdemler gibi. 

Bu kıdemleri kazanan subaylarla diğer sınıf ve 
ihtisas sahibi subaylar bir üst rütbeye verilen Ikıdem 
kadar emsalinden enken terfi ederler. îşte bu se
beple, 1301 sayılı Kanuna göre kadrosuzluk sebe
biyle terfi ettirilemeyip, yaş haddinden önce erken 
emekli edilen kurmay albaylarla, kurmay menşeli ge
neral ve amiraller ve ihtisas yapmış yahut sair su
retlerle kıdem almış albayların emekliliğe esas alınan 
hizmet süreleri, kendi sınıf arkadaşlarından, yani em-

J şalterinden, aldıkları kıdem yılı kadar eksik kalmak
tadır. Dolayısıyla emekli aylıkları, her eksik yıl için 

I yüzde 1 eksik olarak bağlanmaktadır. Bu da yüzde 1 
ila yüzde altı, yedi arasında değişmektedir. 

I Sayın Başkan, çok değerli üyeler; 
I Teklifimizle çözüm getirmek istediğimiz, yüksek 
I değerlendirme ve kararınıza sunduğumuz sorun, işte 
I bu sorundur. Kurmay subay, emsali arasında çalış

kanlığı, üstün kabiliyeti ve nitelikleriyle temayüz et-
I miş, sicil amirleri tarafından kurmay subaylığa ve 
I müstakbel komutanlığa namzet olarak görülen su-
I baylardan, seçme sınavıyla Harp Akademilerine ka-
I bul edilerek buradan başarıyla mezun olan ve Genel

kurmay Başkanlığınca kurmaylığı tasdik edilen bir 
I subaydır. Kurmay kıdemi kendisine bu başarı ve nite-
I likleri karşılığı verilir. Kıdem almış diğer subaylar 
I da buna benzer meslekî üstünlük ve başarıları saye-
I sinde bu kıdemlere hak kazanmışlardır. 

I Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
I Yüce Heyetinizin en doğru kararları verebilmesi 
I için, kanaatimizce evvela şu sorunun cevabının çok 
I açık ve net olarak ortaya konulması lazımdır. O sual 
I de şudur : Mesleğinde çok daha büyük görev ve 
I sorumluluklara talip olarak daha büyük ve yararlı 
I hizmetler vermek isteyen ve bu maksatla kendileri-
I ni yetiştiren ve özel eğitimle yetiştirilen bu statüdeki 
I subayların bu istek ve girişimleri suç mudur, değil 
I midir?.. Verilen kıdemle kendileri mükâfatlandırılmak 
I mı, yoksa cezalandırılmak mı istenmiştir?.. Cevap; her

halde «Cezalandırılmak» olmayacaktır. Silahlı Kuvvet-
I lerin bu seçkin personeline reva görülecek muamele 
I herhalde bu olmayacaktır. Aksi takdirde, kurmay su-
I bayların ve diğer ihtisas yapmış subayların doldur-
j duğu kadrolara ve yaptıkları hizmetlere nereden talip 
I bulunacaktır?.. Buna, ne konunun sahibi Silahlı Kuv-
I vetler, ne de maşeri vicdan razı olmadı ve olamazdı 
I da. Bu mantıkî muhakemenin sonucu olarak soru-
I nun cevabı; kurmay ve diğer ihtisas yapmış subay-
I lara verilen kıdemin mücazat değil, mükâfat olmak 
I lazım geldiğidir; fakat üzülerek arz etmek mecburi-
I yetkideyiz ki, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per

sonel Kanununa 1301 sayılı Kanunla getirilen deği-
I siklik gereği uygulanan, kadrosuzluk nedeniyle emek

lilik, uygulandığı 1970 ve 1971 yıllarında, âdeta er
ken emeklilik kanunu gibi bir sonuç doğurmuş ve 
Teklifimizin konusunu teşkil eden personelin aleylhi-

I ne bir durum yaratmış ve kendilerini mağdur etmiş
tir, cezalandırmıştır. 

I Teklifimizle, Yüce Meclisinizden bu haksızlığın 
1 ve mağduriyetin giderilmesini talep etmekteyiz. Esa-
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sen, bu uygulamanın doğurduğu haksızlık, ilgili ko
muta kademelerince de müşahade edilerek, 1972 yı
lında gerekli kanun değişikliği yapılmış ve haksızlığın 
devamı önlenmiştir. Şimdi, düzeltilmesini istediğimiz 
haksızlık devam etmemektedir, arz ettiğim Kanunla 
bu uygulama değiştirilmiştir. 

Ancak; 1970 ve 1971 yıllarında emekli olanların 
uğradığı haksızlığı giderici tedbir bugüne kadar alın
mamıştır. Bildiğimiz kadarıyla, muhtelif tarihlerde 
Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı 
bir Kanun Tasarısı hazırlayarak konuya çözüm ge
tirmesini ilgili Bakanlıktan istemiş ise de, bugüne ka
dar bundan bir sonuç alınamamıştır. Konuya bugü
nün yönetimi de sahip çıkmış, ancak mevcut haksız
lığın giderilmesi yolundaki istekler, yine aynı Bakan
lık tarafından engellenmiştir. 

Teklifimiz yüksek tasvibinize mazhar olursa, ken
dilerine kanunlarla kıdem verilen Silahlı Kuvvetlerin 
bu güzide personeli, kendi emsalinden kıdeminin her 
yılı için ı% 1 nispetinde eksik emekli aylığı almaya
cak, emekli aylıkları kendi sınıf arkadaşlarıyla eşitlen
dirilmiş olacaktır; bunun için de Emekli Sandığına ge
reken borçlanma yapılacaktır. 

Teklifimizin gayesi, belli bir zümreye haksız men
faat temini olmayıp, aksine, maruz bırakıldığı hak
sızlığı gidermektir. Bu personel hizmet yılını doldu-
ramama yanında, çok büyük maddî zararlara da uğ
ramıştır. Her biri çok değerli, onurlu birer asker olan 
bu arkadaşlarımızı rencide etmemek için, konunun 
teferruatına girmeyeceğim, ancak bir tek örnek ola
rak şunu arz edeceğim : 

Kurmay olduğu ve kıdem aldığı için, fakat kad
rosuzluk sebebiyle terfi ettirilemeyip emekliye sevk 
edilmeselerdi, bu arkadaşlarımız 1974 yılında görev
de bulunacak ve 15 maaş yerine, 30 maaş tutarın
da emekli ikramiyesi alarak emekli olacaklardı. Daha 
bunun gibi uğradıkları birçok mağduriyetler vardır; 
fakat bütün bunlara rağmen, Hükümet ve ona uyan 
Komisyonumuz da teklifimizi reddetmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Barangil, süreniz dolmuştur, 
lütfen bağlayın efendim. 

İBRAHİM BARANGİL — Bağlıyorum efendim. 
Raporda ileri sürülen ret sebeplerinden birincisi 

ve üçüncüsü aynı içeriktedir ve çalışılmayan süreler 
için fiilî hizmet zammı verilemeyeceği noktasında top
lanmaktadır; fakat idarenin kabul ettiği ve düzeltil
mesini benimsediği haksızlıkları giderici kanunî ted
birler getirdiği bir vakıadır. Nitekim 1960 yılında 42 
sayılı Kanunla emekliye sevk edilen subaylara, 1782 

ve 2551 sayılı Kanunlarla, 40 yıla tamamlayan fiilî 
hizmet zamları verilmiştir. Binbaşılıktan emekli edil
miş bir subay, bu kanunlarla birinci derecenin dör
düncü kademesine getirilmiştir, özellikle 2551 sayılı 
Kanun, 6.11.1981 tarihinde Millî Güvenlik Konse
yince çıkartılmıştır. Demek ki idare, giderilmesini İs
tediği haksızlıklar için kanunî tedbirler alabiliyor; İş
te biz de bunu talep ediyoruz. 

Ret sebeplerinden ikincisi olarak da; bu gibi per
sonele kadrosuzluk tazminatı gösteriliyor. Bu konu
nun, Teklifimizle uzaktan yakından hiç bir ilgisi yok
tur. Zira bu tazminat, yalnız Teklifimizle ilgili per
sonele verilmemektedir, aksime, rütbe yaş haddinden 
önce emekliye sevk edilen bütün subaylara verilmek
tedir. Zira, Türk Silahlı Kuvvetlerinde emeklilikler, 
rütbe yaş haddinden de çok önce yapılmaktadır; sü
rem kalmadığı için bunlar hakkında örnek veremiyo
rum. 

Size, kendi aramızdaki arkadaşlardan örnek ver
mek isterdim, fakat vaktim olmadığı için vaz geçiyo
rum. 

Bir memurun, 65 yaşma kadar çalışma hakkına 
sahip olduğu bir ülkede, kendi özel Kanununa göre 
bir albayın 60 yaşında emekli olması, bu yaşa kadar 
çalışabilmesi ve 40 hizmet yılını doldurabilmesi müm
kün ve hakkı iken, kurmay olduğu için 45 yaşında 
generalliğe terfi sırasına girmiş, fakat kadro olmadı
ğı için emekliye sevk edilmiştir. Kadrosuzluk tazmi
natı bunun için, yani rütbe yaş haddinden önce emek
li edilmesi karşılığı ve bu durumda emekli edilen bü
tün personele verilmektedir. Binaenaleyh, daha ziyade 
Maliye Bakanlığına ait olduğunu bildiğimiz bu ge
rekçelerin ve Komisyon Raporunun reddiyle, arz et
tiğim ve bugünkü Komuta katının da kabul, (ve bu
nu özellikle dikkatinize sunuyorum) bugürfkü Komu
ta katının da kabul ve düzeltilmesini istediği bu hak
sızlığın giderilmesini Yüce Heyetinizden arz ve talep 
ediyoruz. 

İkinci defa huzurunuza gelen bu konuda, bundan 
önce olduğu gibi, bu 'defa da olumlu oy vermenizi is
tirham eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barangil. 
Sayın Komisyon, Rapor üzerinde mevcut konuş

maya bir cevabınız olacak mı; buyurun efendim. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-
DOĞAN TOKÖÖZ — Bir ufak değinmeyle arz et
meye çalışacağım. 
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Sayın Başkan, Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Sayın ©arangil ve arkadaşlarının vermiş olduğu 

bu Kanun Teklifine, maalesef Komisyonumuz olum
lu bir yaklaşım gösterememiştir. Maalesef diyorum, 
çünkü 5434 sayılı Kanunun 31 inci maddesi, bu yapıl
ması istenilen değişikliğe uğradığı takdirde, 5434 sa
yılı Kanunun tümüne aykırı bir durum olacaktır; çün
kü 5434 sayılı Kanunun 31 inci maddesi, çalışmadan 
hiç kimseye emekli aylığı bağlanmamasını öngörmek
tedir. 'Burada böyle bir durum ortaya çıktığı için, Ko
misyonumuz bu açıdan olumlu bir yaklaşım göstere
memiştir. 

Ayrıca, bahsi geçen kurmaylar, erken emeklilik 
nedeniyle bir mağduriyete uğramamışlardır, Komisyo
numuz bu kanaatini muhafaza etmektedir; çünkü 
kadrosuzluk nedeniyle tazminat almışlardır, bu da, 
kadrosuzluk nedeniyle erken emeklilikten dolayı uğ
radıkları zararın telafisi için bir olumlu gerekçe olarak 
kabul edilmiştir Komisyonumuzda. 

Bu Kanun Teklifi kabul edilip, yasalaşmış olsay
dı, bundan sonra yine birtakım yeni taleplerin mec
lislere gelmesi mukadderdi. Şöyle ki; herşeyden ev
vel mevcut çalışanlar ek göstergelerin çıkarılmasını 
isteyebilirler. Bugün 40 yıl olan hizmet süresinin 50 
yıla çıkarılması ki; 2888 sayılı Yasa ile bu kabul edil
miş bulunmaktaydı, yarın yine 40 yıl yerine 50 yıllık 
bir emeklilik talebiyle meclislerin huzuruna gelebile
ceklerdi. Bu gibi taleplerin yeni talepler yaratması ne
deniyle, Komisyonumuz maalesef olumlu bir yakla
şım gösterememiştir. 

Yüce Kurula arz ederim efendim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tokgöz. 
«Sayın üyeler; Komisyon Raporu üzerindeki gö

rüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. Komisyon 
Raporunu oylarınıza sunacağım efendim. Rapor ka
bul edildiği takdirde, Teklif reddedilmiş sayılacaktır, 
Rapor reddedildiği takdirde, Kanun Teklifi tekrar 
Komisyona iade edilecek ve bu Teklif üzerinde Ko
misyon gerekli çalışmayı yapacaktır. 

Komisyon Raporunu kabul edenler... Kabul et
meyenler... Koimisyon Raporu kabul edilmiştir ve bu 
suretle, Sayın Barangil ve 16 arkadaşının Kanun Tek
lifi reddedilmiştir. 
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2. — Danışma Meclisi Üyesi Fahri ÖZTÜRK ve 
9 Arkadaşının, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Büt
çe - Plan komisyonları raporları. (2/102) (S. Sayısı : 
528) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, kanun teklifleriyle 
komisyonlardan gelen işler 'bölümünün ikinci sıra
sında yer alan, «Danışma Meclisi Üyesi Fahri Öz-
türk ve 9 Arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eği
tim, Bütçe-Plan komisyonları raporları» üzerindeki 
görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet lütfen yerini 
alsın efendim. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-
DOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkanım, müsaade 
eder misiniz Sayın Alpdündar Komisyonumuzu tem-
silen benim yerimi alsın. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Bu Raporda Sözcü olarak Sayın Alpdündar'ı seç

tiniz. Buyurun efendim. 
Komisyon ve Hükümet hazır. 
Komisyon Raporunun okunması hususunu oyla

rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ra
porun okunması kabul edilmemiştir. 

Rapor üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. Rapor 
üzerinde söz isteyen Sayın Öztürk. Başka sayın üye
miz?.. Yok. 

Buyurun Sayın öztürk; aynı zamanda Teklif sa-
hîbi olarak. 

FAHRİ ÖZTÜRK — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin sayın üyeleri; 

llköğretmen Okulunu bitirdikten ve yönetmelik
lerde 'belirtildiği gibi, en az üç yıl başarılı ilkokul 
öğretmenliği yaptıktan sonra, seçimle ve sınavla ken
di alanlarında hizmet içi üst öğretim görmek üzere 
Eğitim Enstitüsü eğitim bölümüne giren öğretmen
ler, bu bölümde öğrencilik yaparken memuriyetle 
ilişkileri kesildiği için, yükseköğrenim yapmayan ilk
okul öğretmeni arkadaşlara nazaran yükseköğrenim 

(1) 528 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek* 
lidir. 
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süresi kadar memuriyette kıdem kaybetmiş ve mağ
dur olmuşlardır. 

İşte, söz konusu öğretmenlerin memuriyet kı
demlerini, Eğitim Enstitüsü eğitim bölümüne devam 
etmeyen ve aynı yıl ilkokul öğretmenliğine atanan 
arkadaşların seviyesine çıkartmak ve bu suretle mev
cut eşitsizliği gidermek amacıyla hazırlamış oldu
ğum Kanun Teklifi, bu öğretmenlerden halen gö
revde olanların başarılı yükseköğrenim sürelerinin 
fiili hizmetten sayılmasını öngörmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Üç yıl başarılı ilkokul öğretmenliği yapdıktan 

sonra seçimle ve sınavla Eğitim Enstitüsü eğitim 
bölümüne giden bu öğretmen öğrencilerin memuri
yetle ilişkilerinin kesilmemesi; harp akademilerinde, 
polis enstitülerinde, sağlık yüksekokullarında ve ben
zerlerinde olduğu gibi, yükseköğrenimlerinin yanı sı
ra, kıdem ve maaş almaya devam etmeleri gerekirdi; 
ancak ne yazık ki, Eğitim Enstitüsüne giren bu öğ-
retmen-öğrenciler istifaya zorlanarak, meslekleriyle 
yasal ilişkileri koparılmıştır. Böylece, ilköğretmen 
okulundan aynı yıl mezun olan iki ilkokul öğretme
ninden eğitim bölümüne girme ve mezun olma ba
şarısı, yükseköğrenim müddeti kadar kıdemsiz kal
mış bulunmaktadırlar. Bu durum, Harp Akademisi, 
Polis Enstitüsü, Sağlık Yüksek Okulu ve Kız Sanat 
Yüksek öğretmen Okulu gibi kurumlardaki uygula
malara ters düştüğü gibi, en önemlisi, aynı bölüm
deki; yani eğitim bölümündeki 1981 yılından sonra 
uygulamalarla da çelişmektedir. Zira, bu çelişik ve 
yanlış uygulama Millî Eğitim 'Bakanlığınca tespit 
edilmiş, 1981 yılından bu yana ortadan kaldırılmış, 
eğitim bölümünde okuyan öğretmen-öğrencilerin me
muriyetle ilişkilerini kesmek yerine, maaşlı izinli ola
rak öğrenim görmeleri, maaş ve kıdem kaybına uğ
ramamaları sağlanmıştır. 

İşte, 1981'den önce eğitim bölümünde okumuş 
öğretmenler için geçerli olan bu çelişkiyi, yanlışlığı 
ve başlarının cezalandırılmasını ortadan kaldırmak 
için, Emekli Sandığı Kanununa bir geçici madde 
eklenmesi gerekmektedir. Böyle bir madde ile çok 
mahdut sayıda (800, 900 civarında) eski mezunların 
başarılı yükseköğrenim sürelerinin borçlanma yoluy
la fiili hizmetlerine eklenerek açıklarının kapanması, 
sadece kıdem yönünden mağduriyetlerinin giderilme
si, Millî Eğitim Bakanlığı, Devlet Personel Dairesi 
ve Devlet Planlama Teşkilatınca uygun mütalaa edil
mektedir. 

Teklifim, Kanunun yayımı tarihinden önce hizmet
ten ayrılmış olanlara, emeklilere ve bunların varis
lerine uygulanmayacağı için, Emekli Sandığına önem
li 'bir külfet de tahmil etmeyecektir. 

Teklif, haklı bir gerekçeye dayanmadan Bütçe-
Plan Komisyonunca reddedilmiştir. Teklifin Yüce 
Kurulunuzca 'benimseneceğine inanıyor, hepinizi say
gı ile selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın Komisyon, rapor üzerindeki mevcut ko

nuşmaya bir cevabınız olacak mı efendim?.. 
Buyurun Sayın Alpdündar. 
BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUS

TAFA ALPDÜNDAR — Kısa bir açıklamam ola
cak Sayın Başkan. 

'Bütçe-Plan Komisyonu, Millî Eğitim Komisyo
nunun da görüşünü tespit etmiştir ve Millî Eğitim 
Komisyonu müsbete yakın bir görüş bildirmişlerdir; 
ancak benzeri daha önce taleplerde menfi düşüncey
le reddedilmiş olduğundan, Komisyon olarak bu 
Teklif, eşitlik ilkesini zedeleyeceği varsayımıyla uy
gun bulunmamıştır Sayın Başkanım. Takdir Yüce 
Genel Kurulumuzun. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet, bir açıklamanız olacak herhal

de, buyurun efendim. 
MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NEC

METTİN ÖNEL — Sayın Başkan, sayın üyeler; bu 
konuda kısa bir konuyu açıklamak istiyorum. 

Benzer bir konuda verilen kanun teklifi, Sayın 
Muammer Yazar ve 12 arkadaşının verdiği Teklif, 
24.5.1982 tarihinde Genel Kuruldan ret olarak geç
miştir. Teklif; 5965 sayılı Kanun uyarınca Kız Sanat 
Öğretmen Okulunda, ücretsiz, burslu sürdürdükleri 
iki yıl öğrenim sürelerinin Emekli Sandığı Kanunu 
uyarınca fiili hizmetlerinden sayılması idi. Bunu vur
gulamamın nedeni, şimdi görüşülmekte olan Tekli
fin kanunlaşması halinde, arkası gelecektir, benzer
leri muhakkak talepte bulunacaktır. Bunu arz etmek 
istedim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, Komisyon raporunu oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Efen
dim, oylar eşit çıkmıştır; tereddüt hâsıl olmuştur, ye
niden oylayacağız. Bu arada yine açıklamada bu
lunmak istiyorum. Komisyon raporunu kabul etti
ğiniz takdirde, Teklif reddolunmuş olacaktır, Komis
yon raporunu kabul etmediğiniz takdirde, Kanun 
Teklifi tekrar Komisyona iade edilecektir efendim. 
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Komisyon raporunu kabul edenler... Kabul etme
yenler... Komisyon raporu kabul edilmiştir. Bu su
retle, Sayın öztürk ve arkadaşlarının Kanun Tek
lifi reddedilmiştir. 

3. — Danışma Meclisi Üyesi Abbas GÖKÇE ve 
11 Arkadaşının Türk Ceza Kanununun 574 üncü 
Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesi ve Polis 
ve Vazife Salahiyet Kanununun 8 inci Maddesine 
Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu. (2/82) (S. Sayısı : 532) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, «Danışma Meclisi 
Üyesi Abbas Gökçe ve 11 Arkadaşının, Türk Ceza 
Kanununun 574 üncü Maddesinin ikinci Fıkrasının 
Değiştirilmesi ve Polis ve Vazife Salahiyet Kanunu
nun 8 inci 'Maddesine Bir Bent Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu» üze
rindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet lütfen yerini 
alsın efendim. 

Sayın üyeler, bu arada şunu belirteyim evvela, 
Rapor üzerinde görüşme yaptığımız için, Teklif sa
hibinin olması şart değil. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 
Komisyon raporunun okunması hususunu oyla

rınıza sunuyorum : Okunmasını kabul edenler... Ka
'bul etmeyenler.. Raporun okunması kabul edilme
miştir. 

Rapor üzerinde söz isteyen sayın üye var mı?.. 
Yok. 

Sayın Komisyon ve 'Sayın Hükümetin bir açık
laması olacak mı raporla ilgili olarak?.. Yok. 

Sayın üyeler, Komisyon raporunu oylarınıza su
nuyorum: Ka'bul edenler... Kabul etmeyenler... Ra
por kabul edilmiş ve bu suretle Sayın Gökçe ve 11 
arkadaşının Kanun Teklifi reddedilmiştir efendim. 

4. — Danışma Meclisi Üyesi Halil GELENDOST 
ve 14 Arkadaşının, 5434 Sayıl TC Emekli Sandığı 
Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (21118) (S. Sayısı : 536) (2) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, kanun tekliflerinin 
dördüncü sırasında yer alan, «Danışma Meclisi Üye-

(1) 532 Sıra Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

(2) 536 Sıra Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

si Halil Gelendost ve 14 Arkadaşının, 5434 Sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir 
Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Bütçe-Plan Komisyonu Raporu» üzerindeki 
görüşmelere 'başlıyoruz efendim. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet lütfen yer
lerini alsın. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hu

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

Sayın Komisyonun, Teklifin tümü üzerinde bir 
açıklaması olacak mı efendim?.. 

Buyurun 'Sayın Alpdündar. 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUS
TAFA ALPDÜNDAR — Efendim, Komisyonumuz 
bu Teklifi enine-boyuna görüşmüş ve uygun bulmuş
tur. Raporun aynen kabulünü istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, buyurun efendim. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NEC
METTİN ÖNEL — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Teklifle, uzatmalı geçen sürelerin '(Astsubaylıkta 
geçen sürelerin) üç yıla bir derece verilmek suretiyle 
intibaktan sayılması öngörülüyor. Bu ise, ordudaki 
rütbe ve rütbe kıdemliliğini bozacak nitelik taşımak
tadır. Orduda öteden beri bir rütbe sistemi vardır. 
Bu sisteme göre terfiler yapılmaktadır. Bu şekilde 
getirilecek ve kabul edilecek olan bir kanunun, diğer 
terfi edememiş veya terfide sayılmamış birtakım sü
relerin de esas alınması için teklifler yapılmasını ge
tirir ki, bu, Ordudaki başta söylediğimiz gibi rütbe 
ve rütbedeki kıdemliliği bozar. 

Arz ederiz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Teklifin tümü üzerinde Sayın Gelendost'tan baş

ka söz isteyen sayın üyemiz var mı?.. Yok. 
Sayın Gelendost; teklifin tümü üzerinde ve aynı 

zamanda teklif sahibi olarak 'buyurun efendim. 
HALİL GELENDOST — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Teklifimiz, 1970 senesinden önce emekli, adî ma

lul, vazife malulü olmuş ve 'ölmüş kişilerin almış ol
dukları emekli aylıklarının intibaklarına dair bir tek
liftir. Yoksa, herhangi bir rütbenin yemden ihdası 
ve verilmesi bahis konusu değildir. 

Bilindiği gibi Emekli Sandığı Kanunu, Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanunu ve Bağ-Kur Kanunu as
kerlikte geçen hizmetleri saymaktadır, hizmet ola-
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rak, sosyal güvence olarak bunları değerlendirmekte
dir. 

Şimdi, benim yaşımda ve benden daha yaşlı olan 
arkadaşlarımızın hatırlayacağı gibi, 1940 senelerinde 
gönüllü bir jandarma hizmeti vardı; 18 yaşını bitir
miş olan gençler gönüllü jandarma olur, bunlar 20-21 
yaşlarında terhis olur, terhis olurken uzatmalı olmak 
isteyenler uzatmalı sınıfına geçer ve bunlar Devletle 
mukavele yapmak suretiyle bir süre de hizmet eder
ler, (3 sene, 6 sene, 9 sene gibi) ondan sonra terhis 
olurlar veya hizmetlerine devam ederlerdi. Bilahara 
bu sınıfa; yani uzatmalı sınıfına astsubay olma-hakkı 
verildi. 'Bunlar astsubay oldular; fakat emekli olur
ken yalnız astsubaylıktaki hizmetleri sayıldı, uzat-
malılıktaki- hizmetleri sayılmadı. Biz Teklifimizde mü
kellefiyet hizmetlerinin sayılmasını değil, uzatmalı-
lıktan sonra bilahara astsubay olup, uzatmalılıkta ge
çen hizmetlerinin sayılmasını teklif etmekteyiz. Yani, 
Emekli Sandığı Kanunu, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanunu ve Bağ-Kur Kanunu askerlik mükellefiye
tini saydığı halde, biz bu hizmetlerin sayılmasını is
temiyoruz, astsubayların uzatmalılıkta geçen hizmet
lerinin emekliliğe eklenmesini istiyoruz ki, Hükümet 
daha önce bir teklif getirdi. Şimdi Komisyon bu 
Teklifimizi kabul etmesine rağmen, Hükümet Tekli
fimizin karşısına çıkıyor. 

1950 senesinden önce astsubaylar 4 sene hizmet
ten sonra terfi ederlerdi. Hükümet getirmiş olduğu 
bir teklifle, fazla birer senelerini emekli olanların 
kıdemlerine ekledi. Bizim getirmiş olduğumuz Tek
life niçin karşı geldiklerini anlamak güç. Çünkü, 
Hükümet zaten kendisi getirdi. 50 senesinden önce 4 
sene hizmet etmiş olanların fazla birer senelik hiz
met sürelerinin eklenmesini kendi teklif ettiği halde, 
bizim bu teklifimize karşı çıkmasını biz anlayama
dık. 

Bizim Teklifimiz, yapılan hizmet süresinin ta
mamının sayılmasıydı; fakat Komisyon değişiklik 
yaptı, 4 sene ve daha fazla uzatmalılık yapmış olan
lara bir derece verilmesini kabul etti ve biz de buna 
iltihak ettik. Takdir Yüce Kurulundur. 

Yalnız şunu da arz edeyim; bu şekilde uzatmalı 
hizmetinden sonra astsubay olmuş ve Ordudan ay
rılmış olanlar, uzatmalılıkta geçirmiş oldukları hiz
metleri sivilde saydırdılar arkadaşlar. Sivilde 1897 
sayılı Kanunla sayıldığı halde, bunlar Orduda kal
mış olmaları sebebiyle âdeta cezalandırılmak isten
mektedir. Biz bu haksızlığı telafi için bu Teklifi ge
tirdik. 

ı Bu sınıf, Millî Savunma Bakanlığına ve Emekli 
Sandığına muhtelif zamanlarda başvurmuşlardır. 

Onlar da, konunun bir kanun meselesi olduğunu ileri 
sürmek suretiyle haklılıklarını kabul etmişler ve fa
kat herhangi bir işlem yapılamayacağı şeklinde ken
dilerine cevap vermişlerdir. 

Hepimizin bildiği gibi 635 sayılı Kanunla uzat
malı sınıfı ayrı bir sınıf haline getirilmiş ve bunla
rın emeklilikleri ve sosyal haklan da tamamıyla ka
bul edilmiştir. Komisyonumuz Teklifimizi kabul et
miş ve fakat Hükümet nedense karşı çıkma duru
muna girmiştir. 

Uzatmalılıkta geçmiş olan hizmetleri 4 sene ve 
daha fazla olanların emekliliklerinde bir derece ek
lenmesine dair olan Teklifimizi yüksek takdirlerine 
sunuyoruz. Olumlu oy vereceğinizi ümit eder, say
gılar sunarım. t 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gelendost. 
Bu konuşmaya Komisyonun bir cevabı var mı 

I efendim? 

BÜTÇEJPLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUS
TAFA AUFDÜNDAR — Sayın Başkanım; bir ufak 
açıklamamız olacak. 

I Bu Teklif Komisyonumuzda gerçekten enine bo-
I yuna tartışılmış; jandarma astsubaylığına geçen uzat

malı çavuşların zaten erlik konularında bir söyleye
cek yok; ama hizmetin devamı şöz konusu olduğu 
için gayet tabii hakları olan ve benzeri uygulamalar 
bulunan bu konuyu Komisyonumuz ittifakla kabul 
etmiştir. Muhterem Genel Kurulun da kabul oyu 

I kullanmasını diliyorum. 
I Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Alpdündar; ittifak demeyi-
I niz; yani oybirliği demek istiyorsunuz. Söz hakkı 

saklı olan birkaç üyeye tesadüf ettim efendim. 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUS
TAFA ALPDÜNDAR — Onu muhalefet anlamına 
almadık Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Yani, ittifak dediğinizde, hiç kim
senin «söz hakkım saklıdır» diye bir şerhi de olma
ması gerekli. 

Sayın üyeler; Kanun Teklifinin tümü üzerindeki 
I görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. Kanun 
I Teklifinin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunu-
I yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde-
| lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Ü2 — 
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1 inci maddeyi okutuyorum. 

8.6.1949 Tarihti ve 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı 
Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı 
Kanununa aşağıdaki Ek Geçici Madde eklenmiştir. 

«EK GEÇİCİ MADDE — 2.7.1951 tarihli ve 
5802 sayılı Kanunla adları astsubay olarak değiştiri
len ve 1970 senesinden önce emekli, âdi malul, va
zife malulü olmaları veya ölmeleri sebebiyle görev
leri ile 'ilişkileri kesilmiş olan ve 1861 sayılı Jandar
ma "Kanunu ve Yönetmelikleri hükümlerine göre ye
tiştirilen Jandarma astsubaylarının; 18.1.1940 tarihli 
ve 3779 sayılı Kanunun l!l inci maddesi gereğince 
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı IKanununun geçici 
14 üncü maddesinin (b) fıkrası ile mükellef hizmet
lerini bitirip ilk temdidin yapıldığı tarihten itibaren 
jandarma gedikli erbaşlığında geçen fiilî hizmet sü
relerinden sayılan ve emeklilik aidatları Jandarma 
Genel Komutanlığınca, T.C. Emekli Sandığına yatı
rılarak devri yapılan ve 4 yıldan az olmayan uzat
malı jandarmalık hizmet süreleri için, emekli, âdi 
malul, vazife malulü veya dul - yetim aylıklarına, 
bu aylıklarının bağlanmasına esas olan aylık üze
rinden bir Iderece ilerlemesi verilmek suretiyle inti
bakları yapılır. Ancak bu intibakları 2 nci derecenin 
6 ncı kademesini geçemez ve geçmiş süreler için ay
lık ve ikramiye farkı ödenmez.» 

BAS/KAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok, 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 
Buyurun Sayın Hükümet. 

MAUİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NEC
METTİN ÖNEL — Sayın Başkan, arz ettiğimiz ge
rekçelerle katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Katılamıyorsunuz. 
Madde ile ilgili soru sormak isteyen sayın üye

miz?.. Yok. 
Maddeyi Komisyondan geldiği biçimi ile oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
1 inci madde kabul edilmiştir. 

'2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE l2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
iBAŞJKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye var mı?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetlin bir diyeceği var mı?.. 

Yok. 

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

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

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

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

Yok, 
Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oylarını

za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
3 üncü madde kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın üye var 
mı?.. Yok, 

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

5. — Danışma Meclisi Üyesi Türe TUNÇBAY ve 
27 Arkadaşının, Çocuk Mahkemelerinin Kurulusu, 
Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 1, 
2, 6, 7, 8, 14, 27, 30 ve Küçüklere Mahsus Tevkif ev
leri Başlıklı 37 nci Maddesi ile Geçici İkinci Madde
sinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve içtü
züğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme Alınma 
Önergesi. (2/103) (S. Sayısı : 553) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündemin beşinci sı
rasında yer alan Danışma Meclisi Üyesi Türe Tunç-
bay ve 27 Arkadaşının, Çocuk Mahkemelerinin Ku
ruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nunun 1, 2, 6, 7, '8, 14, 27, 30 ve Küçüklere Mahsus 
Tevkifevleri Başlıklı 37 nci Maddesi ile Geçici Ikıiınci 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme Alın
ma Önergesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Bu Kanun Teklifinin görüşmeleri esnasııîda, İçtü
züğün 36 «cı maddesine göre gündeme alınması ne
deniyle, Komisyon olmayacaktır. 

Hükümet lütfen yerini alsın efendim. 
Kanun Teklifi, İçtüzüğümüzün 36 ncı maddesine 

göre gündeme alındığından, bir komisyon raporu da 
bulunmamaktadır. Bu nedenle, Kanun Teklifinin tü
mü üzerinde görüşmelere başlıyoruz. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın üye var 
mı?.. 

Sayın Tunçbay, Sayın Güray ve Sayın Yarkın 
söz istemişlerdir. 

(1) 553 S. Sayılı Basmayzı tutanağın sonuna ek
lidir.* 

— 113 — 
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Sayın Tunçbay, buyurun, 
TÜRE TUNÇBAY — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin sayın üyeleri; Sayın Hükümet temsilcile
ri; 

Bu 'Kanun Teklifini huzurlarınıza getirmemin ne
deni, pek çok yerde olduğu gibi, bizim ülkemizde de 
suç işleyen küçük çocukların sayılanının gittikçe art
masıdır. 'Bildiğiniz 'gibi, çocukların yetişmesinde, ge-
'llişmesinde, kişilik yapılarının oluşmasında çevresel et
kenlerin yanında aile, okul ve toplumun da çok öne
mi' vardır. Yanlış eğitim veya eğitimsizlik, yetersiz 
sevgi ve ilgi, gelişmekte olan toplumum uzun değişen 
yargılan, ablak kuralları, ekonomik bunalımları, kır
sal kesimlerden kentlere olan göçler ve bu nedenle 
doğan kültür çatışması, çocukları suç işlemeye üten 
nedenler arasında sayılabilir. -

Buna karşı, ruhsal gelişim içerisinde bulunan ço
cuk eğitilebilir. Kişiliği henüz 'tam gelişmemiş oldu
ğundan da kusurları, hataları düzeltilebilir ve toplu
ma iyi bir vatandaş olarak kazandırıfobilir. Şu hal
de, çocukların büyüklerden 'farkı, eğitilebilir ve düzel
tilebilir olmasıdır. Bu amaçla da ülkemizde 11 - 15 
yaşlarındaki suçlu çocuklar için ıslah evleri kurul
muştur. Ben, bunlardan İzmir ve Ankara'dalkini gez
dim, gerçekten çocuklara yararlı olmaya, okula yol
lanmaya veya meslek kazandırılmaya çalışıldığını 
büyük bir mutluluk içinde gördüm. 

Ancak, büyük sorun, çocuğun ıslahevine gelme
den; yani hüküm giymeden uzun bir süre tutuke
vinde bulunduıruillmasıdır. Buradaki çocukların yaşla
rı, 11 ila 18, hatta 21'e kadar değişiyor; yani öyle 
tutukevleri vardır ki, 11 yaşındaki küçük bir çocukla, 
belki 20 - '21 yaşındaki çocuk bir aradadır. Bu ço
cukların bazıları kısa bir süre, bazıları ise, iki yıl 
kadar hüküm giymeden tutukevinde kalabiliyor. Ta
biî, ayrı tutukevi bulunmayan küçük yenlerde ise, bel
ki 11 yaşında olan bir çocuk, büyüklerin koğuşuma 
konulabiliyor. Orada, kendisine türlü suçlar öğretil
mekte, çocuk kötülüğe itilmektedir. 

Görüldüğü gibi, küçük çocuk, ıslahevine getiril
meden önce ziyan edilmektedir. Bir yerde, ıslahevin
de çocuğu kurtarmaya çalışıyoruz, bir yerde de ıslah
evine gelmeden önce her türlü kötülüğü öğrenmesine 
imkân tanıyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, bu konuda 'daha büyük açık
lama yapmak istemiyorum. Hepimizin bildiği, iç ya
ralayıcı ve toplumumuz için kanayan bir yara olan 
bu noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. İşte, bu 

nedenle bir çok eğitilmiş gözeticinin bulunduğu kü
çük çocuk tutukevlerinin kurulmasını, bu Kanun 
Teklifi iıle dile getirmiş oluyorum. 

Diğer bir konu, duş ülkelerde çocuklara verilen 
önem nedeniyle, bir asır geçmiş bir süredir çocuklar 
için özel çocuk mahkemeleri kurulmuştur. İngilte
re'de 1!83'5 yıllarında kurulmaya başlanmıştır, Ame
rika'da 1'899'da çocuk mahkemeleri ele alınmıştır; 
Rusya'da 1920'lerde kurulmuştur; yani Avrupa'da, 
Amerika'da çocuklara ait ayrı bir mahkeme bakmak
ta ve çocukların ne suç işledikleri ve cezaların ne ol
maları değil, neden bu suçu işlediklerine eğilmekte-
diriler. Tabiî, bu arada aynı yerde; psikolog, pisiki-
yatr, eğitimciler, özel hizmet uzmanı, sosyal hizmet 
uzmanı da bulunmaktadır. Çocuğu her şeyi ile İn
celeyip, ondan sonra eğitmeye yöneltebilmek için, 
ısîaheviine yollamaktadınlıar. 

Bizde ise, böyle bir Kanun çıkarılmıştır (Çocuk 
Mahkemeleri Kanunu) ancak Kanunun bir madde
sinde ki, yürürlüğe bu nedenle hiçbir zaman gire-
meraiştir, bütün il ve bütün ilçelerde 6'80'in üzerinde 
sayıyı bulacak olan çocuk mahkemelerinin kurulma
sı önerilmektedir. Bu da, bizlim ülkemiz için mümkün 
değildir. 

27 Arkadaşım ve benim birlikte getirdiğimiz bu 
Teklif, bunu biraz daha pratik bir duruma getirme
ye çalışmaktadır; yani çocuk mahkemelerinin ve ço
cuk tutukevleririin birlikte, sadece illerde kurulması; 
ancak biraz önce arkadaşlarımın verdiği bir öner
geyi, Başkanlığa sundukları bir önergeyi duydum, 
gerçekten buna da çok mutlu oldum. Bu da, nüfusu 
500 bini geçmiş olan illerde, bu demektir ki Türki
ye'mizde dört ilde, suçların da en fazla olduğu, nü
fusun en kalabalık olduğu illerde bunun kurulması
nı önermişlerdir. Ben, buna da katılmaktayım; tekki, 
ülkemizde de diğer ülkelerde olduğu gibi, çocuğa 
bir ayrıcalık tanınsın, eğit ilebilecek düzeltilebilecek 
olan çocuk, topluma kazandırılsın. 

Sayın arkadaşlarım, hepinizi hürmetle selamlarım; 
ancak bir de Danışma Meclisimizin şu görüşünü be
lirtmek istiyorum. Daha önce bazı arkadaşlarımız 
gerçekten 680'in üzerinde mahkeme kurulmasının 
mümkün olmayacağını düşünerek, ıgeçen yıl Danış
ma Meclisimiz çalışmaya başladığında bir önerge sun
muşlardı {Kendileri de zaten buradalardır) bunun 
imkânsızlığı nedeniyle kaldtrıilmasını önermişlerdi; 
gerçekten yürürlüğe giremedi. Ancak, Danışma Mec
lisimizin, Genel Kurulumuz, çocuğun yine çocuk 
mahkemelerinde işlem görmesini benimsemiş ve arka-
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dasitanınızın önergesini geri çevirmişlerdi. Şimdi, gö
rüyoruz iki, hâlâ uygulamaya girMememiştir; oysa, be
nim ve arkadaşlarımın Teklifi, 'bunu hiç olmazsa uy
gulanabilir bir duruma sokarak, Osmanlı İmparator
luğunun asırlarımdan beri gelmekte olan o sübyan ko
ğuşu ve büyük mahkemelerinde suç işleyen çocuk
ların ceza görmelerinin değiştirilmesini, Teklif içinde 
getirmiş bulunuyoruz. 

Hepinizi saygılarımla selamlarım efendim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tunçbay. 
Sayın Güray, Teklifin tümü üzerinde buyurun 

efendim. 

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

öncelikle Sayın Tunçbay'a teşekkür etmek iste
rim. Daha önceleri bizim de değindiğimiz; fakat bu
rada düzeltme lilmkânı bulamadığımız konuyu kısmen 
de olsa tekrar huzura getirmiş bulunmaktadırlar. Ken
dilerinin de değindikleri geçen yıl getirdiğimiz Tek
lif ile çocuk mahkemelerinin Türkiye'de yürürlüğe 
konulsa dahi uygulama alanı bulamayacığını belirt
miş idik ve bu kadar geniş bir alan üzerinde bu mah
kemelerin bugünkü imkânlar ve hâkim sayısı ile mü
tenasip şekilde hazırlanaırnadığını vurgulamış ve Ka
nunun ileride ele alınmak üzere, Anayasanın yürür
lüğe girmesinden sonra yeniden düzenlenmek üzere 
ilgasını İstemiş idik. 

O günden bu yana geçen 1,5 sene zarfında, maale
sef çok üzücüdür, Türkiye'de bir tek müstakil ço
cuk mahkemesi kurulamamıştır, yani çocuklar gene 
eski yaşantılarını sürdürmeye devam etmişlerdir. 

Şimdi, Sayın Hocamız bu konuya yaklaşırken, o 
zaman belirttiğimiz gibi, tavandan değil de tabandan 
bir girişim yapmışlardır. Esasında gerçekte de böyle 
olması gerekirdi, yani kendileri ilk aşamada çocuk
ların ayrı 'tutukevlerine konulmalarını arzulamakta
dırlar. Bu çok yerinde bir girişimdir. 

Ülkemizde çocuklar ayrı cezaevine konmaktadır
lar ve imkânlar ölçüsünde bunların infazı ayrı ya
pılmaktadır. Ancak, tutuklandıkları anda, henüz ce
zaları kesinleşmediği için ve cezaevlerinin de imkân
ları göz önlünde bulundurularak bütün dikkat ve ih
timama rağmen, gene de büyükleri ile birlikte ya
şantılarını sürdürdükleri görülmektedir. 

Bu uygulama sonucunda bugüne değin benim ıgöz-
lemlerıimin sonucu şu husus hâsıl olmuştur; kesinlik
le cezaevinden çıkan çocuklar ıslah edici bir eğitim

le karşılaşmamış olmaktadırlar. Ben bunu, çocuk İs
lah evindeki mahkûm çocuklar için söylemiyorum, 
sadece tutuklanıp da sonradan mahkemesi esnasında 
salıverilen çocuklar için söylüyorum. Bir de kısa sü
reli cezalara çarptırılan çocuklar için söylemek zo-
rundayımv 

Çocuklar içeri girdiğinde önce masum bir suçlu 
iken suçları devamlı artmakta ve en sonunda profes
yonel bir suçlu haline gelmektedirler. 

Hocamızın bu teklifinin uygulamada ele alınabil
mesi için bazı maddî olanaklar gerekmektedir. Bu
gün için hepsini yapmak mümkün değildir. Kendi
lerinin de belirttiği gibi, önce büyük şehirlerden baş
lamak suretiyle suçluluğun en fazda olduğu yerlerde 
bu işe el atmanın akılcı bir yaklaşım olduğunu belirt
mek isterim. 

Bu nedenle, teklifin Yüce Kurulunuzca kabul edi
leceği inancını taşıyor, saygılar sunuyorum. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Yarkın, buyuran efendim. 

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

Ülkemizde bazı problemileri önce hallediyoruz, 
kanunlaştırıyoruz, gerektiğine inanıyoruz; ama son
ra uygulamıyoruz. Bunun çok açık örneğini çocuk 
suçluluğu ve çocuk mahkemeleri konusundaki Kanun 
teşkil etmektedir. 

Sayın Feridun Güray ve arkadaşlarının geçen se
ne bir kanun teklifi vardı. Çocuk Mahkemeleri Ka
nununun uygulanamadığı için yürürlükten kaldırıl
ması şeklinde idi. O zaman da bu Teklifin aleyhinde 
konuşmuştuk, gerekçelerini açıklamıştık. Teklif redde
dilmişti. Ancak, şimdi sayın Güray, (ki bu konunun uz
manıdır ayrıca) Sayın Türe Tunçbay ve arkadaşla
rının verdiği Teklife tabiî uygulamada daha kolaylık 
getirici nitelikte olduğu için müspet mütalaalarını be
lirtmişlerdir, yerindedir. 

Değerli arkadaşilarıım, geçen sene şunlar söylen
mişti; tfBu Kanun çok aceleye getirilmiştir, alelacele 
hazırlanmıştır, uygulama imkânı yoktur.» -Halbuki 
Kanun alelacele hazırlanmış değildir. Adalet Bakan
lığında bu konu 30 küsur senedir hazırlanmakta idi. 
O zaman da arz etmiştim, 1953 yılında Mülkiyeyi bi
tirmeden evvel bir tez hazırlamamız gerekiyordu. Te
zimin konusu «Çocuk suçluluğu ve çocuk ımaihke-
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meleri» idi ve Adalet Bakanlığına o zaman öğrenci 
ilken uğradığımda hazırlanmış bir Tasarı vardı, tasarı 
taslağı var idi ve ondan yararlanmıştım, yani 1953' 
derde Adalet Bakanlığında bu konuda hazırlık var
dı ve uzun süre bu hazırlıklar devam etti, dünyadaki 
gelişmeler izlendi1; ama kanunlaşması 1970 Dünya 
Çocuk Yıllına rasladı. Yoksa Dünya Çocuk Yılının 
heyecanı ile alelacele getirilmiş bir Kanun değildi. 
Kaldı ki, Kanunda bir geçici madde vardı. Bu mad
de, uygulamayı zaten kademeli 'haile getiriyordu ve 
diyordu ki, «Bu Kanunun öngördüğü müesseseler ve 
çocuk mahkemeleri ve diğer müesseseler bütün Tür
kiye'de beş yıl (içerisinde tamamlanır.» 

Acıdır ki, bu zaman içerisinde, yani 1979 yılın
dan bu tarafa Kanunun yürürlük tarihi birkaç defa 
değiştirildiği halde, hiçbir yer de uygulama yapılma-
mış'tur, gerçekten acı. Bu Tasarı görüşülürken, yani 
Çocuk Suçluluğu ve Çocuk Mahkemeleri Kanun Ta
sarısı 1979 yiılında Meclislerde 'görüşülürken, Adalet 
Bakanından soruyorlar «Hangi illerde en çok suç iş
leniyor, bunu her yerde kuramayız?..» diye. Veri
len cevap şu «En çok Adana ili, onun peşinden Is-
taribul, Ankara, İzmir...» şeklinde. 

Şimdi, 1979 yılından bu tarafa Kanunun geçici 
maddesi de kademeli uygulamayı öngördüğüne göre, 
neden hiçbir yerde uygulanmamıştır?.. Doğrusu ha
kikaten sormak gerekiyor. 

Bu itibarla, bütün iller ve bütün ilçelerde kurul
ması zorunluluğundan kaynaklanması belirtilen uygu
lama güçlüğüne bir kolaylık getirilmek üzere, Sayın 
Türe Tunçbay ve arkadaşlarının Kanun Teklifi ilçe
lerde kurulma zorunluluğunu kaldırmaktadır, sade
ce illerde şeklini getirmektedir. 

Bizim de bir önergemiz var, yine beş yıl içerisin
de uygulamayı tanıtmakla beraber, diyoruz ki evvela 
en büyük illerden başlansın; aıma bu yıl başlansın. 
Türkiye'de bununla ilgili artık hâkimimiz vardır, bu
nunla ilgili çocuk psikolojisinden, çocuk pedagoji
sinden anlayan mütehassıs elemanlarımız vardır, sos
yal hizmet uzmanlarımız Vardır. 

Bu itibarla, ben de Kanun Teklifimin lehinde oy
larınızı kullanmanızı ve Teklifin maddelerine geçile
rek yumuşatılmak ve uygulama imkânı getirmek su-
ıretiyile gerekli olumlu değişikliklerle buradan kabul 
edilerek geçmesini arzu ediyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Hükümet bir cevabınız olacak mı efendim 

mevcut konuşmalara?.. 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ENGİN 
DOĞU — İzninizle efendim. 

'BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ENGİN 
DOĞU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

7.111:1979 tarihinde kabul edilen 2253 sayılı Ço
cuk Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yargılama 
Usulleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesi tüm il 
ve tüm ilçelerde çocuk mahkemesi kurulmasını ön
görmüştür. Yalnız yapılması gereken bazı hazırlık
ların yetişmemesi nedeniyle bilahâra yapılan bir de
ğişiklikle yürürlük tarihi 1982 yılına alınmış ve de
min sayın üyelerin de ifade ettikleri gibi, beş yıl 
içinde peyderpey gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. 

Adalet Bakanlığı olarak hazırlıklarımız sürdürül
mektedir. Ancak, bizim demin de arz ettiğim gibi, 
1 inci madde ile ifade ettiğimiz gibi, asıl amacımız 
hizmeti halkın ayağına götürmek, yani mahkemelerin 
kuruluş Kanununda da olduğu gibi, tüm il ve ilçe
lerde bu şekildeki ihtisas mahkemelerini kurmaktı. 

Bu sebeple hazırlıklarımızı buna göre yapmıştık. 
Teklif üzerinde söyleyeceğim çok kısa bir husus var. 
Teklif sonunda kadro cetveli eklemekte. Bugünkü 
mevcut hâkim ve savcı sınıfı kadrolarına 40)0 yeni 
kadro ve mahkemeler taşra teşkilatı kadro cetveline 
de 2967 yeni kadro ilave etmekte. 

'Bu konuda şüphesiz karar vermek Yüce Meclisi
mize ait. Yalnız Bütçe - Plan Komisyonunun görü
şünün alınması gerektiği kanısındayız. Komisyonlar
dan geçmemiş bulunmaktadır. Emrediıldiği takdirde 
sorulara da cevap vermeye hazırız. Cevaplarımız bu 
kadar efendim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Yalnız tabiî hiçbir komisyondan geçmemiş bir Ka

nun Teklifidir. Süresi uzaması nedeniyle Sayın Tunç-
bay'ın vermiş olduğu bir önerge üzerine Genel Ku
rul gündemine almıştır, İçtüzüğümüzün 36 ncı mad
desine göre. 

Bu nedenle, bir komisyondan yeniden görüşülme
si şu anda söz konusu değil; zaten komisyonlarda 
görüşülürken Genel Kurul gündemine almış bulun
maktadır. 

Sayın üyeler, Kanun Teklifinin tümü üzerindeki 
görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. Teklifin 
maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi hususu kabul edilmiştir. 
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1 inci maddeyi okutuyorum. 
Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargı
lama Usulleri Hakkında Kanunun 1, 2, 6, 7, 8, 14, 
27, 30 ve Küçüklere Mahsus Tevkifevleri Başlıklı 37 
nci Maddesi tle Geçici İkinci Maddesinin Değiştiril

mesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemeleri
nin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkın
da Kanunun birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiş-
tirikniştir. 

Mahkemelerin kuruluşu 
Madde 1. — Çocuk mahkemeleri dil merkezlerin

de kurulur. Ağır cezayı gerektiren suçlara ilişkin da
valara bir başkan ve iki üyeden oluşan çocuk mah
kemelerinde, bunun dışında, kalan suçlara ilişkin da
valara ise ıtek nâkknıli çoculk mahkemelerinde baktır. 

İş durumunun gerekli kıldığı illerde birden fazla 
çocuk mahkemeleri kurulabilir. 

Bir başkan ve iki üyeden teşekkül eden çocuk 
mahkemeleri, ağır ceza mahkemesi; diğerleri ise as
liye ceza mahkemesi derecesindedir. 

Çocuk mahkemelerinde görev yapacak hâkimler, 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafımdan doğ
rudan doğruya 'bu mahkemelere atanabilecekleri gi
bi, iş ve 'kadro imkânları nazara alınara'k görevli ol
dukları mahalde yetkili olarak görevlendirilebilirler. 

BA$KAN — Madde üzerinde söz isteyen sayım 
üye?.. Sayın Yarkın, 'buyurun efendim. 

ŞERAFETTÎN YARİKIN — Sayın Başkan, Da
nışma M'eclisinin sayın üyeleri; 

Birinci madde, değiştiriliyor ve esas kanunda hem 
il, hem ilçe merkezilerinde iken şimdi sadece «iil mer
kezlerinde kurulur» 'şeklindedir; ancak Komisyonda 
da görüşürken hu ikonudalki endişemizi belirtmiştik, 
sadece, «il merkezinde» diye tahdit etmek doğru de
ğildir; ama il ve ilçe dersek de uygulama güçlüğünü 
belirtmiş oluyoruz. Öyle ilçeler vardır ki, il merke
zinden de önemli olabilir bu konuda. 

Bu itibarla 'bir önergemiz yok, ancak çok basit 
bir değişiklikle konu daha da uygulanır hale gelebilir : 
«Çocuk mahkemeleri il merkezleri ile Adalet Bakan
lığınca ıgerekli görülen ilçe merkezlerinde kurulur» 
şeklinde birinci cümle böyle bir değişikliğe tabi tu
tulursa ve Sayın Hükümet katılır, Genel Kurul da 
benimserse sanıyorum daha uygun olur. 
4 'Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Yarkın, «Adalet Bakanlığın
ca gerekli görülen yerlerde kurulur» dediğiniz tak
dirde gerçi bu dönemde çıkan kanunların Anayasa-
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ya aykırılığı söz konusu değildir, ama Anayasa Mah
kemesinin bu konuda müteaddit kararları vardır; 
yargıya müdahale kabul edip hepsini iptal etmiştir 
daha evvel. Bu nedenle, nerelerde kurulacağını tek 
tek ikanunda tadat etmek gerekir. Nitekim, daha son
ra çıkacak ^kanunlarda da 'bu böyle olacaktır, evvel
ce gene Yüce Meclisten de geçen kanunlarda hatır
lanacağı üzere, nerelerde mahkemeler kurulacağını, 
«Ankara, İstanbul, İzmir» diye tadat ettik. Bu bir 
Anayasa hukuku meselesi olacak, mamafih Hükümet
ten soralım. 

Evet, Komisyon yoik, bir önerge de yok?.. O za
man bir mesele yok. 

Sayın üyeler; birinci maddeyi Teklifteki gibi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde ikabüi edilmiştir. 

. MADDE 2. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemeleri
nin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkın
da Kanunun ikinci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Çocuk mahkemeleri başkan ve üyeleriyle çocuk 
mahkemesi hâkiminin nitelikleri 

'Madde 2. — Ağır ceza mahkemesi derecesindeki 
çocuk mahkemelerinde başkan ve üye olaraik görev
lendirileceklerin; 

a) Daha önce asliye ceza mahkemesi derece- . 
sindeki çocuk mahkemelerinde görev yapmış olmala
rı, 

b) 30 yaşını bitirmiş bulunanları ve çocuk sa
hibi. olmaları, 

c) Kadro imkânlarının elverdiği oranda ayrı 
cinsiyette olmaları, 

Tercih edilir. 
Asliye ceza mahkemesi derecesindeki çocuk 

mahkemelerinde öncelikle çocuk sahibi hâkimler gö
revlendirilirler. 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Hükümetin bir diyeceği var mı 
efendim?.. Yok. Maddeyi Teklifteki gibi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul ediimıiştir. 

MADDE 3. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemeleri
nin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkın
da Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«15 yaşını bitirmeyen küçükler tarafından dişlenen 
ve genel mahkemelerin görevine giren suçlara ilişkin 
davalar çocuk mahkemelerinde görülür.» 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. Madde
yi oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Madde ikabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemeleri
nin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hak
kında Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Çocuk mahkemelerinin yargı çevresi 
Madde 7. — Çocuk mahkemelerinin yargı çev

resi il hudutları ile sınırlıdır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Sayın Azgur, bir soru mu efendim?.. Buyurun. 
FUAT AZGUR — Sayın 'Başkanım, zannediyo

rum ki, «yargı çevresi» ile kastedilen yetki alanıdır, 
mahkemelerin yetki alanını kastediyor yani. 

BAŞKAN — Hükümetten saralım . 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ENGİN 
DOĞU — Aslında yetki .alanı Başkanım, yalnız bu 
tabir ıkullanılimakta «yargı çevresi» biçiminde, bir 
çok kanunda bu şekilde geçti. 

•NECİP BİİLGE — Sayın Başkan, «yargı çevresi» 
kullanılmaktadır. 

BAŞKAN — Evet; maddeyi bu biçimiyle oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 5. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemeleri

nin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkın
da Kanunun 8 inci maddesi' aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Tedbirlerde yetki 
Madde !8. — Suç işleyen küçükler hakkında, 10 

uncu maddede yazılı tedbirler, suçun işlendiği yer
deki görevli çocuk mahkemesince alınır. 14 üncü 
maddede belirtilen hallerde bu tedbirler küçüğün bu
lunduğu veya ailesinin ya da birlikte oturduğu kim
selerin ikamet ettiği ildeki asliye ceza mahkemesi de
recesinde olan çocuk mahkemesince alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Hükümetin bir diyeceıği?.. Yok. Madde
yi oylarınıza sunuyorum. Maddeyi kabul edenler. 
Madde kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemeleri

min Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hak
kında Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştiriloıiştir. 

Korunmaya muhtaç küçükler hakkında tedbir uy
gulaması 

Madde 14. — Veli, vasi, bakmakıla mükellef olan 
kimse veya Cumhuriyet savcılığının talebi üzerine; 
beden, ruh ve ahlak gelşimeleri veya şahsî güven
likleri tehlikede olan yahut ebeveynine karşı vahim 
bir itaatsizlikte bulunan küçükler hakkında, 10 uncu 
maddede yazılı tedbirler uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Hükümetin bir 'diyeceği?.. Yok. Maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde ikabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 7. — 22'53 sayılı Çocuk Mahkemeleri

nin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hak
kında Kanunun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

İtiraz mercii 
Madde 27. — Asliye ceza mahkemesi derecesin

deki çocuk mahkemesi kararlarına karşı itirazı in
celeyecek merci o yerdeki ağır cezalı suçlara bakan 
çocuk mahkemesi; ağır cezalı suçlara bakan çocuk 
mahkemesiriin kararlarına karşı itirazı inceleyecek 
merci ilde bulunan aynı derecedeki çocuk mahke
mesidir. Bir yerde birden çok ağır ceza mahkemesi 
derecesinde çocuk mahkemesi kurulmuş ise, en yakın 
aynı derecedeki mahkeme, sayı itibariyle takip eden 
mahkemedir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Hükümetin bir diyeceği?.. Buyurun Sa
yın Doğu. 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ENGİN 
DOĞU — Maddeyi kabul gayet tabiî takdire kalmış, 
yalnız madde bu şekilde kabul edilirse bir noksan
lık oilaoak, onu arz etmek istiyorum : Üçüncü satır
da, «ağır cezalı suçlara balkan çocuk mahkemeleri
nin kararına karşı itirazı inceleyecek merci en yakın 
ilde bulunan aynı derecedeki çocuk mahkemesidir» 
şeklinde olması lâzım. Metnin esasında da öyledir 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bir tapaj hatası olmuş; 
bugünkü Ceza Usul Kanununumuzda da aynı işlem 
vardır. Yani, bir ağır ceza mahkemesinin kararına 
itiraz mercii en yakın ağır ceza mahkemesidir, aynı 
•derecedeki. Bu nedenle buraya «en yakın ilde,bulu
nan aynı derecedeki çocuk mahkemesidir» demek su
retiyle bu ilaveyi yapıyoruz. Kanun Teklifi sahibi
nin de buna bir itirazı?.. Yok, zaten söz konusu de-

I ğildİr efendim. 
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Bu düzeltme ile birlikte ve mercie bir de «i» ila
ve etmek suretiyle maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum. 
IMADDE 8. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemeleri

nin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkın
da Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşa
ğıdaki sekide değiştirilmiştir. 

«Bu Kanunun 'ÎO nci maddesinin İkinci bendinde 
yazılı sosyal araştırma ve 29 uncu maddesinde yazılı 
gözetimi yapmak üzere Adalet Bakanlığınca, çocuk 
mahkemelerine ve Geçici ikinci maddeye göre gö
revli mahkemelere yeteri kadar sosyal hizmet uzmanı 
veya yardımcısı, pedegog, psikolog, psikiyatr ata
nır* 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Hükümetin 'bir diyeceği?.. Yok. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — (Sayın Azgur, buyurun efendim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkan, bu 8 inci mad

dede sayılanların dışında diğer hizmet elemanlarını 
da 9 uncu madde "öngörüyor. Burada öğretmenler 
var, idare memurları var; genel düzenlemeyi '8 inci 
madde yaptığına göre, bu sayılanlar arasına öğret
menlerin ve idare memurlarının da dahil olması ge
rekir. Herhalde bir atlama olmuş zannediyorum. Ya
ni onların da burada sayılmasında isabet olur; öğ
retmenlerin ve idare mıemurlarının. 

BAŞKAN — Hükümetten soralım efendim. Böy
le bir şey var mı Sayın Doğu? Burada 20 nci mad
denin likinci bendinde yazılı sosyal araştırma ve 29 
uncu maddede yazılı gözetimi yapmak üzere Adalet 
Bakanlığınca çocuk mahkemelerine ve geçici 2 nci 
maddeye göre görevli mahkemelere sosyal hizmet 
uzmanı, yardımcı pedagog, psikolog, psikiyatr ata
nır deyince bir de öğretmen ilavesi deniliyor, ama.. 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ENGİN 
DOĞU — Sayın Başkanım; 30 uncu maddenin baş
lığı gözetim delegeleri; yani öğretmenle ilgisi yok biz
ce. Bu delegeleri tanımladığı için öğretmenin ve idare 
memurunun ilavesi gerekli değil kanısındayız. 

'BAŞKAN — Gerekli değil diyorsunuz. 
Efendim, 8 inci maddeyi Teklifteki biçimiyle oy

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

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemeleri

nin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hak

kında Kanunun 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Küçüklere mahsus tevkifevleri 
Her İlde bu Kanun kapsamlına giren ıküçüfclere 

mahsus itevkiifevleııi bulunur. Küçük tutuklular bu 
tevfcifevine konulur. 

Lüzumu halinde küçük tutukluların başka bir kü
çük tutukevine nakilleri, Cumhuriyet savcılığının tek
lifi, Adalet 'Bakanlığının mıüsaadesii ve çocuk mah-
kemeterinıin kararı ile dur. 

Küçük tutukevlerine müdür, sosyal hizmet uzma
nı, psikolog, pedegog, psikiyatr, hekim, öğretmen ve 
idare memuru doğrudan doğruya Adalet Bakanllı-
ğınca atanır. 

Ö ilde çocuk mahkemelerine intikal eden iş sayı
sının azlığı göz önünde bulundurularak yukarıda sa
yılan uzmanların doğrudan tutukevine atanmıası ye
rine çocuk mahkemelerinde görevli olan uzmanlardan 
yararlanılır. 

Yukardaki fıkralarda öngörülenlerin dışında kalan 
memur ve hizmetliler mahallî adalet komisyonu ta
rafından atanır. 

Küçüklerin beslenip giydirilmesi, eğitim ve öğre
nimleri, tutukevindeki günlük yaşantıları, hariçle iliş
kilerinin tanzim ve kontrolü, tutukevindeki görevli
lerin yetki ve sorumlulukları bir yönetmelikle tanzim 
olunur-

BAŞKAN — Sayın Tunçbay, burada zannede
rim bir tapaj hatası olmuş; Hükümetten de soraca
ğım tabiî; madde 9'da diyoruz ki, «37 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.» Başlık doğrudur, 
«Küçüklere mahsus tevkifevleri», altında da «Madde 
37. —» olmayacak mı efendim?. 

TÜRE TUNÇBAY — Evet efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet, doğru değil mi 

efendim. 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ENGİN 

DOĞU — Doğru efendim. 
BAŞKAN — Böylece bir ilave yapıyoruz ve mad

de üzerinde söz isteyen sayın üye var mı efendim?. 
FUAT AZGUR — Düzeltme Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkan, maddenin bi

rinci fıkrasında «tevkifevi» deyimi kullanılmış; fakat 
diğer fıkraların hepsinde «tutukevi» deyimi var. Mü
saade ederseniz birinci fıkrdaki deyim de «tutukevi» 
olarak düzeltilsin efendim. 

BAŞKAN — Evet, yukarıda bir tevkifevi var, 
aşağıda tutukluların tutukevlerine nakilleri deniliyor. 

[ Aslında, tabiî tutukeviyle tevkifevi aynı mı?. 
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ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ENGİN 
DOĞU — Aynı Sayın Başkanım. 

NECİP BİLGE — Kenar başlığında da aynı şey 
değiştirilmeli. 

'BAŞKAN — Evet, «Küçüklere mahsus tevkifev-
leri» başlığının da buna göre değişmesi lazım. 

Teklif sahibi katılıyor, Hükümet de katılıyor. 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ENGİN 
DOĞU — Bu madde hususunda birkaç rakam ver
mek istiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun. 

ADAİLET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ENGİN 
DOĞU — Efendim, bugünkü mevcut 37 nci madde 
«Küçük tutuklular küçüklere mahsus tevkifevlerine 
konulur. Küçüklere mahsus tevkif evi bulunmayan 
yerlerde büyüklere ait tevkifevlerinin ayrı kesimlerin
de bulundurulurlar.» şeklinde, kısa bir madde. 

Şimdi, yeni Teklifi© her ilde çocuklara mahsus 
tutukevi kurulması öngörülmekte. Ben birkaç rakam 
vermek istiyorum efendim : Ankara Çocuk Islahevin
de bugün, (Son rakamlar bunlar) 90, izmir Çocuk 
Ceza ve Islahevinde 220, Eskişehir'de 117, Elazığ'da 
149 ve Sinop'ta 93 olmak üzere Türkiye'de 669 ço
cuk hükümlümüz bulunuyor. Bu hükümlülerin bir 
mislini de düşünürsek tutuklu olarak bin, bin ikiyüz 
civarında hükümlü tutuklu çocuğumuz olduğu ortaya 
çıkıyor. 

Cezaevi yapımı, Yüce Meclisin de malumları oldu
ğu üzere, 5 yıllık programlara ve yıllık planlara gir
dikten sonra, yatırım planlarına girdikten sonra inşa 
edilebilmekte. Bizim halen 640 cezaevimiz var, tutuk
evi olarak da Ankara dışında müstakil tutukevimiiz 
de yok. 1983 yılı, yani bu yılın sonuna kadar 38 ce
zaevi yapmayı planlamış durumdayız. 1984 yılında da 
5 kapalı, 2 yarı açık ve 4 özel tip cezaevi yapılması 
programa, plana girmiş durumda. 

Sonuç itibariyle arz etmek istediğim şu Sayın Baş
kanım ve saym üyeler; bugün halihazırda demin arz 
ettiğim rakamlara göre, binin üzerine çıkmayan ço
cuk hükümlü ve tutuklu sayısı göz önünde tutulduğu 
takdirde '67 ilde müstakil tutukevi yapılmasının, 
programlara da girmemesi nedeniyle maddeten Hü
kümete yapamayacağı bir görevin yüklenmesi gibi, 
büyük bir zorluk doğuracak bu maddenin kabulü. Bu 
sebeple 37 nci maddenin mevcut haliyle kalmasını 
Hükümet adına arz ediyorum. 

Takdir sizlere aittir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
TÜRE TUNÇBAY — Sayın Başkan, madde üze

rinde izin verirseniz. 
'BAŞKAN — Buyurun efendim. 

TÜRE TUNÇBAY — iSayın Başkanım, Danışma 
Meclisinin saym üyeleri, Sayın Hükümet temsilcileri; 

ıBu 27 arkadaşın ve benim sunduğumuz Kanun 
Teklifinin birinci, en önemli üzerinde durduğumuz 
nokta budur ve biraz önce bahsettiğim gibi de, çocuk 
her yerde, her sayıda değerlidir. Bir çocuk, bin çocuk; 
bu elimizdeki şu andaki veriler bunlar; ama ilçelerde
ki çocukların sayısı yok. Çünkü henüz tutukevlerine 
veya ıslahevine intikal etmiş değil. Biliyoruz ki, Tek
lifimizde, özellikle arkadaşlarımın sunduğu Teklifte 
5 veya 4 ilden başlamak üzere 5 yıl içinde gerçek
leşecek olan bir durum için şimdiden tutukevlerinin 
tekrar eskiye dönüşmesi bence Kanunun ruhuna tam 
tezat teşkil eder. Ben Adalet Bakanlığını hürmetle 
karşılıyorum, ancak Adalet Bakanlığından duyduğum 
bazı şeyleri söyleyebilirim : Çocukları kiraladıkları 
odalarda tutuyorlar ve hiçbir gözetim altında değil 
bu çocuklar. Hatta hatta yine kendilerinden biliyo
rum ve belki birçok adalet eğitimi görmüş olan, 
hukuk eğitimi görmüş olan arkadaşlarım bilecekler
dir, bazı yerlerde kadınların koğuşuna, orada da ol
madıysa büyüklerin koğuşuna konan çocuklar var
dır. Ben bu nedenle bu Kanun Teklifini getirmişim-
dir. Yoksa şu anda Sayın Hükümet Temsilcisinin 
söylediği durum tekrar eskiye dönüşten öteye gitme
yecektir. 

. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tunçbay. 
Hükümet bugünkü İmkânlar içinde pek mümkün ola
mayacağını söylüyor. 5 yıllık bir süre içinde herhalde 
imkânlar zorlanmak suretiyle de olsa Kanun Teklifi
niz istikametinde bir girişimde bulunmak söz konu
sudur. 

AKİF ERGINAY — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, madde

yi oylayacağım. Çünkü artık... 

AKİF ERGINAY — Bir ara teklifte bulunmak 
istiyorum, her iki tarafı da tatmin edecektir. 

BAŞKAN — Bir ara teklifse bulunun Sayın Er-
ginay. 

AKİF ERGİNAY — Saym Başkan, gerçekten rea
liteyi görmek lazımdır. Hükümet Temsilcisinin be
lirttiği gibi, bugünkü tutukevlerinin hali zâten ma
lum; ayrıca çocuk tutukevlerinin hazırlanması zor; 
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ama şöyle bir imkân belki doğabilir, yani o fıkrayı, 
daha doğrusu cümleyi «Her ilde bu Ranun kapsamı
na giren küçüklere mahsus tutukevleri veya genel 
tutukevlerinde ayrı bölümler bulunur.» şeklinde kor-
sak, bir seyyaliyet vermiş oluruz. Hükümete itimat 
ettiğimize göre, zannediyorum daha kolay bir şey... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. Bu
gün zaten böyledir, yanii eski deyimle «sübyan koğu
şu» zaten mevcut. 

AKİF ERGİNAY — Ama kanun icbar ederse 
seyyaliyet... 

BAŞKAN — Yalnız başka bir şey yapabilirsiniz. 
Hiç değilse belli bir süre sonunda Türkiye'nin tama
mında; şimdi mümkün değil tabiî bu, bir plan, prog
ram meselesidir; şu kadar süre içinde bu çocuk tu
tukevleri tamamlanır derseniz belki bu daha ara bir 
teklif olurdu da şimdi zaten var. 

AKİF ERGİNAY — Yine de tamamlanmaz. 5 
değil, 10 senede de tamamlanmaz. 

TÜRE TUNÇBAY — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — iSayın Tunçbay, maddeyi oylayaca

ğım, maddeye göre durum ortaya çıkacaktır. 
Sayın üyeler, 9 uncu maddeyi «Tevkifevleri» ke

limesini «Tutukevleri» olarak düzelterek Teklifteki 
gibi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, Sayın Yarkın ve arkadaşlarının Ka
nunun geçici 1 inci maddesine bir fıkra ilavesini is
teyen bir önergeleri var. Teklifin 10 uncu maddesi de 
Kanunun geçici 2 nci maddesini düzenlemektedir. O 
nedenle bu önergeyi 10 uncu maddeden evvel yeni bir 
10 uncu madde olarak okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz 553 S. Sayılı Kanun Tek

lifiyle bazı maddeleri değiştirilen 7.11.1979 tarih ve 
2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev 
ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun geçici 
1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Şerafettin Yarkın Necip Bilge 
Nermin öztuş 

«Çocuk mahkemelerinin bütün yurtta kuruluşu ve 
Kanunda yazılı müesseseler bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren beş yıl içinde tamamlanır. 
Ancak il belediyesi nüfusu 500 bini aşan il merkezle
rinde çocuk mahkemeleri ve çocuk tutukevleri ile bu 
Kanunda yazılı müesseseler Kanunun" yürürlük tari
hinden itibaren en geç iki yıl içinde kurulurlar.» 

BAŞKAN — Efendim, zannederim biraz evvelki 
konuya da bir açıklık getiriyor. «Çocuk tutukevleri 
500 bini aşan illerde iki sene içinde yapılsın» deniliyor. 
Diğerleri demek ki «Beş yıl içinde yapılacak» şeklin
dedir. 

Buyurunuz Sayın Yarkm. 

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

Kanunun geçici 1 inci maddesi, Çocuk Mahkeme
lerinin Kuruluşuna Dair Kanunun kademeli olarak 
uygulanmasına imkân vermiştir, «Beş yıl içinde» di
ye. Daha sonra, 6.11.1981 tarihinde 2552 sayılı Ka
nunla Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşuna Dair Ka
nunun bazı maddeleri değişmiş ve yürürlük mdadesi 
de değişerek bu geçici maddenin yürürlüğü 1 Hazi
ran 1982 tarihine alınmıştır. Ancak 1 Haziran 1982 
tarihinden de bir seneden fazla zaman geçtiği halde 
herhangi bir yerde uygulamaya geçilmediğini biliyo
ruz. 

NECİP BİLGE — Maalesef. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Evet, maalesef öyle. 
Sayın Başkan; 
Bu nedenle, uygulamaya kolaylık getirmek üzere; 

ancak «Beş yıl içerisinde tamamlanır» hükmünün bir 
türlü yerine gelmediği hususunu da göz önünde tut
mak suretiyle, çocuk suçluluğunun en fazla olduğu
nu tahmin ettiğimiz (ki bu Çocuk Mahkemeleri Ka
nununun müzakeresi sırasında 1979 yılında Mecliste 
de bu illerin ismi dile getirilmiştir) illeri içerisine 
alan, ki bu illeri biz il ismi zikretmeksizin, «Nüfusu 
500 bini aşan iller» diye önergemizde belirtmiş bulu
nuyoruz; bu yerlerde artık herhangi bir takdire im
kân bırakmadan, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren iki yü içinde uygulanmasını zorunlu ha
le getirmek ve böylece hiç olmazsa Adana, İstanbul, 
İzmir ve Ankara'da çocuk mahkemelerinin kurulma
sına, iyi bir aşamada olmak üzere, imkân vermek 
için önergemizi vermiş bulunuyoruz, önergemiz ka
bul edilirse Kanun hiç olmazsa arz ettiğimiz gibi, ço
cuk suçluluğunun en fazla olduğu illerde uygulanma
ya başlamış olur. 

vSaygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın, as
lında Kanun tabiî uygulamada da, ayrıca bir özel 
ihtisas mahkemesi olması nedeniyle belki bir atama 
yapılamıyor. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Onu kastediyoruz 
Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — önergenin lehinde aleyhinde söz 
isteyen sayın üye?... 

M. FEVZİ UYGUNER — Lehinde Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım; 

Sayın Tunçbay tarafından getirilen Teklif hakika
ten memleketimizde büyük bir problem teşkil eden 
bir konuya hal çaresi aranmak üzere getirilmiş olan 
önemli bir tekliftir. Ancak bu hususta daha önce çı
karılmış bir Kanun olduğu halde bir türlü uygulama 
alanına sokulamamıştır. Bunun da sebepleri malum. 
Evvela memleketimizdeki hâkim sıkıntısının giderile
memiş olması ve birçok hâkim kadrosunun halen 
açık bulunması en önemli sebeplerden bir tanesini 
teşkil etmektedir. Gene bunun yanında çocukların ay
rı tutukevlerine konulmaları söz konusudur, Meri Ka
nunda zaten bu hususta hüküm vardır; ancak gene 
bütçe imkânları sebebiyle çocuklara ayrı tutukevleri 
yapılması, temin edilmesi imkân dahiline girmediğin
den, çocuklara ayrı tutukevi yapılmamıştır, yapılama
mıştır ve eski uygulama devam edegelmiştir. 

Şüphesiz bu çok sakıncalı bir durumdur; ancak 
memleketimizin bütçe imkânları buna pek olanak 
tanımamaktadır. 

Şimdi getirilen geçici madde teklifinde gerçekle
re biraz daha fazla yaklaşılmıştır. Çünkü il belediye 
sınırları dahilindeki nüfusu 500 bini aşan yerlerde ço
cuk mahkemeleri kurulacak ve bu yerlerde özel, 
müstakil çocuk tutukevleri kurulacaktır. Bu bütçe 
imkânlarım fazla zorlamayacaktır. Yine bu yerlerde 
hâkim tefriki bu iş için o kadar güç olmayacaktır. 

î Yalnız şuna işaret etmek isterim : İl belediye sınır
ları dahilindeki nüfusu 500 bini aşmayan yerlerde 
kurulacak olan bu mahkemelerde elbetteki il bele
diye sınırlarıyla tahdit edilmiş olarak kurulacak mah
kemeler yargı alanları il belediye sınırları tah
dit edilmiş olacak ve dolayısıyla il belediye sınırlan 
içerisinde işlenmiş olan çocuk suçlularına alt suçlar 
bu mahkemelerde yargılanacaktır. Bu, bugün için ger
çeklere biraz daha uygundur ve imkân sağlayacak 
durumdadır. 

Daha önceki Teklifin esası bir mahzuru berabe
rinde getiriyordu; yani il merkezlerinde çocuk mah
kemeleri kurulacak ve il merkezlerinde de çocuk tev-
kifevleri kurulacak şeklindeydi. 11 mer'kezlerinde bir 
çocuk mahkemesi kurulduğu takdirde ilin en uzak 
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bir ilçesinin gene en uzak bir köyündeki bir çocuğun 
il merkezine celbi ve orada yargılanması oldukça 
külfetli, oldukça güç bir durum arz edecekti. Hem 
çocuğa ve velisine tahmil edeceği maddî külfet, hem 
de tabiî uzak köyden ilçe merkezine, oradan il 
merkezine kadar gelmek gibi oldukça zahmetli bir 
yolculuk işin içerisine girecekti. Teklif edilen geçici 
madde de bu sakınca da ortadan kaldırılmış oluyor. 
«11 belediye sınırları» il mahkemelerin yetkisi tah
dit edildiğine göre, il belediye sınırları içerisinde iş
lenen suçlar bu yerlerde kuruluacak olan çocuk mah
kemelerinde yargılanacak ve hemen sonuca ulaştırıl
ması imkânı hâsıl olacaktır. Bu yönüyle teklifin le-
hindeyim. 

Genel Kurulun takdirlerine arz eder, saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Hükümet, geçici 1 inci maddeye bir fıkra 

ilavesine ilişkin önerge üzerindeki görüşünüzü lütfe
din efendim. 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ENGÎN 
DOĞU — Takdire bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Takdire bırakıyorsunuz... Efendim, 
tabiî Komisyonu da olmadığı için oylamalar kesin 
olacaktır. 

Bu önergeyi kesin olarak oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir ve bu önergeyi geçici 1 inci madde olarak oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Eski 10, yeni 11 inci maddeyi okutuyorum efen
dim. 

MADDE 11. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemeleri
nin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkın
da Kanunun Geçici ikinci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Geçici Madde 2. — Çocuk Mahkemesi kurulma
mış olan yerlerde bu mahkemeler kuruluncaya ka
dar küçükler tarafından işlenen suçlara ilişkin dava
lara bu Kamanda yazılı usuller uygulanmak suretiy
le genel görevli ağır ceza ve asliye ceza mahkeme
lerinde bakılır. Birden fazla ağır ceza ve asliye ceza 
mahkemesi bulunan yerlerde küçükler tarafından işle
nen suçlara ilişkin davalara bu mahkemelerin iki nu
maralı olanlarında bakılır. Küçükler hakkında bu Ka
nunda gösterilen tedbirler ve cezalar ile 30 uncu mad
de hükümleri bu mahkemelerce de uygulanır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?... Yok. 

Hükümetin bir diyeceği var mı efendim?... 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ENGİN 

DOĞU — Sayın Başkanım; maddede bugünkü mev
cut metninde, «Soruşturma ve kovuşturmanın bu Ka
nun hükümlerine göre yapılacağı» vurgulanmıştı. 
Yani hazırlık soruşturması da Cumhuriyet savcılığın
ca bu Kanundaki usulî hükümlere göre yapılacaktı. 
Yeni düzenlenen metinde sadece davalardan söz edil
miş; Cumhuriyet savcılarının soruşturma konusun
da genel hükümlere gidilecek gibi bir anlam çıkıyor. 
Bu konuyu takdirlere arz ediyorum. Soruştumanın da 
aynı kanun hükümlerine göre yapılacağının belirlen
mesi lazım. 

BAŞKAN — Evet. 
Sayın Tunçbay, «... ilişkin davalarda bu Ka

nunda yazılı usuller geçerlidir» demliyor; oysa Hü
kümetçe «... soruşturmanın ve kovuşturmanın ve da
vaların bu Kanunda yazılı usullere göre yürütülme
sinin söz konusu olduğu» söylenmekte... 

TÜRE TUNÇBAY — Katılıyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — «... işlenen suçlara ilişkin» ibaresin
den sonra yapılmasını istediğiniz ilaveyi bir daha 
tekrarlar mısınız Sayın Doğu; «... ilişkin kovuşturma 
ve davalaraaimı demek lazım?... 

ADALET (BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ENGİN 
DOĞU — «... soruşturma ve davalara» demek lazım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın üyeler; maddeye «... işlenen suçlara ilişkin» 

ibaresinden sonra «soruşturma ve» şeklinde bir ilave 
yapıyoruz ve maddeyi bu biçimde oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Sayın Tunçbay; bu ek geçici madde 1, 2, 3 için 
bir başlık yok. Bunlara birer başlık konmayacak mı 
efendim; konması gerekir. En azından «12 nci madde 
2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev 
ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanuna aşağıdaki 
ek geçici maddeler eklenmiştir» demek lazım. 

TÜRE TUNÇBAY — Evet; katılıyorum Saym 
Başkan. 

BAŞKAN — Evet, bu şekilde bir başlık koyuyo
ruz; Hükümet de katılıyor buna... Kaldı ki, tabiî bu
na göre biraz sonra da asıl başlığı değiştireceğiz; o 
da noksan. 

J Bu şekilde bir başlık koymak suretiyle ek geçici 
maddeleri okutuyorum ve ayrı ayrı üzerinde görüşme 
yapıp oylayacağım. 

EK GEÇİCİ MADDE 1. — Kurulacak çocuk 
I mahkemelerinin ihtiyaçlarını 'karşılamak amacıyla 

Adalet Bakanlığı bütçesi içinde mevcut veya yeniden 
açılacak tertiplere Maliye Bakanlığı bütçesinin ilgili 
tertiplerinden aktarma ve bununla ilgili diğer işlem-

I leri yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidr. 
BAŞKAN — Ek geçici 1 inci madde üzerinde söz 

isteyen sayın üye var mı?... (Sayın Erginay. 
I Buyurun Sayın Erginay. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, defalarca bu
rada anlatmıştım : Özel 'bir kanun Maliye Bakanlı
ğına yetki vermez; vermemesi gerekir; doğrudan doğ-

I rüya Bütçe Kanununa tabidirler. Bu itibarla bir sene 
içerisinde bütçe uygulanırken «Maliye Bakanı şura
dan şuraya para aktanr» diye yetki istemek özel 
kanunda, her sene devamlı bütün seneler bakımın-

I dan bütçeleri bağlar. 
I Bu itibarla, ben bu maddeye aykırı düşüyorum. 

Böyle, Maliye Bakanlığına yetki verilmesine lüzum 
yok. Zaten verilecekse yetki, ilgili bütçede bu yetki 
gösterilir ve «2253 sayılı Kanundaki; şuradan şuraya 
aktarma yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir» denir. 
Bugün bütçe kanunlarımızda 30-40 tane böyle Mali
ye Bakanına yetki veren hükümler vardır. 

I Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Hükümet ne düşünüyor efendim?... 

ADALET BAKANLİĞİ TEMSİLCİSİ ENGİN 
DOĞU — Takdire bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Takdire bırakıyorsunuz... Bir öner-
I ge yok. O nedenle maddeyi bu biçimde oylayacağız; 

ileride herhalde düzeltme imkânı olacaktır. 
I Ek geçici madde l'i oylarınıza sunuyorum : Ka

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

j Ek geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
EK GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunla kurula-

I cak çocuk mahkemelerinin ve ceza evlerinin ihtiyaç-
I larını karşılamak üzere ilişik cetveldeki kadrolar, 
I Adalet Bakanlığı taşra teşkilatı kadro cetvelinin mah-
I kemeler bölümü ve hâkimlik ve savcılık sınıfı ile 
I diğer ilgili bölümlerine eklenmiştir. 
I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
I üye var mı?.... Yok. 
1 Hükümetin bir diyeceği var mı?... Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Ek geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum. 
EK GEÇİCİ MADDE 3. — Küçüklere mahsus 

tevkifevleri kuruluncaya kadar, tutuklanan küçükler 
genel tevkifevleririin küçüklere ait bölümlerine ko
nulur. 

Küçüklere mahsus tevkifevleri bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten 'itibaren 1 yıl içerisinde kuru
lur. 

BAŞKAN — Efendim, tabiî burada geçen «Tev
kifevleri» ibaresini, «Tutukevleri» olarak değiştiriyo
ruz. 

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

Hükümetin bir diyeceği var mı efendim?... 

ADALET 'BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ENGİN 
DOĞU — Sayın Başkanım; Sayın Yarkın'ın önerge
siyle 10 uncu madde olarak kabul edilen fıkrada «İki 
yıl için» diye bir düzenleme yapıldı. Bu son fıkra
nın metinden çıkarılması gerekiyor tenakuz yarata
caktır. 

BAŞKAN — Doğrudur; biraz evvelki önerge
yi madde haline getirdik ve onda süreyi uzattık. Oy
sa şimdi bir yıllık bir süre veriyoruz. Bu nedenle zan
nederim teklif sahibi de buna'katılacak. 

TÜRE TUNÇBAY — Evet Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Efendim, bu son fıkrayı metinden 

çıkartıyoruz ve çıkartılmış haliyle maddeyi oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Efendim, malumuâliniz bu 12 nci maddeydi, çer
çeve maddeydi. 12 nci maddeyi tümüyle birlikte oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

ŞERAFETTIN YARKIN — Sayın Başkanım, 
kanunun ismiyle ilgili değişikliği arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, yapacağız müsaade buyu
run. 

Sayın üyeler; artık bu 13 üncü madde oluyor. 13 
üncü maddeyi okutuyorum. 

Yürürlük 
MADDE 13. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye var mı?... Yok. 
'Hükümetin bir diyeceği var mı?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum. 
Yürütme 
MADDE 14. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye var mı?... Yok. 
Hükümetin bir diyeceği var mı?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Sayın üyeler; İçtüzüğün 80 inci maddesine gö

re, kanun teklifinin başlığının da değişmesi gerek
mektedir. !Bu nedenle Komisyon da yok; ancak Tek
lif sahibinden bekliyoruz. Çünkü oldukça uzun bir 
başlık getirmişler. Aslında «1, 2, '6, 7» değil de, «Ço
cuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama 
Usulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi ile Geçici 1 ve 2 nci Maddenin Değiştirilme
si ve Üç Ek Geçici Maddenin Eklenmesi» şeklinde 
olacak. Çünkü geçici maddelerden 1 ve 2'yi de değiş
tirdik. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz; Kanun maddeleri arasında oldu
ğu için; yani onu eklemek zorunlu değil gibi geldi; 
ama karışıklık olabilir. Yani kanunun maddeleri ol
duğu için geçici maddeler de, yürürlükte olduğuna 
göre değiştirilmek... 

BAŞKAN — Evet. 

ŞERAFETTIN YARKIN — Bu itibarla daha da 
kısaltarak bendeniz şöyle arz etmek istiyorum : «Ço
cuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama 
Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Üç Geçici Madde Eklenmesi...» 

BAŞKAN — «... Üç Ek Geçici Madde Eklen
mesi...» 

AKİF ERGİNAY — «... ve Bu Kanuna Üç Geçi
ci Madde Eklenmiştir.» 

BAŞKAN — Efendim, başlık şöyle oluyor; teklif 
sahibi de bunu kabul ediyor zannediyorum, aslında 
ondan gelmesi lazım : 

«Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yar
gılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi ile Bu Kanuna Üç Ek Geçici Mad
de Eklenmesi» şeklinde değiştiriyoruz; ama müsaade 
ederseniz Kanunun da numarasını söylersek daha uy
gun olacak. 

«2253 Sayılı..» («Tarih de koymak lazım» sesleri) 
Tabiî tarih de koymak lazım. 

ŞERAFETTİN YARKIN — 7.11.1979 tarihli ola
cak. 
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BAŞKAN — Tamam efendim. 
«7.11.1979 Tarihli ve 2253 Sayılı Çocuk Mahke

melerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si İle Bu Kanuna Üç Ek Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi» olarak başlık değiştiril
miştir. Başlık budur efendim. 

TÜRE TUNÇBAY — Sayın Başkanım; acaba ço
cuk tutukevleri ile ilgili bir deyimcik kullanmayı uy
gun görür müydünüz?. 

BAŞKAN — Yok efendim; madde içinde var. 
Bu Kanunda mümkün değil. 

Başlığı, İçtüzüğün 80 inci maddesine göre, bu şe
kilde değiştirilmiş olarak oylarınıza sunuyorum efen
dim. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Teklifin tümü kabul edilmiş
tir. 

Hayırlı ve uğurlu olsun. (Alkışlar) 

6. — Danışma Meclisi Üyesi Cahit TUTUM ve 40 
Arkadaşının, 11.9.1981 Gün ve 2521 Sayılı Avda ve 
Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve 
Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurul
masına Dair Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 36 ncı Mad
desi Uyarınca Gündeme Alınma Önergesi. (2/113) 
(S. Sayısı : 554) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; özel gündemin 6 ncı 
maddesinde yer alan, «Danışma Meclisi Üyesi Cahit 
Tutum ve 40 Arkadaşının, 11.9.1981 Gün ve 2521 Sa
yılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Ta
bancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve 
Bulundurulmasına Dair Kanuna Bir Ek Geçici Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 36 
ncı Maddesi Uyarınca Gündeme Alınma önergesi.» 
üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın Hükümet lütfen yerini alsın efendim. 
Sayın Tutum?.. Yoklar. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkanım, 
ben varım; üstleniyorum... 

BAŞKAN — Neyi üstleniyorsunuz efendim?. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Teklifi. 
BAŞKAN — Efendim; zatıâlinizin daha evvel ba

na bir yazısı vardı; «Bu Teklif zaten çıkmıştır, ka

nunlaşmıştır» diyordunuz. Bunun üstlenecek tarafı 
yok. Kanun teklifleri biliyorsunuz gündemden çıka
rılması halinde üstlenilir. Kanun teklifinin üstlenme
si diye bir sey olmuyor. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — İmzam var. 
BAŞKAN — İmzanız var, başka. Sizin imzanız 

sıralamada oldukça geride Sayın Alpdündar. 
Sayın Güray buradalar mı efendim?. 

S. FERİDUN GÜRAY — Buradayım... 
BAŞKAN — Burada ise Sayın Güray üstlenir; 

onunki ikinci imzadır. Daha doğrusu konuşma bu şe
kilde olur. Zaten evvela Sayın Hükümeti bir dinle
yelim. 

Sayın Erdal, bir açıklamanız olacak mı efendim?. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ÜMİT 
ERDAL — Efendim; Teklif kanunlaşmıştır. 2848 Sa
yılı Kanuna bir madde halinde eklenmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Güray?. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım; bu 
Teklifin verilmesinden sonra konu İçişleri Bakanlığı
na zaten intikal ettirilmiştir, Teklifimizde olduğu gibi 
konu halledilmiştir. Bu Kanunun yürürlüğe girmesine 
hiçbir neden kalmamıştır. Bu balkımdan ısrarlı deği
liz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
O zaman, İçtüzüğün 73 üncü maddesine göre, 

geri alma ancak Genel Kurulun kararı ile mümkün 
olacaktır. Çünkü gündeme alınmıştır. Genel Kuru
lun oylarına sunacağız. Genel Kurul gündemden çı
karılmasına karar verdiği takdirde mesele halledil
miştir. 

Sayın üyeler; Sayın Tutum ve arkadaşlarının Ka
nun Teklifi verildikten sonra, bu değişikliğe ilişkin 
hususlar bu arada çıkan bir kanunda tamamen yer 
aldığından, artık yeniden görüşülmesine gerek kal
madığı hususu Kanun Teklifi sahipleri tarafından ve 
Hükümet tarafından ifade edilmektedir. 

Bu durumda içtüzüğümüzün 73 üncü maddesine 
göre gündemden çıkarılması gerekmektedir. 

Bu Kanun Teklifinin gündemden çıkarılması hu
susunu oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Gündemden çıkarılması kabul edil
miştir. 
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7. — Danışma Meclisi Üyeleri Feridun Şakir 
ÖĞÜNÇ, Mustafa ALPDÜNDAR, Vahap GÜVENÇ 
ve 63 Arkadaşının, İşsizlik Sigortası Yasa- Teklifi ve 
içtüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme Alın
ma Önergesi. (2/98) (S. Sayısı : 557) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; gündemin 7 nci mad
desinde yer alan «Danışma Meclisi Üyeleri Feridun 
Şakir öğünç, Mustafa Alpdündar, Vahap Güvenç ve 
63 Arkadaşının, İşsizlik Sigotası Yasa Teklifi ve İç
tüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme alınma 
önergesi» üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın Hükümet lütfen yerini alsın. 
Burada malumuâliniz Komisyon yok. 
S. FERİDUN GÜRAY — Hükümet de yok bu

rada... 
BAŞKAN — Hükümet de yoksa, o zaman mü

saade ederseniz 8 inci sırada yer alan hususa geçiyo
ruz. 

8. — Danışma Meclisi Üyesi Mehmet PAMAK 
ve 30 Arkadaşının, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Ka
nununun 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Malî İşler Komisyonu Raporu. 
(2/123) (S. Sayısı : 577) 

BAŞKAN — «Danışma Meclisi Üyesi Mehmet 
Pamak ve 30 Arkadaşının, 1319 Sayılı Emlak Ver
gisi Kanununun 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Malî tşler Komisyonu Ra
poru» üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet?.. Yoklar. 

9. — Danışma Meclisi Üyesi Mustafa YÜCEL ve 
21 Arkadaşının, 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi
ne Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan; Sağlık ve 
Sosyal İşler komisyonları raporları. (2/125) (S. Sa
yısı : 578) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada yer alan, «Danışma 
Meclisi Üyesi Mustafa Yücel ve 21 Arkadaşının, 
17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifi ve Bütçe - Plan; Sağlık ve Sosyal İşler Komisyon
ları Raporları» üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın Hükümet, Sayın Komisyon buradalar mı?.. 
Komisyon yok efendim. 

AKİF ERGİNAY — Komisyon var efendim; 
Sayın Güray var. 

BAŞKAN — Efendim; Komisyon Başkanı yok, 
Başkanvekili de yok, Hükümet de yok. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım; Ko
misyon burada hazır edilebilir; ancak Hükümet yok. | 
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BAŞKAN — Hükümet yoksa, mesele de yok efen
dim. 

I 

10. — Danışma Meclisi Üyesi Akif ERGİNAY 
ve 10 Arkadaşının, 506 Sayılı Sigortalar Kanununun 
77 nci Maddesinin 7 nci Fıkrasının Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan; Sağlık ve 
Sosyal İşler komisyonları raporları. (2/122) (S. Sa
yısı : 579) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 10 uncu sırada yer 
alan, «Danışma Meclisi Üyesi Akif Erginay Ve 10 Ar
kadaşının, 506 Sayılı Sigortalar Kanununun 77 nci 
Maddesinin 7 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan; Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonları Raporları» üzerindeki görüşmeye 
başlıyoruz. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet?.. Yoklar. 
AKİF ERGİNAY — Acaba Hükümet istifa mı 

etti efendim? 
BAŞKAN — Onu bana değil de Sayın Hükümete 

sorun efendim. 

/ / . — Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALPDÜN
DAR ve 19 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununa 8.7.1971 Tarih ve 1425 Sayılı Ka
nunla Eklenen 1.6.1976 Tarih ve 2013 ve 28.4.1982 
Tarih ve 2665 Sayılı Kanunlarla Değişik Ek 6 ncı 
Maddenin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (2/39) (S. Sayısı : 
584) (1) 

BAŞKAN — 11 inci sırada yer alan, «Danışma 
Meclisi Üyesi Mustafa Alpdündar ve 19 Arkadaşı
nın, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 
8.7.1971 Tarih ve 1425 Sayılı Kanunla Eklenen 
1.6.1976 Tarih ve 2013 ve 28.4.1982 Tarih ve 2665 
Sayılı Kanunlarla Değişik Ek 6 ncı Maddenin De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Bütçe -Plan 
Komisyonu Raporu» üzerindeki görüşmelere başlıyo
ruz. 

Sayın Hükümet, Sayın Komisyon lütfen yerlerini 
alsınlar efendim. 

Sayın Komisyon Başkanvekili geldiler efendim. 
Hükümet de hazır. 
Komisyon Raporunun okunup okunmaması hu

susunu oylarınıza sunuyorum. Okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edil
memiştir. 

(1) 584 S. Sayılı Basmayan Tutanağın sonuna 
eklidir. 



Danışma Meclisi B : 169 4 . 10 . 1983 O : 2 

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

Komisyonun bir açıklaması olacak mı efendim? 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKI-
Ll ORHAN BAYSAL —' Bu aşamada hayır efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümetin bir açıklaması olacak 
mı?.. Yok. 

Sayın Alpdündar; Teklif sahibi olarak buyurun 
efendim, tümü üzerinde. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; değerli Hükümet temsilcileri; söz
lerime başlamadan önce hepinizi saygı ile selamlıyo
rum. . 

Bu Teklifin veriliş tarihine bakacak olursak ara
dan tam 14 ay geçmiştir. Yine bir kanun teklifinde 
söylediğim gibi; sabırla koruk helva olurmuş. Niha
yet çok haklı olduğuna inandığım bu Teklif, ilgili 
komisyonlarda alabildiğine, enine boyuna müzakere 
edilmiş; üç kez altkomisyon kurulmuş, altkomis-
yon raporlarına bağlanmak suretiyle Yüce Genel Ku
rulumuza inmiştir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; konu şudur : 
İftiharla milletimize oylattığımız Anayasanın 10 

uncu maddesi eşitlik ilkesinden söz eder. Bu ilkeye 
göre Devlet, hükümetler, vatandaşlar arasında ayrı
calık yaratmaz, yaratamaz. İşte bu ayrıcalığın ortadan 
kaldırılmasına ilişkin olan bu Teklif şimdi huzuru-
nuzdadır. 

Olay şudur : Türkiye Cumhuriyetinde kamu gö
revi yapan 1 milyon 200 bin yaklaşık Devlet me
muru ve yine bu kamu görevini onların yanında yü
rüten işçiler bulunmaktadır. Yani aynı bütçeden, ay-
bakanlıkların, aynı KİT'lerin bütçelerinden maaş alan 
iki kesim arasında «İkramiye» ve «Kıdem tazminatı» 
ismi altında, ki her biri biribirini tamamlayan, emek
lilikle, ölümle, işten çıkarma ile son bulan, memurlar 
için resen emekliye sevketme ile son bulan bu uy
gulama, işçilerle memurlar arasında uçurum denecek 
bir eşitsizlik yaratmış bulunmaktadır. Memurlar için 
bunun adına, «İkramiye» işçiler için, «Kıdem tazmi
natı» söylenmektedir. 

Çeşitli vesilelerle söyledim, bu memleket ne çek-
tiyse eşitsizliklerden çekmiştir. Eşitçe hakları, borç
ları birbirine yaklaştırırsak vatandaşlar arasında da 
huzursuzluk elbette son bulacaktır. 

Teklifimizle memur emeklilerinin işçiler gibi ik
ramiye hesaplamasında brüt maaşları üzerinden ik
ramiye almalarını önermiştik. Ancak, üç kez altko-

misyonda görüşülen bu husus, en son yapılan deği
şiklikleri de dikkate alarak, nihayet ek göstergeleri 
dahil, memurlara emekli olduklarında sınır koymak 
suretiyle; yani 45 maaşı hiçbir surette geçmemek su
retiyle bir sınır getirmiş ve 1,5 maaş; yani 30 günlük 
değil, nihayet 45 günlük; ama bir hayat boyunca hiz
met veren memurun nihayet 45 maaşını geçmemek 
üzere Teklifimiz Komisyonumuzda ve diğer komisyon
lardan da görüş almak suretiyle kabul edilmiş, hu
zurunuza gelmiştir. 

Meclisimizin son günlerinde bu eşitsizliğe son ve
recek bu Teklifimizi kabul buyurmanızı diliyorum, 
saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan

mış bulunmaktadır. Maddelere geçilmesi hususunu oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERDO
ĞAN ÖZDAĞ — Sayın Başkan, müsaade eder mi
siniz?.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim; oylama
ya geçilmiştir. 

Etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

8.6.1949 Tarihli 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa, 8.7.1971 Tarih ve 1425 
Sayılı Kanunla Eklenen ve 1.6.1976 Tarih ve 2013, 
28.4.1982 Tarih ve 2665 Sayılı Kanunlarla Değişik 
Ek 6 ncı Maddenin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 

Teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı TC Emekli San
dığı Kanununa 8.7.1971 tarih ve 1425 sayılı Kanun
la eklenen ve 1.6.1976 tarih ve 2013, 28.4.1982 tarih 
ve 2665 sayılı Kanunlarla değiştirilen ek 6 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ek Madde 6. — Emekli, adi malullük, vazife 
malullüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme ya-
pilan; asker, sivil tüm iştirakçilere, (Hizmette iken 
aldıkları Ek Göstergeler dahil) emekli keseneğine 
esas brüt aylıkları tutarının her fiilî hizmet yılı için 
birbuçuk katı emekli ikramiyesi verilir. 

Şu kadar ki; yerilecek bu ikramiyenin miktarı, ay
lığın kırkbeş katını geçemez. 

Emekli, adi rnalullük veya vazife malullüğü ay-
veyahut toptan ödeme yapılmadan 

ölen iştirakçiler ibin yukarıdaki esaslara göre hesap
lanacak ikramiyenin tamamı, aylığa veya toptan öde
meye hak kazanan dul ve yetimlere 5434 sayılı Ka* 
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nunun 68 inci maddesinde gösterilen hisseleriyle 
orantılı olarak ödenir. 

Emekli ikramiyesini aldıktan sonra yeniden işti
rakçi durumuna girenlerin tekrar emekliye ayrılma
larında, yalnız sonradan geçen hizmetlerine karşılık 
yukarıdaki esaslara göre emekli ikramiyesi ödenir. 

5434 sayılı Kanunun 88 inci maddesi kapsamına 
girenlerin emeklilik ikramiyeleri hakkında da yuka
rıdaki hükümlere göre işlem yapılır. 

Sandıkça tahakkuk ettiıilmiş veya ettirilecek emek
li ikramiyelerini almadan ölenler ile ölüm tarihinde 
aylığa müstehak dul ve yetim bırakmadan ölen işti
rakçilerin ikramiyeleri kanunî mirasçılarına ödenir. 

Bu madde gereğince ödenecek emeklilik ikramiye
sinin tahsili hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uy
gulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Güray, Sayın Yarkın. 

Buyurun Sayın Güray. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım, say
gıdeğer üyeler; 

Danışma Meclisimizin çalışmalarının sona erme
sine yaklaşan şu günlerde, kamuoyunun üzerinde ti
tizlikle durduğu emekli ikramiyelerinin 45 maaşa 
çıkarılması konusundaki teklifin gündeme alınmasın
dan ben şahsen büyük memnuniyet duymaktayım. 

Yıllardır bu konu konuşulup durmaktaydı. Son 
günlerde de yine memurların önemle üzerinde dur
dukları bir konu haline gelmişti. 

Şimdi, uzun çalışmalardan sonra, Bütçe - Plan 
Komisyonunun ve Teklif sahiplerinin büyük emek
leri sonucu Teklif, ele alınabilir hale gelmiş bulun
maktadır. 

Teklifin maddî kaynaklarının tespiti ve Teklifin 
uygulanabilir hale gelmesi, Altkomisyonda görüşül
müş ve madde bugünkü haliyle uygulamada hiçbir 
aksaklık yaratmayacak hale getirilmiştir. 

O bakımdan Yüce Heyetinizce kabul edileceği ka
nısını taşıyor, saygılar sunuyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkül ederim Sayın Güray. 
Sayın Yarkın, buyurun efendim. 

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

Sayın Alpdündar ve arkadaşlarının Kanun Tek
lifi, gerçekten çok önemli bir ihtiyaca, yaraya par
mak basmıştır. Bu, uzun zamandır söylenilen, dile 
gelen, yasalaşması istenilen bir konu idi. 

Memur ikramiyeleri, bugün emekli olan bir me
mura hiçbir şey sağlar duıumda değildir. Hayat şart
ları çok değişmiştir; para değerindeki azalmalar ma
lumdur. Onbeş sene evvel bir memur emekli ikrami
yesi ile bir ev alabiliyordu; ama bugün bir oda dahi 
alacak durumda değildir. 

Bu, yine bu ihtiyacı tamamen karşılayacak du
rumda değilse dahi, yine de büyük mikyasta ferah
latıcı bir sonuç doğuracak niteliktedir. 

Bu itibarla sözümü fazla uzatmayacağım, gerek 
Sayın Alpdündar ve arkadaşlarına, gerek bu teklifi 
benimseyen Bütçe - Plan Komisyonuna ve katıldığı
nı sandığım Hükümete teşekkürlerimi sunuyor, me
mur ikramiyelerinin 1,5 maaş nispetinde olan, 45 
maaşı geçmeyecek nitelikte olan bu maddenin kabu
lünü saygıyla arz ediyorum 

BAŞKAN — Teşekkür' ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Komisyon, mevcut konuşmalara bir ceva

bınız olacak mı efendim?., 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ ORHAN BAYSAL — Sayın Başkan, Danış
ma Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 

Biraz evvel saygıdeğer arkadaşlarımın da arz et
tikleri gibi, Sayın Alpdündar ve arkadaşlarının sun
muş oldukları Kanun Teklifinin 1 inci maddesinde, 
Emekli Sandığı iştirakçilerine, hizmette iken aldıkları 
ek göstergeler dahil, emekli keseneklerine esas brüt 
aylıkları tutarının her fiilî hizmet yılı için birbuçuk 
katı emekli ikramiyesi verilmesi; fakat verilecek bu 
ikramiyenin aylığın kırkbeş katını geçmemesi öngö
rülmüştür. 

Konu, Bütçe - Plan Komisyonumuzda enine bo
yuna tartışılmış ve bu şekilde Genel Kurulumuza ar
zına karar verilmiştir. Durumu takdirlerinize arz 
ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baysal. 
Sayın Hükümet? 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERDO
ĞAN ÖZDAĞ — Sayın Başkan, Danışma Meclisi
nin sayın üyeleri; 

Teklif, Bakanlığımızca ve Hükümetçe enine bo
yuna incelenmiş; ancak arz edeceğim bazı noktalar 
nedeni ile uygun görüş bildirilememiştir. 

Bunlardan birincisi ekonomik neden. Bilindiği 
üzere ikramiyelerin artması, para arzını artıracak bir 
konudur. Dolayısıyla ekonomiyi olumsuz yönde et
kileyecektir. 
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îkinci husus malî yüktür. Teklifin kabul edilmesi 
halinde katsayı 39, üçüncü derece bir memur ve 30 
yıl hizmet gözetilecek olursa, yapmış olduğumuz he
saplara göre, 22 milyarın üzerinde bir malî yük ge
tirecektir ki, bunun kaynağı gösterilememiştir. Do
layısıyla Anayasanın da 163 üncü maddesine aykırı 
olduğu görüşündeyiz. 

Üçüncü husus; Teklifle getirilmek istenen yarar, 
2898 sayılı Kanunla kısmen gerçekleştirilmiştir. Şöy
le ki : 

Bilindiği üzere, Yüce Meclisinizden geçmiş bulu
nan bu Kanun ile gösterge tablosu 1.1.1985 tarihinden 
itibaren memur gösterge tablosu ile emeklilik gös
terge tablosu aynı olacaktır ve her iki kesime de ay
nı gösterge uygulanacaktır. Teklif de zaten bunu 
önermektedir; «Almakta olduğu aylık ve ek göster
ge» demektedir ki, 2898 sayılı Kanun, hem göster
geyi kabul etmiştir, hem de almakta olduğu göster
genin emekli aylığına uygulanması bu Kanunla ka
bul edilmiştir. Dolayısıyla bu husus gerçekleşmiştir. 

Gerçekleşmeyen ve getirilmesi istenilen diğer hu
suslar iki kısımdadır. Birincisi, aylığın yüzde 50 ar
tırımlı olarak emekli ikramiyesi uygulanması, diğeri 
ise, 30 maaşa kadar olan tavanın 45'e çıkarılması
dır. Bu da işçilere ödenen kıdem tazminatı ile me
mura ödenmekte olan emekli ikramiyesinin birleşti
rilmesi ve paralellik sağlanması için Hükümetçe gü
dülmekte olan politikayı ters yönde etkileyecektir, 
aykırı düşecektir. 

tşte bu nedenlerle Teklif Bakanlığımızca uygun 
görülmediği gibi, diğer bir hususu arz etmek gereki
yorsa, bu konu emekliliği de teşvik edecektir. Ayrı
ca fiilî hizmet zamlarını da teşvik edecektir. Bakan
lığımızca ve Hükümetimizce fiilî hizmet zamlarını 
tutabilmek için Meclislerinizde büyük yığılmalar 
vardır, bu bilinen bir gerçektir. Eğer Teklif böyle 
kabul edilirse bu fiilî hizmet zamlarıyla ilgili teklif 
yığılmaları daha da çok artacaktır. 

Bu nedenlerle Teklifin karşısında olduğumuzu arz 
eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, birinci madde üzerindeki görüşme

ler tamamlanmış bulunmaktadır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler 

lütfen işaret buyursunlar efendim... Kabul etmeyen
ler... Birinci madde kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Bu Kanun, 1.3.1982 tarihinden ge

çerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Efendim zannederim burada bir 
maddî hata var; yeni malî yıl artık 1 Mart değil. 

S. FERİDUN GÜRAY — Önerge verdik efen
dim. 

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

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyonun bir diye
ceği var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyle ilgili bir önerge var, okutuyorum efen
dim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Konuşulmakta olan Kanun Teklifinin yürürlüğe 

ilişkin ikinci maddesinin, yeni bütçe uygulamaları ne
deniyle 1.3.1982 yerine, 1.1.1982 olarak düzeltilme
sini arz ve teklif ederiz. 
Feridun Şakir ÖĞÜNÇ ibrahim BARANGlL 

BAŞKAN — Sayın Öğünç, bir açıklamanız ola
cak mı efendim?.. 

FERİDUN ŞAKtR ÖĞÜNÇ — Önergem açık 
efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Önergenin lehinde ya da aleyhinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyonun bir diyeceği var mı efendim? 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANVE-
KlLt ORHAN BAYSAL — Yüce Kurulun takdirle
rine sunuyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERDO
ĞAN ÖZDAĞ — Sayın Başkan; Teklif yürürlük ta
rihini geriye götürmektedir ki, bilindiği üzere, malî 
kanunların yürürlük tarihînin yayımı tarihi olarak 
kabul edilmesi, ileride daha geriye götürme teklifle
rini önleyebilmek için gerek Hükümetçe, gerek Mec
lislerce bugüne kadar teamül etmiş olan bir husus
tur. Önerge bunu bozmaktadır. Bu nedenle önerge
nin karşısında olduğumuzu arz ederim. Önergeye ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; Sayın öğünç ve Sayın Barangil'in 

önergesini Komisyon «Takdire bırakıyor» Hükümet 
ise «Katılmadığını» beyan ediyor. Önergenin dikka
te alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önergenin dikkate alınması ka
bul edilmiştir. 

Sayın Komisyon bunun üzerinde bir diyeceğiniz 
var mı efendim? 

— 129 — 



Danışına Meclisi B : 169 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANVE- ı 
KÎLİ ORHAN BAYSAL, — Yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Madde olarak bunu oylayacağım I 
efendim? I 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKAN VE
KİLİ ORHAN BAYSAL — Evet efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın üyeler; ikinci maddeyi Komisyon «1.1.1982 

tarihinden geçerli olmak üzere» şeklinde düzelterek I 
göndermiş bulunmaktadır. I 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... I 
Etmeyenler... İkinci madde kabul edilmiştir. I 

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

Kurulu yürütür. I 

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

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın üye var 

mı efendim?.. Yok. I 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum., Kabul I 

edenler... Etmeyenler... Teklifin tümü kabul edilmiş
tir; hayırlı ve uğurlu olsun. I 

12. — Danışma Meclisi Üyesi Muhsin Zekâi Ba- I 
yer ve 19 Arkadaşının, Kara Avcılığı Kanunu Tek- I 
//// ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatif- I 
ler Komisyonu Raporu. (2/105) (S. Sayısı : 581) (1) 

BAŞKAN — Teklifle ilgili görüşmelerimize baş- I 
lıyoruz efendim. I 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet lütfen yeri
ni alsın efendim. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 

Komisyon Raporunun okunup okunmaması hu- I 
susunu oylarınıza sunuyorum. Okunmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir açıklama- I 
nız olacak mı efendim? 

TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO
PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Efendim, Raporumuz açıktır. Herhangi 

(1) 581 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 
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bir açıklamamız yoktur. Sayın üyelerimizin madde
ler üzerinde soruları olursa cevaplamaya hazırız. 

Saygıyla arz ederim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın üye var 

mı efendim?.. Yok. 
Teklifin maddelerine geçilmesi hususunu oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Kara Avcılığı Kanunu Teklifi 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç ve Kapsam 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanun, tabiî bir kaynak olan 

yurdumuz av ve yaban hayvanlarının yaşama or
tamlarıyla birlikte korunmalarını, bu kaynakların ve 
avcılığın geliştirilmesini, avlanmanın kontrol altına 
alınmasını, av turizminin düzenlenmesi ile yurdumuz 
av kaynaklarının millî ekonomiye üst düzeyde katkı
da bulunacak şekilde devamlı ve düzenli olarak işle
tilmesini amaçlar. 

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

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
İkinci maddeyi okutuyorum. 

Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun, yurdumuz av kay

naklarına, bilimsel ve ekonomik yönden değer taşı
yan yaban hayvanlarına ve avcılığa ilişkin bütün iş 
ve işlemlerin düzenlenmesi ve yürütülmesini kapsar. 

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

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

Etmeyenler... İkinci madde kabul edilmiştir. 
Üçüncü maddeyi okutuyorum. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Av Hayvanları ve Grupları 

Av hayvanları ve grupları 
MADDE 3. — Tabiatta yabanî olarak yaşayan, 

tümünden veya bazı kısımlarından yararlanmak ama
cıyla avlanan veya yakalanan hayvanlar av hayvanı
dır. 
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Yurdumuzda avlanabilecek yaban hayvanları sı
nıf ve gruplar itibariyle türleri çizelge (1) de göste
rilmiştir. 

Herhangi bir türü av hayvanları gruplarına dahil 
edilmesine ve gruplardan çıkarılmasına Merkez av 
Komisyonunun teklifi üzerine Tarım ve Orman Ba
kanlığınca karar verilir. Yapılan değişiklikler Resmî 
Gazetede ilan olunur. 

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

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Dördüniü maddeyi okutuyorum. 
Av ve yaban hayvanlarının korunmaları, zararlı 

olmaları ve av zararlıları 

MADDE 4. — Ekli Tabloda yer alan av hayva
nı türleri ile bu Tabloda yer almayan diğer kuşlar, 
memeli hayvanlar, sürüngenler, kabuklu hayvanlar 
ve yumuşakçalardan bir kısmı bilimsel kuruluşların 
görüşleri alınarak veya bu kuruluşların önerileri üze
rine Tarım ve Orman Bakanlığınca koruma altına 
alınır ve Resmî Gazetede yayınlanır. Koruma altına 
alınan bu hayvanların avlanması, kendilerinin, yav
ru ve yumurtalarının toplanması yasaktır. 

Koruma altına alınmayan av ve yaban hayvanla
rından yararlanma ve zararlı olanları ile mücadele 
esasları, Avcılık Yönetmelilinde belirtilir. 

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

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

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

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Avlanma Zamanı, Şekil ve Esasları 

Avlanma zamanı 
MADDE 5. — Av yılı 1 Nisanda başlar, 31 Mart

ta sona erer. Yaban domuzu, kurt, çakal, saksağan, 
leş kargası ve küçük karga her zaman avlanılabilir. 
Bunların dışında kalan bütün av hayvanlarının Ni
san, Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında avlanılması 
yasaktır. 

Her zaman avlanabiienler dahil, bütün av hay
vanlarının grup ve türlerine göre avlanma sürelerinin 
başlama ve bitiş tarihlerini belirlemeye, bazı türle
rin avını bütün yurtta veya bölgesel olarak belli bir 
süre yasaklamaya Tarım ve Orman Bakanlığı Mer
kez Av Komisyonu yetkilidir. 

— İ3Î 

Merkez Av Komisyonunca belirlenen süreler dı
şında avlanmak ve belli bir süre koruma altına alı
nan av hayvanlarını avlamak yasaktır. 

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

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

Etmeyenler... Beşinci madde kabul edilmiştir. 

Altıncı maddeyi okutuyorum, 
Avlanma esasları 
MADDE 6. — Avlanma, av ve spor amacıyla 

yapılmış saçma ve mermi atan, mülkî makamlarca 
verilmiş taşıma vesikası veya yivsiz tüfek sahipliği 
belgesi bulunan yivli ve yivsiz her tür av tüfekleriyle 
yapılır. 

Av türlerine göre kullanılacak yivli av tüfekleri
nin gerekli vurma gücü ve diğer özellikleri ile yivsiz 
av tüfeklerinin kullanılması ve ok, yay ile avlanma 
esasları Avcılık Yönetmeliğinde belirtilir. 

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

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

Etmeyenler... 6 ncı madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Yasak av usulleri 
MADDE 7. — Aşağıdaki usullerle avlanmak ya

saktır : 
a) Kapan, kafes, olta, ilmek, ağ, ökse, tuzak, ala

ca, çığırtkan ve benzeri usullerle ve her türlü elektro
nik cihaz ve her nevi sunî ışık kullanarak avlanmak, 

b) Karda yormak, çalı ve kurak avı yapmak, 
tünek ve yatak yerlerinde bastırmak, su başı bekle
mek ve sunî yemliklerin ikiyüzelli metre civarında av
lanmak, 

c) Kara ve hava araçları ile sürerek ve takip 
ederek avlanmak, 

d) Patlayıcı, zehirli ve uyuşturucu maddelerle 
avlanmak, 

e) Av hayvanları ile yaban hayvanlarının yav
rularını yakalamak, yumurtalarını toplamak ve yu
valarını bozmak, 

f) Toplum sağlığı ile tarım, hayvancılık, orman 
ve av zararlıları dışında kalan av hayvanlarını gece 
avlamak, 

g) Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Av Ko
misyonunca her yıl yasaklanacak diğer usullerle av
lanmak. 
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BAŞKAN — Efendim, (f) bendindeki «Av zarar
lıları» ndaki büyük harfi ufaltıyoruz. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum. 
İzne ve şarta bağlı avlanmalar 

MADDE 8. — Av hayvanlarının bilimsel amaç
larla veya üretim maksadıyla canlı olarak yakalan
ması, koruma altına alınan av hayvanları ile av mev
simi dışında diğer av hayvanlarının ve 4 üncü mad
dede belirtilen yabanî hayvanların avlanması, yaka
lanması, kendilerinin yavru ve yumurtalarının toplan
ması, 

Ayrıca toplum sağlığı tarım, hayvancılık, orman 
ve av zararlıları ve kürkleri değerli av hayvanları
nın avında kapan ve tuzak kullanma ile tazı ve yır
tıcı kuşlarla avlanma Tarım ve Orman Bakanlığının 
iznine bağlıdır. 

İzne ve şarta bağlı avlanmalarla ilgili diğer hu
suslar Avcılık Yönetmeliğinde belirtilir. 

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

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum. 
Av amenajmanı 
MADDE 9. — Avlaklarda yapılan etüt - envan

ter çalışmaları, av ve yaban hayvanlarının üreme 
durumları, cinsiyet ve yaş oranlarının tespit edilme
si, bunların türler itibariyle oluşturdukları topluluk
ların durumları, sorunların belirlenmesi ile av limit
lerinin tespit edilmesi ve düzenli avcılığın sağlanma
sı, üretme, koruma, bakım esaslarının belirlenmesi ve 
uygulanmasına dair iş ve işlemler «Av Amenajmanı» 
kapsamına girer. 

Av Amenajmanına ilişkin iş ve işlemler Avcılık 
Yönetmeliğinde belirtilir. 

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

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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10 uncu maddeyi okutuyorum. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Avlanma İzni 
Av tezkereleri ve geçerlilik esasları 
MADDE 10. — Avlanma izni av tezkeresi ile 

alınır. Av tezkereleri Türk vatandaşlarına, yurdu
muzda ikamet eden yabancılara ve avcı turistlere ve
rilecek tezkereler olmak üzere üç türlüdür. 

Av tezkereleri il merkezlerinde valiler, ilçelerde 
kaymakamlar tarafından verilir. Av tezkerelerine iliş
kin iş ve işlemler Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı 
Orman Genel Müdürlüğü teşkilatınca yürütülür. 

İlk defa av tezkeresi alacak olanlar yeterlilik sı
navına tabi tutulurlar. 

Av tezkerelerinin verilişi ile avcılık sınavına iliş
kin şart ve esaslar ve diğer hususlar Avcılık Yönet
meliğinde belirtilir. 

Avcılar av tezkerelerini yanlarında bulundurmak 
ve istenildiği zaman görevli ve ilgililere göstermek 
zorundadırlar. 

BAŞKAN — Efendim, burada «Türk vatandaş
larına» deyince «Türk» ten sonraki «Vatandaşlarına» 
kelimesindeki «v» harfini ufak yapıyoruz. Ayrıca «İi; 
Vali, Kaymakam» kelimelerini de ufak harfle yazıyo
ruz. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye var mı efen
dim?.. Buyurun Sayın Aksoy. 

ALAEDDİN AKSOY — Sayın Başkan; madde
de av tezkerelerinin bir yeterlik sınavına tabi tutul
duktan sonra verileceği yazılıdır. Yabancılar da bu 

. sınava tabi olacak mıdır? 
BAŞKAN — Soralım efendim. «Yabancılar tabi 

olacak mı» diyorlar. Sayın Komisyon. 
TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOO

PERATİFLER KOMİSYONU BAŞKANI OSMAN 
YAVUZ — Sayın Başkanım; zaten yabancılar gel
diği zaman ellerinde bir av tezkeresi olacaktır. Di
ğer ülkelerde de böyle bir sınav mevcuttur. Yaban
cılar sınava tabi olmayacaklardır. 

Arz ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Zaten geldiğinde böyle bir tezkeresi 

vardır, diyorsunuz... Teşekkür ederim. 
Komisyon ve Hükümetin başka bir diyeceği?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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11 inci maddeyi okutuyorum. 
Avlanma ücretleri, av tezkeresi vizesi 
MADDE 11. — Av tezkerelerinden çeşitlerine gö

re her yıl alınacak avlanma izin ücretleri Tarım ve 
Orman Bakanlığınca tespit ve Resmî Gazetede ilan 
edilir. Bu izin ücretleri, Orman Genel Müdürlüğü 
teşkilatınca tahsil edilir ve döner sermayesine yatı
rılır. 

Av tezkerelerinin verilişinde ve vizesinde ayrıca 
Harçlar Kanunu ile belirlenen miktarda harç alınır. 

Avcılık ve yaban hayatı işleriyle görevli, Avcılık 
Yönetmeliğinde belirtilen kuruluş elemanlarından av 
tezkeresi harcı ve avlanma izin ücreti alınmaz. 

Av tezkerelerinin vize işlemleri her yıl nisan ayı 
içinde yapılır. Gerektiği hallerde vize işlem süresi 
Tarım ve Orman Bakanlığınca bir aydan çok olma
mak üzere uzatılabilir. 

Süresi içinde vize edilmeyen av tezkereleri o yıl 
için, 5 yıl üst üste vize edilmeyenler ise tamamen 
geçersizdir. 

Yabancı devletlerin diplomatik pasaport taşıyan 
temsilcileri ile devlet misafirlerine verilecek av tez
kerelerinden alınacak harç ve avlanma izin ücretleri 
için karşılıklılık esası uygulanır. Bu kişilerden alına
cak av tarife bedellerine ilişkin hususlar Avcılık Yö
netmeliğinde belirtilir. 

BAŞKAN — Efendim, burada da «5 yıl» ı yazı ile 
yazıyoruz. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum. 

BEŞİNCÎ BÖLÜM 

Avlaklar 
Avlaklar 
MADDE 12. — Avlaklar, kuruluş ve mülkiyet 

esaslarına göre Özel Avlaklar, Devlet Avlakları ve 
Genel Avlaklar olmak üzere üçe ayrılır. 

a) Özel Avlaklar : Bir bütün oluşturan özel mül
kiyetteki tapulu araziler, Tarım ve Orman Bakan
lığının avlaklar için tespit ettiği ve tanımladığı şart
lara uygun olması halinde «Özel Avlak» olarak ay
rılabilirler. 

Özel Avlaklar 300 hektardan küçük olamaz. 
b) Devlet Avlakları : Devletin özel mülkiyeti 

veya hüküm ve tasarrufu altındaki ormanlar, toprak 
muhafaza ve ağaçlandırma sahaları ve benzeri yer

ler Devlet Avlaklarıdır. Devlet Üretme Çiftlikleri, ha
ralar, baraj gölleri ve emniyet sahalarında ilgili ku
ruluşun muvafakati alınarak Devlet Avlağı tesis edi
lebilir. 

Devlet avlakları içinde kalan özel ve tüzelkişilere 
ait özel avlak olamayacak genişlik ve nitelikteki yer
lerle bu nitelikleri taşıdıkları halde özel avlak olarak 
ayrılmayan yerler Devlet Avlaklarına dahil edilir. 

c) Genel Avlaklar : özel ve Devlet Avlakları 
dışında kalan bütün sahalar ile göl, lagün, bataklık 
ve sazlık gibi sahalar genel avlak kapsamına girer. 

Devlet ormanları, özel avlak tesisine konu olamaz. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon; burada «300 hek

tardan» diye yazı ile yazıyoruz efendim. Hükümet te 
buna katılıyor. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum. 
Avlakların kuruluş ve işletilmesi 

MADDE 13. — Özel avlaklar sahipleri tarafın
dan, Devlet avlakları ve Genel Avlaklar Tarım ve 
Orman Bakanlığınca yönetilir ve işletilir. 

Avlakların kuruluşu, sınırlandırılması, işaretlen
mesi, yönetim ve işletilmesi şekil ve esasları Avcılık 
Yönetmeliğinde belirtilir 

Gerek görülen hallerde genel avlaklarda ve dev
let avlaklarında Tarım ve Orman Bakanlığınca ko
ruma ve üretme sahaları ile üretme istasyonları tef
rik ve tesis edilebilir. Gereğinde genel avlaklar için
de devlet avlakları da kurulabilir. 

Tüm avlakların kuruluş, yönetim ve işletilmesi 
Tarım ve Orman Bakanbğmca denetlenir. 

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

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum. 
Avlanmanın yasaklandığı yerler 

MADDE 14. — Avlanmanın yasaklandığı yerler: 
a) Av hayvanlarını üretme ve koruma sahaları, 

üretme yerleri ve av yerleştimre alanlarında, 
b) Millî parklar ve mesire yerlerinde, 
c) Merkez Av Komisyonunca avlanmanın yasak

landığı yöreler ile Tarım ve Orman Bakanlığınca 
doğruca koruma altına alman diğer alanlarda, 
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d) Askerî yasak bölgelerde, 1 
e) Etrafı hendek veya herhangi bir suretle çev- | 

rilmiş ve koruma işareti konmuş bulunan bağ, bahçe I 
ve fidanlıklarda, yoncalık ve yetiştirilen çayırlık gibi I 
yerlerle, üzerinde ürün bulunan tarım alanlarında, 

f) Şehir, kasaba ve köylerin içi, mesire yerleri, I 
iskân yerleri, mezarlıklar işleyen maden ocaklarının I 
yivsiz tüfeklerle 300 metre, yivli tüfekler ile 1.500 
metre civarında, I 

g) Sahibinin veya kiracının izni olmaksızın dal- I 
yan ve voli gibi tesislerin bulunduğu su alanlarında I 
ve bu alanların 300 metre civarında, 

Avlanmak yasaktır. I 
Ancak av hayvanlarının çoğaltılmasında sakınca I 

görüldüğü hallerde 1 inci, 2 nci ve 3 üncü fıkraların I 
da yazılı yerlerde belirlenecek esaslar dahilinde av- I 
lanmaya Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verile- I 
bilir. 

BAŞKAN — Burada da efendim, rakamları yazı 
ile yazıyoruz. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... I 

I I 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. I 

15 inci maddeyi okutuyorum. 

ALTINCI BÖLÜM 

Kuruluş ve Organları I 

Sorumlu kuruluş 
MADDE 15. — Bu Kanunun Tarım ve Orman I 

Bakanlığına yüklediği görevlerle Avcılık Fonu kul
lanımına ilişkin iş ve işlemler bu Bakanlığa bağlı 
Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. 

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

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
16 nci maddeyi okutuyorum. I 
MADDE 16. — Merkezde Tarım ve Orman Ba

kanı veya görevlendireceği müsteşar yahut müsteşar 
yardımcısı başkanlığında; 

Orman Genel Müdürü veya yardımcısı, bu kuru
luşun avcılıkla ilgili biriminden üç, içişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğünden bir, Jandarma Genel 
Komutanlığından bir, Ziraat İşleri Genel Müdürlü
ğünden bir, Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Ge
nel Müdürlüğünden bir, Avcılık Derneklerinden Ta
rım ve Orman Bakanlığınca seçilecek iki temsilci ol- j 
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mak üzere bir başkan ve on asil üye ile Tarım ve Or
man Bakanlığı Merkez Av Komisyonu kurulur. 

Bu Komisyonda Gümrük ve Tekel Bakanlığından, 
Kültür ve Turizm Bakanlığından, Gençlik ve Spor 
Bakanlığından ve üniversitelerin ilgili kürsüsünden 
birer danışman üye toplantılara davet olunur. 

Bu komisyon yılda bir defa nisan ayında ve ay
rıca Tarım ve Orman Bakanının gerek gördüğü hal
lerde toplanır. 

Merkez Av Komisyonu, bu kanunla kendisine ve
rilen görevler ve avcılığın düzenlenmesine ilişkin hu
suslarda kesin ve bağlayıcı kararlar alır. Kara Avcı
lığı Kanunu ile Merkez Av Komisyonu Kararının 
uygulanmasıyla ilgili kuruluşlar ve bu kuruluşlara dü
şen görevlerin yerine getirilmesinde kuruluşlararası 
koordinasyonu sağlar. 

Merkez Av Komisyonunun çalışma tarzı Avcılık 
Yönetmeliğinde belirtilir. 

Merkez Av Komisyonu Kararlan Resmî Gazetede 
yayınlanır ve ilgili kurum ve kuruluşlara duyurulur. 

BAŞKAN — 16 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum. 

YEDÎNCt BÖLÜM 

Av Turizmi 

Yabancı avcıların avlandırılması esasları 
MADDE 17. — Yurdumuza seyahat acentaları 

vasıtasıyla veya münferiden gelen yabancı avcılar 
10 uncu maddede belirtilen av tezkeresini almak su
retiyle avlanabilirler. 

Seyahat acentaları, yabancı turist avcılara av tur
ları ve av partileri düzenleyebilmeleri için Tarım ve 
Orman Bakanlığından «Av Turizmi îzin Belgesi» al
mak zorundadırlar. 

Av Turizmi îzin Belgesi ve diğer izinlere ilişkin 
iş ve işlemlerle av organizatörleri ve av kılavuzlarının 
nitelikleri, bunların görevleri, yetiştirilmeleri, av tur
ları ve avcı gruplarına göre alınacak kılavuz sayısı 
ve kılavuzlukla ilgili diğer hususlar Avcılık Yönet
meliğinde belirtilir. 

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

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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18 inci maddeyi okutuyorum. 1 
Yabancılara uygulanacak avlanma bedelleri I 
MADDE 18. — Seyahat acentaları aracılığı ile 

av tezkeresi alan yabancı avcılara verilen av tezkere- I 
lerine, avlayabilecekleri av hayvanları cins ve miktar 
olarak kaydedilir. Turist avcılardan alınacak av tarife 
bedellerinin tespit ve tahsil şekli «Avcılık Yönetme
liği» nde belirtilir. 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
19 uncu maddeyi okutuyorum. I 
Yabancı avcıların getirebilecekleri av gereçleri 

MADDE 19. — Yabancı avcıların beraberlerinde 
getirecekleri yivli ve yivsiz av tüfekleri ile mermileri I 
hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun bazı maddelerini 
değiştiren 2478 sayılı Kanunla getirilen ek 4 üncü 
madde hükümleri uygulanır. I 

Ancak avcı turistler getirdikleri tüfek ve köpek- I 
leri ile sarfetmedikleri mermi ve fişekleri geri götür- | 
mek zorundadırlar. I 

Mermi ve fişek hariç, bu tüfek ve av köpekleri 
muvakkat gümrük resminden muaftır. 

BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. I 

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
20 nci maddeyi okutuyorum. 
Trofe ve tahnitlerin yurt dışına çıkarılması 

MADDE 20. — Seyahat acentaları aracılığı ile 
veya münferiden gelen yabancı avcılar, av tezkerele
rine yazılı miktarda avladıkları büyük av hayvanla
rının sadece trofe ve tahnitlerini, küçük av hayvan
larını ise tiyle birlikte hiçbir izne bağlı olmadan 
yurt dışına beraberlerinde çıkarabilirler veya adres
lerine gönderir veya göndertebilirler. 

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

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

Etmeyenler... 20 nci madde kabul edilmiştir. | 

— 135 

4 . 10 , 1983 O : 2 

21 inci maddeyi okutuyorum. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Av Hayvanları Ticareti 

Ticaret esasları 
MADDE 21. — Avı yasak edilen av ve yaban 

hayvanlarının canlı ve cansız olarak veya bunların, et, 
deri, boynuz ve benzeri trofelerinin satılması, satın 
alınması ve nakli yasaktır. 

Av hayvanlarının her türlü et, deri, tahnit ve tro
felerinin alımı, satımı ve nakline ilişkin hususlar Av
cılık Yönetmeliğinde belirtilir. 

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

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
22 nci maddeyi okutuyorum. 
özel üretme çiftlikleri 
MADDE 22. — Av ve yaban hayvanlarının özel 

çiftliklerde veya üretme istasyonlarında yetiştirilme
si, üretimi, hayvanat bahçeleri ihtiyacının temini Ta
rım ve Orman Bakanlığının iznine bağlıdır. 

özel çiftlik veya üretme istasyonlarında üretilen 
yaban hayvanlarının, ergin yavru ve yumurtalarının 
satılması, alınması, nakli, ithal ve ihracına ait husus
lar Avcılık Yönetmeliğinde belirtilir. 

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

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
23 üncü maddeyi okutuyorum. 
Dış satım 
MADDE 23. — Ticareti serbest olan av ve ya

ban hayvanları, bunların yavru, yumurta ve diğer 
ürünlerinin dış satımı Tarım ve Orman Bakanlığının 
iznine bağlıdır. 

Avcı turistlerin yurdumuzda avladıkları av hay
vanlarının trofe, post, derileri ile tahnitlerinin bera
berlerinde veya bilahara yurt dışına çıkmaları bu hük
me tabi değildir. 

Av hayvanları ve ürünlerinin dış satımına ilişkin 
iş ve işlemler Avcılık Yönetmeliğinde belirtilir. 

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

Komisyon ve Hükümtiın bir diyeceği?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Av tarife bedelleri 
MADDE 24. — Genel avlaklar ve Devlet avlak

larında av amenajman planları ve yıllık avlanma dü
zenine göre yapılacak avlanmalar için, büyük ve kü
çük av hayvanlarının türleri itibariyle «av tarife be
delleri» Tarım ve Orman Bakanlığınca her yıl Nisan 
ayında tespit ve Resmî Gazetede ilan edilir. 

Av tezkeresi alınışında veya vize edilmesinde yıl
lık izin ücretini ödemiş olan avcılar genel avlaklarda 
avlayacakları küçük av hayvanları için ayrıca av tari
fe bedeli ödemezler. 

Büyük av hayvanları avında ise bu avcılar avla
yacakları büyük av hayvanı başına belirlenen miktar 
av tarife bedelini ödemek zorundadırlar. 

Küçük av hayvanlarından ayrıca av tarife bede
linin alınacağı Devlet avlaklarının tespiti ile av tarife 
bedeli ödemeden görevlilerce yapılacak hizmete iliş
kin avlanmaların şekil ve şartları Avcılık Yönetmeli
ğinde belirtilir. 

BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
25 inci maddeyi okutuyorum. 
Müsadere edilen av tüfekleri ve av hayvanları 

MADDE 25. — Bu Kanunun 34 üncü maddesi 
gereğince müsadere edilen tüfek, sair araç ve gereç
leriyle avladıkları avlar ve ayrıca 2478 sayılı Kanu
nun Ek 4 üncü maddesine aykırı şekilde ve izin alın
maksızın yabancı avcılarca yurdumuza sokulan ve 
bu Kanuna göre gümrüklerce müsadere edilen 2521 
sayılı Kanun kapsamına giren yivsiz av tüfekleri ile 
bunların aksamı ve mermileri Tarım ve Orman Ba
kanlığına verilir. Bunların değerlendirilmesi şekli Av
cılık Yönetmeliğinde belirtilir. 

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

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum. 

ONUNCU BÖLÜM 

Suçların Takibi ve Cezalar 

Suçların takibi ve denetimi 

MADDE 26. — Avcılığın kontrolü; av hayvan
larının korunması ve av suçlarının takibi, Orman Ge
nel Müdürlüğünün taşra birimlerinde orman muha
faza memurlarından oluşan gezici ve sabit görevliler
ce yapılır. Devlet avlakları ve genel avlaklarda, av 
koruma sahaları ve benzeri yerlerde orman muhafa
za memurları ve av bekçileri görevlendirilir. 

Orman muhafaza memurları, av bekçileri, jan
darma, polis ve köy muhtar ve ihtiyar heyetleri bu 
kanunda yazılı suçların delillerini tek başına veya 
birlikte bir tutanakla tespit etme, suçta kullanılan 
tüfek ve benzeri araç ve gereçlere el koyma, yakala
ma ve emniyet makamlarına teslim etme yetkisine sa
hiptir. Mıntıkaları dahilinde kır bekçileri ve köy ko
rucuları yukarıda adı geçen görevlilere yardım etmek 
zorundadırlar. 

Av koruma işlerinde görevlendirilen koruma gö
revlilerinin düzenleyecekleri tutanaklar, aksi ispat 
oluncaya kadar geçerli evraktan sayılır. 

Bu hizmetlere ilişkin iş ve işlemler Avcılık Yö
netmeliğinde belirtilir, 4767 sayılı Kanun hükümleri 
saklıdır. 

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

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
27 nci maddeyi okutuyorum. 
Tezkeresiz avlanma 
MADDE 27. — 10 uncu maddede yazılı av tez

keresini almadan veya yıllık vizesini yaptırmadan av
lananlar bir aya kadar hapis ve 2 500 liraya kadar 
para cezasıyla cezalandırılır, tekerrürü halinde ceza
lar iki misline çıkarılır. 

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

Buradaki para cezasını yine yazıyla yazıyoruz 
efendim. 

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
28 inci maddeyi okutuyorum. 
Tezkere gösterememe 
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MADDE 28. — 10 uncu maddeye aykırı olarak 
av tezkeresi yanında olmadan avlananlar veya yapı
lan kontroller sırasında av tezkeresini göstermeyen
ler 1 500 liradan aşağı olmamak üzere hafif para ce
zası ile cezalandırılır. 

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

Yine buradaki rakamı yazı ile yazıyoruz. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
29 uncu maddeyi okutuyorum 
Usulsüz avlanma 
MADDE 29. — Av hayvanlarını Merkez Av Ko

misyonunca belirlenen avlanma süreleri dışında av
layanlar veya 7 nci maddede yazılı yasak av usulleri 
ile av yapanlar, 1 aya kadar hapis ve 5 000 liraya 
kadar para cezası ile cezalandırılır. Korunmaları ge
rektiği her yıl tespit edilen ve Resmî Gazetede ilan 
edilen av hayvanları ile 4 üncü maddede tanımlanan 
ve belirlenen yaban hayvanlarını avlayanlar 3 aya 
kadar hapis, 10 000 liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılırlar. Bu suçların tekrarı halinde yukarıda 
belirtilen cezaların 2 misline hükmolunur. 

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

M. FEVZİ UYGUNER — «Bir aya kadar hapis 
ve beşbin liraya kadar para cezası ile...» diyor; ağır 
para cezası olacak bu, hapis cezasıyla birlikte. Aynı 
hata 27 nci maddede de var. Tümü oylanmadan ona 
da dönülür, ağır para cezası konulursa, bir hata 
düzeltilmiş olur. 

BAŞKAN — Oldu efendim. Ona ayrıca içtüzüğü
müzün 80 inci maddesine göre, işlem yapalım. 

Bunları «Ağır para cezası» yapıyoruz. 
Hükümet ve Komisyon da katılıyorlar, «Ağır pa

ra cezası» yapıyoruz. Çünkü, zaten; «10 bin liraya 
kadar ağır para cezası» ibaresi aşağıda var. 

Bu düzeltmeyle birlikte maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum. 
8 inci maddeye aykırı avlanmalar 
MADDE 30. — 8 inci maddede belirtilen tazı ve 

yırtıcı kuşlarla avlanma esaslarına uymayanlar 5. 000 
liraya kadar para cezası ile cezalandırılırlar. 

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

Sayın Uyguner'in uyarısına göre buna da «Ağır 
para cezası» yapıyoruz. 
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Komisyon ve Hükümet de buna katılıyor. 
Bu düzeltmeyle birlikte maddeyi oylarınıza sunu

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

31 inci maddeyi okutuyorum. 
Ticaret esaslarına uymama 
MADDE 31. •— 21 inci maddeye aykırı hareket 

edenlerin 50 030 liradan aşağı olmamak üzere ağır pa
ra cezası ile cezalandırılmalarına ve canlı veya cansız 
yaban hayvanları veya deri, post, trofelerinin müsa
deresine hükmolunur. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
31 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
32 nci maddeyi okutuyorum. 
Yasak yerlerde avlanma 
MADDE 32. — Tarım ve Orman Bakanlığınca 

izin verilen haller dışında 14 üncü maddenin 1 inci, 
2 noi ve 3 üncü bentlerinde belirtilen yasak av yer
leri ve korunmaya alınan sahalarda avlananlara bir aya 
kadar hapis ve 10 000 liradan aşağı olmamak üzere 
ağır para cezası verilir. 

14 üncü maddenin 5 inci, 6 nci ve 7 noi bentle
rinde yazılı yerler ile av zararlıları ile mücadele için 
mülkî amirlikten izin alınmaksızın, şehir, kasaba için
de ve bunların civarında yapılmışsa suçlunun vereceği 
para cezası 1 500 liradır. 

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

M. FEVZİ UYGUNER — «Para cezası» yine 
«ağır para cezası» şeklinde olacak. 

BAŞKAN — «Para cezası» ibaresini «Ağır para 
cezası» şeklinde değiştiriyoruz. 

Bu şekildeki değişikliğe Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu?.. Komisyon ve Hükümet katılıyorlar. 

Rakamları yine yazıya dönüştürüyoruz. 
Komisyon ve Hükümetin bunun dışında bir diye

ceği?.. Yok. 
32 nci maddeyi bu değişikliklerle oylarınıza su

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

33 üncü maddeyi okutuyorum. 
Av köpeklerinin zararlı olma hali 
MADDE 33. — Her ne şekilde olursa olsun, 

gözetiminde bulundurduğu köpeği ile av hayvanla
rına zarar veren kimse fiil daha ağır bir cezayı ge
rektirmediği takdirde 3 000 liradan aşağı olmamak 
üzere hafif para cezası ile cezalandırılır. 
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Olay sonucunda meydana gelen zararların ödetil- # 
meşine hükmolunur. 

BAŞKAN — Rakamla yazılan para cezasını yine 
yazıyla yazıyoruz. I 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. I 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. I 
33 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul I 

edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. I 
34 üncü maddeyi okutuyorum. I 
Av tüfeklerinin müsaderesi I 
MADDE 34. — Bu Kanunun 27 nci ve 29 uncu 

maddelerine göre cezaya uğrayanların avda kullandık
ları tüfek sair araç ve gereçleriyle avlandıkları av
ların müsaderesine hükmolunur ve tekrarı halinde de I 
süresiz olarak avdan men edilir. I 

Ayrıca avladıkları av hayvanları ipin tazminata 
hükmolunur. Et olarak değerlendirilmesi mümkün 
olan ve mahkeme sonuna kadar korunması mümkün 
olmayan av hayvanları açık artırma ile hemen satılır. 

Tazminat tutarının belirlenmesi, el konan av hay
vanlarının satış şekli ve bunlara ilişkin diğer hususlar I 
Avcılık Yönetmeliğinde belirtilir. I 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. I 
34 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul I 

edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. I 
35 inci maddeyi okutuyorum. I 
Av organizatörü ve kılavuzu bulundurmama I 

MADDE 35. — Yurdumuza gelen yabancı avcı
lar 30 uncu maddede belirtilen kılavuzu almadan 
avlandıkları takdirde av tezkereleri iptal edilerek 
10 000 TL. dan aşağı olmamak üzere ağır para cezası 
ile cezalandırılırlar. 

Seyahat acentaları aynı maddede belirtilen av or- I 
ganizatörü bulundurmadan, ava mahallinden av kıla- I 
vuzu almadan yabancı avcıları avlandırdıkları takdirde I 
30 000 TL. dan aşağı olmamak üzere ağır para ce
zası ile cezalandırılır. Tekrarı halinde ayrıca av turizmi I 
izin belgeleri geçersiz kılınır. 

BAŞKAN — Yine burada da rakamla yazılan 
para cezalarını yazıya çeviriyoruz. I 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. I 
MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Efendim, 30 unca 

madde değil, 17 nci madde olacak, 30 uncu madde 
ilk Kanun Teklifindeydi. Şimdi müzakere ettiğimiz 
Teklifte ilgili madde 17 nci maddedir. I 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet buna 
katılıyorlar mı?.. Komisyon ve Hükümet katılıyorlar. 

Madde numarasını 17 nci madde olarak düzel
tiyoruz ve bu düzeltmeyle birlikte 35 'inci maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

36 nci maddeyi okutuyorum. 
Seyahat acentalarının şartlara uymaması 
MADDE 36. — Seyahat acentaları getirdikleri 

yabancı avcılara av tezkeresi almadan av partisi dü
zenledikleri; 14 üncü maddede belirtilen yerlerde av
landıkları, 3 üncü maddede belirtilen av hayvanlarının 
av süreleri dışında ve yasaklanan av hayvanlarını 
avlandırdıkları takdirde acenta sahipleri veya sorumlu 
av organizatörleri 1 aydan 3 aya kadar hapis ve 
50 000 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası 
ile cezalandırılır. 

Sayılan suçların tekrarı veya birden fazlasının bir-
arada işlenmesi halinde cezalar bir misli artırılarak ve
rilir, ayrıca acentanın av turizmi izin belgesi bir 
daha verilmemek üzere geri alınır. 

BAŞKAN — Yine rakamları yazıya çeviriyoruz. 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
36 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir 

37 nci maddeyi okutuyorum 
Av limitlerini aşma 
MADDE 37. — Devlet avlakları ve genel avlak

larda 24 üncü maddede belirtilen av limitlerini aşan 
ve bu maddede belirtilen av tarife bedelini ödemeden 
avlananların avladıkları avlar için ayrıca av tarife 
bedelinin 3 katı para cezası alınır. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
37 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
38 inci maddeyi okutuyorum. 
Davaların görülmesi 
MADDE 38. — Bu Kanunda yazılı suçlara ilişkin 

davalar Sulh Ceza Mahkemelerinde görülür. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
38 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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39 uncu maddeyi okutuyorum. 

ONBİRİNCİ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Yönetmelik 
MADDE 39. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren altı ay içinde, Avcılık Yönetmeliği, 
Tarım ve Orman Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığınca 
müştereken hazırlanarak çıkartılır. 

Yönetmeliğin hazırlanmasında Kültür ve Turizm 
ile Gençlik ve Spor Bakanlıklarının görüşü alınır. 

Yönetmelik Resmî Gazetede yayınlanarak yürür
lüğe konur. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
39 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
40 inci maddeyi okutuyorum. 
Kaldırılan hükümler 
MADDE 40. — 5.5.1937 tarih ve 3167 sayılı Kara 

Avcılığı Kanunu ile 2521 sayılı Avda ve Sporda Kul
lanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçakla
rının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair 
Kanunun 8 inci, 9 uncu ve 13 üncü maddelerinde 
yer alan «Av Tezkeresi» ne ilişkin hükümler yürür
lükten kaldırılmıştır. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
40 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum. 
Geçici maddeler 
GEÇİCİ MADDE 1. — Halen av tezkeresi bu

lunan avcıların av tezkereleri bu Kanunun yayımı 
tarihinden itibaren o av yılının sonuna kadar ge
çerlidir. Bu tezkereler bir sonraki av yılı başında, 
harç ve avlanma izin ücreti ödemek şartıyla yenisiyle 
değiştirilir. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Geçici 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum. 
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlük 

tarihinden itibaren pars, yaban koyunu, ceylan, geyik, 
alageyik, çengel boynuzlu dağ keçisi, yaban keçisi, ka-
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raca, ayı, yabanî kedilerin erkek, dişi ve yavruyalrıyla, 
sülün, turaç, ürkeklik, kuğu, yaban horozu ve yaban 
tavuğu avı Merkez Av Komisyonunun ilk toplanacağı 
süreye kadar yasaklanmıştır. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Geçici 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir 
41 inci maddeyi okutuyorum. 
Yürürlük 
MADDE 41. — Bu Kanunun kuruluşlar ve yasak

larla ilgili hükümleri yayım tarihinde, diğer hüküm
leri ise yayımından bir yıl sonra yürürlüğe girer. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
41 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
42 nci maddeyi okutuyorum. 
Yürütme 
MADDE 42. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
42 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler.. Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın üye 

var mı?.. 
MUHSİN ZEKÂl BAYER — Sayın Başkan; 

Teklif sahibi olarak bir dakikalık söz rica ediyorum. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Önergemiz vardı 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Son söz efendim. Zaten bir dakika 
sonra çalışma süremiz bitiyor. 

M. [FEVZİ UYGUNER — 27 nci maddedeki 
«ağır para cezası» olarak yapılacak değişikliği hatır
latmak isterim. 

BAŞKAN — Onu Teklifin tümünü oylamadan 
evvel yapacağız efendim. 

Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂl BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
1937 senesinde uygulamaya konan Kara Avcılığı 

Kanun tasarıları ve teklifleri 7 defa Yüce Meclislere 
gelmiş, Genel Kurullarında müzakere edilmek üzere, 

I maddelerin müzakeresine dahi başlanmış olduğu halde 
kanunlaşmayan bir Kanun Teklifiydi, Bugün Yüce 
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Meclisimiz bu Kanun Teklifini müzakere ederek I 
tamamlamış bulunuyor. 

Başta Sayın Başkan olmak üzere, Komisyon Baş
kanına, Hükümete ve Yüce Meclise teşekkürlerimi 
sunarım. Memlekete hayırlı, uğurlu olmasını dilerim. | 

Saygılarımlar. (Alkışlar) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; 27 nci maddedeki «para cezası» ibare

sinin maddî hata olarak, İçtüzüğün 80 inci maddesine 
göre «Ağır para cezası» olarak düzeltilmesine Ko
misyon ve Hükümet katılıyor mu?.. Komisyon ve 
Hükümet katılıyorlar. 

27 nci maddedeki «para cezası» ibaresini «ağır 
para cezası» olarak düzeltiyoruz. 

27 nci maddeyi bu yapılan değişiklikle yeniden 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... j 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 169 uncu Birleşimin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

13. — İktidasî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İkti
sadî Kuruluşları Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ile İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu 
İktisadî Kuruluşları Hakkında 11.4.1983 Tarihli ve 
60 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 
6 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Hükmünde Karraname ve Malî İşler; 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/703; 1/752) 
(S. Sayısı 560) (1) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleri ile Komisyonlardan Gelen İşler» bölümünde yer 
alan; «İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî 
Kuruluşları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ile İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Ku-

(7) 560 S. Sayılı Basmayazı, 29.9.1983 tarihli 167 
nci Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 
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Madde kabul edilmiştir. 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Teklifin tümü kabul edilmiştir. 
Sayın üyeler; günlük çalışma süremiz dolmuş bu

lunmaktadır. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Önergemiz var 

efendim.... 
BAŞKAN — Efendim, gündemi Başkanlık Divanı 

tespit eder. Bu nedenle önergeyi oylamam mümkün 
değil. 

MUSTAFA AUPDÜNDAR — 60 - 70 imzalı 
önerge var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, 160 imzalı da olsa oylamanı 
mümkün değil. 

Birleşime saat 14.30'da toplanmak üzere ara veri
yorum efendim. 

Kapanma Saati : 13.00 

ruluşları Hakkında 11.4.1983 Tarihli ve 60 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Geçici 6 nci maddesi
nin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Hükmünde Kararname ve Malî İşler; Bütçe Plan 
Komisyonları raporları» üzerindeki görüşmelere de
vam ediyoruz. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet lütfen yerini al
sın efendim. 

Komisyon ve Hükümet hazır; 51 inci maddeyi 
okutuyorum: 

BEŞİNCİ KISIM 

Kamu İktisadî Kuruluşları 

Kamu İktisadî kuruluşlarının kuruluşu 

MADDE 51. — 
1. Kamu iktisadî kuruluşları kanunla kurulur. 
2. Yeni bir kamu iktisadî kuruluşu kurulmasın

da koordinasyon kurulunun görüşü alınır. 
3. İlgili bakanlık kuruluş kanununda belirtilir. 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, AU Nejat ALPAT 
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BAŞKAN — 51 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. 

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

Madde ile ilgili soru sormak isteyen sayın üye var 
mı?.. Yok. 

Maddeyi Komisyondan geldiği biçimi ile oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

52 nci maddeyi okutuyorum : 
Kamu iktisadî kuruluşlarının nitelikleri 
MADDE 52. — 
1. Kamu iktisadî kuruluşları tüzelkişiliğe sahiptir. 
2. Kamu iktisadî kuruluşları, bu Kanun ile ku

ruluş kanunlarında saklı tutulan hususlar dışında özel 
hukuk hükümlerine tabidir. 

3. Kamu iktisadi kuruluşları, genel muhasebe, 
Devlet alım - satım ve ihaleleriyle, Devlet inşaatının 
tabi bulunduğu mevzuat hükümlerine ve Sayıştayın 
denetimine tabi değildir. 

4. Kamu iktisadî kuruluşlarının sorumlulukları 
sermayeleri ile sınırlıdır. Kamu iktisadî kuruluşları
nın sermayesi ilgili baganlığın istemi ve Maliye Ba
kanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca sapta
nır. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
x Madde ile ilgili soru sormak isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
Maddeyi Komisyondan geldiği biçimi ile oylarını

za sunuyorum : Kabul edenler,.. Kabul etmeyenler... 
52 nci madde kabul edilmiştir. 

53 üncü maddeyi okutuyorum : 
Kamu iktisadî kuruluşlarının organları 
MADDE 53. — Kamu iktisadî kuruluşlarının 

organları ve bunların oluşumu, toplantı ve karar ye
ter sayıları, yönetim kurulu üyelerinin, genel müdü
rün, genel müdür yardımcılarının nitelik ve şartları 
görev süreleri, görev ve yetkileri, atanmaları, İktisadî 
Devlet Teşekkülleri hakkındaki hükümlere tabidir. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Madde ile ilgili soru sormak isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 53 üncü madde kabul edilmiştir. 
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54 üncü maddeyi okutuyorum : 
Kamu iktisadî kuruluşlarının teşkilatlanması 
MADDE 54. — 
1. Kamu iktisadî kuruluşları, müessese ve bağlı 

ortaklık kurabilirler. 
2. Bir müessese içinde toplanmasında yarar ve 

gerek görülmeyen işletmeler, koordinasyon kurulu 
kararı ile doğrudan kamu iktisadî kuruluşuna bağlı 
olarak faaliyetlerini sürdürebilirler. 

3. Sermayelerinin en az % 90'ı kamu iktisadî 
kuruluşlarına ait olan bağlı ortaklıkların genel kurulu 
ve deentçileri bulunmaz. Bu ortaklıkların denetimi 
İktisadî Devlet Teşekküllerine ilişkin hükümlere ta
bidir. 

4. Tekel niteliğindeki mallar, müesseseler veya 
işletmeler tarafından üretilir. 

5. Yukarıdaki fıkralar dışında, iktisadî Devlet 
Teşekküllerinin müesseselerine, bağlı ortaklıklarına ve 
iştiraklerine ilişkin hükümleri, kamu iktisadî kuruluş
larının müesseselerine, bağlı ortaklıklarına ve iştirak
lerine de uygulanır. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Madde ile ilgili soru sormak isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
Maddeyi Komisyondan geldiği biçimi ile oylarını

za sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
54 üncü madde kabul edilmiştir. 

55 inci maddeyi okutuyorum : 
Malî hükümler, tasfiye ve denetim 
MADDE 55. — 
1. Kamu iktisadî kuruluşlarına ait uzun vadeli 

veya yıllık genel yatırım ve finansman programları
nın hazırlanmasında, kuruluşların finansman imkân
ları ve yatırım kapasiteleri yanında ülke ihtiyaçları, 
plan, program hedef ve tercihleri göz önüne alınır. 

2. Kamu iktisadî kuruluşlarına ait fiyat ve tari
felere sosyal faydayı artırmak amacı ile koordinasyon 
kurulunca müdahale edilebilir. 

3. Devlet tekelinde olan malların fiyatlarının tes
piti kendi kanunlarındaki hükümlere tabidir. 

4. Kamu iktisadî kuruluşları kârlarından % 10 
yedek akçe ayırırlar. Bağlı ortaklıklardaki kâr dağı
tımı, İktisadî Devlet Teşekküllerine ait bağlı ortak
lıklara ilişkin hükümlere tabidir. 

5. Yatırım ve işletme finansman açıkları Hazi
nece karşılanır. Finansman fazlası Hazineye devre
dilir. 
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6. Kamu iktisadî kuruluşlarına, yukarıdaki fıkra
lar dışında, İktisadî Devlet Teşekküllerine ait malî 
hükümler, tasfiye ve denetim hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 55 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Sayın Erginay. 
Sayın Erginay, buyurun efendim. 
AKtF ERGİNAY — Sayın Başkan, Ticaret Hu

kuku hükümlerine göre zannediyorum kârlardan ye
dek akçe olarak % 5 ayrılıyor. Burada % 101 ayrılı
yor. Aslında % 10 yedek akçeyi kuvvetlendirme bakı
mından yerinde midir, değil midir bilmekle beraber, 
bu kârlılığın sermayeye intikal etmesi bakımından de
ğer olarak zararlı gibi geliyor bana. Bu hususta ne 
düşünüyor Komisyon?.. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE

MİL ÇAKMAKLI — Efendim, işletmelerde yedek 
akçe ayrılmasının temel gerekçesini Sayın Hocam 
şüphesiz çok iyi bilmektedirler. Yedek akçe nispeti
nin yüksekliği, o kuruluşa bir zafiyet değil, kuvvet ka
zandıracak ve özellikle Hazineye, fazlası irat kayde
dilecek olan gelirin kurum bünyesi içinde kalmasına 
ve onun malî bünyesinin daha sağlıklı hale gelmesine 
yarayacaktır. 

Bu nedenle, oran bu düzeyde, % 10 düzeyinde 
tutulmuştur. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
55 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimi ile 

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

56 ncı maddeyi okutuyorum : 
Personele ilişkin hükümler 
MADDE 56. — Kamu İktisadî Kuruluşları ve 

bunların işletme, müessese ve bağlı ortaklıklarına, bu 
Kanunda yer alan personele ilişkin hükümlerle, İkti
sadî Devlet Teşekkülleri personel rejimine ait hüküm
ler uygulanır. 

BAŞKAN — 56 ncı madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak ihtiyacını hisseden sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi Komisyondan geldiği haliyle oylarınıza 

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

57 nci maddeyi okutuyorum : 

ALTINCI KISIM 

Ortak Hizmetler ve Koordinasyon 

Koordinasyon Kurulu 
MADDE 57.— 
1. İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî 

Kuruluşlarının gerek kendi aralarında, gerekse birbir
leriyle olan ilişkilerinde genel koordinasyonun sağ
lanması ve bunların ortak sorunları hakkında karar 
alınması görevi Ekonomik İşler Yüksek Koordinas
yon Kurulunca yerine getirilir. 

2. Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Ku
rulu, Başbakanın Başkanlığında, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı, bir Devlet Bakam, Maliye, 
Ticaret, Gümrük ve Tekel, Ulaştırma, Tarım ve Or
man, Sanayi ve Teknoloji, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar, Kültür ve Turizm Bakanlarından oluşur. Bu Ku
rulun dış ekonomik işlerle ilgili toplantılarına Dışiş
leri Bakanı da üye olarak katılır. Ekonomik İşler 
Yüksek Koordinasyon Kuruluna, birinci fıkradaki 
görevlerini yerine getirirken İktisadî Devlet Teşekkül
leri ve Kamu İktisadî Kuruluşları ile ilgili diğer Ba
kanlar da üye olarak katılırlar. 

3. Koordinasyon Kurulunun İktisadî Devlet Te
şekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluşları ile ilgili top
lantılarına Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı ile 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı da 
katılır. Kurulun sekreterya hizmetleri Maliye Bakan
lığının ilgili birimi tarafından yürütülür. 

4. İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî 
Kuruluşları ile ilgili konularda Koordinasyon Kurulu 
en geç üç ayda bir toplamr. 

BAŞKAN — 57 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Maddeyi Komisyondan geldiği biçimi ile oylarını

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

58 inci maddeyi okutuyorum : 
Koordinasyon Kurulunun görevleri 
MADDE 58. — Koordinasyon Kurulunun bu Ka

nun Hükmünde Kararnameye ilişkin görevleri : 
a) Uzun vadeli kalkınma planı ve yıllık prog

ramlar çerçevesinde, teşekküllerin parasal ve fiziksel 
hedeflerinin belirlenmesiyle ilgili inceleme ve araştır-
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ma sonuçlarını değerlendirmek, gereken kararları 
almak ve ilgili mercilere intikal ettirmek, 

b) Teşekküllerin ve Kamu İktisadî Kuruluşları
nın ortak sorunlarına ait araştırma, planlama ve ko
ordinasyon ile ilgili kararlar almak, verimlilik ve kâr
lılığı artırabilecek tavsiyelerde bulunmak, 

c) Teşekkül ve Kamu İktisadî Kuruluşlarının or
tak personel ve işçi sorunlarıyla ilgili kararlan almak, 

d) Teşekkül ve Kamu İktisadî Kuruluşlarında 
malzeme standardizasyonun sağlanması ve stok kont
rol sisteminin geliştirilmesine yönelik araştırmalar 
yaptırmak ve bu konuda koordinasyon sağlamak, 

e) Yasama organında ibra olunmayan yönetici
ler hakkında yürütülecek idarî, malî ve cezaî kovuş
turmaları izlemek, 

f) Kanunla veya Bakanlar Kurulu kararı ile ve
rilen diğer görevleri yapmaktır. 

BAŞKAN — 58 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi Komisyondan geldiği biçimi ile oylarını

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

59 uncu maddeyi okutuyorum : 

YEDİNCİ KISIM 
Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Faaliyet alanlarının sının 
MADDE 59. — 
1. Teşekküller, müesseseler ve bağlı ortaklıklar, 

kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar. 
Atıl kapasitelerin değerlendirilmesi amacıyla girişilen 
faaliyetlerde de bu esasa uyulur. 

2. Kamu İktisadî Kuruluşlarına ait işletmelerin 
atıl kapasitelerinin değerlendirilmesinde, koordinas
yon kurulunun kararı ile, kuruluş amacı dışına çıkıla-
bilir. 

'BAŞKAN — 59 uncu madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Komisyon ve [Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Madde ile ilgili soru sormak isteyen sayın üye?.. 

Sayın Erginay, buyurun efendim. 
AKÎF ERGİNAY — Sayın ©aşkan, kuruluş ve 

teşekküller arasındaki farkı biliyoruz. Teşekküller, 
özel sektörün diğer sahalarında yapılabilecek işleri 

yapan müesseselerdir. Halbuki kuruluşlar, tekel ma
hiyetinde olan, Devlet Demiryolları, PTT gibi ve hat
ta bizim Tekel İdaresi gibi kuruluşlardır. 

Şimdi, böyle olduğuna göre, acaba tekel mahiye
tinde olan bir kuruluşun kendi tekel hizmetleri veya
hut görevleri dışında, kuruluş amacı dışına çıkmak 
bakımından neler olabilir? Tekel kurulurken belli sa
halar, zaten o kuruluşun kendi bünyesinde toplan
mış. O anlamda öğrenmek istiyorum; bunun dışına 
çıkmak bakımından nasıl oluyor da bu Koordinas
yon Kurulu bir karar alıyor? O zaman, tekelin sa
hasını genişletme yetkisini mi veriyoruz? Verdiğimiz 
takdirde, o zaman acaba tekelin mahiyeti aşağı yu
karı teşekküle dönmüyor mu? Gerçekten tekelin be
lirli sahası varken, bunun hudutlarını aştığımız tak
dirde, belki diğer özel sektöre de intikal etmiş ola
caktır. Oysa tekel, baştan kendi sınırları içerisinde 
kurulmuştur, Bunu aşacak bir yetkiyi bir kuruluşa, 
yani Koordinasyon Kuruluna verirseniz, o zaman ilk 
kuruluşunun amacını bile aşmak gibi bir durum hâsıl 
olmaz mı? Bu hususta bilgi verirse Sayın Hükümet 
veya Komisyon, memnun olurum. 

Teşekkür ederim. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

CEMİL ÇAKMAKLI — Efendim; görüldüğü gibi 
madde. İktisadî Devlet Teşekküllerinin ve Kamu İk
tisadî Kuruluşlarının faaliyet alanlarını düzenlemek
tedir. Daha önce yaptığımız, teşekkül ve kuruluşla
rın yapısını açıklamaya yönelik konuşmalarda, teşek
küllerin birer piyasa organı gibi çalışıp, kendi mese
lelerini mümkün olduğu kadar Maliye Hazinesinin 
işlemleriyle karıştırmadan yürütmelerini düşündü
ğümüzü, bu Kararnamenin bu esasa dayalı olduğunu 
açıklamıştık. Kuruluşları ise, daha çok kamu görevi 
ve sosyal faydayı, verimlilik ilkesini gözeterek yeri
ne getirmek durumunda olan teşkilatlar olarak mü
talaa etmiştik. Şimdi, bu iki ayrım arasında teşekkül
lere, «Kuruluş amaçları dışında faaliyette buluna
mazlar ve atıl kapasitelerinin değerlendirilmesi için 
bile bu hükmün dışına çıkamazlar.» derken, İktisadî 
Devlet Teşekküllerinin kendi içlerinde durmadan 
faaliyet alanlarının dışına taşan yeni yaptırımlara, ye
ni meşgalelere girmesi ve böylece kendi yönetimle
rinde ve verimliliklerinde dağınıklıklara yol açtıkla
rını gördüğümüz için bunu yaptık. Örneğin; kömür 
üreten bir kuruluşun, on ayrı dalda daha işletme kur
duğunu, Şeker Şirketinin, kendi üretim alanı dışında 
bir başka teşekkülün yaptığı işi yapmaya yöneldiğini; 
elektronik alanında, makine alanında yatırımlara te
vessül ettiğini ve bunun ciddî boyutlara vardığını 
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görmekteyiz. Bu dağınıklığı gidermek için teşekkül
leri bu sınır içine koyduk; ancak Kamu İktisadî Ku
ruluşlarının; (ki hepsi tekel değildir, içinde fiilî ve 
hukukî tekeller ağır basmakla birlikte, Kamu İktisa
dî Kuruluşlarının tümüne tekel diyemeyiz.) sosyal 
fayda yaratacak ya da Devletin gerekli gördüğü hiz
metleri görmesini temin açısından bu esnekliği getir
dik. 

Koordinasyon Kurulu, daha önce de okunduğu 
ve izlendiği gibi, âdeta ekonomik özlü bir mini ba
kanlar kuruludur; 11 bakandan oluşmaktadır. Bu 
atıl kapasite değerlendirilmesinde kendi faaliyet alan
larının dışına çıkması bunların keyfî değil, bir hü
kümet tasarrufu gibi âdeta mütalaa edilebilir. Bu ba
kımdan, Devlet görevlerinin aksamaması, Devletçe 
verilen görevlerin yerine getirilebilmesi açısından bu 
elastikiyeti getirdik; arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 59 uncu maddeyi Ko
misyondan geldiği biçimi ile oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Madde kabul edilmiş
tir. 

60 inci maddeyi okutuyorum: 
Hazineye intikal eden hisse senetleri 
MADDE 60. — Veraset veya diğer yollarla hazi

neye geçen hisse senetleri, faaliyet alanı itibariyle en 
yakın olan İktisadî Devlet Teşekkülüne veya Kamu 
İktisadî Kuruluşuna devredilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz var mı?.. Sayın Erginay. Başka sayın üye
miz yok. 

Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, veraset yo

luyla intikal ettiği gibi vasiyet yoluyla da olabilir. 
Acaba vasiyet bakımından bir gereklilik var mı? Va
siyet, belirli bir teşekkülü kastetmektedir, verasette 
ise, anonim olarak bir anlam var. O bakımdan mı aca
ba veraset konmuş? Burada vasiyet olmadığına göre, 
kendiliğinden vasiyet hükümlerine göre mi kullanıl
mış olacaktır? Zannediyorum bu şekilde tefsir, edile
cektir. Eğer izah ederlerse memnun olurum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

CEMİL ÇAKMAKLI — Efendim; Hazineye hisse 
senedinin intikalinde veraset çok* yaygın bir uygula
ma görünümündedir; ancak vasiyet, Hazineye intikal
de çok görülen bir uygulama değildir. Bunu, «Diğer 
yollarla» diyerek ifade etmeye çalıştık; zikretmedik. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Madde ile ilgili soru sormak iste

yen?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler.. Etmeyenler.. 60 inci madde Komisyondan 
geldiği biçimiyle kabul edilmiştir. 

61 inci maddeyi okutuyorum: 
İşletme, müessese ve bağlı ortaklıkların bağlan

tı yerlerinin değiştirilmesi 
MADDE 61. — 
1. Bir teşekkül bünyesindeki işletmenin, mües

sesesinin, bağlı ortaklığın başka bir teşekküle bir Ka
mu İktisadî Kuruluşu bünyesindeki işletmenin, mü
essesesinin, bağlı ortaklığın başka bir Kamu İktisadî 
(Kuruluşuna bağlanması, Koordinasyon Kurulunun 
önerisi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile yapılır. 

2. ©ir işletmenin müessesenin, bağlı ortaklığın 
bir teşekkülden Kamu İktisadî Kuruluşuna veya Ka
mu İktisadî Kuruluşundan Teşekküle bağlanması 
kanunla olur. 

3. İşlteme veya işletme biriminin tasfiyesi veya 
satılması, ilgili teşekkülün veya Kamu İktisadî Kuru
luşunun önerisi ve Koordinasyon Kurulu kararı ile 
yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, mad
de ile ilgili bir açıklamanız?.. Yok. Madde ile ilgili 
soru sormak isteyen sayın üye var mı efendim?.. Yok. 
Maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler.. Madde ka
bul edilmiştir. 

62 nci maddeyi okutuyorum: 
Devlet malı sayılma 
MADDE 62. — Teşekküllerin ve Kamu İktisadî 

Kuruluşlarının, müesseselerin ve bağlı ortaklıkların 
malları ve her çeşit mevcutları aleyhine işlenen suç
lar, Devlet Malı aleyhine işlenmiş sayılır. Bu suçlara 
Türk Ceza Kanunundaki cezalar uygulanır. 

•BAŞKAN — «Devlet Malı» kelimelerinin ikisi
nin de baş harflerini ufaltıyoruz Sayın Hükümet ve 
Sayın Komisyon. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bunun dışında bir diyece
ği var mı efendim?.. Yok. Soru?.. Bulunmadığına gö
re, maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler... 62 nci madde kabul edilmiştir. 

63 üncü maddeyi okutuyorum: 
İstisnalar 
MADDE 63. — 
1. Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası: Anonim Şirket, Ereğli 
Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi ile 
Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, Devlet Sanayi 
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ve tşçi Yatırım Bankası Anonim Şirketi, İller Banka
sı Genel Müdürlüğü ve İller 'Bankası Genel Müdürlü
ğü ile İl özel İdareleri ve belediyelerin, sermayeleri
nin yarısından fazlasına tek başına veya birlikte sa
hip oldukları iktisadî teşebbüsler, bu Kanun hüküm
lerine tabi değildir. 

S. Yabancı sermayeyi teşvikle ilgili hükümlerden 
yararlanan gerçek veya tüzelkişilerle yabancı ülke
ler kanunlarına veya uluslararası düzenlemelere göre 
kurulmuş ortaklıklara ait kanunların ve anasözleş-
melerin hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir di
yeceğiniz var mı?.. Yok. Madde ile ilgili soru sormak 
isteyen?.. Yok. Maddeyi Komisyondan geldiği biçim
de oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Etmeyen
ler.. Madde kabul edilmiştir. 

64 üncü maddeyi okutuyorum: 
Tüzük 
MADDE 64. — Bu Kanunun uygulanmasını dü

zenlemek üzere, 'Maliye Bakanlığınca, ilgili bakan
lıkların ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
nun görüşleri alınarak bir tüzük hazırlanır ve bu Ka
nunun yayım tarihini izleyen altı ay içinde yürürlü
ğe konur. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz?.. Yok. Sayın Komisyon ve Hükümetin bir 
diyeceği? .. Yok. Soru?.. Olmadığına göre, maddeyi 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Madde kabul edilmiştir. 

65 inci maddeyi okutuyorum: 
Teşekkül ve kamu iktisadî kuruluşlarına ait liste 
MADDE 65. — !Bu Kanuna tabi İktisadî Devlet 

Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluşları, bunlara 
ait müesseseler ve bağlı ortaklıklar ile teşekküllerin 
ve Kamu 'İktisadî (Kuruluşlarının ilgili olduğu Ba
kanlıklar, ekli listede gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. 
Yok. Soru sormak isteyen sayın üyemiz?.. Sayın Az-
gur, Sayın Özalp. 

Buyurun Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, mademki 

65 inci maddede bu Kanuna tabi olan tüm kuruluş
lar sayılıyor, o halde yukarıdaki 63 üncü maddeye ne 
lüzum vardı? Orada tabi olmayanlar gösterilmiş, onun 
açıklamasını istiyorum. iBunda nasıl bir yarar mü
lahaza edilmiş acaba? 

BAŞKAN — Soralım efendim. 
Sayın Komisyon? 

I iBÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
CEMİL ÇAKMAKLI — Efendim, özellikle ikinci 
fıkrada ismen zikredilmeyen belli tarifler de var, da-

, ha sonra doğabilecek birtakım kavramlar da var. Bu 
bakımdan, tarif bazında da istisna getirildiği için, ku
ruluş bazında olduğu gibi, böyle bir madde düzenlen
mesine ihtiyaç duyuldu. 

Arz ederim. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Özalp. 
TEOMAN ÖZALP — Sayın Başkan, şimdi bu 

listeyi incelersek eğer; tabiî birçok değişik Kamu İk
tisadî Kuruluşları var, bir de İktisadî Devlet Teşek
külleri var. Burada bir konu var, onu bilmiyorum 
Komisyon aydınlatabilecek mi?.. Şimdi, IKamu İkti
sadî Kuruluşlarında Ulaştırma Bakanlığına ait Tür
kiye Denizcilik Kurumu var, bu Kuruma ait mü
esseseler içinde Liman İşletmeleri var. Yine Kamu 
İktisadî Kuruluşlarında Ulaştırma Bakanlığına ait 

I Devlet Demiryolları İşletmesi var, bunun içinde de 
liman işletmeleri var. 

I Gene, öbür taraftan biliyoruz ki, Ulaştırma Ba
kanlığında bir çalışma var; bu çalışmada da bütün 
limanların bir araya getirilmesi üzerinde bir faaliyet 
var. 

Şimdi, bu limanlar nereye gidecek?.. Kamu İkti
sadî Kuruluşlarına mı gidecek, yoksa İktisadî Dev
let Teşekküllerine mi gidecek?.. Bu konuda, bilmiyo-

I rum belki Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri buna cevap 
verebilirdi; ama belki Komisyonun bu konuda bir 

I bilgisi var. Biz şüphede kalıyoruz. Yani eğer bu liste-
I yi onaylayacaksak, bizimse bu yetki, ben şüphede 

kalıyorum. Yani ne şekilde limanların dağılacağı hak-
I kında bir bilgi sahibi olmak istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özalp. 

I Sayın Komisyon. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

CEMİL ÇAKMAKLI — Efendim, gerçekten listede 
I görüldüğü gibi, İktisadî Oevlet Teşekkülleri arasın

da olup da Ulaştırma Bakanlığına bağlı olan mües
seseler arasında Liman İşletme ve Gemi Kurtarma 

I Müessesesi var. Gene listenin 71 inci sayfasında «Li-
I manlar İşletmesi Müessesesi» diye bir müessese görül-
[ inekte. Mevcut uygulamada, hem Devlet Demiryol

larının, hem Türkiye Denizcilik Kurumunun, yeni 
adıyla Denizcilik Bankasının işlettiği limanlar var. 

I Uygulama bugün bu biçimde yürütülmektedir. Ör
neğin; Haydarpaşa Limanı Devlet Demiryolları tara-

1 fından işletilmektedir. 
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Sayın Özalp'in belirttiği çalışma gerçekten var, 
sürüyor, sürdürülüyor; fakat kesin bir sonuca 'bağlan
mış değil. Biz, bugünkü durumu tespit ediyoruz. Hü
kümetten geldiği biçimiyle de bu böyleydi. Çalışma 
sonuçlanmadan bizim bunları birleştirme şansımız 
yok idi. Mevcut durumu buraya zikretmek zorunda
yız. 

IKararnâmenin daha önce geçen maddelerinde de 
görüldüğü gibi, teşekküller, müessese ve kendilerine 
bağlı kuruluşları biçimlerini değiştirmekte ve isimle
rini değiştirmekte serbesttirler bu yetkiye göre. Daha 
sonraki düzenleme, eğer Hükümetteki çalışma da 
sonuçlanırsa, bu biçimde olabilir. Ancak, bu durum 
bugünkü durumun tespitidir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmaklı. 
Sayın Uzunoğlu, buyurun efendim, soru. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım, 
bendeniz soru yöneltmeyecektim, bir hususa temas 
etmek üzere konuşma yapacaktım; ama Komisyonda 
idim. Sırayı da bilmiyorum geçirdim mi, geçirmedim 
mi? Takdir Yüce Başkanlığın. 

IBAŞ/KAN — Efendim, maddeyle ilgili sorular 
faslına geldik*. .Konuşmanız, kısa, soru biçiminde bağ
layarak sorarsanız, müsaade ederim. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, 
bendeniz Ziraat Bankasının Maliye ..Bakanlığına bağ
lanmaması gerektiği hususuna temas edecektim. 120 
yıldan beri bu Banka Ticaret Bakanlığına bağlı kal
mıştır ve hiçbir sorun da yaratmamıştır. Bütçe mü
zakereleri sırasında Sayın Maliye Temsilcisine bu hu
sus tarafımızdan sorulduğunda, cevabı aynen şu ol
muştur1: «Sayın Uzunoğlu, merak etmeyiniz, Maliye 
Bakanlığına bağlı olduğu sırada da herhangi bir so
run ortaya çıkmayacaktır.» diye cevap vermişlerdir. 
(Bunu ilk önce Yüce Meclisin takdirlerine sunuyorum. 

İkinci husus; benim endişe ettiğim husus, esasen 
müdahale alımları dolayısıyla tarım ürünleri bedelle
rinin geç ödendiği hususu idi. Bu şekilde, Ziraat Ban
kası iki başlı olarak; bir taraftan Ticaret Bakanlığı
nı ilgilendirecek, bir 'taraftan da para kredi politi
kası dolayısıyla Maliye Bakanlığını ilgilendirecek ak
saklıklar ortaya çıkmıştır. Halen de bu aksaklıklar 
yürümektedir. 

Sayın Hükümet bu hususta ne düşünürler? Zi
raat Bankasının Maliye Bakanlığına bağlı olmaması 
gerektiği düşüncesindeyim. Bunu arz etmek istiyo
rum Sayın Başkanım; arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 
Yani, «Ziraat Bankasının Ticaret Bakanlığından alı
nıp da Maliye Bakanlığına bağlanması uygun mu
dur?» diye soruyorlar efendim, sonuç olarak 

Sayın Hükümet, buyurun 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SAİM 

İKIRGÖZ — Sayın Başkan, bilindiği gibi Ziraat Ban
kası, bugün kamu sektöründe en büyük kredi mües
sesesidir, en büyük kamu fonlarının toplandığı bir 
müessesedir Maliye politikasında, kredi politikası ve 
para politikası en büyük unsurları teşkil etmektedir. 
Böyle, kamu fonlarının büyük çapta toplandığı bir 
bankanın başka bir bakanlığa bağlı olması, maliye 
politikasının yürütülmesinden sorumlu, olan Maliye 
Bakanlığının görevlerinin yeterince iyi bir şekilde ye
rine getirilmesine engel olabilir. 

Bu bakımdan, esasen Ziraat Bankası, Hazinenin 
veznedarlık görevini de yapmaktadır; yani Merkez 
Bankası olmadığı yerlerde ödemeler Ziraat Bankası 
kanalıyla yapılır ve en büyük kamu fonlarının top
landığı banka da Ziraat Bankasıdır. Bu bakımdan, 
Maliye Bakanlığına verilen fonksiyonlar ve itibar ile 
bu Bankanın Maliye Bakanlığına bağlı olması ge
rektiği ortaya çıkmıştır ve bu nedenle Hükümet ola
rak Ziraat Bankasının Maliye Bakanlığına bağlan
ması doğru bir yol olarak görülmüş ve bu şekilde 
Kanun Hükmündeki Kararname kabul edilmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Hamitoğulları, soru. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 

teşekkür ederim. 
Sayın Başkanım, 
Maliye Bakanlığının değerli Temsilcisinin, Ziraat 

Bankasına ilişkin belirttiği boyut, Ziraat Bankasının 
çok yönlü işlevinde ayrıntı sayılabilecek bir boyut
tur. Ziraat Bankası, aslında Türkiye'de hızla değiş
mekte olan tarımsal kesimin verimini, ürününü ço
ğaltmak ve iktisadî kalkınmayı finanse etmek üze
re, gerisinde bir 100 yıl bulunan çok tarihi, ekono
mik boyutları ve değeri, açıklamanın çok daha öte
sinde kalan bir bankadır. Verilen bu cevapla Ziraat 
Bankasının işlevi açıklığa kavuşamamıştır. 

Şimdi, Maliye Bakanlığına bağlanmakla, bugün 
bile işlevini yeterince yapamayan Ziraat Bankasının 
gelişme imkânlarını da Türkiye'nin ihtiyaçlarına kar
şılık verebilecek, umut verebilecek yanlarını da ebe
diyen kısırlaştırmaya yol açmaz mı?.. 

Sayın Temsilcinin, Ziraat Bankasının diğer işlev
lerini de göz önüne alarak, gerek benden önce soru 
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soran Arkadaşımın, gerek benim naçizane yöneltti
ğim bu soruya karşılık vermeleri gerekmez mi?.. Zi
raat Bankasının tüm işlevlerini göz önüne alarak bu 
konuyu cevaplamalarını rica edebilir miyim? 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-

ları. 
Sayın Hükümet, bir ilaveniz olacak mı biraz ev

velki cevabınıza efendim? 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SAİM 

KIRGÖZ — Efendim, Maliye Bakanlığına bağlan
masındaki gerekçeyi biraz evvel açıklamıştım. Tabiî 
ki, Ziraat Bankasının bir banka olarak da bazı işlev
leri vardır. Ancak, bir kamu bankası olması hasebiy
le de kamu tarafından kendisine bazı görevler de ve
rilmiş bulunmaktadır. Bu görevler daha çok malî gö
revlerdir; yani para politikasını, kredi politikasını di
rekt olarak ilgilendiren konulardır. 

Biraz evvel birinci konuşmamda yine belirttiğim 
gibi, aynı zamanda Ziraat Bankası Maliye Bakanlı
ğının, daha doğrusu Hazinenin veznedarlığını da yap
maktadır. 

Esasında, eğer işlevden gidecek olursak, Ziraat 
Bankasının ana amacı, tarım kesimine kredi ver
mektir. Tarımla ilgili olarak da Tarım ve Orman Ba
kanlığı vardır. Yani o yönden gidecek olursak, bel
ki Ticaret Bakanlığına değil, Tarım ve Orman Ba
kanlığına bağlı olması teklif edilebilir; ama böyle 
bir hal şekli de hiçbir zaman bu Kanun Hükmünde
ki 'Kararnamenin ana esprisi içinde düşünülmemiştir. 
O bakımdan Maliye Bakanlığına bağlanması yolu 
tercih edilmiştir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, bu maddeyle ilgili önergeler var, 

okutuyorum: 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî 

Kuruluşları Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
me. 

Madde 65 
65 inci maddede kuruluşları belirtilen müessese

lerin Kararnameye bağlı listedeki 21/4 sırasındaki 
Türkiye Elektrik Kurumu ile ilgili olarak belirtilen 
dağıtım müesseseseleri ve köy elektrik müessesesi tü
zelkişilerinden köy elektrik müessesesinin listeden çı
karılmasını arz ederiz. 

Gerekçesi eklenecektir. 
Nuri ÖZGÖKER 

Danışma Mclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 5!60 S. Sayılı İktisadî Devlet 

Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluşlarına İtiş
tin Kanun Tasarısına ekli cetvelde aşağıda sundu
ğum değişikliğin Yüce Genel Kurulun bilgi ve tas
vibine sunulmasına izinlerinizi diler, saygılarımızı 
tekrarlarız. 
Hayati GÜRTAN M. Zekâi BAYER 

Halil Erdoğan GÜREL Recai DİNÇER 
iöneri: 
560 S. Sayılı Tasarının 80 inci sayfasında yer alan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığıyla ilgili Kamu 
İktisadî Kuruluşlarının 10/2 sırasındaki Türkiye 
Elektrik Kurumuna bağlı olarak gösterilen müessese-
selerin üçüncü sırasındaki köy elektrik ınüessesese-
sinin metinden çıkartılması. 

ıDanışma Meclisi Sayın (Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 560 S. Sayılı İktisadî Devlet 

Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluşlarına İliş
kin Kanun Tasarısına ekli cetvelde aşağıda sundu
ğum değişikliğin Yüce Genel Kurulun bilgi ve tas
vibine sunulmasına izinlerinizi diler, saygılarımı tek
rarlarım. 

Hayati GÜRTAN 
Öneri: 
560 S. 'Sayılı Tasarının 74 üncü sayfasındaki Sa

nayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili teşekküllerin 
,11/2 sırasında yer verilmiş bulunan Orman Ürünle
ri Sanayii Kurumunun, aynı sıradaki Bolu Lamine 
ve Lif Sanayii Müessesesi ile birlikte buradan çıkar
tılarak 70 inci sayfadaki Tarım ve Orman Bakanlığıy
la ilgili teşekküller arasında 10/3 üncü teşekkül ola
rak ilave edilmesi ve müteakip sıra numaralarının bu 
değişikliğe paralel olarak düzeltilmesi. 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 560 S. Sayılı İktisadî Devlet 

Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluşlarına İlişkin 
Kanun Tasarısına ekli cetvelde aşağıda sunduğum 
değişikliğin Yüce Genel Kurulun bilgi ve tasvibine 
sunulmasına izinlerinizi diler, saygılarımızı tekrarla
rız. 

Hayati GÜRTAN M. Zekâi BAYER 
Halil Erdoğan GÜREL Recai (DİNÇER 

Öneri: 
560 S. Sayılı Tasarının 80 inci sayfasında yer alan 

ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığıyla ilgili Ka
mu İktisadî Kuruluşlarının 10/2 sırasında gösterilen 
Türkiye Elektrik Kurumunun müesseseleriyle bir
likte buradan çıkartılarak 77 nci sayfadaki Enerji ve 
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Tabiî Kaynaklar Bakanlığıyla ilgili İktisadî Devlet 
Teşekküllerinin 20/4 sırasında yer verilmesi ve mü
teakip sıra numaralarının buna göre düzeltilmesi. 

Sayın Başkanlığa 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının Ticaret 

Bakanlığına bağlanmasını saygılarımla arz ederim. 
Bahtiyar UZUNOĞLU 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Özgöker?.. Yoklar. 
önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye var mı efendim?.. 
A. LÂMt SÜNGÜ — Lehinde Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
A. LÂMt SIÜNGÜ — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Hakikaten, böyle yeni bir teşekkülün buraya kon

masının ileride büyük mahzur doğuracağını tahmin 
ediyorum. Zira, aynı hattan hem şehirler elektrik al
makta, hem de köyler bundan istifade etmektedir. 
Eğer biz böyle özel bir teşkilat kuracak olursak, bu 
maddî imkânsızlıklar dolayısıyla bu teşkilat da kifa
yetsiz olacak ve herhangi bir arıza vukuunda ihtilaf 
da yaratacaktır. Aynı hattan şehir de elektrik alıyo.", 
köy de alıyor; O diyecek ki, «Efendim, şu köydedir 
arıza sizin ekibiniz gitsin..» Öbürü diyecek, «Hayır 
efendim, şehirindir, sizin ekibiniz gitsin..» Böyle iki
lemeler yaratacak, münakaşalar doğuracaktır. 

Çünkü; kendisini besleyen özel hatları olmayan 
ve yurt sathına serpiştirilmiş 36 bin köyün ayrı bir 
müessese olması fiilen mümkün değildir. Bu bakım
dan, zaten bu hatayı gideren, Eylül 1982'de yürürlü
ğe giren 2705 sayılı IKanunla köy elektrifikasyonu 
ayrı bir teşkilat olma durumundan da çıkarılmıştır 
Tekrar böyle karışıklığa sebep olacak yeni bir teşki
latın buraya konması kanaatımca mahzurludur. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon?.. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

CEMİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım, saygıde
ğer arkadaşlarım; 

Önce, bu ve müteakip önergeler için sık sık yap
mak zorunda kalacağım bir açıklamayı arz etmek is
tiyorum. 

Bilindiği gibi, Kararnameye ekli liste, önce iki, 
sonra kendi içinde üç konu ihtiva etmektedir. Liste
nin ilk ayırımı iktisadî Devlet Teşekkülü ve Kamu 
'Kurumu biçimindeki bir ayırım getirmesidir. Bu ana 
ayırımın altında, İDT'ler ve IKlK'ler ayrıca teşekkül 
veya kurum, müessese, bağlı ortaklık biçiminde üçe 
ayrılmaktadır. 

Listede bağlayıcı olan, bir kamu mülkiyetti işlet
menin, İDT mi, KİK mi olacağı konusudur; bu nok
ta bağlayıcıdır. 

İkinci nokta, kurum isimleri bağlayıcıdır; ama 
bundan sonraki kısım, müesseseler ve bağlı ortaklık-

BAŞKAN — önergelerin görüşülmesine başlıyo
ruz. 

Sayın Özgöker bu konuyla ilgili olarak dün konuş
muşlardı. Sayın Gürtan ve arkadaşlarının da aynı 
öneriyle ilgili yani Köy Elektrik Müesseselerinin lis
teden çıkartılmasıyla ilgili bir önergeleri var; Sayın 
Gürtan, buyurun efendim. 

HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkanım, saygıde
ğer üyeler; 

Cetvel hakkında üç önergem var, üçü de okundu. 
Sayın Başkanım sanıyorum sırasıyla her önerge için 
ayrı ayrı söz vermek lütfunda bulunacaklar. 

Birinci önergem Köy Elektrifikasyonu konusun
da. Bu 15 inci madde görüşülürken Sayın Başkanımın 
da ifade ve ikaz buyurdukları gibi, Sayın özgöker ta
rafından ayrıntılarıyla dile getirildi. Ben meşalenin 
üzerinde fazla durmayacağım. Köy Elektrififcasy v 
nunun müessese olarak bulunduğu yerden çıkartıl
masında zorunluluk var. 

Toplam 316 bin köyün yaklaşık 22 500'ünde elek
trik var, geri kalanında yok. Bu tüm sistem bir ana 
trafoya bağlı. Merkezden çıkan dağıtım hem şehre 
gidiyor hem köye gidiyor, gerektiği takdirde, çiftlik 
varsa çiftliğe hat veriliyor, benzin istasyonu varsa 
benzin istasyonuna hat veriliyor ve böylece tüm da
ğıtım bir ana şebekeden yapılıyor. Eğer bunlar ayrı 
ayrı müesseseler haline getirilip başka yönetime bağ
landığı takdirde çok çeşitli, çok boyutlu sorunlar or
taya çıkabilecektir; tamirinde, bakımında, arızasın
da ve benzerinde. Bu nedenle, esasen eğer gerek gö
rülürse 15 inci madde bu yetkiyi tanıyor. Uygulama 
sırasında ayırıma bir gerek duyulursa teşekkül edim 
Yönetim 'Kurulu bu kararı her zaman verebilir. Bu
nun buradan çıkacak Yasa şeklinde bağlanması *le-
ride yapılacak uygulamada çeşitli sorular çıkaracak
tır. Ben bu konuda değerli vaktinizi almak istemiyo
rum; çünkü daha evvel bu konu Yüce Genel (Kuru
lun bilgisine ve takdirine sunuldu. Özetle arz ettiğim 
gibi, bunun çıkartılmasında yarar olduğunu sanı
yorum, umuyorum ve bu önerimi bu şekilde sizlerin 
takdirlerine arz ediyorum. 

Saygılar sunarım Sayın Başkanım. 
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lar değişken kavramlardır. Buraya bunu yazsak da, j 
yazmasak da, çok şey değişmeyecektir; çünkü Karar- 1 
namenin 15 inci maddesi açıktır. 15 inci madde; mü
esseselerin, teşekkül genel müdürünün önerisi ve yö
netim kurulunun kararıyla kurulacağını amirdir. 

İşte bu nedenle, listedeki müessese ve bağlı or- I 
taklık ayırımı, yol gösterici ve yönlendirici bir ma- I 
hiyet taşımaktadır. Bu böyle çıksa bile, daha sonra 
genel müdürün önerisiyle yönetim kurulu bunu de- I 
ğiştirebilecektir. önce bu hususu arz ederim. I 

Gelelim; bu yönlendirmede, özellikle bu önerge
ye konu olan hususun niçin böyle düzenlendiğine. 
(Hükümetten edindiğimiz bilgilere göre (Komisyonu
muzda bu konu ayrıca düzenlenmiştir) konu şöyle I 
ifade edilmektedir: I 

Türkiye Elektrik Kurumu iki temel fonksiyon 
üzerine çalışmaktadır. Birincisi, elektrik üretimi ve I 
iletimi; birinci kısımda santraller, ikincisinde bu 
santrallerden trafolara kadar varan büyük iletim hat- I 
larını kapsamaktadır. İkincisi, bu elektriğin dağıtımı. I 
Ancak; Türkiye Elektrik Kurumunun (Köy elektrik 
haltlarının dağıtımını söylemiyorum) inşası çok önem- I 
li fonksiyonlarından birisidir. Zaman zaman bu ya- I 
tiranları planlamak, siyasî etkilere bile, başka fonk- I 
siyonlara nazaran daha fazlaca açık bir konu olduğu I 
malumlarınızdır. İşte, hem yapımı açısından; hem ya- I 
tırım kararının alınması açısından sonra derece çok I 
ilgi çeken bu konunun ayrı bir müessese halinde teş- I 
kilatlanması düşünülmüştür. Bunun «Köy Elektrik I 
Müessesesi» biçiminde buraya yazılmasında çok bü- 1 
yük bir sakınca değil; tam tersine, hizmetin önemi- I 
nin belirtilmesi açısından ayrı bir anlam vardır. I 

Sayın Komisyon Üyesi Arkadaşım Gürtan hatır- I 
layacaklardır; bu, Komisyonumuzda enikonu tartışı- I 
lan, üzerinde çok durulan bir konu bu nedenle olma
mıştır; tartışılmamıştır, ama çok kritik, stratejik bir I 
mahzur kendileri de ileri sürmediler izleyebildiğim 
kadarıyla. Bu açıdan, biz bu konuda musirr değiliz; I 
sonra da konulabilir, kaldırılabilir de. Bu nedenle, bu I 
açıklamaları da yaptıktan sonra, konuyu biz takdir- I 
lere bırakabiliriz. I 

Arz ederim efendim. I 
BAŞIKAN — Teşekkür ederim efendim. I 
Sayın Hükümet, önergeler üzerindeki görüşünü- I 

zü lütfedin efendim. I 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SAİM 

KIRGÖZ — Sayın Komisyonun beyan ve görüşleri- I 
ne katılmaktayız. I 

Arz ederim. I 
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BAŞKAN — Siz de takdire bırakıyorsunuz. 
Sayın üyeler; Sayın Gürtan ve Sayın Özgöker'in 

önergelerini; (Ki Sayın özgöker «21 /4» diye yazmış
lar, o, Hükümet Teklifindeki sıradır, aslı, Sayın Gür
tan ve arkadaşlarının yazdığı biçimde sıra 10/12'dir.) 
Hükümet ve Komisyon takdire bırakmaktadır. 

'Bu nedenle önergenin dikkate alınması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir efen
dim. 

Sayın Komisyon; önergenin dikkate alınması ka
bul edildi, bu önerge üzerindeki görüşünüzü söyleye
cek misiniz?.. Diğer önergelere sıra gelecek; yoksa 
bütün önergelerin sonunda mı?.. 

ıBÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
CEMİL ÇAKMAKLI — Efendim, dilerseniz bunu 
sonuna bırakalım, hepsini birden; başka dikkate alı
nan önergelerle birlikte tekrar gözden geçirelim. 

BAŞKAN — (Peki efendim. 
Sayın Gürtan, ikinci önergeniz için; yani Orman 

Ürünleri Sanayi Kurumunun, aynı sıradaki Bolu 
Lamine ve Lif Levha Sanayi Müessesesi ile birlikte 
buradan çıkartılarak, 73 üncü sayfadaki Tarım ve 
Orman Bakanlığı ile ilgili teşekküller arasına 10/3' 
üncü teşekkül olarak ilave edilmesine ilişkin önerge
niz için, buyurun efendim. 

HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkanım, saygı
değer üyeler; 

Bu konuda bir parça ayrıntıya girerek uzun ko
nuşursam, peşinen bağışlanmamı arz ederim. 

Huzurunuzda bulunan 560 Sıra Sayılı Tasarı, Da
nışma Meclisi Bütçe - Plan Komisyonumuzca ince
lenmiş ve Hükümet Teklifinde bazı değişiklikler ya
pılarak Genel Kurulumuzun tasvibine sunulmuş bu
lunmaktadır. 

Önerim okunduğu ve sizler tarafından dinlendiği 
üzere, 560 Sıra Sayılı Tasarının 74 üncü sayfasında 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı teşekküller 
arasında ve ll/'2 sırasında yer alan Orman Ürünleri 
Sanayii ile bu kuruma bağlı müesseseler arasında sa
yılan Bolu Lamine ve Lif Levha Sanayiinin buradan 
çıkartılarak, 73 üncü sayfadaki Tarım ve Orman Ba
kanlığı ile ilgili gösterilen teşekküller arasına alınma
sıdır. Bu değişikliğe neden gerek gördüğümü gerek
çeli olarak arz etmek isterim. 

Orman Ürünleri Sanayi, kısa adıyla ORİÜS, 1970 
yılında ülkemizde orman ürünleri sanayiinin çağdaş 
bir teknolojiyle çalışarak bu sahada ekonomik bir 
üretimin gerçekleştirilmesine öncülük ve önderlik 
etmek üzere kurulmuştur. Halen ülkemizin çeşitli 
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bölgelerinde modern teknolojiye sahip, verimlilik ve 
kârlılık prensipleri içerisinde çalışan 2(1 adet tesis ve 
ıpekçogu birbirinden, birinin artığım diğeri değerlen
diren entergre 43 üretim birimi bulunmaktadır. Te
sislerin birisi Artvin'de, diğeri Antalya'da, bir başka
sı da Bolu'da, diğer biri de Demirköy'de, Trakyada-
dır. 21 tesis ile 43 üretim biriminin kurulu kapasite
si yılda toplam 624 bin metreküp tomruk ve 780 bin 
metrekare parke, 78 bin metreküp yonga levha, 27 
bin metreküp kontraplak, 4,5 milyon metrekare kap
lama, 30 bin metreküp lif levha, üç milyon adet 
ambalaj sandığı ile ülkemizin en büyük orman ürün
leri sanayii müessesesidir. 

198İ3 yılı istatistiklerine göre bu tesislerde 110 tek
nik, 496 idarî ve 4 500 işçi çalışmaktadır. 1982 bi
lançolarına göre yıllık ciro miktarı da 200 milyar 
Türk lirasıdır. 

Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; orman ürünle
ri sanayi tesisleri hakkında bu kısa bilgileri sunduk
tan sonra, bu tesislerin Tarım ve Orman Bakanlığı 
bünyesinden ayrılarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
bünyesine bağlanmasının gerekçeleri ile doğuracağı 
sakıncalara kısaca değinmek isterim. Bu değişiklik
lerin gerekçelerini ve sağlayacağı sanılan yararları 
birkaç gün evvel Bütçe - Plan (Komisyonunda hem 
Tarım ve Orman Bakanlımıza ve hem de Sanayi ve 
Teknoloji Bakanımıza sordum. İki sayın bakanı
mızdan aldığım cevaplar ve bana lütfettikleri cevap
larda bu değişikliğin ana gerekçelerini şöyle sırala
dılar: 

Aynı hammadeyi kullanan sanayinin bir Bakan
lık bünyesinde toplanması. 

Kâr ve zarar hesaplarının daha realist hesap edil
me imkânının yaratılması. 

Hammaddeyi üreten ile kullananın aynı teşkilatta 
var olması, içice olmasından bazı sakıncaları doğa
cağı. 

işletmeleri, özel teşebbüsün çalışmalarına yaklaş
tırmak isteği. 

En önemli, üzerinde durdukları husus olarak ham
madde sağlamada seçim imkânını vermek. 

Bütün bu görüşlerin genelde ilke olarak doğru 
olabileceği ilk bakışta söylenebilir; ancak konu özel
de, orman ürünleri sanayii için ele alındığında sağ
layacağı varsayılan yararları yanında çok büyük bo
yutlu sakıncaları birlikte getireceği bir gerçektir. 

Şimdi bu sakıncaları kısaca arz edeceğim: 
Bilindiği gibi, orman ürünleri sanayiinin ham

maddesi sadece odundur. Ülkemizde odun hammad
desi üreten verimli ormanların % '100'ü Tarım ve Or
man Bakanlığına aittir, yani hammadde Devlet teke-
lindendir. 

Piyasaya hammadde tedarikinde tercih konusu 
kesinlikle yoktur. Bu, sayın bakanlarımız tarafından 
arz ettiğim gibi çok üfcerinde durulmuş bir olaydı. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlanması ha
linde bu fabrikalar h'ammeddeyi tek kaynaktan sağla
mak mecburiyetindedir, tercih şansı olmayacaktır. 
Veya bir zamanlar, 1950 İerde, 1952 lerde SEKA'nın 
yaptığı gibi, dış ülkelerden ithal etmek mecburiyeti 
gibi bir durumla karşı karşıya gelinebilecektir. 

Kâr-zarar hesaplanmasında beklenen yarar sağ-
lanmayacaktır. Eğer bunların bir özel teşebbüse bağ
lanması önerilmiş olsa idi o takdirde bu görüşe ilti
fat ve itibar etmek mümkün olurdu. Bir Bakanlıktan 
alıp diğer bir Bakanlığa bağlamak sorunu özünde 
çözmekten uzaktır. 

Ciddî işletmecilik, rasyonel işletmecilik istendiğin
de tüm bakanlıklarda yapılabilir ve yapılmalıdır. 

Hammaddeyi üreten, şekil değiştirmesi sırasında 
kendini en rasyonel şekilde kullanmak mecburiyetin
de hisseder, bu doğaldır. 

Pazarda tercih imkânı olmayacağına göre, üre
ticinin vereceği zamanda, kalitede ve fiyatta mal al
mak mecburiyetinde kalınacaktır; bu ise, çeşitli sa
kıncaların iki bakanlık arasında büyük boyutlu sür
tüşmelerin oluşmasına neden olacaktır. 

Ödemeler konusunda darboğazlar ortaya çıkacak
tır. Halen orman ürünleri kullanan SEKA, Türkiye 
Kömür İşletmeleri Kurumu, Devlet Demiryolları ile 
PTT, Orman Genel Müdürlüğü arasında para öde
me konusunda darboğazlar mevcuttur, sürtüşmeler 
mevcuttur. Kaldı ki, bu kuruluşların kullandıkları 
miktar kereste fabrikalarındaki kadar da büyük de
ğildir. 

Orman ürünleri sanayinin hammadde durumuna 
göre planlanmasında sakıncalar çıkacak, atıl kapasi
te doğacaktır. Ormancılık ile orman sanayii arasında 
organik bağa ihtiyaç vardır. Hammaddenin sağlan
ması, depolanması, işlenmesi özellik arz eder. Ham-

Personeiin daha iyi tatmin edilme imkânının sağ
lanması, 

Orman işletmeciliği ile sanayi işletmeciliğinin ay
rı ayrı karaktere sahip olmaları ve nihayet bu dü
zenlemenin bir ihtisas Komisyonu tarafından yapıl
mış olduğu. 
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maddenin akışının zamanlanması çok önemlidir. Ba
zı ağaç türlerinin, örneğin bu arada kayının kesildik
ten sonra en geç iki ay içerisinde işlenmesi lazım
dır; aksi halde çürür, ardaklanır kullanılmaz hale ge
lir. 

'Pazarlama, Orman Bakanlığı tarafından yapıla
caktır, satın alma fabrika müdürlükleri, daha doğru
su Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapıl
mak istenecektir. Bunun zamanlanmasmda yapılacak 
bir hata, bir gecikme tamamen hammaddenin çürü
mesine neden olacaktır, kaynalk israfı kendiliğinden 
ortaya çıkacaktır. 

'Bu yeni düzenleme, devir aşamasında iki bakan
lığa büyük ölçüde malî, idarî ve hukukî sorunlar da 
Çıkaracaktır. Personelin intibakında çeşitli problem
lerle karşı karşıya kalınacaktır. 

Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; bütün bu sayı
lanlar karşısında elde edilmesi var sayılan bazı ya
rarların sanırım ağırlıklı olduğunu söylemek pek yan
lış olmayacaktır. 

Bütün bu mülahazalarımda bu sektörün, ülke ya
rarına şimdiye kadar yaptığı yararlı hizmetin devam 
edebilmesi için önergemi Yüce Genel Kurulun tasvi
bine, dikkatine ve lütfen olumlu oylarına sunuyo
rum. 

Saygılarımı sunuyorum Sayın Başkanım, teşek
kür ederim. 

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

üye var mı? 
MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Lehinde söz isti

yorum. 
BAŞKAN — Lehinde, buyurun Sayın iBayer. 
MUHSİN ZEKAl BAYER — Sayın Başkan, 

değerli üyeler; konu üzerinde Sayın Meslektaşım ve 
prodüktivite konusunda uzman olan Sayın Gürtan 
konunun genelini açıkladılar; ancak ben KİT'ler Ka
rarnamesinin gerekçesi bakımından bu önergenin 
müspet taraflarını açıklamak için söz aldım. 

KİT'ler Kararnamesinin gerekçesini tetkik etti
ğimiz zaman beş konuyu ele alıyor : 

1. Bugün KTFlerdeki organizasyon ve yönetime 
ilişkin işleri düzeltmek. 

2. Mahallî sorunları halletmek. 
3. İşgücü sorununu halletmek, 
4. Yatırımlarla ilişkili sorunlarını halletmek. 
5. İşletme sorunlarını 'halletmek. 
O halde beş konuyu, Sayın Hükümetin getirdiği 

teklifle karşılaştığımız zaman, prensipte ilk önce Dev
let Planlama Teşkilâtından başlayalım. 

I 'Biliyorsunuz, Devlet Planlama Teşkilatı beş yıllık 
i planlarla Türkiye'nin ekonomisine ağırlığını koyan 
I bir kuruluştur. Planlamada sektör olarak bugüne ka-
I dar kağıt sektörü ayrı bir sektör, orman ürünleri 
I ayrı bir sektördür. O halde, bugün bu iki sektörün 
I hammadde bakımından ayrı vasıflarda olduğu ve 
I ayrı teknik ve işletmeciliğe haiz olduğu ortaya çık-
I maktadır. 

İkinci konu ise, bugün Türkiye'de, Türkiye or
manlarını tetkik ettiğimiz zaman özellik ve nitelikleri 

I bakımından ve verim gücü bakımından değişik bir 
I dağılım gösterir. İşte ORÜS bu dağılıma göre Tür-
I vkiye'de 21 'fabrika müdürlüğü ve 23 üretime ayrıl

mıştır; çünkü yerinde ve tekniğine uygun olarak 
mıntıkanın ihtiyacını giderecek, kereste ihtiyacını 

I giderecek biı üretim gücü ve köylü ile orman ara
sındaki münasebetlerde orta düzeyde köylüye iş hiz
meti sağlayacak ve oradaki ormanları işletecek bir 
işgücü sağlamıştır. Eğer Hükümetin getirdiği bu tek
nik ifadeyi ortaya koyarsak, o zaman uygulamanın 

I neticesinde Türkiye ormanlarında bir zorlama ola-
I cak, yani iktisadîliğin ortaya getirdiği, yani Anaya

saya karşı bir uygulamaya doğru ekonomik bir uy
gulama. Halbuki Türk ekonomisinin dengesinde bir 
de Anayasanın amir hükümleri gereğince, 169 uncu 
madde gereğince Türkiye ormanlarını korumamız 
lazım. 

Bugün kısaca ORÜS diye isimlendirilen teşkilat 
I Türkiye'de kereste ihtiyacının % 25'ini, parke ihtiya

cının % 40'ını, kontrplak İhtiyacının •% 9'unu, kap
lama ihtiyacının % 10'unu, lif ve yonga ihtiyacı
nın % 49'unu karşılıyor ve Türkiye sathında dağıl
mıştır. Eğer bunu SEKA'ya bağladığımız takdirde hem 

I organizasyon bakımından, hem de rantabilite ve pro
düktivite bakımından hatalı olacaktır; çünkü Dev
letin gerekçesine göre hatalı. ORÜS bugün % 85 

I randımanla çalışıyor; ama SEKA (dün bizzat Sana
yi Bakanının kendi ağzından işittiğimize göre) '% 

I 30 randımanla çalışıyor. Geçen seneye kadar SEKA 
I dışarıdan hammadde ithal eden bir kuruluş halinde 

idi. O halde Sayın Gürtan'ın belirttiği teknik gerek-
I çelere uygun olarak önergesi çok yerindedir, Türkiye 
I ormanlarının işletmecilik tekniği, ormanla halk mü

nasebetleri bakımından ve nihayet Türkiye'nin mın-
tıkal ihtiyaçlarını karşılayan bir teşkilatın ,bir mer-

j kezî ünite içinde eritilmesinin prodüktivite bakımın
dan hatalı olacağını belli eder, arz eder, saygılarımı 

I sunarım. 
I Teşekkür ederim. 
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BALKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Komisyon, önerge üzerindeki görüşünüzü 

belirtir misiniz? 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKÇI — Sayın Başkanım, saygıdeğer 
arkadaşarımın açıkladığı gibi, önerge son derece 
açık ve tercihe dayalı bir hadisedir. Rasyonel, ölçü
lebilir, tartılabilir bir tercih ortaya koymak son de
rece güçtür. Yani bu müessesenin, Orman ürünleri 
müessesesinin eskiden olduğu gibi, müessese faaline 
getirilip Tarım ve Orman Bakanlığında mı kalması 
gereklidir, yoksa Sanayi Bakanlığında bir sanayi mü
essesesi işletmesi gibi kabul edilip oraya mı geçiril
mesi faydalıdır, diye düşünülebilir. Bunun ne Komis
yonda, ne Hükümette, ne de başka bir yerde ciddî 
ölçüde ölçülür, tartılır bir yanı yoktur. Dolayısıyla 
biz konuyu tekrar değerli arkadaşlarımızın takdir
lerine bırakmaktan öteye bir şey yapacak durumda 
değiliz arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Hükümet de aynı takdire mi katılıyor efendim?.. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SAİM 

KIROÖZ — Efendim, Orman Ürünleri Sanayi Ku
rumu, buradaki fonksiyonu ile yani bu Kanun Hük
münde Kararnamenin içinde yer almak suretiyle ye
rine getireceği fonksiyonla bir sanayi kurumu ol
maktadır. Orman Genel Müdürlüğü muhafaza edil
mektedir. Bunun Orman Genel 'Müdürlüğünün bün
yesinden çıkan ORÜS'le hiçbir ilgisi yoktur. O, 
OR'ÜS'ün görevleri yine Orman Genel Müdürlüğün
ce katma bütçeli bir idare olup Orman Genel Müdür
lüğünce yerine getirilecektir. Bu ise, bir sanayi kuru
mudur. Bunun tabiî müesseseleri daha henüz teşekkül 
etmiş değil, bir müessese var. İleride orman sanayi, 
iktisadi devlet teşekkülü olarak kamuda kurulacak 
orman sanayi ile ilgili bütün müesseseler bu kurumun 
patronajı altında toplanacaktır. 

O bakımdan, Tarım ve Orman Bakanlığının Or
man Genel Müdürlüğü ile olan ilişkisi burada söz 
konusu olmaması lazım. Hükümetten geldiği şekilde 
Orman Ürünleri Sanayi Müessesesinin Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığında kalmasının daha uygun ola
cağı kanaatindeyiz. O bakımdan, önergeye katılmı
yoruz «fendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, Sayın Gürtan'ın önergesini dinledi

niz; konuşmalar tamamlandı; Komisyon takdire bı
rakıyor; Hükümet ise, katılmadığını beyan ediyor. 

Önergenin dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza 
sunuyorum: Dikkate alınmasını kabul eden lütfen 
işaret buyursun... Kabul etmeyenler... önergenin dik
kate alınması kabul edilmiştir. 

Sayın Gürtan'ın bir önergesi daha var; bu da 
Türkiye Elektrik Kurumu ve müesseselerinin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili İktisadî devlet 
teşekküllerinin sırasına yer verilmesi... 

önergenizi açıklamak üzere buyurunuz Sayın 
Gürtan. 

HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkanım, saygı
değer üyeler; 

Üçüncü kez huzurundayım, özür dilerim. 
Efendim, bu önergemde arz etmek istediğim hu

sus özetle şu: Bir yer değiştirme: KİK olarak dü
zenlemenin 1DT haline getirilmesi, yani Hükümet 
Teklifine geri dönme... 

Bilindiği gibi, İktisadî Devlet Teşekküllerini Ye
niden Düzenleyen Kanun Kuvvetinde Kararname, 
Bütçe-Plan Komisyonunda görüşülürken bazı deği
şiklikler yapıldı. Bu değişiklikler ekli cetvel üzerinde 
oldu ve kanun hükmündeki kararnamenin temel il
kelerine, temel prensiplerine uygun olarak yapıldı. 
Ancak bu arada bir hatanın yapıldığını düşündüm 
ve onun için bu önergeyi siz sayın üyelerin incele
mesine ve takdirine arz ettim. 

Efendim, bilindiği gibi, 1DT ve KİK ayrımında, 
gerek Kanun Hükmündeki Kararnamenin genel ge
rekçesinde, gerekse Tasarının «Tanımlar ve kısalt
malar» yan başlığı altındaki 2 nci maddesinde ve 
ayrıca, Bütçe-Plan Komisyonumuzun raporunda açık 
seçik belirtilmiş bulunmaktadır. 

Tasarının 2 nci maddesi aynen şöyle diyor: «İk
tisadî Devlet Teşekkülü, sermayesinin tamamı Dev
lete ait iktisadi alanda ticarî esaslara göre faaliyet 
göstermek üzere, kanunla kurulan kamu iktisadî te
şebbüsleridir.» 

Kamu iktisadi kuruluşları, yani KIK'ler ise, şöy
le tanımlanıyor: «Kamu 'İktisadî Kuruluşu, serma
yesinin tamamı Devlete ait olan ve tekel niteliğin
deki mallar ile temel mal ve hizmet üretmek ve pa
zarlamak üzere kanunla kurulan, kamu hizmeti ni
teliği ağır basan kamu iktisadî teşebbüsleridir.» 

Tanımlardan açıkça anlaşılacağı üzere, 1DT ve 
KİK ayrımında ana unsur, İDT'lerin kâr amacıyla 
'hareket ederek sermaye birikimi sağlayacak kurum
lar olacağı, buna mukabil KİK'lerin tekel niteliğin
deki mallar veya temel mal ve hizmet üreten ve ka
mu hizmeti niteliği ağır basan kuruluşlar olacağı il
kesidir. 
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Şimdi arz ettiğim ilkelere göre (Esasen bu, Ka
rarnamenin temel ilkesidir) Türkiye Elektrik Kuru
munun durumunu incelemek isterim. 

Ülkemizde elektrik 1978 yılında Bakanlar Kuru
lu tarafından temel mal olmaktan çıkartılmıştır. 

İkinci husus; 9 Eylül 1982 gün ve 27Ö5 sayılı 
Kanunla özel teşebbüse elektrik santralı kurma, yani 
elektrik üretme yetkisi tanınmıştır, yani tekel niteliği 
olmaktan elektrik çıkartılmıştır. 

Üçüncü husus; TEK'in olduğu gibi, Adana Çu
kurova Elektrik A.Ş. Antalya'daki Kepez ve Antalya 
Havalisi Elektrik Santralı T.A.Ş. ile uluslararası kre
di kuruluşları arasında yapılan antlaşmalarda kuru
luşların kârlı çalışması ve kaynak yaratması öngö
rülmüştür, bunlar yüzdelere bağlanmış bulunmakta
dır. 

TEK'in KİK haline dönüştürülmesi, bu arz et
tiğim uluslararası antlaşmaların özüne de uymamak
tadır. Ayrıca, 'özel teşebbüsün bu sektöre yapacağı 
yatırım konusunda cesaret kırıcıdır, bir fren unsuru 
olacaktır. Nihayet diğer ülkelerde tesisler ticarî esas
lara göre işletilmektedir; çok büyük yatırımları ge
rektiren elektrik üreten müesseselerin otofinansman-
la çalışması öncelik almaktadır. 

Esasen belki sakınca olarak ileri sürülebilecek bir 
husus şu olabilir, fiyat tespiti konusu. 

Fiyat tespiti konusunda 33 üncü madde gerek
tiğinde Bakanlar Kuruluna yetki tanımaktadır, eğer 
kamu hizmeti niteliğinde" görülürse ve buna ağırlık 
verilmesi gerekirse, bu husus 33 üncü ma^d- ile her 
zaman çözümlenebilir. 

İşte bütün bu arz etmeye çalıştığım nedenlerle 
Türkiye Elektrik Kurumunun KİK değil, ÎDT ola
rak düşünülmesi ve bu yönde bir değişikliğin yapıl
ması (ki Hükümetten gelen Kanun Hükmündeki Ka
rarnamede de böyledir), Hükümet Teklifinin kabul 
buyurulmasını oylarınıza sunarım ve ayrıca saygılar 
sunarım Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Sayın, Gürtan'ın önergesinin lehinde aleyhinde 

söz isteyen sayın üye var mı?.. Yok. Sayın Komis
yon, buyurunuz efendim. 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım, saygıdeğer 
arkadaşlarım; 

tki gündür süren görüşmelerde ısrarla bir nok
tayı belirtmeye çalışıyorum. Bu nokta üç ayrı alt 
ayrıntı ihtiva etmektedir. 

Birincisi; bu Kararname tarif bazında gerçekten 
bir ihtiyaca cevap vermektedir. 1DT ve KİK ayrı

mı yıllardır kamu mülkiyetli işletmelerin son derece 
büyük kargaşa altında kalmasından dolayı kaybol
muştur. Hangi işletmeler verimli ve kârlı, hangi iş
letmeler sadece verimli ve sosyal faydaya dönük faa
liyetler göstereceklerdir; bu belirlenememiştir ve bu 
işletmeler, hem kendi içlerinde belli sıkıntılara düş
müşler, hem de kamu maliyetine hepinizin bildiği 
çok büyük yükleri getirmeye başlamışlardır. Bu ne
denle bu düzenlemede Devletin bazı işletmelerinin 
piyasa organı gibi çalıştırılması, bazı işletmelerinin 
ise bir kamu kurumu gibi, verimli bir sosyal fayda 
üretecek biçimde düzenlemeleri öngörülmüştür. 

Biz bu düzenlemeyi, bu anlayışı, bu tarifi benim
siyoruz. Ancak, Hükümetten gelen biçimiyle bu cet
vel bu anlayışı yansıtmamaktadır. Yine hükümetten 
gelen biçimiyle fiyat ve tarifeler bu anlayışı ifade 
etmemektedir. Bunu teminen, çok uzun çalışmalarla, 
Hükümetle de mutabık kalınarak, bizzat Sayın Ba
kan ve Maliye teşkilatının değerli üst düzey yöneti
cileriyle günlerdir çalışılarak Kararname yeni bir 
şekle getirilmiştir. Fiyat ve tarifeler değiştirilmiştir. 
(33 üncü madde) Sayın Gürtan çok iyi biliyorlar; 
cetvel değiştirilmiştir ve cetvel değiştirilirken denil
miştir ki, «belli kurumlar mutlaka bu İDT ve KİK 
ayrımında yerlerini bulsunlar.» TEK bunlardan biri
sidir. 

Şayet fiili (Hukukî diyemiyorum, Sayın Gürtan 
ifade ettiler, Çukurova Elektrikten söz ettiler) tekel 
durumunda olan TEK'in fiyatlarını yeni mantığa 
göre piyasaya bırakır, istediğin gibi tespit et dersek 
karşımıza çok büyük bir sıkıntı çıkacaktır. Yani, de
vamlı müdahale etmek zorunda kalacağız. Türkiye 
Elektrik Kurumunun fiyatlarını bu Kurum kendi 
haline düzenlemeye başladığı zaman, arkadaki türev 
işlemler büyük sıkıntılara düşer. Bu, sanıldığı gibi, 
diğer kurumların meselelerine, özel elektrik işletme
lerinin fiyat ve tarifelerine, kârlarına etki etmez. 
Türkiye Elektrik Kurumunun fiyatlarını, yine bu Ku
rum tespit edebilir; fakat gerektiği halde Bakan
lar Kurulu buraya müdahale edebilir. Çukurova 
Elektrik kendisi istediği gibi tespit edebilir... Tam 
tersine daha da çok yararlanır. Eğer Devlet bu ku
ruluşun, TEK'in elektriğini baskı altında tutarsa, 
düşük tutarsa, Çukurova Elektrik daha çok satma 
imkânı bulabilir normal bir mantıkla. 

Bu nedenle, aklıselimine, fikriselimine çok gü
vendiğim 'Sayın Gürtan'm bu önergesine katılmamız 
mümkün değildir. Çok rica ediyorum, bir tek istisna, 
tek istisnası, bu cetvelin ve Kararnamenin mantığını 
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kökünden zedeleyecek mahiyette ve önemdedir. Fiili 
tekel durumunda olan Türkiye Elektrik Kurumu İk
tisadi Devlet Teşekkülü olamaz. Aksi takdirde, An-
talya'daki ORÜS'ün Ambalaj Sandığı Fabrikasına 
benzetiriz bunu, işlemez bu. 

Bu açıdan, arkadaşımın bu önerge üzerinde ıs
rarlı olmamasını (Kararnamenin özünü zedeleyeceği 
cihetle) çok rica ediyorum. Diğer 'konuları talcdire 
bırakıyoruz; çünkü çok önemli değil; fakat bu ka
bul edildiği takdirde, Hükümetle geliştirilen, IDT'leri 
gerçekten ÎDT, KIK'leri gerçekten KİK yapalım 
mantığından en büyük kurumda taviz vermiş oluruz. 
Bu ne o kuruma fayda getirir, ne bu kararnameye 
fayda getirir. 

Komisyonumuz bu konuda gerçekten, yüzeysel 
değil çok derinlemesine ve Hükümetle mutabık ka
larak çalışmalar yapmıştır. Malumaten arz ediyorum. 
Israrımızı bir kere daha değerli oylarınıza mesnet 
olsun diye belirtiyorum. 

Saygılar sunuyorum efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmaklı. 
Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz 

efendim? 
MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SAİM 

KIRGÖZ — Takdire bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Takdire bırakıyorsunuz. 
Sayın üyeler, Sayın Gürtan'ın önergesine Komis

yon «Katılmadığını» beyan etmektedir. Hükümet ise, 
takdire bırakmaktadır. Sayın Gürtan'ın önergesinin 
dikkate alınıp alınmaması 'hususunu oylarınıza sunu
yorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Etme
yenler... önergenin dikkate alınması kabul edilmiştir 
efendim. 

Sayın Uzunoğlu'nun önergesine sıra geldi. Sayın 
Uzunoğlu, bir açıklamanız olacak mı diyemiyorum, 
çünkü bu konuyu soru biçiminde açıkladınız zaten. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım, 
süreyi geçirmiş olduğum için o aşamada ancak soru 
şeklinde kısaca temas edebilmiştim. Eğer müsaade 
buyurursanız biraz daha açarak izahta bulunmak 
istyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, biraz daha açınız. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım, 
göstermiş olduğunuz müsamahaya çok çok teşekkür 
ederim efendim, saygılar sunarım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Görüşmekte bulunduğumuz 60 sayılı Kanun Hük

münde Kararnamenin eki mahiyetinde olan 65 inci 
maddeye bağlı olan listede, İktisadî Devlet Teşeklkü-
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lü niteliğinde bulunan TC. Ziraat Bankasının, Mali
ye Bakanlığına «İlgili Bakanlık» olarak bağlandığı 
görülmektedir. Önergemizle, eskiden olduğu gibi bu 
banka ile ilgili olan bakanlığın Ticaret Bakanlığı 
şeklinde düzenlenmesinin yararlı olacağı arz ve izah 
edilmektedir. Müsaade ederseniz anabaşlıklar halin
de bunun nedenlerini Yüce Kurula arz etmek isti
yorum. 

Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 
Bankacılık ve kredilendirme işleriyle iştigal etmek 

üzere 1863 yılında kurulmuş olan ve son defa 1937 
yılında yürürlüğe giren 3'202 sayılı Kanunla ve de
ğişiklikleriyle bugünkü durumunu almış bulunan TC. 
Ziraat Bankası, şimdiye kadar gerek Osmanlı İmpa
ratorluğu zamanında gerek Cumhuriyet Türkiye' 
sinde 120 yıldan beri hep Ticaret Bakanlığına bağlı 
bir kuruluş olarak görev ifa etmekte bulunmuştur. 
Kuruluş, bugüne kadar kendi özel kanunu ve gördü
ğü görev icabı Ticaret Bakanlığının direktifleri ve 
denetimi altında faaliyetlerini sürdürmüş ve bu uy
gulama içerisinde hiçbir sorun da ortaya çıkmamış
tır. 

Şimdi ise yeni düzenlemeyle iktisadî Devlet Te
şekkülü niteliğinde olan Kuruluş, Ticaret Bakanlı
ğından alınarak Maliye Bakanlığına bağlanmak is
tenmektedir. Benim şahsi kanaatime göre son derece 
yanlış ve hatalı olan bu durumun, aşağıda arz ede
ceğimiz nedenlerle düzetilmesi gerekli görülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ülkemizin iç ve dış piyasa ekonomisini düzen

leyen ve bu amaçla görevler yapan Ticaret Bakanlığı 
ile T.C. Ziraat Bankasının çok sıkı ve yakın ilişkileri 
mevcuttur. Banka, yalnızca zirai kredi dağıtan bir 
kuruluş değil, aynı zamanda ticarî krediler de veren 
ve büyük miktarlarda mevduat kabul eden bir ku
ruluştur. Ziraat Bankası ülkemizde, bankacılık hiz
metleri yönünden ağırlık taşımaktadır. Bu niteliğiyle 
Bankanın işlemleri her şeyden önce Türk Ticaret 
Kanununun 12 nci maddesine göre ticarî işlem nite
liğindedir. 

Bir İktisadi Devlet Teşekkülü olan ve bu haliyle 
millî ekonomimize yararlı olabilmesi için özerk bir 
tarzda karma ekonominin kurallarına ve gereklerine 
uygun olarak yönetilmesi, kârlılık ve verimlilik anla
yışı içinde çalışması ve sermaye birikimine yardım 
etmesi suretiyle daha fazla kaynak yaratmaya matuf 
olan bu faaliyetleri, genel anlamda ticarî işlemleri
nin tümünü oluşturmaktadır. 

Genel hatlarıyla bu hususlar Ticaret Bakanlığı
nın faaliyetleri ve görevleriyle sıkı sıkıya'ilişkili bu-
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lunduğundan, ilgili bakanlığın Ticaret Bakanlığı ol
ması gerekli görülmektedir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
İkinci husus, Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Va

zifelerine Dair 3614 sayılı Kanunun 8 inci madde
sine glöre, Tarım-Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri 
ile Tarım-Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin İşleyiş 
ve kontrolü ile bu Bakanlık görevlendirilmiş bulun
maktadır. Tarım-Satış ve Tarım-Kredi Kooperatif
leri ve Birliklerinin kuruluşları, işleyişleri ve dene
timleri, bu Kooperatiflerin kurulduğu 1934 ve 1936 
yıllarından beri kesintisiz olarak mevzuat gereği Ti
caret Bakanlığına ait olagelmiştir. Bu Kooperatiflerle 
banka, müşterek ve içice çalışmakta ve üretici ürün
lerinin pazarlanmasında büyük rol oynamaktadır. 

Büyük tarımsal kentlerimizin yanısıra en küçük 
kasabamızda bile banka şubesi ile Tarım-Satış ve 
Tarım Kredi Kooperatifini birbirinden ayırmak 
mümkün değildir. Kooperatif ortakları aynı zaman
da Bankanın zirai kredi müşterileridir. Bankanın il
gili bakanlığı değiştiği anda bu işbirliği ve müşterek 
çalşma büyük oranda etkilenecektir. 

Tarım-Satış Kooperatifleri Birliklerinin destekle
me alımları kararnameleri gereği, reeskont kredileriy
le banka aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Koopera
tiflerin ürün mubayaalarında ortaklarından alacak
ları yükümlülük ve rekolteye ilişkin belgeler ve diğer 
usuller Banka ile Bakanlık tarafından müştereken 
tespit edilmektedir. Üretici ortak ürününü iç pazara 
sürerken olduğu gibi, dış pazara sürerken de Ticaret 
Bakanlığı ile sıkı ve düzenli bir ilişki içerisindedir. 

öte yandan Ticaret Bakanlığı destekleme alımları 
dolayısıyla bazı görevleri üstlenirken, bu konuda 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına da çeşitli ka
rarnamelerle birçok görevler verilmektedir. Böylece 
Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri tarafından 
yürütülmekte olan destekleme alımları dolayısıyla 
Banka ile Ticaret Bakanlığı ilişkileri yoğunluk arz 
etmektedir. Ticaret Bakanlığının denetimi ve gözetimi 
altıda bulunan ve Kooperatiflere ve Birliklere Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat Bnkası tarım sektörüne tah
sis ettiği kaynaklarının ve imkânlarının % 60-70'i 
arasında bir miktar ayırmaktadır, bu haliyle destek
leme alımları için bu kooperatiflere ve birliklere açı
lan krediler, bankanın genel kredi hacminin yaklaşık 
olarak % 50'sini oluşturmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının Maliye 
Bakanlığına bağlanması halinde bu kuruluşlarla Ti
caret Bakanlığı arasında destekleme alımları yönün
den kopukluklara ve aksamalara sebebiyet verilmiş 

olacak ve anılan kooperatifler ve birliklerin kredilen-
dirme, stoklama ve dış piyasa zinciri kopmuş olacak; 
iç fiyat istikrarının sağlanması ve ihraç imkânlarıyla 
sanayie istikrarlı hammadde temin edilmesi konusun
da Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen asli görev
ler bu Bakanlık tarafından layıkı veçhile yapılamaz 
hale gelecek ve sözü edilen kuruluşlanların bu yön
den esas maksatları ortadan kalkmış olacaktır. 

Oysa Ticaret Bakanlığının bu kooperatifler ve 
birlikler aracılığı ile destekleme alımlarını Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası kaynaklarından yarar
lanılmak suretiyle Hükümetin destekleme politika
sını aksatmadan ve üreticiyi mağdur etmeden yürü
tebilmesi, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve 
Ticaret Bakanlığının iç içe görev ifa etmesini zorunlu 
kılmaktadır. Bu Bakanlığın destekleme alımları ko
nusunda sağladığı bilgi birikimi ve edindiği tecrübe
ler şüphesiz bu işlemlerin fazla sıkıntıya yol açma
dan yürütülmesine imkân sağlamaktadır. 

Şimdi, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ti
caret Bakanlığının bu ilişkisinin koparılması, bürok
rasi sürecinin daha da uzaması sebebiyle, bu nok
taya işaret etmek istiyorum, özellikle işaret etmek 
istiyorum; bundan bir hafta kadar önce Maliye Ba
kanlığı ile şahsen yapmış olduğum temasta, bir bir
liğin mubayaa eylemiş olduğu ürünlerin bedelinin 
ödenememesi hususundaki temaslarımda, peki bu ak
saklık biraz da dedim, (üst düzeyde bir kişiydi bu) 
Ziraat Bankasının bu iki başlı durumundan mı kay
naklanmaktadır ne dersiniz dedim? Efendim, bir ba
kıma öyledir, evet haklısınız dedi. 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu süreniz doldu bağ
layınız efendim, çünkü süreniz beş dakikadır. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Bitiriyorum Sayın 
Başkan. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Maliye Ba
kanlığına böylelikle bağlanmak isteniyor, böyle bir 
düşüncenin ve uygulamanın her şeyden önce yurt 
gerçekleri ve çıkarlarıyla bağdaşmadığını ve üretici
nin emeğinin karşılığının verilmesi ve üretimin geliş
tirilmesi gayeleri ile çelişeceğini önemle vurgulamak 
istemekteyim. 

Maliye Bakanlığı genelde ülkenin temel malî po
litikasını yönlendirmede yetkilidir ve esasen bu yet
kisini de zaman zaman ya doğrudan doğruya, ya da 
etken bulunduğu para ve kredi kurumu vasıtasıyla 
yapmaktadır bu görevini. Yapılan düzenlemeye de 
tabiatiyle diğer bakanlık ve kuruluşlar gibi, Ticaret 
Bakanlığı ve ona bağlı olarak da Ziraat Bankası uy
mak zorundadır. O halde, alınan kararlara Maliye 
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Bakanlığ kadar, bu bakanlık da uygulamak ve takip 
etmek durumundadır. 

öte yandan bankanın kanuna göre, Krediler Yük
sek Nazım Heyetinin Maliye Bakanı da tabiî üyesi 
bulunmaktadır. Bankanın yıllık çalışma ve plasman 
programının hazırlanmasında, tartışılmasında, kabul 
edilmesinde de Maliye 'Bakanlığı burada esasen söz 
konusudur. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Diğer bir önemli hususta, hazine maliye ilişki

leriyle ilgilidir. Hazinenin 'Merkez Bankasından ala
cağı hazine avansı kanunla sınırlandırılmıştır. Şimdi, 
banka Maliye Bakanlığına bağlandığı takdirde, bu 
kere gelecek iktidarların Ziraat Bankası imkanlarına 
başvurması tehlikesi bence belirmektedir. Geçmişte 
Ziraat Bankası Hazine hesabında mevduat bulun
madığı halde birtakım ödemeleri Maliye Bakanlığı 
yaptırabilmiştir, bunun ekonomik istikrar politikası 
bakımından bir çok sakıncalar doğurduğu da ortada 
görünmüştür. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Netice olarak; para-kredi politikasının Maliye 
Bakanlığı tarafından yürütülmesi noktasından hare
ket edilirse ve ben bunun için Ziraat Bankasını Ma
liye Bakanlığına bağlayalım diyorsa eğer Maliye Ba
kanlığı yetkilileri, o halde diğer bütün bankaları da 
bu nedenle Maliye Bakanlığına bağlamak gerekecektir 
ki, bu tabiatiyle hiç de doğru olmayan bir husus 
olarak ortadadır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Netice olarak, şu hususu önemle belirtmek gere

kir ki, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının Ma
liye Bakanlığına bağlanması hiçbir hukukî ve haklı 
nedene ve para-kredi politikasının yürütülmesi ge
reklerine dayanmamaktadır. 

Bu itibarla, anılan Bankanın eskiden olduğu gibi, 
Ticaret Bakanlığına bağlı bir İktisadî Devlet Teşek
külü olarak görev ifa etmesinde, ilave bürokratik 
engeller yaratılmaması ve özellikle destekleme alım
larının aksamadan ve üreticinin sızlanmasına mahal 
bırakılmadan yürütülmesi açısından zorunluluk bu
lunmaktadır. Yüce Meclise durumu arz eder, hepi
nize derin saygılar sunarım. 

BAŞKANS — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 
Sayın Bayer aleyhte, Sayın Hamitoğulları lehte. 

Siz lehte mi Sayın Hamitoğulları? 
BEŞ/İR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 

aleyhte konuşsunlar bizi ikna ederlerse belki vaz ge
çeriz efendim. 
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BAŞKAN — Siz de lehte konuşunda belki ikna 
olurlarsa onlar vazgeçer. 

Sayın Bayer önce söz istedikleri için aieyhte, bu
yurun. 

MUHSİN ZEKÂI BAYER — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 

Hakikaten Ticaret Bakanlığında uzun devreler 
görev yapmış kıymetli arkadaşımın konuşmasından 
sonra aleyhte konuşmanın zorluğunu biliyorum, be
nim mesleğim ormancı, iktisatçı da değil, ticaretçi 
de değil. 

Ancak, Türkiye'de bankacılık sektörünü tetkik et
tiğimiz zaman, bankacılıkta sektör bankacılığının da 
bu KÎT Kararnamesiyle ortaya çıkmadığını görüyo
ruz. Sektör bankacılığı çıkmadığına göre, Türkiye'de 
Devlet bankaları Devlet Hazinesiyle ilişkili banka
lardır ve Sayın Kardeşimin belirttiği gibi, bu Ban
ka da mevduat bankası ve bankacılık konusundaki 
bütün çalışmalarını yapmaktadır ve yine kendileri 
belirttiler tarım sektörüne dayalı hizmetler üretiyor 
dediler ve kredi hacminin % 60-70'ini de tarım sek
törüne veriyor. O halde, bu Bankanın esas bağlantılı 
olması lazım gelen yer Tarım ve Orman Bakanlığı
dır; çünkü yine arkadaşımız belirttiler bu Bankanın 
ana fonksiyonu tarımda üretim ve pazarlama hiz
metlerinde devletin katkısını yaratmaktır. Ne ile ya
ratıyor? Tarım Kredi Satış Kooperatifleriyle. 

Tarım Kredi Satış Kooperatifleri, Bankanın dı
şında müstakil kuruluşlardır, özel kanunla kurulmuş 
oldukları da belirtiliyor. Nasıl yapıyor? Hükümetin 
kararlan gereğince destekleme alımlarıyla. Kimden 
finansman yapıyor? Ziraat Bankasından. Bir finans
man kaynağını Devlet Bankası olarak Maliye Ba
kanlığına mı bağlamak lazım, yoksa Ticaret Bakan
lığına mı? Bankacılıkta eğer sektör bankacılığını ka
bul etmiş olsaydık o zaman Ticaret Bakanlığına bağ
lı olan hangi bankalar, Tarım Bakanlığına bağlı han
gi bankalar, Maliye Bakanlığına bağlı hangi ban
kalar diye düşünebilirdik. Halbuki, yine arkadaşımız 
belirtiyor tamamen Türk bankacılığının içinde esas 
hizmetinin bir mevduat bankası, bir finansman ban
kası olduğunu söylüyor. Sektör bankacılığı olmadığı
na göre, Türkiye Cumhuriyetinde bugünkü kurulu 
düzende Devletin bir Devlet bankası hüviyetinde olan 
ve Devletle direkt hizmetleri bulunan, Devletin büt
çesinin bir nevi dış harcamalarını yapan bir ban
kanın Maliye Bakanlığında kalması daha yerindedir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
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Sayın Hamitoğulları herhalde ikna olmadınız ki 
söz istiyorsunuz, buyurun. 

BEŞÎR HAMİTOÖULLARI — Lehinde konuş
mam için ek bir neden oldu Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir neden yetişir efendim, buyu
run. 

BEŞÎR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 
çok değerli arkadaşlarım; 

Yüksek izninizle dikkatinizi bu önergeye çekmek 
görevini duyarak bu konuya layık olduğu ilgiyi gös
tereceğinizden emin olarak sözlerime başlıyorum. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
100 yılı aşkın bir süreden beri Ticaret Bakanlığı

na bağlı olan Ziraat Bankası ve Tasanda yer alan 
bağlı ortaklıklar ki, bunlar hiç zikredilmedi. Yüce 
bilginize sunmakta yarar görüyorum. Anadolu Ban
kası, Güventürk Anonim Sigorta Şirketi, istanbul 
Emniyet Sandığı, Yurt Ürünleri Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi de böylelikle Maliye Bakanlığına bağ
lanacak. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Daha önce vaki sorulara verdiği cevapta Maliye 

Bakanlığımızın değerli mümessili, bu köklü değişik-
(ligin, Türk ekonomisini büyük ölçüde etkileyebilecek 
bu köklü değişikliği haklı kılabilecek bir küçük ne
den bile ileri süremedi, tleri sürdüğü neden, Maliye 
politikasının izlediği para ve kredi politikasının den
gelenmesinde Ziraat Bankasına başvurmak mecburi
yetinde olduğunu gösterdi ki, sadece bu neden, bugün 
Maliye Bakanlığının ne denli bir zaaf içinde olduğu
nu göstermektedir. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'de Maliyenin para ve kredi politikasını 

denetim altına alabilmesi ve iktisadî kalkınmayı bes
leyecek bir yaklaşım içerisine alabilmesi için demek 
oluyor ki, Ziraat Bankası gibi bir bankaya muhtaç 
hale gelmiştir. Bunu yüce dikkatlerinize arz etmeyi 
görev biliyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Maliyenin para ve kredi politikasını düzenlemesi 

için yarın tş Bankasına da ihtiyacı olabilir; dikkati
nizi çekmek isterim. Maliyenin buna ihtiyacı yoktur. 
Maliyemiz güç şeyi Türkiye'nin ihtiyaçlarına ve ikti
sadî kaynaklarına uygun bir şekilde hazırlaması ve 
yürütmesi yeterlidir. Merkez Bankasını ve Hazineyi 
uygun bir biçimde kullanması yeterlidir. Piyasaya 
devletin yaptığı dolaylı ve doğrudan müdahaleleri iyi 
düzenlemesi yeterlidir. KİT'lerin iyi düzenlenmesi ye
terlidir. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Büyük bir tehlike vardır. Ziraat Bankasını Mali

ye Bakanlığının işlevleriyle bir arada ben iktisatçı ola
rak düşünemiyorum; sebebi çok açık. Maliye Bakan
lığı yapısı itibariyle gelenekleri itibariyle gelir topla
yan ve harcayan bir bakanlık olması nedeniyle statik 
bir bakanlıktır maalesef. Oysa, Ziraat Bankası gibi 
(Değerli arkadaşım Uzunoğlu gayet güzel belirtti) 
büyük ölçüde ticaret kredisi vermektedir, yani çok 
dinamik bir sektöre hitap etmektedir. Tarımsal ke
simi finanse etmek üzere kurulmuş bir bankadır. Ya
ni, sürekli bir değişim ve girişim içinde olan kırsal 
kesime el atmak durumundadır. Bugünkü durumu
nu da daha geliştirmeye mecburdur. Ziraat Bankası
nın yüklenmesi gerekli olan işlevler ve bugün yürüt
tüğü işlevler dinamik bir karaktere sahiptir. Sadece 
bu nedenle, hantal bir hale gelmiş olan Maliye Ba
kanlığının işlevi içine giremeyecek. Yani, Maliye Ba
kanlığı kendi yapısı içerisinde Ziraat Bankasını, bu
gün zaten çok mükemmel olmayan yönetimine rağ
men, çok daha gerilerde kalabilecek, geriletebilecek 
tehlikeleri getirebilecektir. 

Bir başka önemli tehlikeye arkadaşım parmak bas
tı. Yarın değişik iktidarların bildiğiniz uygulamaları 
ki, mazide görülmüştür. Eski Ticaret Bakanımız Sayın 
Fenni Bey demin konuşurken belirttiler. Maliyeye 
veznedarlık yapmadığı durumlarda bile, Ziraat Ban
kasına el atılmıştır. Yarın ister misiniz vatandaşların 
mevduatından toplanan para Maliyenin yetersiz po
litikası nedeniyle memurlarına maaş ödeyemez du
ruma geldiği zamanlarda bu mevduat o yönde kul
lanılsın ve diğer sömürülere de açıktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu öneri son derece isabetsizdir ve Türkiye eko

nomisine genelde hiçbir katkı getirmediği gibi, bü
yük zararlar verebilecek niteliktedir. Bankaya büyük 
ölçüde zararlar verebilir. Bugünkü yapısı ile Banka 
çok başarılı değildir; ama Ticaret Bakanlığında bağlı 
kalması halinde daha da geliştirilebilecek yanları Ma
liyeye bağlandığı takdirde daha da düzeltilmez hale 
gelebilir. 

Bu nedenle, bu öneride ne Banka bakımından, ne 
Maliye Bakanlığı bakımından hiçbir yarar ve isabet 
yoktur. Türkiye ekonomisine, Türkiye'nin gelişmesi
ne ve Maliye para politikasının... 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, önerge değil 
Tasarı için konuşuyorsunuz herhalde? 

BEŞÎR HAMİTOĞULLARI — Önergenin le
hinde konuşuyorum. 
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BAŞKAN — önergenin lehinde konuşuyorsunuz I 
şu anda. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Evet, önerge le
hinde konuşuyorum. Bu nedenle önerge son derece I 
yerindedir. Değerli arkadaşım Uzunoğlu çok değerli I 
bir hizmet yapmıştır. Bu önergenin kabulü inanıyo- I 
rum ki, ülke ekonomisine daha büyük yararlar ge- I 
tirecektir; bağlı olduğu kuruluşlarla beraber bunun I 
Maliyeye bağlanması ülke ekonomisinin lehine değil- I 
dir. 

Yüce takdirlerinize saygılarımla arz ederim. i 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul- I 

lan. I 
Buyurun Sayın Komisyon. I 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım, eğer izin ve- I 
rirseniz bu ciddî konuşmaların üzerine Hükümet ken
di argümanlarını sunsun; çünkü, birinci derecede mu- I 
hatabı odur. Biz daha sonra Komisyon olarak görü- I 
şümüzü ifade edelim, eğer lütfederseniz. I 

BAŞKAN — Tabiî önerge için zaten, önerge üze- I 
rinde gerek Hükümetten, gerek Komisyondan görüş I 
alıyoruz. I 

önerge üzerindeki görüşünü belirtmek üzere Sa- I 
yın Hükümet Temsilcimiz buyursunlar efendim. I 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SAİM 
KIRGÖZ — Sayın Başkan, bu önerge ile Ziraat I 
Bankasının Hükümet Tasarısında olduğu gibi, Ma- I 
liye Bakanlığında kalmayıp Ticaret Bakanlığına bağ- I 
lanması, daha doğrusu ilgili bakanlık olarak Ticaret I 
Bakanlığının gösterilmesi istenmektedir. Burada ilgili I 
bakanlığın fonksiyonuna bakmak lazım. Yani, ilgili I 
bakanlığa bağlı olunca, bir bakanlığa bağlı olunca, o 
iktisadî Devlet Teşekkülüne bakanlık el koyuyor de- I 
mek değildir, sadece gözetim yetkisi vardır. Yüksek I 
tasviplerinizle kabul edilen 40 inci maddeyi bir kere I 
daha okursak, «ilgili bakanlık, teşekkül, müessese ve I 
bağlı ortaklık faaliyetlerinin kanun, tüzük ve yö- I 
netmelik hükümlerine uygun olarak yürütülmesini gö- I 
zetmekle görevlidir.» Bu demek değildir ki, Maliye I 
Bakanlığı kendi ihtiyaçları için veyahutta kendi gö- I 
revleri için bu Bakanlığı keyfî bir şekilde idare ede- I 
cek anlamı çıkmamalıdır. Sayın Hamitoğulları, bu an- I 
lama gelecek söz sarfettikleri için bunu ifade etmek I 
durumunda kaldım özür dilerim. I 

Bu ilgili bakanlık başka ne yapacaktır?.. Bu gö- I 
zetim yetkisinin yanında, gerektiği takdirde teşekkül- t 
lerin faaliyet ve hesaplarını denetleyecektir veya ge- I 
rekiyorsa, eğer suçlular varsa, tahkikat yapacaktır. | 
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Bu bakımdan, esasında bir İktisadî Devlet Teşek
külünün şu veya bu bakanlığa bağlı olması onun ida
resini ele almak değildir. Konuya bu yönden yaklaş
mak lazımdır. 

Maliye Bakanlığının böyle bir, Ziraat Bankasının 
fonlarına elkoymak gibi bir amacı da olmadığını ifa
de etmeye bilmem gerek var mı? Ziraat Bankasında 
halen Maliye Bakanlığının tek hesabı işlemektedir ve 
burada kamu fonları, yanlış hatırlamıyorsam 30 mil
yar civarında bir kamu fonu birikmiş durumdadır. 
Yani, tek hesap Maliye Bakanlığı lehine işlemekte
dir, bu uzun zamandan beri de böyledir. 

Bu bakımdan, esasında gerçekten, aleyhinde ko-
nuşan-sayın üyenin belirttiği gibi, Ziraat Bankası bir 
finansman müessesesidir. Bu finansmanını yapabil
mek için ya kendi topladığı mevduatla, topladığı 
kaynakları kullanacaktır veyahutta kamu kaynakları
nı kullanacaktır. Bu tarım satış kooperatiflerinin da
ha çok desteklemede kanundan gelen finansmanında 
kullandığı kaynaklar kamu fonlarıdır. Bu bakımdan, 
kamu fonlarının idaresi de Maliye Bakanlığına veril
miş bir görevdir. Bu yönden bir ilişki kurularak Ma
liye Bakanlığına bağlanmıştır. Daha önceki konuş
mamda da arz ettiğim gerekçelerle önergeye katıla
mıyoruz. 

Arz ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Çakmaklı. 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım; 

Kamu mülkiyetli bankaların Kararnamedeki duru
mu konusunda Komisyonumuz bizzat banka genel 
müdürlerini çağırarak görüşlerine başvurmuştur ve 
sadece Hükümetin bu konudaki arzularına, istekle
rine değil, Türk malî sektörünün ne biçimde dü
zenlenmesi gerektiği, Kararname içinde ne biçimde 
yer alması gerektiği konusu bütün ayrıntılarıyla tar
tışılmıştır. 

Bu bütünlük içinde Hazine - Ziraat Bankası iliş
kisi şu görüntüyü vermektedir : Zannedildiği ve ifa
de edildiği gibi Maliye Ziraat Bankasına değil, Zi
raat Bankası Maliye Hazinesine muhtaç durumda
dır. Bugün Hazine tek hesabı diye bilinen ve Ziraat 
Bankasını Hazinenin ajanı haline getiren bankacılık 
işlemi bu Bankanın can damarıdır. Şayet bu meka
nizma işlemezse, ya da herhangi bir bankaya verilir
se bu, o banka ister istemez, zorunlu olarak büyür. 
Çünkü, büyük ölçüde kamu maliyesi giriş ve çıkış
larını bu yolla o banka yapacaktır. Dolayısıyla, Zi« 
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raat Bankasını Ziraat Bankası yapan, Devletin kendi 
nakit akışlarını bu bankaya görev olarak vermesidir. 

Şimdi hal böyle olunca, Ziraat Bankası, Merkez 
Bankası fonksiyonlarına benzer fonksiyonları yap
masının yanı sıra, Türkiye'nin her tarafında Devle
tin kasadarlığını yapan Hazinenin ajanı durumunda
dır; dolayısıyla Maliyeyle çok sıkı ilişkisi vardır. 

Gelelim bankacılık fonksiyonlarına. Bu Banka, 
bu nakit akışına vaziyet etme olayının ötesinde, plas
manlarının '% 15 kadarını ticarî kredilere, geri kala
nını, % 80'e yakın bir kısmını da tarımsal kredilere 
tahsis etmiştir. Ancak, meseleye eğer böyle bakılır
sa, Bankanın Ticaret Bakanlığına değil, belki Tarım 
ve Orman Bakanlığına da bağlanması gerekir, ma
demki tarımsal kredi konusu var. Yani, tartışma böy
le de geliştirilebilir. Aidiyet hangi fonksiyona göre 
belirlenecektir?.. Türk malî sektörünün kamu kesi
mindeki kısmı, kamu mülkiyetli bankaların durumu 
ne olacaktır konusu, açıkça söylemek lazımdır ki, bir 
dağınıklık içindedir. Bu dağınıklığı peyderpey topla
mak gerekmektedir. 

Sayın Uzunoğlu hatırlayacaklar, Ziraat Bankası 
nın bu durumu da Komisyonumuzda görüşülmüş, ko
nuşulmuş, bizzat Bankanın başındaki Genel Müdür
den de görüş alınarak bir şekle bağlanmıştır; kısaca 
uzun uzun etüt edilmiştir. Türk malî sektörünün der
lenip toplanması açısından Ziraat Bankasının Karar
namedeki ele alınış biçimi uygundur. Dolayısıyla Ko
misyonumuzun önergeye katılması mümkün değildir. 

Arz ederiz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çakmaklı. 
Sayın üyeler; Sayın Uzunoğlu'nun önergesine Ko

misyon ve Hükümet katılmadığını beyan etmektedir. 
önergenin dikkate alınıp, alınmaması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... önergenin dikkate alınması 
kabul edilmiştir. 

önergeler okunduğu esnada Sayın Bilge ve Sayın 
Sabuncu'nun birer önergesi daha geldi, bunları da 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarıya bağlı listede Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığının bağlı teşekkül olan Etibank içindeki mü
esseselerin 12 nci sırasında (Sayfa 69) yazılı «Seydişe
hir Alüminyum Tesisleri Müessesesi» ibaresindeki 
«tesisleri» sözcüğü yerine «işletme» sözcüğünün ko
nulmasını arz ve teklif ederim. 

Necip BİLGE 

Yüksek Başkanlığa 
iktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Ku

ruluşları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 
iktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuru
luşları Hakkında 11.4.1983 tarihli ve 60 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnameye bağlı listede ilgili Ba
kanlık olarak Tarım ve Orman Bakanlığı bölümünde 
yer alan bir Kamu İktisadî Kuruluşu olarak Tarım 
işletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Devlet Üretme 
Çiftlikleri Müessesesi altına ikinci müessese olarak 
Haralar ve ' İnekhaneler Müessesesinin ilavesini say
gılarımla arz ve teklif ederim. 

Hilmi SABUNCU 

BAŞKAN — Sayın Bilge; sizinki daha çok bir 
düzeltmeyle ilgili. 

NECİP BİLGE — Kanundaki tanımlarla da ilgili. 
BAŞKAN — Bir açıklamanız olacak mı efen

dim? 
NECİP BİLGE — Açıklamam şu efendim : Ta

sarının 2 nci maddesinde müessese ve işletme tanım
lanmıştır. Halbuki, tesisle ilgili herhangi bir tanım
lama yoktur. Bu itibarla, orada «işletme» yerine «te
sis» kelimesi konulduğu zaman bunun ne olduğu an-
laşılamayacak; yani bir kavram kargaşası meydana 
gelecektir. 

Bunun yanında, «tesis müessesesi» de dil kural
larına aykırıdır. Orası bir işletmedir, işletme olması 
dolayısıyla da oradaki «tesis» kelimesinin «işletme» 
veya «işletmeleri» şeklinde düzeltilmesinin uygun ola
cağı kanısındayım. 

BAŞKAN — Sayın Bilge; teşekkür ederim de, 
yalnız burada siz bir «Seydişehir Alüminyum Te
sisleri Müessesesi» ibaresindeki «tesisleri» sözcüğü ye
rine diyorsunuz. Halbuki, burada hepsi zaten, «işlet
mesi», «müessesesi» diye geçiyor. 

NECİP BİLGE — Efendim, burada .Alüminyum
da «işletme» yok, kelime olarak «işletme» söylenme
miş, «tesis müessesesi» deniyor. Daha sonraki başka 
yerlerde hep «işletme müessesesi» denildiği halde, ora
da «tesis müessesesi» denmiş. 

BAŞKAN — Evet, haklısınız. Bu doğrudan doğ
ruya bir düzeltmeyle ilgili oluyor. 

Buyurun Sayın Komisyon. 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım; Etibank'a 
bağlı müesseselerin çoğunda «işletmesi müessesesi» di
ye geçiyor; ama çevirin başka sayfayı, sadece «Ak
deniz Müessesesi», «Balıkesir Müessesesi» gibi isim
ler de vardır. Ayrıca, başka "bir sektörde de «Diyar-
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bakır Pamuklu Sanayi Müessesesi» diye de geçmek
tedir. 'ille de «müessese» ile «işletme» kelimesinin yan 
yana bulunması gerekmemektedir. Alüminyum Tesis
leri alışılmış bir isimdir, herkes bunu böyle biliyor, 
«Seydişehir Alüminyum Tesisleri» diye geçmektedir. 
Yani, işletmeyle müessesenin birbirini takip etmesi 
Kararnamenin genel karakteri değildir. O bakımdan 
Sayın Bilge eğer ısrar buyurmazlarsa, «Alüminyum 
Tesisleri Müessesesi» olarak kalmasında biz fayda gö
rürüz; çünkü bir kural değil. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan; «Sanayi Te
sisleri» denirse olur. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, Hükü
metten de soralım da. 

Bu değişiklik teklifine Hükümet katılıyor mu? 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SAIM 
KIRGÖZ — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Şimdi buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan; bu bir sanayi 

müessesesidir, «işletmeleri Sanayi Müessesesi» de de
nilebilir. 

BAŞKAN — Efendim, katılmadıklarına göre oy
layacağız. «Böyle tanımlanmıştır, böyle olursa da doğ
rudur» diyorlar ve katılmıyorlar, yapacak bir şeyimiz 
yok. 

NECİP BİLGE — Ziraat Bankasını da değiştiri
yorlardı. 

BAŞKAN — O başka konu, o bir bahsidiğer 
efendim. 

Sayın üyeler; Sayın Bilge'nin önergesine Komis
yon ve Hükümet katılmıyor, önergenin dikkate alın
masını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul edil
memiştir. 

Sayın Sabuncu; önergenizle ilgili olarak buyurun 
efendim. 

HİLMİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üye
ler; 

Üç günden beri huzurunuzu işgal eden Kanun 
Hükmünde Kararnamede bağlı listede yapılmasını dü
şündüğüm bu hususu kısaca, yorgun zihinleri daha 
fazla meşgul etmemek açısından arz etmek istiyorum. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü ve 
Haralar ve Inekhaneler Tarım İşletmesi, aynı ka
rakterde veya çok benzer nitelikte olan ve amaçların
da birbirine uygun nitelik taşıyan iki kuruluştur. 

Hükümetten gelen; (Elinizdeki metnin 71 inci say
fasında) Tarım ve Orman Bakanlığı, Kamu iktisadî 
Kuruluşu, Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğü mües-
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seselerinden birisi Devlet Üretme Çiftlikleri Müesse
sesi; diğeri, Haralar ve Inekhaneler Müessesesi ol
duğu halde, Komisyon herhangi bir açıklayıcı not 
koymadan bunu değiştirdiğini ifade etmiştir. 

Hayvancılığı geliştirmek bakımından ve benzer 
nitelikte iktisadî esaslara göre çalışması gerekli olan 
iki müessese olması bakımından, Hükümet Tasarı
sına dönüşün uygun olacağı '(Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin orijinal metnine dönüşün uygun olacağı) 
kanısı ile önergemi arz etmiş bulunmaktayım. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye var mı?.. 
Sayın Akkılıç aleyhinde, Sayın Gürel de lehinde 

söz istemişlerdir. 

Sayın Akkılıç, önergenin aleyhinde buyurun. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, muhte

rem arkadaşlarım; 
Sayın Sabuncu arkadaşımız, kendi görüşü açısın

dan haklı olarak (Çünkü kendileri bankacıdır, takdir 
ediyorum) bir önerge vermişlerdir. Diyorlar ki, Dev
let Üretme Çiftlikleriyle, Inekhaneler ve Haraları da 
aynı potaya, aynı kategoriye sokalım... 

Muhterem arkadaşlar; durum öyle değildir. Ben, 
durumu size arz etmeye çalışacağım. 

Inekhaneler ve haralar, 3203 sayılı Kanunun ilgi
li maddeleri gereğince memleket hayvancılığını ıslah 
etmek üzere kurulmuş araştırma müesseseleridir; öbü
rü; Devlet Üretme Çiftlikleridir. Aralarında büyük 
farklar vardır. 

Hatırlarsınız, buraya KİT'lerle 'ilgili bir kanun 
tasarısı getirilmiş. Maliye 'Bakanlığı tarafından. Ora
da bir deyim vardı, der ki; «KİT'ler verimlilik ve kâr
lılık içerisinde çalışmak mecburiyetindedir.» O za
man ben, verimliliğe evet demiştim; ama kârlılığa 
hayır. Çünkü, bunlar memleketin çeşitli alanlarında 
sosyal hizmet görecek, memleket ekonomisine yardım 
edecek; ama araştırma yoluyla yardım edecek mü
esseselerdir. O bakımdan, buralarda kârlılık güdüle-
rnez diye karşı çıkmıştım. Aynı şey burada da va
rittir. Şöyle : 

Ekonomist gözü ile bakarsak, bir araştırma mü
essesesinde bir boğa 1 milyon liraya mal olabilir; ama 
bu boğanın et değeri (Eğer siz bunu kasaba götürür
seniz) 200 bin, 300 bin liradır. Ekonomist burada 
6-7 yüzbin lira bir açık görür; fakat bu çok yüksek 
vasıflı, kaliteli boğanın hayatı boyunca sunî tohum
lama yoluyla memleket sathında yapacağımız tohum-
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lamalardan 20 bin tane yüksek vasıflı buzağı elde edi
lebilir. Bu buzağıların her birinden katma değer ola
rak 20-30 bin lira daha fazla kâr etmiş olur memle
ket. Böylece hesap edersek, 600-700 milyon lirayı bu
lur; bu bir. 

İkincisi; bu buzağılar (Yüksek vasıflı, yüksek süt 
verimli bu buzağılar) inek olduktan sonra altı ilâ 
yedi yıl müddetle süt verirler ve sütlerinden her inek 
en azından 400-500 bin lira hayatı boyunca memle
kete katma değer sağlar, yüksek gelir sağlar. Böyle
ce bir hesap ettiğimiz zaman, bu 1 milyon liraya mal 
olan boğanın memlekete yararı 6 milyar lirayı bulur. 
Yani demektir ki, tam altıbin katı (Maliyetinin altı-
bin katı) memleket sathında fazla değer, ekonomik 
değer yaratır. 

Şimdi bir soru sormak istiyorum : Hiç Millî Eği
tim Bakanlığına bağlı müesseselerde kârlılık diye bir 
şey düşünüyor muyuz?(.. Mümkün değildir; çünkü 
millî eğitim memleketin eğitimine hizmet ediyor. Sağ
lık müesseselerinde kârlılık diye bir şey düşünebili
yor muyuz?... Mümkün değil; çünkü memleketin 
sağlığına hizmet ediyor. Aynı şekilde, halkımızın den
geli beslenmesi için et, süt ve benzeri yumurta üreti
mini artıracak ve büyük ölçüde araştırmalarla ken
di maliyetiyle kıyas edilemeyecek ölçüde memleket 
sathında altıbin katı kadar, her alanda olduğu gibi 
katma değer yaratacağından, bu müesseselerin yine 
»(Araştırma müesseseleri oldukları için) eski halinde 
bırakılması ve KÎT haline döndürülmemesi gerek
mektedir. 

Bütün arkadaşlarıma saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Sayın Gürel, buyurun. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başkanım, 

değerli arkadaşlarım; 
Bu Tasarının, Kanun Kuvvetinde Kararnamenin 

eksik taraflarından birisi yeterli gerekçeye sahip ol
mayışıdır. Bu sebeple gereksiz yere biz de buralarda 
konunun müzakeresini açmaya çalışıyoruz. 

Şimdi, Türkiyenin ana' problemlerinden bir ta
nesi, aynı hedefe çok değişik. kollardan gidişimizdir. 
Türkiye'de kaynak sıkıntısı çekilmektedir. Türkiye'de 
çekilen bu kaynak sıkıntısı, en büyük handikapları
mızdan birisidir. Hedefimiz; Türk çiftçisi. Türk çift
çisine iki koldan gidiyoruz. Devlet Üretme Çiftlikle
rine bakıyoruz, Devlet Üretme Çiftliklerinin progra
mı ne İse, haraların, inekhanelerin programı da aynı 
şey; Türk çiftçisine, Türk ziraatçısına fidan sağlamak, 
Türk çiftçisine tohum sağlamak, Türk çiftçisine da

mızlık sağlamak, Türk çiftçisine yavru sağlamak... 
'Bunları iki koldan yapıyoruz; fakat alt kademede 

iki koldan giden bu yardım, üst seviyede birbirlerin
den ayrılıyor. Şimdi, arkadaşımız önergesiyle diyor 
ki, bunu tek elden yapalıim; fakat hizmetler yine ay
rı ayrı yürüsün, tepede birleştirdim; ama tepede 
birleştirdiğimiz zaman da planda ve programda bera
berliği sağlayabilelim. Hedef bu. 

Kârlılık söz konusu değildir. Zaten KİT'de yer 
almıştır. Şu halde, kâr ile ilgili değiliz; ama burada 
ziraatçi ile veterinerin yan yana çalışması söz konu
sudur. Birisinin bir başka yöne çekmesi veya ikisinin 
aynı anda müdahale etmesi lazımgelen herhangi bir 
tehlike anında, afet anında veya hava şartlarına bağ
lı olarak gelişen durumlarda, her ikisine birden mü
dahaleyi sağlayabilmek bakımından, tek bir ünitede 
birleştirilmesi, yukarıda bir ünitede birleştirilmesi; 
ama aşağıda fonksiyonlarını ifalarına yardımcı ola
bilmesi sağlanmak istenmiştir. 

Böyle olunca; bir bölgeye yapılacak olan gerek 
tarım gayeli hizmetlerde, gerekse hayvana yönelik 
hizmetlerde beraberlik sağlanmış olabilecektir. Dev
let bütçesinden yük kaldırılacaktır ve tasarruf sağ
landığı için de hem verimlilik, hem de kalite daha 
yüksek seviyede elde edilmiş olabilecektir. Zaten, bun
ların fiyatlarını ve diğer çalışma programlarını Ta
rım ve Orman (Bakanlığı doğrudan doğruya tayin et
mekte olduğuna göre; ikiye bölünme, araştırmayı par
çalama gibi hususlar söz konusu değildir. Aynı hiz
mete matuf anahizmetin bir noktadan idare edilme
sinden başka bir şey değildir. 

Arz ederim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürel. 
Sayın Komisyon?. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU (SÖZCÜSÜ CE

MİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım; lehte, aleyh
te konuşmalar yapıldı, konu aydınlandı. Biz önerge
ye katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet, katılıyor musunuz?. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ SAİM 

KIRGÖZ — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Sabuncu'nun 

önergesine Komisyon ve Hükümet katılmadığını be
yan etmektedir. 

Önergenin dikkate alınması hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
önergenin dikkate ailınması kabul edilmemiştir efen
dim. 
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(Sayın üyeler; 65'inci maddeyi dikkate alınan öner
gelerle birlikte Komisyona gönderiyorum efendim. 

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum efendim. 
İKİNCİ BÖjLÜM 
Geçici Hükümler 

Teşekküllerin sermayeleri 
GEÇİCİ MADDE 1. — 
1. Teşekküllerin ve Kamu İktisadî Kuruluşları

nın sermayeleri, bu Kanunun yürürlüğe girmesini iz
leyen dört ay içinde Bakanlar Kurulunca belirlenir. 

2. Ancak, birinci fıkra gereğince işlem yapılın
caya kadar 440 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine gö
re Bakanlar Kurulunca tespit edilen veya kuruluş ka
nunlarında belirtilen sermaye tutarları esas alınır. 

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

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diye
ceği?... Ydk. 

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum. 
Kapsam dışında kalan kuruluşların yönetimi 
GEÇİCİ MADDE 2. — 3460 ve 23 sayılı Kanun

lara tabi olanlar ile bu Kanun kapsamı dışında kalan 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve Kurumları, kuruluş ve 
işleyişlerini düzenleyecek kanunlar yürürlüğe girince
ye kadar, kendi kanunlarına göre yönetilirler. 

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

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

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum. 
İştirak paylarının devir veya tasfiyesi 
GEÇİCİ MADDE 3. — 
1. Teşekküllerin, Kamu İktisadî Kuruluşlarının ve 

bağlı ortaklıkların faaliyet alanları dışında kalan ve 
normal piyasa koşulları içinde elden çıkarılmaları 
mümkün olan mevcut İştirak paylarının devir veya 
tasfiyesi, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 
üç yıl içinde bitirilir. Ancak, tekelcilik amacını önle
meye yönelik olanlar ile stratejik mal ve hizmet üre
tenler Koordinasyon Kurulu kararı ile bu uygulama 
dışında bırakılabilir. 

2. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut 
iştiraklerden teşekkülün veya Kamu İktisadî Kuruluş

larının faaliyet alanı içinde kalanlardan, i$tirak pay
ları '% 26'nın altında olup da devamında kamu ya
rarı veya ekonomik yarar bulunanlar, Koordinasyon 
Kurulunun kararıyla muhafaza edilir. 

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

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Geçici 4 üncü maddeyi okutuyorum. 
İştirak paylarının toplanması 

GEÇİCİ MADDE 4. — 
1. Hazinenin veya çeşitli kamu kuruluş ve ku

rumlarının mevcut iştiraklerdeki hisseleri, iştirakin 
faaliyet alanına en yakın teşekküllere veya Kamu İkti
sadî Kuruluşlarına veya bağlı ortaklıklara devredilir. 
Devir işlemleri bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi 
izleyen altı ay içinde tamamlanır. 

2. Birinci fıkra gereğince yapılacak devir işlem
lerini gerçekleştirebilmek amacıyla teşekküllerin veya 
Kamu İktisadî Kuruluşlarının sermayelerini yeterin
ce artırmaya, gerekli takas ve mahsup işlemlerM yap
maya, bu işlemlerin sonucuna göre cari yıl bütçesine 
gelir kaydetmeye, mevcut ya da yeniden açılacak ter
tiplere ödenek koymaya ve gider kaydetmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

3. Bu madde gereğince yapılacak iştirak payları
nın devrinde nominal değerler esas alınır. 

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

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

Etmeyenler... Geçici 4 üncü madde kabul edilmiştir. 
Geçici 5 inci maddeyi okutuyorum. 
Limited şirket statüsündeki ortaklıklar 
GEÇİCİ MADDE 5. — 
1. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte serma

yelerinin '% 51 inden fazlası Devlet veya teşekkül
lere ait bulunan limited şirketlerin, bağlı ortaklık 
olarak faaliyetlerinin devamına veya tasfiyesine Koor
dinasyon Kurulunca karar verilir. 

2. Birinci fıkra gereğince faaliyetlerinin devamı
na karar verilen Limited Şirketler, Bakanlar Kurulu 
kararıyla Anonim Şirket statüsüne dönüştürülür ve 
bağlı olduğu teşekkül belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 
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Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?... Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Geçici 6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Geçiş dönemine ilişkin hükümler 
GEÇİCİ MADDE 6. — 
1. Teşekküller, Kamu İktisadî Kuruluşları, mü

esseseler ve bağlı ortaklıkların organları, teşekkül, 
kamu iktisadî kuruluşları, müesseseler ve bağlı ortak
lıkların bu Kanuna uygun hukuken oluşmalarını takip 
eden bir ay içinde yeniden teşkil edilir. 

2. Teşekküllerin, Kamu İktisadî Kuruluşlarının 
kuruluşlarına ilişkin Kanun Hükmünde Kararname
leri, müesseselerin kuruluşuna ilişkin yönetim kurulu 
kararları, bağlı ortaklıkların ana sözleşmeleri bu Ka
nunda belirlenen esaslara göre en geç dört ay içinde 
hazırlanarak yürürlüğe konulur. 

3. Birinci ve ikinci fıkradaki düzenlemeler yapı
lıp yürürlüğe girinceye kadar bu Kanun ile kaldırılan 
hükümlerin uygulanmasına devam olunur. 

4. Bu Kanunda öngörülen Personel Kanunu yü
rürlüğe girinceye kadar mevcut hükümlerin uygulan
masına devam edilir. 

5. Teşekkül, Kamu İktisadî Kuruluşu müessese 
ve bağlı ortaklıkların personel ve ücretlere ilişkin 
mevcut düzenlemelerinde ilgili kuruluşlarca yapılacak 
değişiklikler Koordinasyon Kurulunun kararına bağ
lıdır. 

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

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Geçici 7 nci maddeyi okutuyorum. 
Geçiş döneminde denetleme 
GEÇİCİ MADDE 7. — Başabkanlık Yüksek De

netleme Kurulu hakkındaki Kanun yürürlüğe girince
ye kadar, 3460, 23 ve 468 sayılı kanunların Başba
kanlık Yüksek Denetleme Kurulu ile ilgili hükümle
rinin uygulanmasına devam olunur. 

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

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
66 ncı maddeyi okutuyorum. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Son Hükümler 

Kaldırılan hükümler 
MADDE 66. — 440 saydı Kanunla ek ve de

ğişiklikleri ve bu Kanun kapsamına giren teşebbüsle
rin ve bağlı ortaklıkların kuruluş kanunlarındaki, bu 
Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

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

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

Kabul etmeyenler... 66 ncı madde kabul edilmiştir. 
Sayın Komisyon; Komisyonda bulunan 7, 33, 45, 

46 ve 48 inci maddelerle, biraz evvel Komisyona ve
rilen 65 inci madde ile ilgili görüşleriniz hazır mı 
efendim?.... 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — 7 ncı maddeyi gönderiyoruz 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili çıkarılması iste
nilen «Başka bir teşekkülde yönetim kurulu üyesi 
olamazlar.» sökünde bir önerge vardı. 

Sayın üyeler; 7 nci madde ile ilgili Komisyon 
metni gelmiştir, okutuyorum efendim. 

«Madde 7. — Fıkra 2) Teşekkül yönetim kurulu 
üyeleri; 

a) Başka hiçbir teşekkül, kuruluş, bağlı ortaklık 
veya iştirakte yönetim veya denetim kurulu üyesi ola
rak görev alamazlar, 

b) Serbest meslek icra edemezler. Türk Ticaret 
Kanununa göre tacir veya esnaf sayılmalarını gerek
tirecek faaliyette bulunamazlar. 

c) Rakip kuruluşlar ile menfaat ilişkisi içinde ola
mazlar.» 

BAŞKAN — (Sayın Sabuncu, Sayın Gürel; öner
genize katılma olmuş mu efendim?... Yoklar. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE-
C1L ÇAKMAKLI — Biz Komisyon olarak aynen 
katıldık efendim. 

BAŞKAN — Siz katıldınız da efendim soracağız 
tabiî. 

Efendim; 7 nci maddeyi, Komisyondan gelen bu 
ikinci fıkrayı da içine yerleştirmek suretiyle oyları
nıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Etmeyen
ler... 7 nci madde kabul edilmiştir. 

33 üncü madde ile ilgili görüşünüz nedir Sayın 
Komisyon?... 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım; 33 üncü mad
de ile ilgili bir tereddüdümüz var. önergede «{a) ben-
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di yerine» denilmiş. Orada önerge sahibi arkadaşlar 
tarafından bir zuhül var galiba; «(a) bendi son cüm
lesi yerine» olmalıydı. Çünkü, görüşmeden öyle çık
tı, lütfedip değerlendirirseniz; (a) bendi son cümlesi, 
yani ilk... 

BAŞKAN — «Mahrum kalınan kâr; bu görevin 
yerine getirilmesi için tahsis olunan 'kaynakların % 
10'u olarak hesaplanır.» da, öbürü; «Mahrum kalı
nan kâr miktarı, mal ve hizmetin satış maliyeti üze
rinden...» diyordu. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Evet efendim; ona 'katılıyoruz 
'biz. «Mahrum kalınan kâr miktarı, mal ve hizmetin 
satış maliyeti üzerinden % 10 kâr payı tahakkuk et
tirilerek belirlenir.» diyebiliriz; fakat ikindi fıkranın 
(a) bendinin tümü çıkarak değil, son cümlesi çıka
rak. Çünkü, önergenin muradı da odur esasen; ya
ni önergede bir yanlışlık var «33 üncü maddenin 
üçüncü fıkrasının (b) bendinin oylanması» denmiş; 
«İkinci fıkrasının (a) bendi yerine» denilmiş, (a) ben
di yerine değil efendim; (a) bendinin ikinci cümlesi 
yerine. Eğer övle ise, katılıyoruz efendilm. 

BAŞKAN — öyledir efendim; dünkü konuşma
lardan ve zabıtlardan hatırlayabildiğim kadarla sa
dece; mahrum kalınan kâr kaynakların % 10'u de
ğildi, mal ve hizmetin satış maliyeti üzerinden % 10 
isteniyordu. 

Sayın Sabuncu?... Yoklar. 
Komisyon olarak getirdiğiniz metin bu durumda; 

Yani ikinci fıkranın (a) bendinin birinci cümlesi ay
nen kalıyor, ikinci cümle çıkıyor, yerine : «Mahrum 
kalınan kâr miktarı, mal ve hizmetin satış maliyeti 
üzerinden % 10 kâr payı tahakkuk ettirilerek belir
lenir.» şeklindeki ibareyi ekliyorsunuz, değil mi efen
dim ikinci cümle olarak?... 

B'üTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Evet. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 33 üncü maddeyi, bu 
ilavevle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmevenler... Madde kabul edilmiştir. 

45 inci madde ile ilgili efendim?... 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Efendim; 45 inci madde ile 
ilgili teklifimiz huzurlarınızda olmalı. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 45 inci maddenin dü
zenlenmesiyle ilgili olarak gelen tezkereyi okutuyo
rum : 

«MADDE 45. — (Fıkra üç.) İkinci fıkrada sözü 
edilen personel, bu yükümlülüğünü yerine getirme

diği takdirde Devlet memurları gibi cezalandırılırlar. 
Bunlar görevleriyle ilgili olarak kurumlarına verdikleri 
zararlardan ötürü özel hukuk hükümlerine tabidir
ler.» 

BAŞKAN — Sayın Bilge, katılma olmuş mu efen
dim?... 

NECİP BİLGE — Kısmen... 
BAŞKAN — Evet, kısmen katılma olmuş. 
Sayın üyeler; 45 inci maddenin üçüncü fıkrasına 

Komisyonun getirdiği metni koymak suretiyle mad
deyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. Etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

46 ncı maddeyi Komisyona doğrudan doğruya 
göndermiştik. Yalnız, «... bu Kanun Hükmünde Ka
rarnamede» yi çıkardık, «... bu Kanunda öngörülen 
haller» demiştik. «Yönetim kurulu» düzeltmesini yap
mıştık. Yeni gönderilen üçüncü fıkrayı okutuyorum : 

«Madde 46. — (Fıkra üç.) Teşekküllerin, mües
seselerin ve bağlı ortaklıkların genel müdür, yönetim 
kurulu üyeleri, müessese müdürleri dışında kalan yö
netim komitesi üyeleri dahil kadrolu ve sözleşmeli her 
çeşit personeli yönetim kurullarının muvafakatıyla 
bu teşekküllerin veya bağlı ortaklıkların iştiraklerinin 
yalnız birisinde olmak üzere bulundukları yerdeki 
uygun aday bulunamaması halinde başka yerdeki iş
tiraklerin yönetim kurulu üyeliğine, denetçiliğine ve 
tasfive kurulu üyeliğine getirilebilirler. Bunlara bu 
görevleri karşılığında iştirakçe verilecek ücret tuta
rının yürürlükteki mevzuatın belirttiği sınırı aşması 
halinde fazlası ana teşekküle gelir kaydedilir.» 

BAŞKAN — Efendim; bu madde üzerinde görüş
meler başladığında Komisyon, diğer madde ile iliş
kisi olduğundan bahisle bu maddeyi kendisi istemiş
ti. Yalnız, konuşmalar tamamlanmıştı. 

Madde üzerinde bir soru istemi var mı efendim?... 
Yok. 

Komisyonun başka bir ilavesi?... Yok. 
Hükümetin bir ilavesi?... Yok. 
46 ncı maddeyi bu düzeltilmiş şekliyle oylarınıza 

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

48 inci maddede de aynı şekilde, «... öngörülen 
ceza hükümleri uygulanır.» biçimindeydi. 

48 inci maddede bir düzeltmeniz var mı efen
dim?... Bunu da Komisyon istemişti; 45 inci madde
ye uygun olarak bir düzeltme yapmak için. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Efendim; biz orada düzeltme
ye gerek duymadık; böyle bir çelişki görmedik. O ba-
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kımdan ele almadık o konuyu efendim. Geri aldık 
maddeyi; ama tetkikimizde bir aykırı husus göreme
dik. 

BAŞKAN — Burada, «Devlet memurlarına uy
gulanan hükümlere tabidirler» yerine; «Devlet me
murları hakkında öngörülen ceza hükümleri uygula
nır.» demeyi yerinde gördünüz. 

48 inci madde üzerinde söz isteyen üyemiz var 
mı efendim?... Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bunun dışında bir ilave
si?... Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?... Yok 
48 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

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

65 inci madde ile ilgili olarak efendim?. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Değerlendirmelerimizi arz edi
yorum efendim. 

Cetveldeki sırasıyla; Sayın Uzunoğlu'nun, Ziraat 
Bankası hakkındaki önerisine katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu'nun önerisine katıl
mıyorsunuz. 

Sayın Uzunoğlu'nun önergesine Komisyon ve Hü
kümet katılmadığını beyan ediyor. 

Sayın Uzunoğlu, bir diyeceğiniz var mı efendim? 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım; 

ben diyeceklerimi uzun uzadıya arz ettim. Bu Ban
kanın Ticaret Bakanlığına bağlı olarak kalmasında 
cidden çok çok yararı vardır; memleket çıkarları yö
nünden. Tekrar arz ediyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, buna göre Komisyonun getirdiği metni; 

yani listedeki sıralamada bu Bankanın Maliye Bakan
lığına bağlanmasına ilişkin bölümünü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Metin ka
bul edilmiştir, böylece önerge kabul edilmemiştir. 

Evet efendim; bendeki sıradan başlayalım isterse
niz; Sayın Gürtan ve Sayın özgöker'in, köy elektrik 
müesseselerinin metinden çıkartılmasına ilişkin öner
geleri efendim?.. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Dikkate alınmıştır; ona katı
lıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, köy elektrik müessese
sinin metinden çıkarılması hususu Komisyonca kabul 
edildiğine göre, ayrıca oylamaya gerek yoktur efen
dim. 

Sayın Gürtan'ın; Orman Ürünleri Sanayi Kuru
munun, aynı sıradaki Bolu Lamine ve Lif Levha Sa
nayi Müessesesiyle birlikte buradan çıkartılarak, Ta
rım ve Orman Bakanlığı ile ilgili teşekküller arasına 
ilavesi hususuna efendim?.. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Efendim, Komisyonumun buna 
da katılıyor. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Efendim, bu durumda bu katılmayı oyluyorum; 

çünkü yer değiştirme olacaktır. Yani Orman Ürün
leri Sanayi Kurumunun aynı sıradaki Bolu Lamine 
ve Lif Levha Sanayii Müessesesinin 73 üncü sayfa
daki Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili teşekkülleri 
arasına (10/3'üne) ilave edilmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Yine Sayın Gürtan'ın, yer değiştirmeye ilişkin bir 
önergesi vardı; katılmamıştınız?.. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Ona kesinlikle katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın üyeler; Hükümet Teklifindeki duruma dö

nüştürülmesi istenmişti önergede, Komisyon katılma
mıştı. Bu katılmama durumunu; eski yerinde kalması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiş ve önerge bu durumda red
dedilmiştir efendim. 

Başka önergemiz yok. 
Bu düzeltmelerle birlikte 65 inci maddeyi oylarını

za sunuyorum. Kabul edenler.., Etmeyenler... 65 inci 
madde kabul edilmiştir 

67 nci maddeyi okutuyorum. 
Yürürlük 
MADDE 67. — Yayımlandıkları tarihte yürürlüğe 

giren 60 ve 73 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
lerle ilgili bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

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

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yürütme 
MADDE 68. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Bir maddî haat vardı efendim. Bazı yerlerde Ko

misyondan gelen metinde, «Bu Kanun Hükmünde 
Kararnamede öngörülen» şeklindeydi. Nitekim 58 in
ci maddede var. Bir kısmını düzelttik. Sayın Komis
yon, iştirak ediyor musunuz bu maddî hatayı düzelt
meye efendim? 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — «Bu Kanunda» yapıyoruz. Ayrıca 
bir başka yerde daha olacak yine. Efendim, hep; «Bu 

Kanun Hükmünde Kararname» görülen yerlerde «Bu 
Kanunda» diye değiştiriyoruz ve buna göre 58 inci 
maddeyi yeniden oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

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

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Tasarının tümü kabul edil
miştir; Millete ve Devlete hayırlı ve uğurlu olsun. 

Sayın üyeler, Birleşime 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.10 

«*••• 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 17.30 

BAŞKAN : BaşkanveMli Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, Ali Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 169 uncu Birleşimin 
Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

14. — Ceza infaz Kurumları ve Tutukevleri Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet; Anayasa; Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(1/107) (S. Sayısı : 547) (1) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleri ile Komisyonlardan Gelen İşler» bölümünün 
ikinci sırasında yer alan Ceza İnfaz Kurumları ve 
Tutukevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet; Ana
yasa; Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komis
yonları raporları üzerinde görüşmelere başlıyoruz. 

Bir hatırlatma bakımından söylüyorum : Bu Ka
nun Tasarısının tümü. üzerindeki görüşmeler tamam
landığında, maddelere geçilmeden evvel bir önerge 
verilmiş ve bu Tasarının Bütçe-Plan Komisyonuyla 
da ilgisi olduğu belirtilerek, yapılan oylama sonucu 
Bütçe-ıPlan Komisyonunun görüşü alınmak üzere Ka
nun Tasarısı Komisyona iade edilmiş idi* 

(1) 547 S. Sayılı Basmayazı 8.9.1983 tarihli 159 
uncu Birleşim Tutanağına eklidir. 

-Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu
nun bu Kanun Tasarısıyla ilgili bir tezkeresi var; oku
tuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 27 Eylül 1983 gün ve 246 sayılı yazınıza 

ek. 
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Hakkında 

Kanun Tasarısı Bütçe-Plan Komisyonunun da gö
rüşünün alınması için Komisyonumuza Genel Kurul 
ıkararıyla iade edilmişti. 

Konu Komisyonumuzca Bütçe-Plan Komisyonu
na intikal ettirilmiş ve Bütçe-Plan Komisyonundan 
alınan 28.9.1983 gün ve 307 sayılı Yazıda Tasarı
nın Bütçe-Plan Komisyonunda görüşülmesinin müm
kün olmadığı belirtilmiştir. 

İlgi yazımızda belirtilen nedenlerle Tasarının Ge
nel Kurul gündemine ivedilikle alınarak görüşülme
sinin teminini arz ederim. 

Eşref AKINCI 
Millî Savunma, içişleri ve 

Dışişleri Komisyonu Başlkanı 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 
hazır. 
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Sayın üyeler, bu arada yine bu Tasarıyla ilgili bir 
önerge var; okutuyorum efendim : 

Yüksek Başkanlığa 
Ceza înfaz Kurumları ve Tutukevleri Hakkında

ki Kanun Tasarısı Bütçe-Plan Komisyonunun görü
şü alınmak üzere Genel Kurulun 12 Eylül 1983 ta
rihli 160 ncı Birleşim gündeminden çıkarılarak esas 
komisyonu olan Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonu Başkanlığına gönderilmişti. Bütçe-Plan 
Komisyonu 1984 Malî Yılı Bütçesini görüşmekte ol
duğundan görüş tespitinin mümkün olmadığını bildir
miş ve Tasarı bu gerekçe ile gündeme alınmak üzere 
'Başkanlığa gönderilerek gündeme girmiş bulunmak
tadır. Bütçe-Plan Komisyonunun görüşünün alınma
sı Genel Kurul kararı gereği olduğundan, bu işlemin 
tamamlanabilmesi için Tasarının gündemden çıkarıla
rak esas komisyonuna gönderilmesini rica ederiz. 

Bekir Sami DAÇE Fahri ÖZTÜRK 
İsa VARJDAL Şerafettin YARKIN 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden kim açıkla
ma yapacak efendim bu konuda?. 

BEKİR SAMİ DAÇE — Ben açıklama yapaca
ğım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
BEKİR SAMİ DAÇE — Efendim, konu bütçe 

ve personel konusu olarak ortaya çıkmıştır ve bunun 
sonucu olarak da Genel Kurul Bütçe-Plan Komis
yonunun görüşünün alınmasına karar vermiştir. Ge
nel Kurulun kararı budur. Bütçe-Plan Komisyonu ise 
Bütçe görüşmeleri sebebiyle şu noktada cevap vere
meyeceğini, mütalaa bildiremeyeceğini bildirmiştir. 
Bütçe görüşmelerinin sonunda • Bütçe-Plan Komisyo
nunun mütalaa vermesi mümkündür. Bu itibarla But-. 
çe-Plân Komisyonundan bilahara görüş alınmak üze
re Tasarının iadesini talep ediyoruz efendim. 

Teşekkür ederim. 

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

üye?.. 

Buyurunuz Sayın Bilge; lehinde. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arkadaş

larım; 
önerge sahiplerinin de belirttiği gibi, Bütçe-Plan 

Komisyonu bugünlerde meşgul durumdadır. Bu ki
barladır ki gönderilen Tasarı hakkındaki görüşlerini 
bildirememişlerdir. Ancak Bütçe-Plan Komisyonunun 

işleri birkaç gün sonra bitecektir. Genel Kurulda Büt
çenin görüşülmesi sırasında, Bütçe-Plan Komisyonu 
bu Tasarı hakkında görüşünü hazırlayıp buraya gön
derme imkânına malik bulunmaktadır. Nitekim bir
çok zamanlarda da bütçe görüşmeleri sırasında, onun
la ilgili olsun veya olmasın başka mevzularda gelen 
kanunların da Genel Kurulda görüşülme imkânı bu
lunmuştur. Bu itibarla önergenin kabulünü ve Tasa
rının Bütçe-Plan Komisyonunda görüş hazırlanmak 
üzere iadesinin doğru olacağı kanısındayım; yani bu 
bir imkânsızlık değil yalnız bir erteleme mahiyetin
dedir. Kabulünü yüksek takdirlerinize sunarım. 

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

rica ediyorum. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA REMZİ BANAZ — Sayın 
Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; 

Meclisimizin çalışma takvimi Yüce Genel Kuru
lun oylarıyla belirlenmiştir. Bu durumda Bütçe gö
rüşmeleri hariç önümüzde iki birleşim kalmıştır. Büt
çe-Plan Komisyonu bu iki birleşim sırasında Bütçe 
çalışmalarım sürdürmektedir. Bunun dışında Meclisi
mizin toplanma zamamnda Bütçe-Plan Komisyonu 
burada görevlidir ve kendisi Bütçe-Plan Komisyonu 
olarak yukarıda bir görüş bildirse dahi gene Mec
lisimizin Genel Kurul oylarıyla belirlenen takvime 
göre Bütçe görüşmelerinden sonra yeni bir tasarıyı 
görüşmemiz mümkün değildir. O nedenle biz Ko
misyon olarak bu önergenin kabulünün Mecliste bu 
Tasarının görüşülememesini sağlama anlamına geldi
ğine inanıyoruz ve bu nedenle de bu teklifi uygun 
görmüyoruz, katılamıyoruz; önergenin reddinin gere
keceği kanısındayız. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 
Sayın üyeler, önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmiş ve Tasarı gündemden çıkartılarak Bütçe-Plan 
Komisyonunun görüşü alınmak üzere tekrar Komis
yona gönderilmiştir efendim. 

15. — Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstih
barat Müsteşarlığı Teşkilatı Kanunu Tasarısı ve Büt
çe - Plan; Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/740) (S. Sayısı : 585) (1) 

(1) 585 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna ek
lidir. 
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BAŞKAN — Sayın üyeler, gündemin «Kanun Ta
sarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen İşler» bö
lümünün üçüncü sırasında yer alan Devlet İstihbarat 
Hizmetleri ve Millî istihbarat Müsteşarlığı Teşkilatı 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe-Plan; Millî Savunma, iç
işleri ve Dışişleri Komisyonu raporları üzerindeki gö
rüşmelere başlıyoruz. 
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Sayın Komisyon, Sayın Hükümet lütfen yerini 
alsın efendim... 

Sayın üyeler, Başkanlığa bu Tasarının görüşül
mesi sırasında Hükümet adına Devlet Bakanı Sayın 
özgüneş'in bulunacağı ve Sayın özgüneş'in de gel
mek üzere olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle 'Birleşi
me on dakika ara veriyorum efendim. 

Kapanma Saati : 17.40 

BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17.50 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, Aü Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 169 uncu Birleşimin 
beşinci oturumunu açıyorum. «Devlet istihbarat Hiz
metleri ve Millî istihbarat Müsteşarlığı Teşkilatı Ka
nunu Tasarısı» üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet hazır. Hükümet Temsilci
sinin yetki belgesi tamam. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması husu
sunu oylarınıza sunuyorum : Raporun okunmasını ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması 
kabul edilmemiştir. 

Sayın Komisyon, bu Tasarıyla ilgili olarak bir 
açıklamanız olacak mı efendim?.* 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — Müsaa
de ederseniz kısa bir açıklama yapalım efendim. 

'BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; 

Millî istihbarat Teşkilatı Kanun Tasarısı ile ge
nel gerekçesi ve madde gerekçeleri, önceden sizlere 
sunulmuş olduğu için, fazla vaktinizi almadan bun
ları çok kısa olarak hatırlatacağım. 

Millî istihbarat Teşkilatı, ilkin 1927 yılında Ge
nelkurmay Başkanlığının bir emri ile ve bu makama 
bağlı olarak beş ilde şubesi bulunan bir merkezî 
teşkilat, yani Millî Emniyet Hizmetleri Riyaseti halin
de kurulmuştur. Daha ziyade askerî maksatlar içjn 
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çalışan, fakat sonraları ihtiyaçların zorlamasıyla daha 
geniş kapsamlı istihbarî çalışmalara da girişen bu 
kuruluşu, millî ve Devlet çapında bir hüviyete ka
vuşturmak maksadıyla, 6.7.1965 tarihinde 644 sayılı, 
yani bugünkü Kanunla Millî istihbarat Teşkilatı; 
yani MİT kurulmuş ve yalnız Başbakana karşı sorum
lu olarak faaliyete geçirilmiştir. 

Böylelikle, Genelkurmay Başkanlığı dahil olmak 
üzere, bütün Devlet teşkilatının kendi görevleriyle il
gili istihbaratı kendilerinin yapması, bunları Millî is
tihbarat Teşkilatına göndermesi, orada Millî istihbarat 
Teşkilatınınkilerle birleştirilerek koordine edilmesi ve 
neticede Devlet çapında istihbarat haline getirilip, il
gililere verilmesi hedeflenmiştir. 

18 yıl bu Kanunla çalışan Teşkilat, kendine düşen 
görevleri yerine getirmeye çalışmışsa da, değişen yurt 
ve dünya şartlan ve bunun sonucu meydana çıkan 
sorunlar, Kanunu yetersiz kılmıştır. 18 yıllık bu süre 
içinde ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi, boşluk
ların doldurulması, kamu kurum ve kuruluşları ile bu 
konuda işbirliği ve koordinasyonun daha etkin bir 
hale getirilebilmesi; 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun yürürlüğe girmesinden sonra uygulama imkâ
nı kalmayan ve yürürlükten kalkan maddelerin Kanun 
metninden çıkarılması ve 644 sayılı Kanunda yer 
almayan bazı hükümlerle birlikte yeni; malî, idarî, 
cezaî ve sosyal konulara ait yeni düzenlemelere gidil
mesi gerekmiştir. 



Danışma Meclisi B : 169 4,10,1983 0 : 5 

Bu Tasarı ile getirilmek istenen değişiklik ve yeni
liklerle bunların nedenlerini de şöylece özetleyebilirim: 

Teşkilatın anabirimleri ve bunların görevleri Ka
nun metninden çıkartılmak suretiyle, teşkilata bir 
elastikiyet sağlanmış ve gizlilik korunmuştur. Bu ara
da, bazı devletlerin istihbarat teşkilatları için kanun 
dahi çıkarmadıklarını arz etmek isterim. 

Millî İstihbarat Teşkilatıyla Devletin ıdiğer kuru
luşlarının işbirliği ve koordinasyonu, görev ve yüküm
lülükleri daha yeni ve işleyebilir esaslara bağlanmıştır. 

Personel bakımından özellik arz eden hususlarda 
yeni hükümler getirilmiş; Teşkilat personelinin kim
lerden oluşacağı, kadrolara ilişkin görevler, bunların 
nitelikleri ile yetki ve sorumlulukları; teşkilata alınma, 
atama ve yükselme ile diğer bazı özlük işlerinde elas
tikiyet sağlanmıştır. Geri kalan diğer hususlar, gene 
657 sayılı Kanuna bırakılmış durumdadır. 

Millî İstihbarat Teşkilatı, diğer devletlerin gizli 
servislerinden farklı olarak, hem iç istihbarat hem de 
yabancı devletler istihbaratı yapmaktadır. Bu durum, 
personelin hemen hemen 24 saatlik devamlı bir görev
liliğini gerektirmektedir. Bu hal çok yıpratıcı olmakta, 
ayrıca istihbarata karşı koyma meyanında bulunan 
yıkıcı ve bölücü faaliyetlerin ortaya çıkartılması ve 
çökertilmesi çalışmaları personeli her an hayatî teh
likelerle karşı karşıya bulundurmaktadır. Personelin, 
sosyal münasebet ve temaslarında maskeli bir kimlik 
içinde kendilerini devamlı bir şekilde gizlemek zorunda 
kalmaları, gerek kendilerini gerekse aile bireylerini sü
rekli ve ağır bir yük altında tutmaktadır. 

Ayrıca, diğer Devlet dairelerinin tabi olduğu malî 
mevzuat hükümlerine bağlı kılınması yüzünden, ge
rek bütçe tatbikatında, gerekse ihtiyaçların temini 
sırasında MİT faaliyetlerinin gizliliği ihlal olunmakta 
ve acelelilik isteyen hususlar da gecikmektedir. Yeni 
Tasarı, bunları giderici hükümleri de ihtiva etmek
tedir. 

Kabul buyurduğunuz takdirde maddelere geçildiğin
de veya sorularınız olduğunda daha geniş açıklama
larda bulunmak üzere, maruzatımı burada bitiriyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın L'rsöz. 
Sayın üyeler; Tasarının tümü üzerinde söz isteyen 

sayın üyemiz var mı efendim?.. Sayın Tuğ. Yalruz 
Sayın (Tuğ, Komisyon üyesi olduğunuz için Tasarının 
lehinde konuşmak durumundasınız. 

Buyurun efendim. 
AYDIN TUĞ — Sayın Başkanım, değerli ar

kadaşlarım; 

Özet maruzatımla MİT hakkında düşüncelerimi arz 
etmekten memnuniyet duymaktayım. 

Değerli arkadaşlarım; Millî İstihbarat Teşkilatı, 
ne bazı çevrelerin göstermek istediği gibi bir kontrgeril-
la teşkilatı, ne de bilmeyen birçok insanın yakıştırdık
ları ve söyledikleri gibi, bir ispiyonaj müessesesidir. 
MİT, Türkiye CumhuriyetiDevletinin iç ve dış düş
manlarına karşı en büyük bir Atatürkçü mihrak ve 
de Türkiye Cumhuriyeti Devletine yönelik iç ve dış 
tehditleri zamanından önce belirleyen millî bir teş
kilatımızdır. 

Bazı kişiler ve kimseler, MÎT personelinin bazı 
yerlerde eksik hizmetler verdiğini veya bu hizmet
lerin gereğince titizlikle yapılmadığını iddia edebilir
ler. Bu, doğru olabilir; ama memleketimizde her 
müessesede şahıslardan doğan ufak tefek hatalar olabi
lir. Bu durum teşkilatların tümüne teşmil edilmemeli; 
görevi gereği biçimde yapmayan ve yanlış metotlarla 
yapan kişiler teşkilatlarından temizlendikçe bu sorun
lar da ortadan kalkar kanısındayım. Aslında, genel 
olarak bu Teşkilat, bilebildiğim kadarıyla vatanperver 
personeliyle yurt içi ve yurt dışına yayılmış, sayısal 
bakımdan çok küçük, fakat güç bakımından düş
manları ürkütücü, geriletici bir merkezî organizas
yondur. 

Şuna katiyetle inanıyorum ki; Atatürkçü olmayan, 
namuslu olmayan, «MÎT» ismini kötüye kullanan, 
memleketinin menfaatlerini kendi menfaatlerinin üs
tünde görmeyen bir kimse, askerden çok disiplin 
içinde olmayan bir kimse, bu teşkilatta kolay ko.ay 
barınamaz ve kolay kolay barındırılmamaUdır. 

Çalışma düzeninde kompartıman usulü vardır. Bir 
kompartımanın bildiğini diğeri pek bilemez; bir bö
lümdeki bilgileri yok olsa dahi, diğer bölümler bu 
bilgi eksikliğinden zarara uğrayamaz. Bu iiscerru bir 
petekteki bala benzetmek mümkün olursa, diğer petek
teki bölümler bundan etkilenmez. Hiçbir personel, 
kendi şubesi dışında ikinci bir şubeye gidemez, bütün 
personel işçi arılar gibidir, bir işçi arıya bakarak nü-
tün bir petek de kötülenemez. 

Bu personel, ağır bir baskı ve ruhî bir depresyon 
içindedir; çünkü sosyal yaşantılarında mesleklerinden 
hiçbir zaman bahsedemezler; toplum onlara hep 
«MlT mensubu» diye bir başka gözle bakar. Bu Teş
kilat, Devlete en büyük hizmet için kendini adamış 
bir teşkilattır. Maddî büyük imkânları da yok de
necek kadar azdır. Lojmanları kifayetsizdir; ama gece 
gündüz bu memleket için çalışırlar. Kanaatime göre, 
bu Teşkilat Türkiye'nin emniyet ve asayişinde önemli 
bir subap ve garanti unsurlarından bir tanesidir. 
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12 Eylülden sonra Türkiye uçurumun eşiğine gi
derken ve ondan sonraki günlerde, daha önce önemi 
anlaşılamayan bu Teşkilata gereken önem yavaş yavaş 
verilmeye başlanmıştır. İşte, bu Teşkilatın güçlendiril
mesi için yeni bir kanuna ihtiyaç olmuştur ve bu 
nedenle huzurlarınıza getirilmiştir. Şahsen ben de, 
gelişen ve gelişecek durumları karşılayacak bir hu
kukî mesnede oturtulması taraftarıyım ve bu zarurete 
•inanıyorum. 

644 sayılı Kanunla yeni Tasarı hakkında bazı 
farklar oluşmuş, bazı farklar getirilmiştir. Zamanınızı 
almamak için bunları uzun uzadıya izah etmek istemi
yorum. Yalnız, yeni getirilen Tasarıda teşkilat yönün
den bazı değişiklikler yapılmıştır. Yine, görev ve 
Devletin diğer dairelerinin yükümlülükleri, işbirliği ve 
koordinasyonu esasları yönünden bazı değişiklikler 
yapılmıştır. Teşkilatın yetki yönünden esasları dikkate 
alınmıştır. Kadro ve personel işleri yönünden değişik
likler getirilmiştir, bütçe ve malî yönden bazı de
ğişiklikler getirilmiştir. Görevin ifası sırasında oerso-
nelin veya elemanların suçlu duruma düşmeleri yö
nünden bazı yeni ilkeler getirilmiştir. İdarî ve sosyal 
imkânlar yönünden de 644 sayılı Yasa ile bu Yasa 
arasında bazı farklar oluşturulmuştur. Bunlar mad
delerde zikredilmiştir, maddelere geçildiği zaman da, 
değerli katkılarınızla, inanıyoruz ki bu Kanun daha 
biçimsel açıdan güzel bir hale gelecek ve istenen 
ölçüde Meclisimizin eseri olarak çıkacaktır. 

Yardımlarınıza şimdiden teşekkür eder, Tasarı
nın daha iyi olacağı inancı ile hepinize saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuğ. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, mevcut konuşmaya 

hir cevabınız olacak mı efendim? 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — Hayır 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir cevabınız olacak mı 
efendim? 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Hayır. 

BAŞKAN — Cevabınız yok. Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; Tasarı ile ilgili soru sormak ihtiyacını 

hisseden sayın üye var mı efendim?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oyları

nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat 

Teşkilatı Kanunu Tasarısı 
'BİRİNCİ KISIM 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; Devlet İs

tihbaratının istihsali ve kullanılması ile Millî İstihbarat 
Teşkilatının kuruluşuna ve faaliyetine ait esas ve 
usulleri düzenlemektir. 

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

Sayın Komisyonun, Sayın Hükümetin bir diyeceği 
var mı?.. Yok. 

Madde ile ilgili soru sormak ihtiyacını hisseden 
sayın üye var mı?.. Yok. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum efendim: 
Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun; Devlet istihbaratının 

istihsali ve kullanılması ile görevli ve ilgili kurum ve 
kuruluşları kapsar. 

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

Sayın Komisyonun, Sayın Hükümetin bir diyeceği 
var mı?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye var mı efendim?.. 
Yok. 

Maddeyi Komisyondan geldiği biçimi ile oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
Tanımlar 
MADDE 3. — a) MİT mensubu : Bu Kanun 

veya bu Kanuna göre çıkarılmış yönetmeliklerde yazılı 
görevleri yerine getirmekle görevlendirilmiş kimsedir. 

b) MİT personeli : MİT'in fiilî kadrosunda gös
terilen, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında olup, 
MİT de görevlendirilen veya sözleşmeli olarak ça
lıştırılan kimselerdir. 

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

Sayın Komisyonun, Sayın Hükümetin bir diyeceği 
var mı efendim?.. Yok. 

Madde ile ilgili soru sormak ihtiyacını hisseden 
sayın üyemiz var mı?.. 
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MEHMET AYDAR — Sorum var Sayın Başkanım . 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Aydar.. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; «Ta

nımlar» maddesinde «MİT mensubu» denmiş elbette ki 
bundan belli olan Millî İstihbarat Teşkilatı mensubu 
manasınadır. Oysa (MİT) deyimi orada kısaltılmış bir 
isim olarak ortaya çıktığına göre, «Tanımlar» bölü
münde bunun izahına ihtiyaç yok mu; bunu öğrenme 
istiyorum. 

(Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Komis

yondan soralım. 
Sayın Komisyon cevabınızı bekliyorum. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — Efen
dim, bu mevzuda zaten verilmiş bir önerge de var. 
Yani madde (3. - a) «MİT; Millî İstihbarat (Teşkilatı
nın kısaltılmış adıdır.» dendikten sonra, 4 üncü madde 
de olmasına rağmen biraz kapalı geçtiği için, böyle bir 
açıklama yapılmasında bizce komisyon olarak bir 
mahzur yok. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Tabiî, önergeye sıra gelmediği için Sayın Aydar 

kendi tereddütlerini açıkladılar. 
Sayın üyeler; bu madde ile ilgili olarak Sayın 

Kantarcıoğlu'nun bir önergesi var; okutuyorum efen
dim. 

Yüce Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz Tasarının 3 üncü mad

desinin (a) fıkrası olarak aşağıdaki hükmün yer al
masını arz ve teklif ederim. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
«Madde 3. — a) MİT; «Millî istihbarat Teşkila

tının kısaltılmış adıdır.» 
(b) MİT mensubu, (c) MİT personeli; aynen 

metindeki gibi. 
BAŞKAN — Sayın Kanrtacıoğlu, bir açıklamaya 

gerek var mı efendim? 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, çok 
kısa olarak arz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Kanunen bu ismin kullanılabilmesi için, muhakkak 

Teşkilat Kanununda böyle bir hükmün yer alması 
gerekiyor. Devlet İstatistik Enstitüsü Kanunu incele
nirse; Devlet Planlama (Teşkilatı, PTT, Devlet Su 
İşleri, Türkiye Cumhuriyeti Karayolları, Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve geçenlerde ka-

| bul ettiğimiz TEK kanunlarında olduğu gibi, (MİT)' 
nin de, (Ki eskiden «MHA) idi) muhakkak Kanunda 
yer alması gerekmektedir. Bunun için teklif ettim. 
Zaten Komisyon da bunu uygun görmüşlerdi. Değişik-

I lik olursa açıklık gelecektir ve biraz önce konuşan 
arkadaşımızın da endişesi ortadan kalkmış olacaktır. 

I Arz ederim; 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğlu. 
Sayın Komisyon, bu görüşe katılıyorsunuz değil mi? 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — Efen-
I dim, katılıyoruz; ancak bu hiç yok değildir. Zaten 

4 üncü maddede bu husus vardı. Oradan müsaade 
ederseniz sileceğiz; yani Genel Kurul uygun görürse 
böyle yapacağız. 4 üncü maddede birinci satırın so
nunda idi. 

i BAŞKAN — Evet efendim, orada var; o zaman 
oradan siliniyor. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — Ora-

I dan silelim efendim. 
BAŞKAN — Tabiî orası geldiğinde silelim; çün

kü «Tanımlar» bölümünde yer alırsa, oradan çıkarta-
I cağız. Bu nedenle önergeye katılıyorsunuz. 

Sayın Bakan, önergeye siz de bu nedenle katılı
yorsunuz değil mi?.. 

DEVLET BAKANI METMET ÖZGÜNEŞ — 
Evet. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Kantarcıoğlu'nun 
önergesine Komisyon ve Hükümet katıldığından kesin 

I olarak oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

I Önergeye göre bunu birinci fıkra olarak ilave edi
yoruz; (a) yi (b), (b) yi de (c) yapmak suretiyle 3 üncü 

I maddeyi oylarınıza kesin olarak sunuyorum: Kabul 
I edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiştir. 
I 4 üncü maddeyi okutuyorum efendim: 

İKİNCİ BÖLÜM 
I Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluk 
j Kuruluş 
I MADDE 4. — Başbakana bağlı Millî İstihbarat 
I Teşkilatı kurulmuştur. Teşkilatın kısa adı MİfT'dir. 
I Millî İstihbarat Teşkilatı; MİT Müsteşarı, MİT 
I Müsteşar Yardımcıları, Başkanlıklar, Daireler ve Şu-
I beler ile diğer Teşkilat Birimlerinden oluşur. 
j MİT, Müsteşarı tarafından idare edilir. 
I Millî İstihbarat Teşkilatının merkez ve taşra teş-
I ıkilatı ihtiyaca göre yönetmelikle düzenlenir. 
I BAŞKAN •— Sayın Komisyon burada birinci f:k-
I ranın ikinci cümlesini çıkarıyoruz değil mi? 
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MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ADNEN ERSÖZ — Evet. 

BAŞKAN — Bu görüşe, Sayın Bakan da karılı
yorlar mı?.. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Evet. 

BAŞKAN — Bu arada, «Teşkilat Birimleri» bü
yük harflerle yazılmış, zannederim onları da küçük 
harflerle yazmak lazım. Bir özel durum burada yoktur. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye var mı efen
dim?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bunun dışında bir diye
ceği var mı?.. Yok. 

Soru sormak ihtiyacını hisseden sayın üye var mı 
efendim?.. Yok. 

Birinci fıkranın ikinci cümlesi çıkıyor, «Teşkilat 
Birimleri»nin başharflerini küçük harflerle yazıyoruz 
ve bu biçimde maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... 4 üncü madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
Görevler 
MADDE 5. — A) Milî İstihbarat Teşkilatının 

göırevleri : 

L Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milleti ile 
bütünlüğüne, bağımsızlığına, güvenliğine, anayasal 
düzenine ve millî gücünü meydana getiren bütün un
surlarına karşı içten ve dıştan yöneltilen mevcut ve 
muhtemel faaliyetler hakkında milî güvenlik istihba
ratını Devlet çapında oluşturmak ve bu istihbaratı 
Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkam, 
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile gerekli 
kuruluşlara ulaştırmak, 

2, Devletin millî güvenlik politikasıyla ilgili 
planların hazırlanması ve yürütülmesinde; Cumhur
başkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkam, Millî Gü
venlik Kurulu Gend Sekreteri ile ilgili bakanilıkiların 
istihbarat istek ve ihtiyaçlarımı karşılamak, 

3, IKamu kurum ve kuruluşlarının istihbarat fa
aliyetlerinin yönlendirilmesi için Millî Güvenlik Ku
rulu ve Başbakana tekliflerde bulunmak, 

4, Kamu kurum ve kuruluşllarının istihbarat ve 
istihbarata karşı koyma 'faaliyetlerinle iteknik konu
larda müşavirlik yapmak ve koordinasyonun sağ
lanmasında yardımcı olmak, 

5, Genelkurmay Başkanlığınca 'Silahlı Kuvvetler 
için lüzum görülecek haber ve istihbaratı, yapılacak 
protokole göre Genelkurmay Başkanlığına ulaştır
mak, 

6. Milî Güvenlik Kurulunda belirlenecek diğer 
görevleri yapmak, 

7. İstihbarata karşı koymaktır. 
'Millî İstihbarat Teşkilatına bu görevler dışında 

görev verilemez. Millî İstihbarat Teşkilatı birimıleri-
nin görev, yetki ve sorumlulukları Başbakanlıkça 
onaylanacak bir yönetmelikte belirtilir. 

B) Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuru
luşlarının Devlet istihbaratına ilişkin görevleri : 

1. Kendi konularında : 
a) Görevlerinin gerektirdiği istihbaratı oluştur

mak, 
b) MİT tarafından istenecek haber ve İstihbaratı 

-elide etmek, 
c) istihbarata karşı koymaktır. 
'2. Elde ettikleri millî güvenliğe ilişkin haber ve 

istihbaratı anında MİT'e ulaştırmaktır. 
M'İT mensuplarına hizmetlerinin yerine getiril

mesi sırasında Bakanlar ve diğer :kamu kurum ve 
kuruluşları gereken her türlü yardım ve kolaylığı gös
termekle yükümlüdürler. 

BAŞIKAN — '5 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. Sayın Komisyon, Sayın Hü
kümet bir diyeceğiniz var mı?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLE
Rİ KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — 
Efendim, 5 inci maddenin yedinci fıkrasında bir ha
ta yapılmış zannediyorum. «Başbakanlıkça» yerine, 
«Başbakanca» olması ilazım. 

BAŞKAN — Sayın Balkan, bu değişikliğe katılı
yor musunuz efendim? 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Madde üzerinde sorusu oiian sayın üyemiz var 

mı?.. Sayın öztuş... Başka sayın üyemiz var mı efen
dim?.. Sayın Alpaslan. 

Buyurun Sayın Öztuş. 
NERMıİN ÖZTUŞ — Sayın Başkanım, 5 inci 

maddenin birinci fıkrasının son satırında, «Başba
kan, Genelkurmay Başkanı, Millî Güvenlıik Kurulu 
Genel Sekreteri ile gerekli kuruluşlara ulaştırmak» 
deniliyor. Bu gerekli kuruluşlar neresidir? Sayın Ko
misyon bu konuda bir açıklama yaparlar mı? Diğer 
yerler hep sayılmış; ama bu «gerekli» kelimesi ka
palı göründü; o bakımdan soruyorum efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztuş. 
Buyurun Sayın Komisyon : 
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MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLE
Rİ KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSOZ — 
Efendim, 'burada isimleri sayılanlarım dışında, mese
la bütün bakanlıklarda bunun içine girebilir ve diğer 
deVlet teşekkülleri, ıtalbiî bununla ilgisi olıanların hepsi 
bunun içine girebilir; ama her haber, her •istihbarat 
hepsini ilgilendirmeyeceği için, birer birer sayrnak-
tansa, .kısaca «gerekli kuruluşlara» denmiştir. 

NERMİN ÖZTUŞ — «Gerekli» kelimesinin yeri
ne, «ilgili» olması lazım gelir Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Öztuş, «gerekli» 
kelimesinin yerine «ilgili» kullanılırsa ifade daha düz
gün olur, diyorlar, 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLE
Rİ KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSOZ — 
Efendim, ilgiden ziyade, gerek duyulduğu takdirde 
daha uygun. 

BAŞKAN — Oldu efendim. 
Sayın Alpaslan, buyurunuz efendim, sorunuzu 

sorunuzj 
TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Sayın Baş

kan, madde metninde şu şekilde ifade ediliyor : 
«MİT mensuplarının hizmetlerini yerine getirmesi es
nasında, bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşları her 
türlü yardım <ve kolaylığı 'göstereceklerdir.» deni
yor. Acaba buna Silahlı Kuvvetler de dahil1 midir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLE

Rİ KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSOZ — 
Dahildir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, 5 inci maddede yapılan değişiklikle 

birlikte, 5 iinci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... 5 inci madde kabul: edil
miştir. 

6 ma maddeyi okutuyorum : 
Yetkiler 
MADDE 6. — A) MÎT : 
1. Kamu kurum ve kuroluşlarının yöneticileri 

ve istihbarat hizmetlerinden sorumlu kişileri ile is
tihbaratın tevcihi, istihsali ve istihbarata karşı koy
ma konularında doğrudan ilişki kurmaya, uygun ko
ordinasyon yöntemlerini uygulamaya, 

12. Kamu kurum ve kuruluşları ile irtibat kurarak 
bunların arşivlerinden ve elektronik bilgi işlem mer
kezilerinden yararlanmaya, yetkilidir. 

B) Bu kanunda yazılı görevlerin yerine getiril
mesi sırasında genel zabıtaya tanınmış olan hak ve 

I yetkilerin, MİT mensuplarından kimlere tanınacağı, 
yönetmelikte belirtilir. 

I BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen sa-
I ym üye?.. Yok. Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir 

diyeceğiniz var mı?.. Yok. Soru sormak 'isteyen sayın 
I üyemiz var mı?.. Sayın Azgur.. Başka sayım üyemiz?.. 

Yok, 
I Buyurun Sayın Azgur. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkan, müsaade ederse-
I m'iz benim maruzatım düzenleme ile ilgili olacak. 
I İki numaralı bendin sonundaki, «yetkilidir» ke-
I 'Hanesinin satırbaışıma gelmesi lazım; çünkü her iki 
I fıkrayı da içine alıma durumundadır. 

I 'BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu düzeltmeye fca-
I tılıyor musunuz efendim? 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLE
Rİ KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSOZ — 

I Katıluyoruz efendim. 
I 'BAŞKAN — Sayın 'Bakan, siz de katılıyor mu-
I sunuz? 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
I Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Bu «yetkilidir» kelimesini (aşağıya 
I satırbaşına alıyoruz ve büyük harfle yazıyoruz; çün-
I kü her iki fıkra ile irtibatı var. 
I 'Bu değişiklikle maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş-
I tir, 
I 7 nci maddeyi okutuyorum : 
I Sorumluluk 
I MADDE 7. — MİT Müsteşarı, görevlerinin yeri-
I ne getirilmesinden Başbakana karşı sorumlu olup, 
I Başbakanın dışında herhangi bir makama karşı so-
I rumlu tutulamaz. 
I BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen 
I sayın üye?.. Ydk. Sayın Komisyon, Sayın Hükümet 
I bir ıdiyeceğiniz var mı?.. Yok. Soru sormak isteyen 
I sayın üye var mı?.. Sayın Aydar... Başka sayın üye-
I miz?.. Yok. 
I Buyurun Sayın Aydar. 

I MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, bura-
I da «Başbakana karşı» derken, sadece bir makama de-
I ğil de, o makamı işgal eden şahsa karşı sorumlu ol-
I duğu ifade edilmektedir. Ancak, aynı cümlenin de-
I vammda «Başbakanın dışında herhangi bir maka-
I ma karşı sorumlu tutulamaz.» deniyor; oysa, «kişi 
I veya makama» demek lazım gelir. Mademki, orada 
I fıkranın virgüle kadar olan kısmında bir makama kar-
| şı sorumluluk söz konusu edilmemiş, bizatihi Başba-
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kanlık makamını işgal eden ışahsiyete karşı bir sorum-
luıluk 'terettüp edilmektedir; ikinci cümlenin virgül
den sonraki kısmında ise, kişi veya makam söz ko
nusudur. Oraya «kişi veya» sözcüklerinin korumasın
da yarar var mıdır, yok mudur?.. 

BALKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. -
Buyurun Sayım Komisyon. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLE

Rİ KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — 
Efendim, biz Komisyon olarak «kişi veya» sözcük
lerinin ilavesinde hiçbir mahzur görmüyoruz. 

'BAŞKAN — Yani, maddenin virgülden sonraki 
kısmı şöyle oluyor : «Başbakanın dışında herhangi 
bir kişi veya makama karşı sorumlu tuıtulamaz.» 

Komisyon bu düzeltmeyi uygun görüyorlar. Sa
yın Bakan siz de uygun görüyor musunuz efen
dim? 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Uygun görüyoruz. 

BAŞKAN -T- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Maddeyi bu değişiklikle oylarınıza sunuyorum : 

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

8 inci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Olağanüstü Hal, Sıkıyönetim, Seferberlik veya 

Savaş Hali 
MADDE 8. — Olağanüstü bal, sıkıyönetim, se

ferberlik veya savaş halinin ilanında, MİT'in Silahlı 
Kuvvetler Komutanlığı ve diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarıyla münasebetlierıi, Millî Güvenlik Kurulu
nun mütalaası alındıktan sonra Bakanlar Kurulunca 
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Bu hallerde gerekli görülecek ilave personel, her 
türlü teknik araç ve (gereçler, akaryakıt, silah, savaş 
gereci, donatım ve giyecek, bina ve tesisler gibi ihti
yaçlar Millî Savunma, İçişleri ve ilgili bakanlık ve 
kumluslaırla MİT arasında önceden hazırlanacak plan
larla 'belli edilir. 

Seferberlik veya savaş halinin ilanında silah altı
na alınan MİT mensupları, MİT emrine tertip edi-
lir, 

BAŞKAN — 8 İnci madde üzerinde söz İsteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. 

Sayin Aydar, söz mü İstiyorsunuz, soıru mu sora
caksınız efendim? 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, soru de
ğil de, maddenin düzenleme hiçirniylle ilgili bir açık
lama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim o za
man, 

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

'Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Herhalde, yanlış anlama

dıysam Üçüncü Bölüme geçtik. «Olağanüstü Hal, 
Sıkıyönetim, Seferberlik veya Savaş Hali» deniliyor. 
Bu, madde başlığı mıdır, yoksa Üçüncü Bölümün 
alt başlığı mıdır? Bunu öğrenmek istedim. Eğer mad
de başlığı değilse, maddenin madde başlığı yoktur. 
Buna dikkat çekmek istedim. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Komisyon, Sayın Aydar derler ki : «Üçün

cü Bölümün başlığı var; fakat 8 inci maddenin baş
lığı yok. Bu madde başlığı mıdır, yoksa Üçüncü Bö
lümün başlığı mıdır?» 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLE
Rİ KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — 
Madde 'başlığndır; çünkü aşağıda ayrıca ikinci bir 
bölüm geliyor burada 'bitiyor efendim. 

(Komisyon sıralarından «Her ikisıinin yerine kulla
nılır» sesleri) 

'BAŞKAN — Şimdi, «ikisinin yerine» diyorsu
nuz. Şimdi, kanun yapma tekniğine uygun olarak bir 
bölümün başlığı olacak, fakat bu Kanun Tasarısın
da her bölümün başlığı olduğu gibi, bir madde başlığı 
da var. 'Burada aynı şeyi tekrar etmenizde sakınca 
yok; teknik bir konu olduğu için. 

MİİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLE
Rİ KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — 
Tek maddelik bir 'bölümdür, o bakımdan böyle kal
sın efendim. 

BAŞKAN — Oldu efendim. 
Sayın üyeler, maddeyi komisyondan geldiği biçi

miyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
İKİNCİ KISIM 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kadro ve Personel İşleri 

Kadro 
MADDE 9. — MİT'in 'fiilî kadrosu, her yıl MİT 

müsteşarlığınca tespit olunur ve Başbakan tarafından 
onaylanırj 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. 
Yok. Soru sormak isteyen var mı efendim?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Madde kabul ediıim'iştir. 
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10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Personel işleri 
MADDE 10. — MiîT personellinin kimlerden olu

şacağı, (kadrolara ilişkin görevler, yetki ve sorumlu
luklar ile bu kadrolara atanacakların nitelikleri, Teş
kilata alınma usul ve şartları, atama, 'ilerleme, yüksel
me, yer değiştirme ve Teşkilatla ilişiğin kesilmesi gibi 
özlük işleri ve bunlara bağlı İşlemler yönetmelikle 
düzenllenir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü 
"naddesindeki sözleşmeli personel istihdamına ilişkin 
şartlar aranmaksızın bunların istihdamı şekli, sözleş
me esasları, alacakları ücretlerin tavan ve tabam, di
ğer özlük hakları ve sosyal yardımlar ile sağlık işle
rine ait esaslar yönetmelikle düzenlenir. 

M'İT'de sözleşmeli olarak çalıştırılan emekli per
sonele ödenecek ücretler, kendilerine sosyal güvenlik 
kuruluşlarınca bağlanmış olan 'emekli aylığının ve 
benzeri ödemelerin kesilmesini gerektirmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. (Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. 
Yok. Soru sormak 'ihtiyacını hisseden sayın üye?.. 
Yok. 

Bu maddeyle ilgili Sayın Azgur'un bir önergesi 
var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 10 uncu maddesinin sonuna aşağıdaki 

fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Fuat AZGUR 

«MİT personeli, bu 'kuruluştaki görevlerinden is
tifa etmedikçe, yukarıdaki fıkralarda öngörülen öz
lük halklarına ilişiklin uyuşmazlıklar hakkında dava 
açamazlar.» 

BAŞKAN — Sayın Azgur, buyurunuz efendim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, değerli ar

kadaşlarım; 
Yüksek malumunuz olduğu üzere, istihbarat teş

kilatlarında çalışan kişilerin kimlikleri daima gizli tu
tulur. Dünyanın her yerinde, bütün ülkelerde istih
barat teşkilatı mensupları, hatta kendi aile efradı ta
rafından dahi tanınmazlar, bilinmezler. 

Bizim Anayasamızın 125 inci maddesi, «İdarenin 
her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açık
tır,» diye bir hüküm ihtiva etmektedir. Eski Ana
yasamızın 114 üncü maddesinde de buna benzer bir 
hüküm varidi; o hükme dayalı olmak üzere DanıŞtay-
da MİT mensuplarından pek çoğunun dava açtığına 
şahit olduk. 
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Açılan bu davalarla ilgili dilekçelerde, elbetteki 
evvela ilgili kendisimi tanıtmak lüzumunu hissediyor
du; «MİT mensubuyum. Haksız bir tasarrufa maruz 
kalıdım.» diyordu. Mesela bir atama işlemine itiraz 
ediyordu veya bir disiplin cezasına itiraz ediyordu ya
hut herhangi bir özlük işlerine ait işleme itiraz edi
yordu, 

Bu dilekçe evvela kaleme gidiyor, genel evraka 
kaydediliyor, oradan ilgili ıdaireye gidiyor. Kalem 
mensupları, ıgenel evrak mensupları 'nihayet Danış-
tayın raportörleri, başraportörleri, üyeleri, ilgilinin 
kimlliğine aşina oluyorlardı. Yani, bu kişinin artık 
gizliliği kalmıyor. Haltta bu konuda MTT Müsteşar
lığının çok acıklı yazıları gelmiştir Danıştaya; «Ar
tık ben bu kişiyi nasıl bu Teşkilatta çalıştırayım?» 
diye. 

Neticede bu kişi bazen davasını kazanıyor ve ye
niden eski görevine dönme imkânını elde ediyordu. 

Şimdi, bendenizin getirdiği teklifte, yine davasını 
açsın, fakat bu dava tazminat davasına münhasır ol
sun; yani iptal davasına değil. Bizim Danıştay Ka
nununun ikinci maddesinin ıflb) bendine göre, (Yargı
lama Usul Kanununun) veya 1'2 nci maddesine göre 
ilgili görevinden ayrıllmak suretiyle, maruz kaldığı 
haksız işleme karşı bir tam yargı (davası açabilir; 
tazminat davası açabilir ve böylece zararının telafisi 
cihetine gidebilir. 

Hizmetin mahiyeti itibariyle iptal davalarının açıl
ması yolunun kapanmasında büyük yarar vardır di
ye düşündüğüm için bu önergeyi verdim Sayın Baş-
kan. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekür edenim Sayın 'Azgur. 
Sayın Azgur'un önergesinin lehinde ya da aley

hinde söz isteyen sayın üye var mı efendim?.. Aley
hinde Sayın Kantarcıoğlu. Buyurunuz efendim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, değiş
tirilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 31 
inci maddesinde yeni bir hüküm getirilmiştir o açığı 
kapatmak için; gizili bilgileri açıklama yasağı getiril
miştir ve bu da «'Devlet memurlarının, kamu hizmet
leriyle ilgili gizli bilgileri, görevlerinden ayrılmış ol
salar bile, yetkili bakanın yazılı izni olmadıkça açık
lamaları yasaktır.» denilmiş ve bu yolların hepsi ka
patılmıştır. Bu bakımdan böyle bir şeyin tekrar Ka
nuna konulması mahzurludur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, yalnız bu bel

ge ve bilgi açıklama değil de, hüviyet açıklama. 
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SELÇUK KANTARCIOĞLU — Her şeyi efen
dimi. Gizli bilgileri veya belgeleri... Kendisini dahi 
saklayacak, yani saklayabilir. Yazılı izin verebilir; hü
viyetini zaten hâkim tespit edecektir ve daima her 
yerde belli alacaktır. Yani bunu ortadan kaldırmak 
mümkün olmayacaktır. 

Bir Ihususu daha arz edeyim. Millî istihbarat 
Teşkilatının yetkilileri de buradadırlar şu anda; bazı 
bilgileri şifahen verirler, yazılı dahi vermezler. Bu 
durum (karşısında 'ne yapacaktır ifadesini vermek is
teyen ikisi?.. 'Elinde beliğe olmayacaktır. Bu bakım
dan, bu daha çok ihtilat yaratır efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Kantarcıoğ-

İu, 
Sayın Komisyon, önerge üzerindeki görüşünüzü 

lütfediniz efendim. 
MİÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLE

Rİ KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — 
Efendim, MİT mensubunun, MİTten istifa etmedikçe 
dava açamama konusu, daha ziyade şahsi bir iş, giz
lilikle ilgisi olmayan bir iş gibi geliyor bize. Genel
likle de şahsın hukukunun savunulması bir bakıma 
Anayasa açısından lazım. 

Böyle olunca, bu davanın icabında açılabilmesine 
(Şahsı kısmen açıklasa bile) katlanılmasını biz uygun 
görüyoruz. Bu bakımdan Komisyon olarak bu öner
geye katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye katılmıyorsunuz. 
Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 

Takdire bırakıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Takdire bırakıyorsunuz. 
Sayın üyeler, Sayın Azgur'un önergesine Komis

yon katılmadığını Hükümet ise takdire bıraktığını be
yan etmektedir. Önergenin dikkate alınıp ailınmama-
sı hususunu oylarınıza sunuyorum efendim. Dikka
te alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

10 uncu maddeyi oylarınıza sunacağım; yalnız 
bu maddedeki «Teşkilata alınma, Teşkilatla ilişiğinin 
kesilmesi...» ibarelerinde, «T» harfi hep büyük yazıl
mış, bunları (küçültüyoruz ve bu değişiklikle ltö uncu 
maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.,. Ka
bul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

11 İnci maddeyi okutuyorum : 
Askerî personel 
MADDE 11. — Türk Silahlı Kuvvetleri kadrola

rında olup, MÎT'de görevlendirilecek subay, astsubay, 
sivil memur, erbaş ve erlerin sınıf, rütbe ve miktar

ları her yıl ihtiyaca göre Genelkurmay Başkanlığı ve 
MİT Müsteşarlığınca müştereken tespit edilir. 

Subay ve astsubayların MÎT'de görevlendirilme
lerinde 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 124 üncü maddesinde öngörülen Bakan
lar Kurulu Kararı' almak şartı aranmaz. 

Genelkurmay Başkanlığınca usulüne göre MİT 
emrine verilen subay ve astsubayların Teşkilat içinde 
görevlendirilmeleri, bölge değiştirmeleri, ihtisas ve ih
tiyaca göre MİT'çe yapılır. 

Türk Silahlı Kuvvetleri Kadrolarından MİT'e ve
rilecek personelin her türlü istihkakları mevcut hü
kümler dairesinde kendi bütçesinden ödenir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, burada geçen 
«Bakanlar Kurulu Kararı» ifadesindeki «Kararı» 
'kelimesini küçük «k» 'harfi ile başlatıyoruz, yine 
<<Teşkilat»ın «t» harfini küçük yazıyoruz. 

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

Sayın Komisyon, Sayın Hükümetin bunun dı
şında bir diyeceği?.. Yok. 

Maddeyi bu düzeltmeyle birlikte oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum. 
Atama işlemleri 
MADDE 12. — Millî İstihbarat Teşkilatı Müste

şarı, Millî Güvenlik Kurulunda görüşüldükten son
ra Başbakanın inhası ve Cumhurbaşkanının onaması 
ile atanır. 

MlFT Müsteşar Yardımcıları ve Başkanlar, MİT 
Müsteşarının teklifi üzerine, Başbakanın inhası ve 
Cumhurbaşkanının onaması ile atanır. 

Diğer personel MİT Müsteşarı tarafından ata
nır, 

Bu atamalar Resmî Gazete'de yayımlanmıaz. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir 'diyeceğiniz?.. 

Yok, 
Soru sormak ihtiyacını hisseden sayın üyemiz var 

mı efendim?.. Yok. 
Bu maddeyle ilgili Sayın Kantaircıoğlu'nun bir 

önergesi var okutuyorum ©fendim. 

Yüce Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz 585 S. sayılı Tasarının 

12 nci maddesine üçüncü fıkra olarak aşağıdaki hük
mün eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
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Balkan Yardumcı'ları ve Daire Başkanları MİT 
Müsteşarının teklifi üzerine Başbakanın onamasıyla 
atanırten 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu bir açıklamamız 
olacak ımı efendim? Yani' İkinci fıkrayı mı değiştiri
yorsunuz? 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Üçüncü fıkra 
olarak bunun ©irmesini arz ediyorum efendim. Gö
rüşmekte olduğumuz 585 S. sayılı Tasarının 12 nci 
maddesıine üçüncü fıkra olarak aşağıdaki hükmün ek
lenmesini, aradaki üçüncü fıkra dördüncü fıkra ola
cak, araya girecek efendim. 

Hiyerarşik bir düzenleme var burada efendim; fa
kat Başkan Yardımcıları, Daire Başkanları burada 
Müsteşara yetki verilmiş o bakımdan efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SELÇU KKANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne 

İlişkin 2451 sayılı, yani 23.4.1981 'den beri uygulanan 
bir Kanun var, bu Kanunun 1 inci maddesi : «Baş
bakanlık ve bakanlıklarla, bunlara bağlı kuruluşlarda 
teşkilat kanunu bulunup bulunmadığına bakılmaksızın 
atama ve nakiller bu Kanunda belirtilen usullere gö
re yapılır.» Burada bir ve iki sayılı cetveller vardır; 
bu bir ve iki sayılı cetvellerde Müsteşara, Bakana, 
Cumhurbaşkanına ikili kararnameler, üçlü kararna
meler hakkında bilgi vardır. Buna paralel bir dü
zenleme getirmek lazım. 

Burada memur teminatının, Anayasanın devlet me
muruna vermiş olduğu teminatın alındığı kanaatine 
sahip oldum şu anda, çünkü hepsini Müsteşara ve
riyorlar. Halbuki, bu doğrudan doğruya 'Başbakanın 
şahsına bağlı bir teşkilattır ve Başbakan ve Müsteşar 
arasında ihtilaf olduğu zaman bir durum ortaya çı
kacaktır, bütün daire başkanlarını beş dakikda temiz
lemesi mümkün olcaktır, bu memur teminatına ay
kırıdır. 

Bu bakımdan, Başkan Yardımcıları ve Daire Baş
kanları MİT Müsteşarının teklifi üzerine Başbakanın 
onamasıyla olsun, Başbakanı muhakkak haberdar et
me mecburiyeti olsun diye, Müsteşarın bu 'konuda 
pek fazla yetkisi bulunmasın diye bu hükmün eklen
mesini teklif ettim. Zaten Bütçe-Plan Komisyonumuz 
da bu görüşü savunmuştur,. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim de, Sayın Kantar-

cıoğlu yalnız bir hususu müsaade ederseniz öğrenmek 
istiyorum; şimdi bu maddenin ikinci fıkrasında yine 

bir «Başkanlar» deyimi geçiyor, bu Başkanlar Daire 
Başkam olarak mı, başka bir başkan mı demek is
tiyorsunuz?. 

SELÇU KKANTARCIOĞLU — Şimdi efendim, 
bu hüküm kabul edilirse, madde buna göre düzen
lenecek belki de diğer personeli de cümle olarak ek
lememiz mümkün olabilir, yani cümleyi ona göre dü
zenleriz. Şimdi, burada Başkan, Başkan Yardımcı
ları ve Daire Başkanları MÎT Müsteşarının teklifi 
üzerine Başbakanın onamasıyla veya onayı ile atanır
lar. Başbakanın virgül diğer personel Müsteşarın im
zasıyla diye değiştirmek mümkün olabilir. 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, bendenizin öğ
renmek istediği husus şu : Şimdi ikinci fıkrada MİT 
Müsteşar Yardımcıları var bir, yani Başkan Yardımcı
sı değil mi bunlar?. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Bunları çıkarı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Ama siz diyorsunuz ki, üçüncü fıkra 
olarak aşağıdaki hükmün eklenmesi deyince, ikinci 
fıkrayı çıkarmıyorsunuz, o bakımdan soruyorum?. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Şimdi, ikinci 
fıkrayı çıkarıyoruz, üçüncü fıkra olarak bunu koyu
yoruz ve gerekirse, dördüncü fıkra olarak gelen kısmı 
da «diğer personel» kelimesini de cümleyi düzelte-
büiriz. Ben bunu acele olarak bulduğum ve yazdı
ğım için hata var, ikinci fıkranın kalkması gerekir. 

BAŞKAN — Yani düzeltiyorsunuz, siz ikinci fık
rayı çıkartıyorsunuz?. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim. 
Yani Müsteşarm yetkisinden alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, ikinci fıkrada zaten Müs
teşarın yetkisi yok ki, Başbakanın inhası ve Cumhur
başkanının onaması var da, o bakımdan bende te
reddüt hâsıl oldu, Başkan Yardımcılarını ve Daire 
Başkanlarını zaten Müsteşar tayin etmiyor ki?. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Müsteşar Yar
dımcıları değil efendim, ben sadece Başkan Yardım
cıları ile bir de Daire Başkanlarının, Başkanlara da 
karışmıyorum. Burada şimdi ikinci kısımda : «MİT 
iMüsteşar Yardımcıları ve Başkanlar, MİT Müsteşarı
nın teklifi üzerine, Başbakanın inhası ve Cuımhurbaş-
kanının onaması ile atanır.» Getirmiş olduğumuz hu
sus, sadece Başkan Yardımcılarının (Müsteşar Yar
dımcısı değil, Başkan da değil) ve bir de Daire Baş
kanlarının atamasını «diğer personel» kelimesinden çı
karıyoruz dördüncü flkradaiki : «Diğer personel MİT 
Müsteşarı tarafından atanır.» Yani bunlar da çıksın. 

BAŞKAN — Peki teşekkür ederim efendim, Ko
misyondan da soracağız tabiî. 
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Önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın üye?. 
Sayın Aydar aleyhinde, Sayın Uğur lehinde. 

Sayın Aydar aleyhinde buyurun. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Daha evvel «Kuruluş» başlığı altında Yüce Heye

tinizde kabul edilmiş olan 4 üncü maddede Millî is
tihbarat Teşkilatının birimleri ifade edilmişti. MİT 
Müsteşarı, MİT Müsteşar Yardımcıları, Başkanlıklar, 
Daireler ve şubeler ile diğer teşkilat birimlerinden olu
şacağı açıklıkla ifade edilmişti. Şimdi, değerli arka
daşımızın vermiş bulunduğu önergede atama işlem
leri yapılırken Kuruluş Kanununun bizatihi ifade et
memiş olduğu, ancak teşkilata esneklik kazandıran 
Başkan Yardımcılıklarının atamasının Müsteşarın yet* 
kişinden alınarak, yine Başkanlar ve Müsteşar Yar
dımcıları gibi, Müsteşarın teklifi, Başbakanın inhası ve 
Cumhurbaşkanının onaması ile yapılmasını istemek
tedirler. 

Bu önerge, kuruluşu öngören 4 üncü maddeye ay
kırı düşer, çünkü burada esneklik ortadan kalkıyor. 
Eğer Daire Başkan Yardımcılarının da bu düzenleme 
içerisine alınması halinde denilebilir ki, efendim, 
temel gerekçe şu; önerge sahibi değerli arkadaşımı
zın, ola ki Müsteşar kendi dilediği gibi, birtakım ata
malar yapar, görevlere son verebilir, bu bakımdan da 
en azından Başbakanın bundan bilgisi olmak lazım ge
lir. Bunun olmayacağını şimdiden ifade etmek keha
net değildir 

Bu itibarla, 12 nci madde ile 4 üncü madde ara
sında tam bir paralellik Komisyonumuzca kurulmuş
tur kanısındayım, bu itibarla önergenin aleyhinde-
yim. 

Arz ederim, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Uğur buyurun efendim. 
HİDAYET UĞUR — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Başkan Yardımcıları ile Daire Başkanlarının (Baş

bakanlıkça atanması hususundaki idarî bakımdan lü
zumunu önerge sahibi belirttiler. Ben, ayrıca bunun 
teknik bakımdan da bir ihtiyaç olduğunu vurgula
mak istiyorum : 

MİT'in esas görevi haber toplamak değildir, is
tihbaratın istihsalidir. Onun içindir ki, Tasarıda is
tihbaratın oluşturulması tabiri geçmektedir. Bu istih
baratın oluşturulmasına yarayan ve etki yapan fak
törler dairelerde toplanır ve orada değerlendirilin Bu
rada geçmişteki bütün muamelatın ve bilgilerin rolü 
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son derece mühimdir. Bu bakımdan, Daire Başkan
lığı, Başbakanlığa bağlı bir teşkilatta kilit noktası 
mesabesindedir. Bugüne kadarki uygulamalarda bu ma
kamların Başbakanlıkça tayininin nedenleri arasında 
da bu faktör rol oynar. Bugün halen müsteşar tara
fından tayin yapılmasına lüzum olması veya uygun 
görülmesinin ilerde büyük mahzurlar çıkaracağı dik
kat nazardan ayrı tutulmamalıdır. Bunun içindir ki, 
tecrübelerimize istinaden ilerde bazı mahzurların doğ
masını önlemek bakımından başkan yardımcılarıyla 
daire başkanlarının Başbakanlıkça tayin ©dilmesinde 
faydalar vardır. 

Dikkatlerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uğur. 
Buyurun Sayın Ersöz. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — Efen
dim, Sayın Kantarcıoğlu'nun verdiği önergenin aynen 
kabulünde hiçbir mahzur görmüyoruz Komisyon ola
rak; takdire bırakıyoruz. Yani, kabul ediyoruz ve Ge
nel Kurulun takdirine bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan?. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Kantarcıoğlu' 
nun önergesine Komisyon ve Hükümet katıldığından 
kesin olarak oylarınıza açacağım. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kesin olarak kabul edil
miştir ve bunu üçüncü fıkra olarak ilavesi hususuy
la birlikte maddeyi oylarınıza açıyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... 12 nci madde kabul edilmiştir. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — Efen
dim, 12 nci maddede bir arzımız olacaktı. 

12 nci maddenin sonunda «Bu allamalar Resmî Ga
zetede yayınlanmaz ve gizli tutulur.» ifadesini ekle
yecek idik. 

BAŞKAN — Efendim, artık bir maddî hatadır; 
içtüzüğün 80 inci maddesine göre sonunda bunu dü
şünelim efendim. Resmî Gazetede yayınlanmayan şey 
zaten gizlidir. Evet, sonunda düşünelim efendim. 

13 üncü maddeyi okutuyorum. 
İstifa 
MADDE 13. — MİT fiilî kadrosuna atanan per

sonelden, bu Teşkilattaki göreve başladıkları tarihten 
itibaren beş yıl geçmeden istifa edenler veya istifa et
miş sayılanlar, görevli ilişkilerinin kesildiği tarihten 
itibaren beş yıl geçmedikçe Devlet Memurluğuna alı
namazlar.: 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Bayer. 

Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKA1 BAYER — Sayın Başkanım, 

bu maddenin müzakeresinde Bütçe-Plan Komisyonun
da, ikinci fıkradan itibaren «.. görevli ilişkilerinin ke
sildiği tarihten itibaren -Beş yıl yerine- üç yıl geç
medikçe devlet memuriyetine alınmaz.» demiştik ve 
bunun gerekçesini de raporumuza yazmıştık. İnsan 
hakları ve kamu yönetiminde devlet memurlarının bu 
kadar kısıtlanması hatalıdır, üç yıllık bir müddet ye
ter. Çünkü, maddenin birinci kısmında beş yıl geç
meden istifa etmeyi de zaten yasakladığımıza göre, 
kamu yönetimi bakımından orada çalışanların insan 
hakları bakımından kısıtlamayı üç yıl yapmamızın uy
gun olacağını düşündük ve Bütçe-Plan Komisyonu
nun raporunda bu hususu dercetmiştik. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, bir te

mennidir; Komisyondan soralım. 
Buyurun Sayın Ersöz. 
MİLLİ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — Efen
dim, biz aynı hususu Komisyonda da görüştük bu 
şekilde kalmasını uygun görüyoruz. 

'BAŞKAN — Mesele yok efendim, teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, yine bu «Teşkilat» ı küçük harfle ya

zıyoruz ve «Görevli» yazılmış onu da «Görevle» ola
rak düzeltiyoruz ve 13 üricü maddeyi bu düzeltmeler
le birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum. 
Zorunlu giderler 
MADDE 14. — MİT mensuplarına görevlerinin 

zorunlu 'kıldığı giderleri karşılamak üzere yönetmelik
te belirlenecek miktar ve esaslara göre ödeme yapılır. 

Bu harcamalar hakkında 1050 sayılı Muhasebe-i 
Umumiye Kanununun 77 nci maddesi hükmü uygu
lanır. 

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

Saym Komisyon, Sayın Hükümetin bir diyeceği?.. 
Yok. 

Sorusu olan sayın üye de olmadığına göre mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum. 
Hizmet tazminatı 
MADDE 15. — MİT fiilî kadrosuna dahil perso

nele (Sağlık hizmetierindekiler dahil), verilen brüt ay

lıkları (Ek göstergeler dahil) tutarının yüzde ellisi, hiz
met tazminatı olarak ödenir. 

Yurt dışında sürekli görevli gönderilenlere bu taz
minat verilmez. 

Hizmet tazminatının ödenmesinde, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun aylıklara ilişkin hükümleri 
uygulanır. 

Bu tazminat vergiye tabi değildir. 
BAŞKAN — İkinci fıkranın başında da «Yurt dı

şına» diye okundu «Yurt dışında» diye düzeltelim. 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye var mı?.. 

(Sayın Başkan, «Yurt dışına» sesleri) efendim, eli
mizdeki metin böyledir; Komisyon düzeltmeyi söyler, 
biz düzelterek okuma hakkına sahip değiliz. Madde 
metnini okuruz, Komisyon burada yanlışlık olduğunu 
beyan eder... 

MtLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — Efen
dim, «Yurt dışına» olması uygundur. 

BAŞKAN — Evet, Komisyon da bunu «Yurt dışı
na» olarak düzelttiğini beyan etmiştir. 

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

I Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin bunun dı-
I şında bir düzeltmesi var ımı?.. Yok... 
I FUAT AZGUR — Sayın Başkan, «Görevli» yazıl-
I mış «Görevle» olacak. Yani, «Görevle gönderilenler» 

olacak. 
BAŞKAN — «Sürekli görevli gönderilenler» ol-

I maz mı?. 
FUAT AZGUR — Olmaz efendim. «Sürekli gö-

I revle gönderilenler» olması lazım, 
MlLLI SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — «Gö-
I revle» daha uygun efendim. 

BAŞKAN — Onu da «e» yapıyorsanız mesele yok 
I efendim. «Yurt dışına sürekli görevle gönderilenlere...» 
I: «e» olarak Komisyon kabul ettiğine göre biz de ka

tılalım. 
15 inci maddeyi bu düzeltmelerle birlikte oylarını

za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
I kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum. 
I N a k d i taTTTMrm* 

MADDE 16. — MlT mensuplarından : 
a) Görevleri sırasında veya görevleri sona ermiş 

I olsa bile MİT mensubu olmaları nedeniyle maruz 
kalacakları saldın sonucu yaralanan, sakat kalan ve-

I ya ölenler hakkında 3.11.1980 tarih ve 2330 sayılı 
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Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki 
Kanun hükümleri uygulanır. 

b) Görevleri nedeniyle yaralanan veya hastala
nanlardan maluliyete uğrayanlara veya ölenlerin dul 
ve yetimlerine veya muhtaç ana Ve babalarına ve
ya bakmakla yükümlü olduğu kardeşlerine tazminat 
verilir. Bu tazminatın miktarı birinci derecedeki Dev
let Memurunun maaşının brüt tutarının 10 katını ge
çemez. Bu tazminat vergiye tabi değildir. 

c) Bu tazminatların birinden yararlanan diğerin
den yararlanamaz. 

b) Tazminatın verilmesine ait usul ve esaslar yö
netmelikte gösterilir. 

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

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

«10 katını» derken «On» rakamını yazı ile yazıyo
ruz ve «Devlet Memurunun» baş harflerini de ufal
tıyoruz. 

Sayın Bakan da 'katılıyorlar herhalde bu değişik
liğe, bu düzeltmeye. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Soru da olmadığına göre... 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

«Devlet Memurunun» büyük olmasını 1897 sayılı Ka
nunun 5 inci maddesi hükme bağlamıştır. Aynen kal
ması lazımdır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Efendim, burada herhangi bir Dev

let Memurunun... 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — 1897 sayılı Ka

nunda Devlet Memurunun tarifi yapılmıştır. 
BAŞKAN — Efendim, Devlet Memurunun maa

şından, brüt tutarından bahsediyor. Bu, herhangi bir 
Devlet Memurudur, özel birşey değil ki baş harf
leri büyük olsun. «1 inci derecedeki Devlet Memu
runun maaşı.» dediğimiz zaman. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — «Devlet» keli
mesinin daima büyük harfle yazılması gereğidir. 

BAŞKAN — Efendim, «Devlet» kelimesi büyük 
yazılır da «memur» kelimesinin de büyük yazılaca
ğına dair birşey yok. 'Burada Devlet Memurunun 
maaşından bahsediyor, Memur kendisi büyüktür de 
buradaki yazım hatasına göre düzeltmek lazım... 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, arz 
ediyorum; 1897 sayılı Kanunda Devlet Memurunun 
tarifi yeniden yapılmıştır ve vardır. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyona da soralım?. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — Efen
dim, Sayın Kantarcıoğlu'na katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katıldıklarını beyan ettiler; mesele 
yok o zaman. Buradaki maaştır, onun da pek büyük 
olduğunu iddia edemezsiniz herhalde. 

16 ncı maddeyi bu düzeltmelerle birlikte oylarını
za açıyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum. 
Sağlık işleri 
MADDE 17. — MİT personeli ile herhangi bir 

şekilde sağlık yardımından yararlanamayan eşi, bak
makla yükümlü olduğu anası, babası ve aile yardım 
ödeneğine hak kazanan çocuklarının muayene ve te
davileri kamu kurum ve kuruluşlarına ait her türlü 
sağlık tesislerinde yaptırabilir. Muayene ve tedavi gi
derleri MİT bütçesinden karşılanır. Muayene ve te
davilerin ne şekilde yapılacağına ait esaslar yönet
melikle düzenlenir. MlT mensuplarından hizmetleri 
nedeniyle yaralanan veya hastalananların yurt dışın
da tedavileri yaptırılabilir. 

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

TÜRE TUNÇBAY — Bir soru sormak istemiştim 
Sayın Başkanım. Yani, herhangi bir devlet memuru 
gibi, Devlet hastanesine mi resmen nakledilecektir, 
yoksa herhangi bir sağlık müessesesinde mi? Sanı
rım «herhangi bir sağlık müessesesinde» şeklinde geç
ti. Bunun aydınlanması doğru olur kanısındayım. 

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

KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — Efen
dim, «her türlü sağlık tesislerinde» tabiri açık zan
nediyorum. 

ABDÜLBAKt CEBECİ — Efendim, o cümlenin 
son kelimesi «yaptırabilir» değil, «yaptırılabilir» ol
ması gerekir, cümlenin gelişi öyle. 

BAŞKAN —Sayın Komisyon; cümlenin sonu 
«yaptırabilir» şeklinde mi, «yaptırılabilir» şeklinde 
mi olacak? Sayın Cebeci de «yaptırabilir» değil de, 
«yaptırılabilir» şeklinde olmasını arzu ediyorlar. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — «Yap
tırabilir» şeklinde efendim. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkan; ikinci satırın 
sonundaki «tedavileri» kelimesi yerine «tedavilerini» 
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dersek, o zaman cümlenin sonu «yaptırabilir» şek
linde bitebilir. Çünkü, kim yaptırabiliyor?.. Personeli 
ve eşi yaptırabiliyor. Onun için burada «tedavilerini» 
demek lazım. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — O za
man cümlenin sonu «yaptırabilir» olur, «yaptırılabi
lir» olması için «tedavileri» kelimesinin kalması lazım. 

BAŞKAN — Sayın Azgur, «tedavilerini» dersek, 
«yaptırabilir» kelimesi doğru olur diyor. 

ABDÜLBAK1 CEBECİ — O zaman olur gayet 
tabiî; ama bu durumda olmaz. 

BAŞKAN — O zaman «tedavilerini» yapıyoruz 
ve aşağıdaki «yaptırabilir» kalıyor. Ayrıca, «tedavile
rinde» kelimesinin sonundaki «de» ayrı yazılmış, onu 
da birleştiriyoruz. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan; müsaade 
eder misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Aydar; soru mu efendim? 
MEHMET AYDAR — Bir şey öğrenmek istiyo

rum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Düzeltmelere tekrar başladık. Oy

sa, Genel Kurul kararında biliyorsunuz bu tip dü
zeltmeleri doğrudan doğruya Komisyona bildirme key
fiyeti sözkonusudur. 

MEHMET AYDAR — Benimki düzeltme değil 
efendim. 

BAŞKAN — Zatıâliniz için söylemiyorum Sayın 
Aydar, buyurun. 

MEHMET AYDAR — Sağlık işleriyle ilgili ol
duğu için önemli addettim, bu bakımdan Sayın Ko
misyonun ve Hükümetin dikkatini çekmek istiyorum. 
«Muayene ve tedavilerin ne şekilde yapılacağına ait 
esaslar yönetmelikle düzenlenir.» şeklinde bir cümle 
var. Acaba bu cümleye, «yurt içinde ve yurt dışında» 
kelimeleri ilave edilebilir mi? Bunun büyük faydası 
olur kanısındayım. «Yurt içinde ve yurt dışında mua
yene ve tedavilerin ne şekilde yapılacağına ait esas
lar yönetmelikle düzenlenir.» demekte fayda ummaz
lar mı? Bunu belirtmek istedim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim-Sayın Aydar. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU ADINA ADNAN ERSÖZ — Biz 
maddenin son fıkrasında bu hususu ele aldık ve açık
ladık efendim. * 

MEHMET AYDAR — Son cümle ayrı efendim. 
BAŞKAN — Bu şekilde kalmasında yarar gö

rüyorlar. 

17 nci maddeyi «tedavilerini» şeklindeki düzelt
meyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

18 nci maddeyi okutuyorum. 
Başka kuruma nakil , 

MADDE 18. — MİT fiilî kadrosuna dahil perso
nelden, Teşkilatın özelliği ve hizmetin gerekli kıldığı 
şart ve vasıflar göz önüne alınarak, Teşkilata intibak 
edemedikleri üstlenince tescil edilenler MİT Müsteşa
rının teklifi ve Başbakanın uygun görmesi üzerine 
genel hükümlere göre başka bir kurum veya kurulu
şa naklen atanırlar. 

BAŞKAN — Yine buradaki büyük olarak yazı
lan «t» harflerini küçültüyoruz. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
18 inci maddeyi bu düzeltmelerle birlikte oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum. 

IKINCI BÖLÜM 
Malî Hükümler 

Bütçe 
MADDE 19. — MİT'in giderlerini karşılamak 

amacıyla her yıl Başbakanlık bütçesi içerisinde özel 
bir tertibe yeteri kadar ödenek konulur. 

MTT Müsteşarlığı için konulan ödeneğin malî yıl 
içerisinde hizmete kâfi gelmemesi halinde ihtiyaç du
yulan ödenek Maliye Bakanlığınca öncelikle karşı
lanır. 

MİT'e tahsis edilen ödeneklerin ita amiri MtT 
Müsteşarıdır. 

MİT Müsteşarı bu yetkisini yazılı olarak devre
debilir. 

MİT Müsteşarlığı için Başbakanlık bütçesine ko
nulan ödenekler, Yasama Organının ilgili Komisyo
nunda gizli bir oturumda görüşülerek karara bağla
nır. 

MİT Müsteşarlığı bütçesinin hazırlanması ile har
cama esas ve usulleri yönetmelikle belirlenir. 

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

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

edenler... Kabul etmeyenler.... Madde kabul edilmiş
tir. 
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20 nci maddeyi okutuyorum. J 
Gizli hizmet giderleri I 
MADDE 20. — MİT Müsteşarı gizli hizmet gi- I 

derlerinin hizmetin gereklerine göre harcanmasından I 
Başbakana» karşı sorumludur. I 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. J 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. j 
20 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 1 

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

21 inci maddeyi okutuyorum. j 
Bütçe uygulaması I 
MADDE 21. — MİT Müsteşarlığının harcama

ları, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile 
2886 sayılı Devlet ihale 'Kanunu ve bunların ek ve 
değişikliklerine tabi değildir. 

Bu konularda takip edilecek usul ve esaslar yö
netmelikle tespit edilir. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. I 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
21 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
22 nci maddeyi okutuyorum1: 
Döviz tahsisi ve muafiyetler 
MADDE 22; — MİT Müsteşarlığınca yurt dı

şından sağlanacak her türlü silah, araç, gereç ve mal
zeme için acil ve zorunlu hallerde normal ithal kota- | 

4 . 10 . 1983 O : 5 

sı dışında öncelikle döviz tahsisi yapılır. Bu silah, 
araç, gereç ve malzemeler her ne yolla sağlanırsa 
sağlansın gümrük ve her türlü vergi, resim, harç ve 
ardiye ücretinden muaftır. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
22 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler.... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum. 
Taşıt alımı 
MADDE 23, — MİT Müsteşarlığı 237 sayılı Ta

şıt Kanununun 4, 5 ve 6 nci maddelerine tabi değil
dir. 

Aynı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca gerek 
yurt içinde ve gerekse yurt dışından alınacak araç
ların cins ve miktarı ile nereden alınacağı Başba
kanın onayı ile tespit edilir. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
23 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

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

Sayın üyeler; günlük çalışma süremiz dolmuştur; 
bu nedenle 5 Ekim 1983 Çarşamba günü saat 14.00'de 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.00 
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Danışma Meclisi 
GÜNDEMİ 

169 uncu BİRLEŞİM 

4 Ekim 1983 Sah 

Saat : 10.00 (I) 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. SEÇİM 
3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 
(1) Danışma Meclisi Üyesi İbrahim BARANGİL 

ve 16 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(2/108) (S. Sayısı : 527) (Dağıtma tarihi : 4.8.1983) 

'(2) Danışma Meclisi Üyesi Fahri ÖZTÜRK ve 
9 Arkadaşının, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim; Büt-
çe-Plan komisyonları raporları. (2/102) (S. Sayısı : 
528) (Dağıtma tarihi : 4.8.1983) 

(3) Danışma Meclisi Üyesi Ab'bas GÖKÇE ve 
11 Arkadaşının Türk Ceza Kanununun 574 üncü 
Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesi ve Polis 
ve Vazife Salahiyet Kanununun 8 inci Maddesine 
Bir Bent Eklenmesin Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu. (2/82) (S. Sayısı : 532) (Da
ğıtma tarihi : 15.8.1983) 

(4) Danışma Meclisi Üyesi Halil GELENDOST 
ve 14 Arkadaşının, 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı 
Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (2/118) (S. Sayısı : 536) (Dağıtma tarihi : 
15.8.1983) 

(5) Danışma Meclisi Üyesi Türe TUNÇBAY ve 
27 Arkadaşının, Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, 
Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 1, 
2, 6, 7, 8, 14, 27, 30 ve Küçüklere Mahsus Tevkifev-
leri Başlıklı 37 nci Maddesi ile Geçici İkinci Madde
sinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzü
ğün 316 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme Alınma 
önergesi. (2.103) (S. Sayısı : 553) (Dağıtma tarihi : 
1.9.1983) 

(6) Danışma Meclisi Üyesi Cahit TUTUM ve 40 
Arkadaşının, 11.9.1981 Gün ve 2521 Sayılı Avda ve 
Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve 

Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurul
masına Dair Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 36 ncı Mad
desi Uyarınca Gündeme Alınma önergesi. (2/113) 
(S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 1.9.1983) 

(7) 'Danışma Meclisi Üyeleri Feridun Şakir 
ÖÖÜNÇ, Mustafa ALPDÜNDAR, Vahap GÜVENÇ 
ve 63 Arkadaşının, İşsizlik Sigortası Yasa Teklifi ve 
İçtüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme Alın
ma önergesi. (2/98) (S. Sayısı : 557) (Dağıtma tari
hi : 13.9.1983) 

(8) Danışma Meclisi Üyesi Mehmet PAMAK 
ve 30 Arkadaşının, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Ka
nununun 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Malî İşler Komisyonu Raporu. 
(2/123) (S. Sayısı : 577) (Dağıtma tarihi : 27.9.1983) 

(9) Danışma Meclisi Üyesi Mustafa YÜCEL ve 
21 Arkadaşının, 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi
ne Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan; Sağlık ve 
Sosyal İşler komisyonları raporları. (2/125) (S. Sa
yısı : 578) (Dağıtma tarihi : 27.9.1983) 

(10) Danışma Meclisi Üyesi Akif ERG1NAY 
ve 10 Arkadaşının, 506 Sayılı Sigortalar Kanununun 
77 nci Maddesinin 7 nci Fıkrasının Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan; Sağlık ve 
Sosyal İşler komisyonları raporları. (2/122) (S. Sa
yısı : 579) (Dağıtma tarihi : 27.9.1983) 

(11) Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALPDÜN
DAR ve 19 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununa 8.7.1971 Tarih ve 1425 Sayılı Ka
nunla Eklenen 1.6.1976 Tarih ve 2013 ve 28.4.1982 
Tarih ve 2665 Sayılı Kanunlarla Değişik Ek 6 ncı 
Maddenin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (2/39) (S. Sayısı : 
584) (Dağıtma tarihi : 30.9.1983) 

(12) Danışma Meclisi Üyesi Muhsin Zekâi BA-
YER ve 19 Arkadaşının, Kara Avcılığı Kanunu Tek
lifi ve Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatif
ler Komisyonu Raporu. (2/105) (S. Sayısı : 581) Da
ğıtma tarihi : 30.9.1983) 





DANIŞMA MECLÎSİ 
GÜNDEMİ 

169 uncu BİRLEŞİM 

4 Ekim 198^ Salı 

Saat : 14.00 

J. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARİ 

2. SEÇİM 
i. OYLAMASİ YAPILACAK İŞLER 
4. KANUN TASARİ VE TEKLİFLERİ ILE 

KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 
(1) İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İkti

sadî Kuruluşları Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ile İlktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu 
İktisadî Kuruluşları Hakkında 11.4.1983 Tarihli ve 
60 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 

»6 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ve Malî İşler; 
Bütçe - Plan komisyondan raporları. (1/703, 1/752) 
(S. Sayısı : 560) (Dağıtma tarihi : 13.9.1983) 

(2) Ceza İnfaz. Kurumları 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) 

(3) Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstih-
.barat Müsteşarlığı Teşkilatı Kanunu Tasarısı ve Büt
çe - Plan; Millî Savunma,. İçişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/740) (S. Sayısı : 585) (Dağıt
ma tarihi : 30.9.1983) 

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

(5) Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Millî Gü
venlik Konseyi Üyesi Oramiral Nejat TÜMER'in 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teş
kilat Kanunu Teklifi ve Anayasa; Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri; Bütçe - Plan komisyonları ra
porları. (2/124) (S. Sayısı : 582) (Dağıtma tarihi : 
28.9.1983) 

(6) 9.10.1935 Tarihli ve 2825 Sayılı Gümrük ve 
İnhisarlar Vekâleti Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna 
Bir Mükerrer Madde Eklenmesi, Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığına Kadro Verilmesi 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Malî İş
ler Komisyonu Raporu. (1/737) (S. Sayısı : 562) (Da
ğıtma tarihi : 13.9.1983) 

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

(8) tpekböcekçiliği Kanunu Tasarısı ve Adalet, 
Tarım ve Orman, Köy İşleri- ve Kooperatifler ko
misyonları raporları. (1/580) (S. Sayısı : 389) (Dağıt
ma tarihi : 26.4.1983) 

(9) 17.7.1972 Tarihli ve 1612 Sayılı Yüksek As
kerî Şûra'nın Kuruluş ve Görevlen Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/676) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1983) 

(10) 17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa İki Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu. (1/675) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 
13.6.1983) 

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

(12) 18 Ağustos 1981 Tarihli ve 2507 Sayılı De
nizcilik Yüksekokulu Kanununun Üçüncü Maddesi ile 
8 inci Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Millî Savun
ma, içişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/609) 
(S. Sayısı : 485) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

X (13) Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya 
Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması
nın tdarî 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) 

(14) Hizmet ve Seyis Erleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/703) (S. Sayısı : 488) (Dağıtma 
tarihi : 20.7.1983) 



(15) 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, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/684) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 
20.7.1983) 

X (16) Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhu
riyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî 
Kararların Tanınması ve Yerine Getirilmesine İlişkin 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/665) (S. Sayısı : 490) 
(Dağıtma tarihi : 21.7.1983) 

X (17) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile italya 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz ve Hava Ta
şımacılığından Sağlanan Gelirlerin Çifte Vergilendiril
mesini önleme Anlaşmasının Onaylanmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişle
ri Komisyonu Raporu. (1/660) (S. Sayısı : 491) (Da
ğıtma tarihi : 21.7.1983) 

(18) 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 jFıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu. (1/689) (S. Sayısı : 495) (Dağıt
ma tarihi r 21.7.1983) 

(19) Toprâksu Genel Müdürlüğü Yatırımları 
Geri Ödeme Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan ve Ta
rım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler komis
yonları raporları. (1/677) (S. Sayısı : 496) (Dağıtma 
tarihi : 21.7.1983) 

X (20) 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, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/647) (S. Sayısı : 492) (Dağıtma tarihi : 22.7.1983) 

(21) 4 Ocak 1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Silah
lı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun Değişik 87 ncf 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/718) (S. Sayısı : 506) (Dağıtma tarihi : 
27.7.1983) 

(22) 21.6.1922 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Ka
nununun Değişik 35 inci Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesine ilişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, iç
işleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/694) (S. Sa
yısı : 508) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

2 — 

(23) 4.7.1972 Tarihli ve 1602 Sayılı Askerî Yük
sek İdare Mahkemesi Kanununun 82 nci Maddesini» 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/731) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma tarihi : 
27.7.1983) 

X (24) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Iran 
islam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştır
masına Dair 20 Ekim 1982 Tarihti Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komis
yonu Raporu. (1/720) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma 
tarihi : 27.7.1983) 

(25) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri 
ve Dışişleri; Bütçe - Plan komisyonları raporları. 
(1/723) (S. Sayısı : 515) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(26) 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) 

(27) 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) 

(28) Millî Savunma Yükümlülüğü Kanunu Tasarı
sı ve Adalet, Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/661) (S. Sayısı : 514) (Dağıt
ma tarihi : 2.8.1983) 

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

(30) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun Bazı Madde ve Fıkralarının De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (1/616) (S. Sayısı : 529) (Dağıt
ma tarihi : 4.8.1983) 

X (31) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ma
lezya Hükümeti Arasında Hava Ulaştırmasına Dair 13 
Mayıs 1983 Tarihli Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/732) (S. Sayısı : 533) (Dağıtma tarihi : 11.8.1983) 

(32) Resmî Gazetede Yayımlanacak Olan Yönet
meliklere ilişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporu. (1/713) (S. Sayısı : 531) (Dağıtma ta
rihi : 15.8.1983) 



X (33) 18 Nisan 1961 Tarihli Diplomatik İlişki
ler 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) 

(34) 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) 

(35) İstanbul Belediyesi 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) 

(36) 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) 

<37) 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) 

(38) 26 Ekim 1983 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) 

(39) Danışma Meclisi Üyesi Vehbi Muhlis DA-
BAKOĞLU ve 10 arkadaşının, Kurucu Meclis Üye
lerinin Yararlanacakları Haklar Hakkındaki Kanun 
Teklifi ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (2/130) (S. 
Sayısı : 568) (Dağıtma tarihi : 13.9.1983) 

(40) 27.4.1954 Tarihli ve 6235 Sayılı Türk Mü
hendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Adalet; Anayasa; Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları rapor
ları. (1/734) (S. Sayısı : 563) (Dağıtma tarihi : 
13.9.1983) 
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(41) Osmanlı Arşivinin Günümüze Kazandırıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim; Büt
çe - Plan komisyonları raporları. (1/746) (S. Sayısı : 
565) (Dağıtma tarihi : 13.9.1983) 

(42) 25 Eylül 1981 Tarihli ve 2528 Sayılı Er Ka
zanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanuna 3 Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/754) (S. Sayısı : 566) (Dağıtma tarihi : 13.9.1983) 

(43) 27.1.1954 Tarihli ve 6235 Sayılı Türk Mü
hendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ve Anayasa; Bayındırlık, Ulaştırma, 
İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları ra
porları. (1/768) (S. Sayısı : 564) (Dağıtma tarihi : 
22.9.1983) 

(44) Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Borç
larının Tahkimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî 
İşler, Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/742) 
(S. Sayısı : 567) (Dağıtma tarihi : 22.9.1983) 

(45) Millî Mukavemet Birlikleri Kanunu Tasa
rısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komis
yonu Raporu. <1/812) (S. Sayısı : 570) (Dağıtma ta
rihi : 22.9.1983) 

(46) 7126 Sayılı Sivil Müdafaa Kanununun 
5 inci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komis
yonu Raporu. (1/813) (S. Sayısı : 571) (Dağıtma ta
rihi : 22.9.1983) 

X (47) 16.7.1956 Tarihli ve 6812 Sayılı Kanunla 
Katılmamız Kabul Edilen Devletlerarası Istişarî De
nizcilik Teşkilatının Kurulmasına Mütedair Sözleş
mede Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu raporu. 
(1/807) (S. Sayısı : 572) (Dağıtma tarihi : 22.9.1983) 

X (48) Denizde Arama ve Kurtarma Uluslar
arası Sözleşmesi (1979)'ne ve Eki Kararlara Katılmamı
zın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/808) (S. Sayısı : 573) (Dağıtma 
tarihi : 22.9.1983) 

X (49) 28.1.1964 Tarihli Ek Protokol ile Değişik 
29.7.1960 Tarihlî Nükleer Enerji Alanında Üçüncü 
Şahıslara Karşı Yasal Sorumluluk Hakkındaki Söz
leşmenin Değiştirilmesine ilişkin Protokolün Onay-



lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu. (1/806) (S. Sayısı : 576) (Dağıtma tarihi : 
27.9.1983) 

(50) 24.4.1969 Tarih ve 1163 Sayılı Kooperatif
ler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Ba
zı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Ka-

(X) Açık oylama. 
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I nuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet, Bayındırlık, Ulaştırma, 
İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma, İktisadî İşler, 

I Millî Eğitim, Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Koo
peratifler komisyonları, raporları. (1/716) (S. Sayısı-
574) (Dağıtma tarihi: 30.9.1983) 

*» 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 527 

Danışma Meclisi Üyesi İbrahim BARANGİL ve 16 Arkadaşının, 
5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Geçici Bir Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu 

Raporu. (2/108) 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

5434 sayılı T, C. Emekli Sandığı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkındaki Kanun Teklifi 
Ekte sunulmuştur. 

Gereken işlemin yapılmasını müsaadelerinize arz ederiz. 
30 Mart 1983 

İbrahim BARANGİL Ömer Adnan OREL Eşref AKINCI 

Adnan ERSÖZ Serda KURTOĞLU Enis MURAT OĞLU 

Turgut KUNTER Şerafettim YARKIN Fehmi KUZUOĞLU 

Remzi BAN AZ Ali DİKMEN Recai DİNÇER 

Fuat YILMAZ Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK Halil GELENDOST 

M. Fevzi UYGUNER Lâmi SÜNGÜ 

5434 SAYILI T. C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNA GEÇİCİ BİR MADDE EKLENMESİ HAKKINDA 
KANUN TEKLİFİ GEREKÇESİ 

926 sayılı Tünk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1301 sayılı Kanunla değiştirilen ilgili maddele
rine göre emelkliye sevk edilen general ve amirallerle, 1970 - 1971 yıllarında kadrosuzluk nedeni ile emek
liye sevkedilen kurmay albaylar, ihtisas yapmış veya herhangi bir suretle kıdem almış bulunan diğer al
baylar, kendi sınıf arkaıdaşlanndan önce Silahlı Kuvvetlenden ayrılmak zorunda bıraikıidıkları için hizmet 
süreleri, 40 seneyi doldurmamış, aldıkları kıdem kadar, kendi sınıf arkadaşlarından önce emekliye sevkedil-
mişlerdir. 

Böylece, mesela kendi sınıf arkadaşından 4 yıl önce emekli olan bir kurmay albayın hizmet süresi, ken
disinden 4 yıl sonra emekli olan sınıf arkadaşının hizmet süresinden, her yıl için eklenen üçer aylık yıpran
ma zamları ile birlikte, 5 yıl eksik ıkalmalkta ve dolayısı ila emekli aylığını % 5 eksik almaktadır. 

Bu durum ölümünde eş ve çocuklarına da aynen yansımaktadır. 
40 senelik hizmet süresini doldurmadan, kadrosuzluk sebebiyle, rütbesinin yaş haddinden de çök önce 

emekliye sevkedilen general - amiral ve kurmay albaylara, kanunlarla verilmiş olan kıdemin, kendilerinin 
aleyhine bir durum yarattığı, ayrıca kurmay kadrolarında, doldurulamayan bir boşluk meydana getirdiği 
bir sene sonra görülmüş ve ilgili kanunida değişiklik yapılarak, kurmay albaylarla ihtisas yapmış ve her
hangi bir surette kıdem almış diğer albayların, kendi sınıf arkadaşları ile birlikte ve eşit hizmet süresini dol-
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durarak emekliye şevkleri prensibi ıkabul edilmiş ve uygulama bu yöne yöneltilmiş halen de bu şekilde 
devam etmektedir. 

Ancak 1970 - 1971 yıllarında emekliye sevkedilen pek az sayıdaki general - amiral ve albayların bu 
mağduriyetlerini giderici herhangi bir tedbir getirilmemiştir. Bu haksızlık bugüne kadar devam edegelmiştir. 
Genelkurmay Başkanlığının isteği, Millî Savunma Bakanlığının teşebbüsü ile konu 'birkaç kez ele alınmış 
ise de ilgili Bakanlığın bir tasarı hazırlayaraik 'konuya bir çözüm getirmemesi üzerine bir kanun teklifi ha
zırlanması zorunlu hale gelmiş ve ilgililere kanunlarla verilmiş bulunan kıdem sebebiyle, emekliye sevkedil-
dikleri tarihde, emsalinden bu kadar sene eriten emekli olan general - amiral ve albayların emekliliğe esas 
alınan hizmet sürelerinin 40 yıla tamamlanması ve emekliliklerinin buna göre hesaplanması prensip ola
rak kabul edilmiştir. 

MADDE GEREKÇESİ 

Genel gerekçede de açıklandığı gibi 1970 - 1971 yıllarında emekliye sevkedilen general - amiral ve al
baylar eğitim ve başarı seviyelerinin üstünlüğü gereği (kendilerine verilen kıdem sebebiyle emsalinden erken 
terfi ettirilmektedirler. Hizmet süreleri; Devlet memurları gibi 65 yaşına kadar devam etmediği,. rütbesinin 
yaş haddi dle sınırlanmış bulunmasına mukabil bu kadar bile hizmet etmeye imkân bulunmamakta ve de 
verilen Ikıldem sebebiyle terfi sırasına emsalinden önce girdiği için, emsalinden önoe emekliye seVkedilmekte 
ve çok yönlü haksızlığa maruz bırakılmaktadırlar. Bu haksızlıklar maddî ve manevî kayıp ve huzursuzluk
lara sebebiyet vermektedir. Esasen yalnız 1970 - 1971 yıllarında uygulanan, doğurduğu hatalı sonuçlar gö
rüldüğü için Türk Silahlı Kuvvetlerinin üst kademelerinin düzeltilmesini istediği zamanında yapılan deği
şiklik ile düzeltilen bu hatalı uygulamanın mağdurları olan 1970 - 1971 emeklilerinin uğradığı haksızlığın gi
derilmesi maksadıyla maldde düzenlenmiş ve uygulama usulleri belirtilmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 527) 
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DANIŞMA MECLİSİ ÜYESİ İBRAHİM BARANGİL VE 16 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmen Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmitşir. 

«GEÇİCİ MADDE — 11.6.1970 tarih ve 1301 sayılı Kanun : 
4 üncü maddesi gereğince, 27.7.1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silalhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 

49 uncu madde (f) bendinde değişiklik yapılarak, bekleme süreleri sonunda terfi ettirilemeyen general ve 
amirallerden, 

5 inci maddesi gereğince 27.7.1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 209 
uncu maldde (b) bendi son fıkrasında belirtildiği üzere, normal bekleme süresi sonunda iki yıl ve daha fazla 
süre, terfi ettirilemeyerek beklemiş albaylardan, 

Bu Kanunun kapsamı içinde, kadrosuzluk sebdbi ile emekliye sevk edilenlerin, emekli aylığının tespitin
de esas kabul edilen fitili ve itibarî hizmet süreleri toplamı (40) yıla iblağ edilir ve emekli aylığı buna göre 
yeniden hesaplanır. Hizmet süresi toplamı (40) kırk yılı geçemez. 

Hizmet süreleri (40) kırk yıla iblağ edilen general - amiral ve albaylar, emekliye sevk edildikleri tarih
lerdeki aylıkları üzerinden ve o tarihlerdeki borçlanma esaslarına göre, sadece iştirakçi hissesi miktarları tu
tarında, T. C. Emekli Sandığına borçlandırılırlar. Bu gibilerin emekli oldukları tarihten, bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihe kadar (40) kırk yıl hizmet esasına göre yeniden hesaplanacak emekli aylık tutarları 
ile, aldıkları gerçek emekli aylıkları arasındaki fark, alacaklı tarafa ödenir. 

Bunlardan ölenlerin dul ve yetimleri hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Bütçe - Plan Komisyonu Rapora 
TC 

Danışma Meclisi 28 Haziran 1983 
Bütçe - Plan Komisyonu 

Esas No. : 2/108 
Karar No. : 159 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Danışma Meclisi Üyesi İbrahim BARANG1L ve 16 Arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanım Teklifi» ve gerekçesi, Komisyonumuzun 28.6.1983 
günlü 78 inoi 'Birleşiminde Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla görüşülmüştür. 

Teklif ile; aldikları kıdemler sebebiyle Harp Okııkı çıkışlı emsallerinden, daha önce kadrosuzluktan do
layı emekliye scevk edilmiş bulunan albayların, emeklilik hizmet müddetlerinin, aldıkları kıdem kadar artı
rılması ve artırılan süre farkı için borçlandırılmaları; emekli aylıkları farkının da aylık bağlandığı tarihten 
geçerli olmak üzere ödenmesi öngörülmektedir. 

Teklifin geneli üzerinde yapılan görüşmelerde; 
1. Kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilmiş albayların emekli aylıklarının hesaplanmasında, çalışıl

mayan sürenin borçlandırılmasının, Emekli Sandığı Kanununun 31 inci maddesinin prensibine aykırı ol
duğu, 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 527) 
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2. Kadrosuzluk tazminatı almak suretiyle geçen sürenin aynı zamanda emekli olarak geçmiş buluna
cağı ve bu sürenin borçlandırılmasının kabulü halinde, emsalleri kadar hizmet etmişler gibi işleme tabi tu
tulacaklarından yeni birtakım taleplere yol açabileceği, 

3. Söz konusu albaylara, hizmet vererek daha sonra emekli olan albaylar gibi aynı hizmet süresi üze
rinden aylık ödenmesinin haksızlık ve eşitsizliğe neden olabileceği, 

Düşüncesinden hardketle, teklif, prensip olarak kabul edilmediğinden, maddelere geçilmeden tümüyle red
dedilmiştir. 

Ayrıca; 18.5.1983 günlü ve 2/108-237 sayılı yazı ile Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonundan 
istediğimiz görüş, bugüne kadar Komisyonumuza intikal etmemiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Tandoğan TOKGÖZ 
Başkan 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Kâtip 

M. Nedim BİLGİÇ 
Üye 

İmzada bulunamadı. 

Ayhan FIRAT 
Üye 

Hayati GÜRTAN 
Üye 

Necmettin NARLTOĞLU 
Üye 

İmzada bulunamadı. 

Salih Necdet ÖZDOĞAN 
Üye 

İbrahim ŞENOCAK 
Üye 

Türe TUNÇBAY 
Üye 

Orhan BAYSAL 
Başkanvekili 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Üye 

Recai DİNÇER 
Üye 

Abdurrahman Ali GİRMEN 
Üye 

S. Sırrı KIRCALI 
Üye 

Söz hakkım saklıdır 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 
Üye 

Evliya PARLAK 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

Turgut TAN 
Üye 

İmzada bulunamadı. 

Cahit TUTUM 
Üye 

Cemil ÇAKMAKLI 
Sözcü 

Muhsin Zekâi BAYER 
Üye 

Ahmet Senvar DOĞU 
Üye 

Özer GÜRBÜZ 
Üye 

Turgut KUNT ER 
Üye 

Tülay ÖNEY 
Üye 

İmzada bulunamadı. 

Muzaffer SAĞI§MAN 
Üye 

M. Ali Öztürk TEKELİ 
Üye 

Sodan TUZCU 
Üye 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 528 

Danışma Meclisi Üyesi Fahri ÖZTÜRK ve 9 Arkadaşının, 5434 
Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim; 

Bütçe - Plan Komisyonları Raporları. (2 /102) 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa bir ek geçici madde eklenmesine dair Ka
nun Teklifi, gerekçeleriyle birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerinize arz ederim. 
14.3.1983 

Fahri ÖZTÜRK Nihat KUBİLAY B. Sami DAÇE 

Vehbi Muhlis DABAKOĞLU Mehmet FAM AK Zeki ÇAKMAKÇI 

A. Asım İĞNECİLER Remzi BAN AZ Kâzım ÖZTÜRK 

Nermin ÖZTUŞ 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi 

GENEL GEREKÇE 

Başka ülkelerde ve ülkemizde de yükseköğretim bir yönüyle iki gruba ayrılır. Birinci ve 'büyük grup
ta; genel ortaöğrenimini tamamlayan öğrenciler ilgi ve istidatları istikametinde bir alanda yükseköğre
nim görürler, ikinci küçü'k grupta ise; belli bir alanda meslekî ortaöğrenim görenler önce belli bir müd
det o alanda meslek tecrübesi kazanırlar, sonra, yönetmeliklerinde 'tespit edilen asgarî hizmet müddetini ba
şarı ile tamamlayanlar arasından amirlerince seçilerek, imtihanlara alınırlar. Bu imtihanları başaranlar aynı 
alanda yükseköğrenim görürler. Böylece aynı alandaki hizmetlerine bir başka biçimde devam ederler. 
Bu bir hizmetiçi eğitimidir. Üst öğrenim öncesi, öğrenim sırası, öğrenim sonrası arasında devamlılık ve 
bütünlük vardır. Gördükleri üst öğrenim, önceki meslekî ortaöğrenimleri ile zorunlu hizmet tecrübelerine 
dayalıdır. Polis Enstitüsü, Sağlık Yüksek Okulu, Harp Akademisi, Kız Sanat Yüksek Öğretmen Okulu ve 
Eğitim Enstitüsü Eğitim Bölümü öğrencileri bu tür öğrenim görmektedirler. 

'Bu tür öğrenime alınanların memuriyetle ilişikleri kesilmez. Bir yandan öğrenimlerine devam ederlerken 
bir yandan da maaşlarını, kıdemlerini ve terfilerini almaya devam ederler. Ancak, her nedense bunlar
dan yalnızca Eğitim Enstitüsü Eğitim Bölümüne alınan öğretmen/öğrenciler 1981 yılına kadar bu kura
lın dışında tutulmuş, memuriyetle ilişikleri kesilmiş, emsallerine nazaran kıdem ve terfi kayıplarına uğra
mışlardır. 

Eğitim Enstitüsü Eğitim Bölümüne; yönetmeliklerinde belirlendiği üzere sadece tlköğretmen Okulu me
zunu olan, en az üç yıl ilkokul öğretmenliği yapan, başarıları ve ehliyetleri Bakanlıkça tespit edilmiş olan
lar seçimle ve imtihanla bir üst öğrenim yapmak, bilgi, görgü ve ihtisaslarını artırmak için alınmışlardır. 
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Bu öğretmen/öğrencilere önceki Öğrenimlerine ve meslekî tecrübelerine dayalı hizmetiçi eğitim verilmiştir. 
Mezuniyetleriride de önceki alanları olan ilköğretime «ilköğretim Müfettişi, Eğitim Uzmanı, öğretmenlik 
Bilgisi öğretmeni olarak» hizmet vermiş 'bulunmaktadırlar. 

Bu durumdaki öğretmen/öğrencilerin memuriyetle ilişiklerinin kesilmemesi, Harp Akademilerinde, Polis 
Ens'titülerin'de, Sağlik Yüksek Okullarında ve benzerlerinde olduğu gibi yükseköğrenimlerinin yanısıra kı
dem ve maaş almaya devam etmeleri gerekirdi. Ancak, açıkça <hizmetiçi eğitimden geçirilen bu öğretmen 
öğrenciler, Eğitim Enstitülerinin diğer bölümlerine alınan evveliyatlarıyla mezuniyetteki görevleri arasın
da 'bütünlük aranmayan öğrenciler gilbi düşünülmüş ve bölüme girişlerinde istifaya zorlanarak meslekleriy
le kanunî ilişkileri koparılmıştır. Böylece, îlköğretmen Okulundan aynı yıl mezun olan iki ilkokul öğretme
ninden, Eğitim Bölümüne girme ve mezun olma başarısı göstererek kendini yenileyen, kendini yenileme
yen emsalinden yükseköğrenim müddeti kadar kıdemriz kalmış 'bulunmaktadır. Bu durum; mevcut kanun
larla, yönetmeliklerle ve benzeri öğretim kurumlarındaki (Harp Akademisi, Polis Enstitüsü, Sağlık Yüksek 
Okulu, Kız Sanat Yüksek öğretmen Okulu) uygulamalarla en önemlisi de aynı bölümdeki (Eğitim Bölü
mü) 1981 yılından sonraki uygulamalarla çelişmektedir. Nitekim 'bu çelişik ve yanlış uygulama Millî Eğitim 
Bakanlığınca tespit edilmiş, 1981 yılından bu yana ortadan kaldırılmış, Eğitim Bölümünde okuyan öğre't
men/öğrencilerin memuriyetten 'ilişiklerini kesmek yerine maaşlı-izinli olarak öğrenim görmeleri, maaş ve 
kıdem kaybına uğramamaları sağlanmıştır. 1981 den önce Eğitim Bölümünde 'okumuş olan öğretmenler 
için geçerli olan çelişkiyi, yanlışlığı ve başarının cezalandırılmasını ortadan kaldırmak üzere Emekli San
dığı Kanununa 'bir ek geçici madde eklenmesi gerekmektedir. Böyle bir maddeyle, çok mahdut sayıdaki 
(800-900) eski mezunların 'başarılı yükseköğretim sürelerinin borçlanma yoluyla fiilî hizmetlerine eklene
rek, açıklarının kapanması, sadece kıdem yönünden mağduriyetlerinin giderilmesi Millî Eğitim Bakanlığın
ca, Devlet Personel Dairesince ve Devlet Planlama Teşkilatınca da gerekli ve uygun görülmüştür. 

'Borçlanmadan 'doğacak emekli kesenekleri iştirakçiler tarafından ödeneceği ve kademe ilerlemesi veril
meyeceği için hazineye yük yüklenmemiş olacak, kanunun yayımı tarilhindn önce hizmetten ayrılmış olan
lara, emeklilere ve bunların varislerine uygulanmayacağı için Emekli Sandığına maddî ve manevî külfet 
gelmeyecek, fakat böyle bir kanun maddesiyle hem küçük bir kitlenin mağduriyeti telafi edilecek hem de 
Devletin otorite ve adaleti (bir kerre daha sergilenmiş olacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — îlköğretmen Okulunu bitirdikten ve yönetmeliklerde belirlendiği üzere en az üç yıl ba
şarılı ilkokul öğretmenliği yaptıktan sonra, seçimle ve imtihanla, kendi alanlarında hizmet içi üst öğrenim 
görmek üzere eğitim enstitülerinin eğitim bölümüne giren öğretmenler, bu bölümde öğrenim yaparken me
muriyetle ilişkileri kesildiği için, yükseköğrenim yapan ilkokul öğretmeni arkadaşlarına nazaran yükseköğre
nim süresi kadar kıdem kaybetmişlerdir. Bu eşitsizliği gidermek amacıyla getirilen ek geçici madde, bu öğ
retmenlerden halen görevde olanların, başarılı yükseköğrenim sürelerinin fiilî hizmetten sayılmasını öngör
mektedir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 528) 
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TC 
Danışma Meclisi 

Bütçe - Plan Komisyonu 25 Mart 1983 
Başkanlığı 

Esas No. : 2/102 
Sayı : 609/213 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Danışma Meclisi Üyesi Fahri Öztürk ve 

9 arkadaşının 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi» hakkında Başkanlıkça Komisyonunuz görüşünün alınması uygun görüldüğünden Da
nışma Meclisi İçtüzüğünün 33 ve 36 ncı maddeleri gereğince Kanun Teklifi hakkında görüşlerinizin bildiril
mesini saygılarımla arz ve rica ederim. 

Dr. Tandoğan TOKGÖZ 
Bütçe - Plan Komisyonu 

Başkam 

Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
TC 

Danışma Meclisi 
Mîllî Eğitim Komisyonu 11 Nisan 1983 

Esas No. : 2/102 
Karar No. : 25 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
«Danışma Meclisi Üyesi Fahri Öztürk ve 9 Arkadaşının 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi» Komisyonumuzun 7.4.1983 tarihli 
30 uncu Birleşiminde, teklif sahibi Fahri Öztürk, Emekli Sandığı ve Millî Eğitim Bakanlığı temsilcilerinin de 
katıldığı toplantıda ele alındı. 

1. Teklifin 1 inci maddesinin kanunların tarih ve numaraları ile ifade edilmesi prensibine uygun olarak 
yazılmasına, 

2. Sayın Üyemiz Nermin Öztuş'un ilişikte sunulan önergesi ile aynı durumda odan Gezici Kadın ve Er
kek Kursu Öğretmenlerinin Teklif, konusuna dahil edilmesi için Esas Komisyon olan Bütçe - Plan Komisyo
nuna bir temenni olarak bildirilmesine, dördüncü satırda tırnak içindeki (Özel eğitim) kelimesinin, gerek
çede bulunmaması ve bu bölüm mezunlarına önşart olan en az üç yıl öğretmenlik yapma mecburiyeti ol
maması sebebiyle metinden çıkarılmasına, 

3. Ek geçici madde l'e ilişikte sunulduğu şekilde açıklık getirilmesine karar verilmiştir. 
Durum bilgilerinize saygı ile sunulur. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Başkan 

Zeki YILDIRIM 
Kâtip 

İhsan GÖKSEL 
Üye 

Adnan OREL 
Üye 

Mahir CANOVA 
Başkanvekili 

Ethem AYAN 
Üye 

Nihat KUBİLAY 
Üye 

İmzada bulunamadı. 

Muzaffer ENDER 
Sözcü 

İmzada bulunamadı. 
Halil AKAYDIN 

Üye 
İmzada bulunamadı. 

M. Utkan KOCATÜRK 
Üye 

Nermin ÖZTUŞ 
Üye 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMtSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

D.M. Üyesi Fahri öztürk ve Arkadaşlarının 5434 
Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 31 inci 
maddesine aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun yürürlüğe 
girmesinden önce, llköğretmen Okulundan mezun ol
duktan ve en az üç yıl ilkokul öğretmenliği yaptıktan 
sonra, ehliyetleri Millî Eğitim Bakanlığınca tespit edi
lerek Eğitim Enstitülerinin Eğitim (Pedagoji), Bö
lümünde yükseköğretimden geçirilen ve bu sebeple 
hizmetten ayrılmak zorunda kalanlardan, halen me
muriyette olanların başarılı yükseköğretim süreleri 
fiilî hizmet süresinden sayılır. İlgililer bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 20.5.1976 gün ve 
2012 sayılı Kanunla eklenen Ek maddeye uygun ola
rak borçlandırılır. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

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

DANIŞMA MECLİSİ ÜYESİ FAHRİ ÖZTÜRK VE 
9 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek geçici madde 
eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun yürürlüğe 
girmesinden önce, llköğretmen Okulundan mezun ol
duktan ve en az üç yıl ilkokul öğretmenliği yaptıktan 
sonra, ehliyetleri Millî Eğitim Bakanlığınca tespit edi
lerek Eğitim Enstitülerinin Eğitim (Pedagoji, özel Eği
tim) Bölümünde yükseköğretimden geçirilen ve bu 
sebeple hizmetten ayrılmak zorunda kalanlardan, ha
len memuriyette olanların başarılı yükseköğrenim sü
releri fiilî hizmet süresinden sayılır. Bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde T.C. 
Emekli Sandığına yazılı olarak başvuranların, yaptık
ları yükseköğrenimin başlangıç derece ve kademesi 
üzerinden hesaplanacak kesenekleri Emekli Sandığına 
en çok üç yıl içinde ödenir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

• » • 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 532 

Danışma Meclisi Üyesi Abbas GÖKÇE ve 11 Arkadaşının, Türk 
Ceza Kanununun 574 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Değişti
rilmesi ve Polis ve Vazife Salâhiyet Kanununun 8 inci Madde
sine Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komis

yonu Raporu. (2 /82 ) 

DANIŞMA MECLİSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

«Türk Ceza Kanununun 574 üncü Maddesin'n ikinci Fıkrasının Değiştirilmesi ve Polis ve Salâhiyet Kanunu
nun 8 inci Maddesine Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Teklifbmiz ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 29.12.1982 

Abbas GÖKÇE Muammer YAZAR Fuat AZGUR Şener AKYOL 

Mahmut Nedim BİLGİÇ Halil ERTEM Mahir CAN OV A Osman YAVUZ 

Mehmet Velid KORAN Dr. Cavidan TERCAN Halil Erdoğan GÜREL Adli ONMUŞ 

TÜRK CEZA (KANUNUNUN 574 ÜNCÜ MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ DEĞİŞTİRİLMESİ 
VE POLİS VE VAZİFE SALAHİYET (KANUNUNUN 8 İNCİ MADDESİNE BİR BENT EKLENMESİNE 

DAİR KANUN TEKLİFİ 
GENEL GEREKÇE 

Anayasamızın gençliğin korunmasına ilişkin 64 üncü maddesinin ikinci fıkrası «Devlet gençleri alkol düş
künlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk kumar ve benzeri kötü alışkanlıklarından ve cehaletten koru
mak için gerekli tedbirleri alır.» hükmünü getirmiştir. 

Uyuşturucu madde alım, satımı ile kullanımını önleyen ceza hükümleri Türk Ceza Kanununda yer almış, 
kumarın oynanması da yasalarımızda yasaklanarak yeterli ceza müeyyideleri getirilmiş olmasına rağmen; 
onsekiz yaşını doldurmamış gençlere veya akıl ve şuuranun zaafı sebebiyle tabiî halde olmadığı zahir bulu
nan bir kimseye alkollü içki veren veya satanlar hakkında ceza tayin eden Türk Ceza Kanununun 574 üncü 
maddesinin ikinci fıkrasının, Anayasa hükmü karşısında yetersiz olduğu anlaşılmaktadır. 

Bunun gibi Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu incelenirse; kati deliller elde edildiği takdirde en büyük mül
kiye âmirinin emriyle polisin kapatabileceği yerler arasında, onsekiz yaşını doldurmamış gençlere veya akıl ve 
şuurunun zaafı sebebi ile tabiî halde olmadığı zahir bulunan bir kimseye müskirat veren veya satan kimsenin 
işyerinin kapatılmasına dair bir hükmün de bulunmadığı görülecektir. 

Son yıllarda, ülkemizde alkollü içki tüketiminin çok arttığı görülmektedir. Bu tüketire içerisinde onsekiz ya
şından küçük bulunanların payının büyük boyutlara vardığı bilinen bir gerçektir, öyle ki yaşı ne olursa olsun, 
küçük çocukların bakkalara, marketlere ve büfelere giderek, rahatça istediği kadar alkollü içki alabilmekte 
ve bunu gönlünün istediği gibi tüketebilmektedir. Çoğu kez yetersiz olan ana - baba denetimi dışında bunu ön
leyecek hiçbir engel bulunmamaktadır. 

Bilindiği gibi, alkol birçok kötülüklerin anasıdır Hiçbir denetime tabi tutmadan, körpe dimağları alkol 
iptilâsından kurtarmak mümkün değildir. Küçük yaşta başlayan alkol alışkanlığı zamanla alkol esaretine ve 
alkolizme dönüştüğü yine bilinen bir gerçektir. Gençlik için alkolizm; tedavisi kabil olmayan bir hastalık ol
duğu gibi, onları manen ve maddeten çökertip, soyu bozan bir illettir. Bazı yabancı ülkelerde olduğu gibi, 
ülkemizde de henüz reşit olmayan yavrularımız ile akıl şuur zaaf sebebiyle tabiî halde bulunmayanları bu ipti-
la ve illetten korumak amacı ile bu kanun teklifinin hazırlanması zarurî görülmüştür. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Türk Ceza Kanununun 574 üncü maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen ceza müeyyidesi bu 
maddede belirtilen suçların işlenmesini önleyecek ve failini ıslah edecek ölçüde bulunmadığından hürriyeti bağ
layıcı ceza miktarı artırılmış ve ayrıca ağır para cezası getirilmesi düşünülmüştür. 

Madde 2. — Onsekiz yaşını doldurmamış gençlere ve akıl ve şuurunun zaafı sebebi ile tabiî halde olmadığı 
açıkça anlaşılan bir kimseye müskirat veren veya satan meslek sahiplerinin ayrıca işyerlerinin de Polis ve Va
zife Salâhiyet Kanununun 8 inci maddesi uyarınca kapatılması öngörülmüştür. 

(Madde 3. — Kanunun yürürlük tarihini tespit etmiştir. 

Madde 4. — Kanun hükmünü yürüten makam gösterilmiştir. 

DANIŞMA MECLÎSİ ÜYESİ AIBBAS GÖKÇE VE 11 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Türk Ceza Kanununun 574 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesi ve Polis ve Vazife Salâhiyet 
Kanununun 8 inci Maddesine bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 574 üncü maddesiniin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 574. — (2 nci Fıkra) Her nerede olursa olsun onsekiz yaşını doldurmamış bir gence veya akıl ve 
şuurunun zaafı sebebiyle tabiî halde olmadığı zahir bulunan kimseye müskirat veren veya satanlar üç aydan 
altı aya kadar hapis ve beşbin liradan az olmamak ü/ere ağır para cezası ile cezalandırılır. Eğer fail, müskirat 
satıcısı ise muvakkaten meslek ve sanatının tatiline de hükmolunur. 

MADDE 2. — Polis Vazife ve Salâhiyat Kanununun 8 inci maddesinin son fıkrasından önce, aşağıdaki E 
bendi eklenmiştir. 

Madde 8. — ... (E) Onsekiz yaşını doldurmamış gençlere veya akıl ve şuurunun zaafı sebebi ile tabii 
halde olmadığı zahir bulunan bir kimseye müskirat veren veya satan kimsenin işyeri; 

MADDE 3. — !Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun bükümlerini ©akanlar Kurulu yürütür. 

Adalet Komisyonu Raporu 

T. C. 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 1 Ağustos 1983 
Esas No. : 2/82 
Karar No. : 96 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Üyesi Abbas Gökçe ve 11 Arkadaşı tarafından Başkanlığınıza verilip Komisyonumuza 
havalesi yapılan «Türk Ceza Kanununun 574 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Döğiştirilmesi ve Polis 
Vazife ve Salâhiyet Kanununun 8 inci Maddesine (Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Teklifi» Komisyonumuz
ca incelenip görüşüldü. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 532) 
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Teklif hakkında 24.5.1983 tarih ve 196 sayılı yazımızla Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonun
dan görüş istenmiş ise de, sözkonusu komisyon on gün içinde görüş bildirmediğinden İçtüzüğün 36/3 üncü 
maddesine göre görüş beklenmeden teklifin müzakeresi yapılmıştır. 

ıSöz konusu Teklifin Komisyonumuzca müzakeresi sırasında, Maddelere geçilmesi çoğunlukla kabul edil
diği halde, teklifin maddelerinin müzakeresinde; 

1. Teklifin birinci maddesinde, Türk Ceza Kanununun 574 üncü maddesinin ikinci fıkrasın
daki cezanın teklifte olduğu gibi üç aydan altı aya kadar hapis ve beş'bin liradan az olmamak üzere ağır para 
cezası ile cezalandırılır şeklinde ağırlaştırılması öngörülmektedir. Türk Ceza Kanununun 574 üncü maddesi, 
sözkonusu kanunun 3 üncü kitabında yer alan kabahat sayılan fiiller arasında olup, bu kitapta yer alan fiillere 
verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar hafif hapis, para cezaları ise hafif para cezası olarak düzenlenmiştir. Teklif
te getirilen ağır hapis ve ağır para cezası müeyyideleri, bu kitapta yazılı kabahat fiillerine tertip olunan ceza 
nevilerine <uymadığı gibi cezanın ağırlık derecesi bakımından da bu kitapta yer alan daha ağır bazı fiiller için 
tertip olunan cezalardan fazla bulunduğundan Türk Ceza Kanununun muhtelif maddeleri arasında mevcut 
suç ve ceza arasındaki dengeyi bozucu nitelikte görüldüğünden, 

2. Teklifin 2 nci maddesi ile Polis Vazife ve Selâhiyet Kanununa eklenmesi öngörülen <E) fıkrasında söz
konusu edilen fiiller Türk Ceza Kanununun 574 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yazılı fiillerin tekrarı ma
hiyetinde olup, bu fiilleri işleyen failin suçunun sübutu halinde meslek ve sanatının tatiline de hükmedilmesi 
öngörüldüğünden bu hususta Polis Vazife ve Selâhiyet Kanununa ayrıca bir bent eklenmesinin gereksiz olduğu 
kanaatına varıldığından, 

Her iki maddenin de reddine oyçokluğu ile karar verilmiştir. 
Bu rapor yüksek (Başkanlığa sunulur. 

M. Fevzi UYGUNER Halil GELBNDÖST Enis MURATOĞLU 
Başkan Başkanvekili Sözcü 

Bulunamadı 

Serda KURTOĞLU Yavuz ALTOP ibrahim BARANGÎL 
Kâtip Üye Üye 

Bulunamadı Bulunamadı 

Necip BİLGE Halil ERTEM Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye Üye Üye 

Alınan karara muhalifim 

Bekir TÜNAY Ömer Adnan OREL Şerafettin YARKIN 
Üye Üye Üye 

Bulunamadı Bulunamadı 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 532) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 536 

Danışma Meclisi Üyesi Halil GELENDOST ve 14 Arkadaşının, 
5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu 

Raporu. (2 /118) 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1950 yılından önce jandarma mesleğine intisap eden ve 1861 sayılı Jandarma Efradı Kanununun ve Yö
netmeliklerinin hükümlerine göre yetişip 1970 yılı öncesi emekli olan Jandarma Astsubaylarının uzman jan
darmalıkta geçen hizmetlerinin derece ve kademe ilerlemesinden sayılmaması dolayısıyla uğradıkları mağdu
riyetlerinin önlenmesi için bu teklifimiz hazırlanmıştır : 

18.1.1940 tarih ve 3779 sayılı Kanunun 11 ve 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 14 üncü 
maddesinin b fıkrası ile bu sınıfta geçen hizmetler emeklilik fiilî hizmet süresinden sayıldığı halde intibakların
da derece, kademe ve maaş ilerlemesi yapılmamıştır. Bu mağduriyetin giderilmesi için 5434 ' sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununa geçici bir madde eklenmesi gerekmektedir. 

1947 yılı öncesi nasıplı olup aynı hizmet süresine sahip bir üst derece uygulamasından istifade eden ast
subayların emsallerini geçmeyecek şekilde her rütbede fazla bekledikleri sürelerin her üç yılının bir derece ve 
artan yıllarının kademe ilerlemesine sayılmak üzere intibakların yeniden yaptırılması hususunda Hükümet 
teklifi Bütçe ve Plan Komisyonundan geçerek Danışma Meclisi gündemine alınmak üzere sıraya girmiştir. 

Teklifimizde ise yukarıda arz edildiği veçhile astsubay olmadan uzatmalılıkta geçen hizmetlerin değerlen
dirilmesi ve böylece her üç yılda bir derece, artan yıllar için kademe ilerlemesi verilerek böylelikle bu sınıf 
emekli astsubayların mağduriyetlerinin giderilmesi amaçlanmıştır. 

Gerekli işlemin yapılmasına müsaadelerinizi saygıyla arz ederim. 

Halil GELENDOST 
Danışma Meclisi Üyesi 

İbrahim BARANGİL Turgut KUNTER İhsan GÖKSEL 

İbrahim GÖKTEPE Yıldırım AVCI Fikri DEVRİMSEL 

Muammer YAZAR B. Sami DAÇE Fuat AZGUR 

Yavuz ALTOP Ali DİKMEN Ahmet SARP 

Erdoğan BAYIK Şadan TUZCU 
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G E R E K Ç E 

1. 635 sayılı Uzman Jandarma Kanununa göre uzmanlık hizmeti yapanların tüm hizmetleri emeklilik
lerine sayılmakta, derece ve 'kaaeme ilerlemesi de verilmektedir. 

2. 1861 sayılı Jandarma Kanun ve yönetmelikleri hükümlerine göre yetiştirilen ve uzman jandarma hiz
meti yapmakta iken astsubay olanların uzmanlık hizmetleri de keza 657 sayılı Kanuna tabi sivil sektöre geç
meleri nedeni ile 8 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 10 ve 12 nci maddeleri ile değerlendirilmiş 
derece ve kademe ilerlemesi de verilmiştir. Ve 1897 sayılı Kanunla da intibakları yapılmıştın 

3. 1970 öncesi emekli olan sivil personelin 2363 sayılı Kanunla da intibakları yapılmıştır. 
4. Uzatmalı jandarmalıkta hizmetleri olup da sivil sektöre geçmeyen 926 sayılı Askerî Personel Ka

nununa tabi olara'k hizmetlerini ifa eden jandarma astsubaylarının durumlarına gelince, bu hizmetleri devre 
dışı bırakılmış, yalnız astsubaylıkta geçen hizmet sürelerine derece ve kademe ilerlemesi verilmek sureti ile 
değerlendirilmiş uzatmalı jandarmalık hizmetlerine derece ve kademe ilerlemesi verilmemiş olması nedeni ile 
rütbe, kıdem ve hizmeti aynı olan iıki meslek mensubu jandarma astsubayı arasında farklı uygulamadan 
mütevellit olarak adaletsizlikler meydana getirmiştir. 

Bu adaletsizliğin izalesi için hak sahiplerinin müracaatlarına Emekli Sandığı kimine 2363 sayılı Kanun 
sizi kapsamı dışında bırakmıştır, kimine de sizin bu hizmetiniz tahsil seviyenizin altında geçmiştir gibi 
lüzumsuz ve tutarsız cevaplar verilmiştir. 

Bilindiği üzere tüm personelin 1970 öncesi ve sonrasının bir defaya mahsus olmak üzere intibaklarının 
yapıldığı ve hatta hiç tahsili bulunmayan bir odacının bir üniversite tahsili görmüş bir Genel Müdürün sevi
yesine getirilmiş olması gerçeği karşısında mağdur durumda bulunan emekli jandarma astsubaylarından da 
bu atıfetin esirgenmemesi gerekir. 

Teklifimin yasalaşması ile Anayasamızın öngördüğü adalet ve eşitlik ilkeleri yerine getirilmiş olacaktır. Say
gılar sunarım. 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Bütçe - Plan Komisyonu 27 Temmuz 1983 
Esas No. : 2/118 
Karar No. : 167 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Üyesi Halil GELENDOST ve 14 Arkadaşının «5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi» ve gerekçesi, Komisyonumuzun 27.7.1983 
günlü 82 nci Birleşiminde Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla görüşülmüştür. 

Teklif ile; 1970'den önce emekli olan, 1950 öncesi nasıplı, mesleğinde yetişirilen jandarma astsubayları
nın, 3779 sayılı Kanunla tanınan ve 5434 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesiyle fiilî hizmet sürelerinden 
de sayılan hizmet karşılığı Emekli Sandığı aidatlarının Jandarma Genel Komutanlığınca, Sandığa yatırılarak, 
Uzatmalı Jandarmalık hizmet sürelerine derece ve kademe ilerlemesi verilmek suretiyle, intibaklarının de
ğerlendirilmesi öngörülmektedir. 

Teklifin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici Madde eklenmesini düzenleyen çerçeve 
1 inci maddesi, Komisyonumuzda verilen bir önerge ile yeniden düzenlenmiş, yürürlük ve yürütmeyi dü
zenleyen 2 ve 3 üncü maddeleri ise, Hükümetten geldiği şekilde aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 536) 
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Ayrıca; 15.6.1983 günlü ve 2/118-256 sayılı yazı ile Millî Savunma, 
istediğimiz görüş bugüne kadar Komisyonumuza intikal etmemiştirj 

Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

içişleri ve Dışişleri Komisyonundan 

Tandoğan TOKGÖZ 
Başkan 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Kâtip 

M. Nedim BİLGİÇ 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 
Ayhan FIRAT 

Üye 
İmzada bulunamadı. 

Hayati GÜRTAN 
Üye 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

Salih Necdet ÖZDOĞAN 
Üye 

İbrahim SENOCAK 
Üye 

Türe TUNÇBAY 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

Orhan BAYSAL 
Başkanvekili 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Üye 

İmzada bulunamadı. 

Recai DlNÇER 
Üye 

Söz hakkım saklıdır. 
Abdurrahman Ali GİRMEN 

Üye 

S. Sırrı KIRCALI 
Üye 

Söz hakkım saklıdır. 

Etruğrul Zekâi ÖKTE 
Üye 

Evliya PARLAK 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

Turgut TAN 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

Cahit TUTUM 
Üye 

Karşıyım; öz hakkım saklıdır 

Cemil ÇAKMAKLI 
Sözcü 

Muhsin Zekâi BAYER 
Üye 

Söz hakkım saklıdır. 

Ahmet Senvar DOĞU 
Üye 

Özer GÜRBÜZ 
Üye 

Turgut KUNTER 
Üye 

Tülay ÖNEY 
Üye 

(İzinli) 

Muzaffer SAĞIŞMAN 
Üye 

Söz hakkım saklıdır. 

M. Ali Öztürk TEKELİ 
Üye 

Sodan TUZCU 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 536) 



DANIŞMA MECLÎSİ ÜYESİ HALİL 
GELENDOST VE 14 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı 
Kanununa aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir. 

EK OEÇtCÎ MADDE — 
1950 öncesi nasıplı, 1970 öncesi emeklisi olup 

1861 sayılı Jandarma Kanun ve yönetmelikleri hü
kümlerine göre meslek içerisinden yetiştirilen Jandar
ma Astsubaylarının 18.1.1940 tarih ve Gedikli er
başların maaşlarının 'tevhit ve teadülüne dair olan 
3779 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile tanınan ve 
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 
14 üncü maddesinin (b) fıkrası ile emeklilik fiilî hiz-
m6t sürelerinden sayılan ve hizmet karşılıklarının 
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 19, 20, 
23 maddeleri esaslarına göre emeklilik aidatları Jan
darma Genel Komutanlığınca Sandığa yatırılarak 
devri yapılan uzatmalı Jandarmalık hizmet sürele
rine derece ve kademe ilerlemesi verilmek sureti ile 
intibaklarında değerlendirilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı 
Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı 
Kanununa aşağıdaki Ek Geçici Madde eklenmiş
tir. 

«EK GEÇİCİ MADDE — 2.7.1951 tarihli ve 
5802 sayılı Kanunla adları astsubay olarak değiştiri
len ve 1970 senesinden önce emekli, âdi malul, va
zife malulü olmaları veya ölmeleri sebebiyle görev
leri ile ilişikleri kesilmiş olan ve l'86'l sayılı Jandar
ma Kanunu ve Yönetmelikleri hükümlerine göre ye
tiştirilen Jandarma astsubaylarının; 18.1.1940 tarihli 
ve 3779 sayılı Kanunun 11 inci maddesi gereğince 
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 
14 üncü maddesinin (b) fıkrası ile mükellef hizmet
lerini bitirip ilk temdidin yapıldığı tarihten itibaren 
jandarma gedikli erbaşlığında geçen fiilî hizmet sü
relerinden sayılan ve emeklilik aidatları Jandarma 
Genel Komutanlığınca, T.C. Emekli Sandığına yatı
rılarak devri yapılan ve 4 yıldan az olmayan uzat
malı jandarmalık hizmet süreleri İçin, emekli, âdi 
malûl, vazife malûlü veya dul - yetim aylıklarına, 
hu aylıklarının bağlanmasına esas olan aylık üze
rinden bir derece ilerlemesi verilmek suretiyle inti
bakları yapılır. Ancak bu intibakları 2 nci derecenin 
6 ncı kademesini, geçemez ve geçmiş süreler için ay
lık ve ikramiye farkı Ödenmez.» 

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

MADDE 3. •— Teklifin 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 536) 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 553 

Danışma Meclisi Üyesi Türe TUNÇBAY ve 27 Arkadaşının, Ço
cuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hak
kında Kanunun 1, 2, 6, 7, 8, 14, 27, 30 ve Küçüklere Mahsus Tev
kif evleri Başlıklı 37 nci Maddesi ile Geçici İkinci Maddesinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 36 ncı Maddesi 

Uyarınca Gündeme Alınma Önergesi. (2/103) 

DANIŞMA MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu Görev ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanunun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifimiz 24.3.1983 tarihinde havale edildiği Adalet Komisyonunda bu
güne kadar sonuçlandırılamamıştır. 

Küçüklere mahsus tevkif evleri gibi son derece önemli bir sosyal problemi de kapsayan kanun teklifinin 
biran önce görüşülmesini sağlamak üzere İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince Genel Kurul gündemine alın
masını arz ederim, 

Türe TUNÇBAY 
Danışma Meclisi Üyesi 

DANIŞMA MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 1, 2, 6, 7, 8, 14, 27, 
30 ve Küçüklere Mahsus Tevkif evleri Başlıklı 37 nci Maddesi ile Geçici tkinci Maddesinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ekte sunulmuştur. 

Gereğini tensiplerinize arz ederiz. 

Prof. Dr. Türe TUNÇBAY 

Özer GÜRBÜZ 

Sodan TUZCU 

Hayati GÜRTAN 

M. Ali Öztürk TEKELİ 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 

Tülay ÖNEY 

Hamdi ÖZER 

Nermin ÖZTUŞ 

Güngör ÇAKMAKÇI 

Muzaffer SAĞIŞMAN 

Turgut KUNTER 

A. Ali GİRMEN 

Recai DİNÇER 

Nazmi ÖNDER 

Teoman ÖZALP 

Nuri ÖZGÖKER 

H. İbrahim KARAL 

Şerafettin YARKIN 

Fevzi UYGUNER 

Tandoğan TOKGÖZ 

Necmettin NARLIOĞLU 

Ayhan FIRAT 

Cahit TUTUM 

Lütfullah TOSYALI 

S. Necdet ÖZDOĞAN 

Bahtiyar UZUN OĞLU 

Adnan OREL 

Not : 

İçtüzüğün 36 ncı maddesi uyarınca gündeme alınması, Genel Kurulun 24.8.1983 tarihli 151 inci Birleşi
minde kabul edilmiştir. 
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Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 1, 2, 6, 7, 8, 14, 27, 30 
ve Küçüklere Mahsus Tevkifevleri Başlıklı 37 nd Maddesi ile Geçici İkinci Maddesinin Değiştirilmesine Dair 

Kanun Teklifi 

GENEL GEREKÇE 

2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun her ilde ve 
asliye mahkemesi teşkilatı bulunan her ilçede çocuk mahkemeleri kurulacağını amirdir. Kanun hükümlerinin 
işlemeye başladığı 1 Haziran 1982 tarihinden bugüne kadar her ilde ve asliye mahkemesi teşkilatı bulunan 
her ilçede çocuk mahkemeleri kurulamamıştır. 

Çocuk mahkemelerinin Kanunda belirtilen görevleri yerine getirebilmeleri için yeteri kadar öncelik sırasına 
göre sosyal hizmet uzmanı veya yardımcısı, pedegog, psikolog, psikiyatr atanacağı Kanunun 30 uncu mad
desinde belirtilmiş ise de gerek mahkemelerin kurulması, gerekse bu atamaların yapılması 1 Haziran 1982 ta
rihinden itibaren beş sene içerisinde mümkün görülmemektedir. 

Ceza hukukunun genel prensiplerinden olan cezaların şahsîliğini uygulama amacına yönelik 2253 sayılı 
Kanunun yürürlüğe girmesi çocuğun ruh sağlığını korumada önemli bir adım olarak kabul edilmesi gerekir. 

Suçlu çocuk' yoktur. Suça itilmiş çocuk vardır. Gelişim sürecinde çocukların büyük bir bölümü toplumsal 
hayatla denge sağlamada ve çevreye uyumda güçlük çekerler; yanlış ve yetersiz eğitim, sevgi ve ilgi noksan
lığı, toplumun değişen değer yargılarının yarattığı kargaşa çocukları suça iter. / 

Nitekim Atatürk'ün «Çocuklara mahsus özel infaz kurumu olsun» şeklindeki çocukların ruh sağlığını ko
rumayı amaçlayan emirleri üzerine, suçlu çocukların ıslahı için ilk çocuk ıslahevi bundan kırkaltı sene önce 
Edirne'de kurulmuştur. 1939 senesinde Kızılcahamam'a nakledilen bu ıslahevi, Ankara'ya alınarak Ankara 
Çocuk Islahevi adıyla 10 Ekim 1940'dan itibaren faaliyetini sürdürmektedir. 

Suç işleyen, beden, ruh ve ahlak gelişmeleri tehlikede olan çocukları korumada önemli katkısı olan çocuk 
mahkemelerinin sosyal hizmet uzmanı veya yardımcısı, pedegog, psikolog, psikiyatr ile donatılmış olarak bir an 
önce faaliyete geçirilmesinde zaruret vardır. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi aynı zaruret küçük tutukluların büyüklerle birlikte tevkiflerinde bulundu
rulmalarının önlenmesinde görülmektedir. Bilindiği gibi bazı hallerde tutuklu küçüğün hüküm giymesi 2 yıl 
kadar sürmektedir. Bu süre içinde küçük tutuklu her türlü kötü şartlara itilmektedir. Ancak hüküm giydik
ten sonra ıslahevine gönderilebilmektedir. Görüldüğü gibi çocuk, ıslahevine gitmeden önce her türlü suç işle
yen büyüklerle bir arada kalarak çeşitli suçları yapabilecek duruma gelmektedir. 

Bu nedenle küçük tutukevlerinin her ilde kurulmasında, küçüklerin tutukluluk hallerinde de sosyal hizmet 
uzmanı, psikolog, pedegog, psikiyatrın devamlı kontrolü altında tutukluluk sürelerini geçirmelerinde de zaru
ret duyulmaktadır. 

29 uncu maddede belirtilen gözetim görevinin yerine getirilmesi, 30 uncu maddede belirtilen gözetim gö
revlileri vasıtasıyla yapılabileceğine ve 31 inci maddede belirtilen gözetim delegeleri tarafından gözetimin kont
rolünün sağlanabileceğine göre bu teşkilatlanma asgarî il düzeyinde bir teşkilatlanmayı gerektirmektedir. 

Teklif bu zaruretler karşısında çocuk mahkemelerinin ve küçük tutukevlerinin il düzeyinde kurulmasını 
sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Kanunun 1 inci maddesinde yapılan değişiklikle, merkez ilçe ve ilçelerde kurulması ön
görülen çocuk mahkemeleri yerine ağır cezalı suçlar dışında kalan davalara bakan çocuk mahkemelerinin 
il merkezlerinde kurulması benimsenmiş, bir başkan ve iki üyeden teşekkül eden çocuk mahkemelerinin 
ağır ceza mahkemesi, diğerlerinin ise asliye ceza mahkemesi derecesinde olduğu belirtilmiştir. 

Madde 2. — Kanunun 2 nci maddesinde, 1 inci maddede yapılan düzenlemeye paralel olarak başkan 
ve üyelerden teşekkül öden illerdeki çocuk mahkemesinin ağır ceza mahkemesi derecesinde olduğu ayrıca 
vurgulanmış, ilçe ve merkez ilçedeki çocuk mahkemeleri tabiri yerine «Asliye Ceza Mahkemesi derecesin
deki çocuk mahkemeleri» sözcükleri kullanılmıştır. 
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Madde 3. — 2253 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde, 15 yaşını bitirmeyen küçüklerin işledikleri suçun 
ağır cezalık olması halinde Mertteki çocuk mahkemesinde; bunun dışında kalan suçların ise ilçe ve mer
kez ilçe çocuk (mahkemelerinde görüleceği hükme bağlanmıştır. 

Teklif ile ilçe ve merkez ilçe çocuk mahkemelerinin yerine illerde asliye ceza mahkemesi derecesinde 
çocuk mahkemeleri kurulması öngörülmüş olduğundan teklifin 1 inci maddesinin «Çocuk mahkemelerin
de görev yapacak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından doğrudan doğruya bu mahkemelere 
atanabilecekleri gibi, iş ve kadro imkânları nazara alınarak görevli oldukları mahalde yetkili olarak görev
lendirilebilirler.» hükmüne paralel olarak birinci fıkra düzerdeomiştir. 

Madde 4. — 2253 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde ilçe ve merkez ilçe çocuk mahkemelerinin yargı 
çevresi ilçe hudutlarıyla sınırlı tutulmuştur. Kanun teklifinde ise merkez ilçe ve ilçe çocuk mahkemeleri kal
dırılmış olduğundan, çocuk mahkemeleri yargı çevresi ilçeleri de kapsayacak şekilde il hudutlarıyla sınırlan
dırmıştır. 

•Madde 5. — 2253 saydı* Kamımın 8 imci maddesinde suç işleyen küçük hakkında, suçun işlendiği veya 
küçüğün ailesinin ya da birlikte yaşadığı kimselerin bulunduğu yer mahkemesince 10 uncu maddede be
lirtilen tedbirlerin alınması öngörülmüştür. 

Tedbirlerin uygulanış sebebine göre; suç işlemiş küçük hakkında tedbirin davaya balkan çocuk mahke
mesince alınması, korunmaya muhtaç küçükler hakkındaki tedbirin ise küçüğün bulunduğu veya ailesi
nin ya da birlikte yaşadığı kimselerle beraber olduğu yerdeki asliye ceza mahkemesi derecesindeki çocuk 
mahkemelerince alınması daha uygun düşmektedir. 

8 inci maddede yapılan değişiklikle tedbir uygulayacak görevli mahkeme küçüğün suç işlemiş olması 
veya sadece korunmaya muhtaç bulunması hallerine göre belirlenmiştir. 

Madde 6. — 2253 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde de il çocuk mahkemeleri ile ilçe ve merkez ilçe 
çocuk mahkemeleri ayrımına yer verilmiş; talep üzerine beden, ruh ve ahlak gelişmeleri, şahsî güvenlikleri 
tehlikede olanlar veya ebeveynlerine karşı vahim iteat sizlikleri bulunanlar hakkında 1 inci maddede "belirtilen 
tedbirlerin uygulanacağı ifade edilmiştir. 

2253 sayılı Kanun her ilçede çocuk mahkemesi kurulacağı görüşü ile diğer kanunlarda mevcut küçükle
re ilişkin koruma tedbirlerinin ilçe ve merkez ilçe çocuk mahkemelerince alınması gerektiğini hükme bağ
lamıştır. 

ilçelerde çocuk mahkemeleri kaldırıldığı takdirde diğer kamınkfda mevcut koruma tedbirlerinin illerde
ki çocuk mahkemelerinde ittihası tedbirlerin mahiystine uygun düşmeyecektir. Bu hususun umumî hüküm
lere veya mahsus kanunlarına göre hallinin daha uygun olacağı düşüncesiyle 14 üncü maddenin ikinci fıkra
sına kanun teklifinde yer verilmemiştir. 

Tedbirlerin uygulanmasında görev konusu 8 inci maddede düzenlenmiş olduğundan illerde kurulacak 
asliye ceza mahkemesi derecesindeki çocuk mahkemelerinden bahsedilmeksizin madde düzenlemesine gidil
miştir. 

IMadde 7. — İtiraz mercii, çocuk mahkemelerinin sadece il düzeyinde kurulması göz önünde bulunduru
larak yeniden düzenlenmiş, asliye ceza mahkemesi derecesindeki çocuk mahkemeleri kararlarına karşı 
itirazın aynı ildeki ağır cezalı suçlara bakan çocuk mahkemelerinde tetkik edileceği, ağır cezalı suçlara ba
kan çocuk mahkemeleri kararlarına karşı itirazın ise en yakın ilde bulunan aynı derecedeki çocuk mahkeme
lerinde tetkik edileceği bu maddede belirtilmiştir. 

IMadde 8. — 2253 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında öncelik sırasına göre yeteri 
kadar sosyal hizmet uzmanı veya yardımcısının, pedegog, psikolog, psikiyatrın her çocuk mahkemesine ata
nacağı hükme bağlanmıştır. Teklifle öngörülen değişikliğe göre ilçelerde çocuk mahkemeleri bulunmayacağın
dan ilçe ve merkez ilçe çocuk mahkemelerini de kapsayan «her çocuk mahkemesi» sözcükleri yerine teklifte 
deyim birliği sağlamak için illerde bulunan çocuk mahkemelerinin her ,iki türünü de ifade eder şeklinde «ço
cuk mahkemelerine» sözcükleri kullanılmıştır. Bu düzenlemeye göre atanacak uzmanlar her iki mahkemede 
de görev yapacaklardır. Çocuk mahkemelerinin kurulmamış olması bu uzmanların atanmalarına şimdiki gi
bi engel teşkil etmeyecektir. 
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Madde 9. — Her ilde küçük tutukevleri kurulması Öngörülmüş tutukevlerine yapılacak atamalar belirlen
miş, küçüklerin tutukevlerinde beslenip giydirilmeleri eğitim ve öğretimleri tutukevlerindeki günlük yaşan
tıları, hariçle ilişkileri, tutukevi personelinin yetki görev ve sorumluluklarının bir yönetmelikle tanzim ola
cağı ifade olunmuştur. 

Madde 10. — 2253 sayılı Kanunun Geçici ikinci maddesinde yapılan değişiklikle müstakil çocuk mah
kemelerinin kurulmaması halinde illerde birden ziyade asliye ceza veya ağır ceza mahkemesi bulunduğunda, 
bunlardan iki numaralı olanlarını küçükler tarafından işlenen suçlara bakacağı belirlenmiştir. Çeşitli kanun
larla bir numaralı mahkemelere görev verilmiş olduğundan iş durumunda denge sağlamak için bu kez iki 
numaralı olanlar tercih edilmiştir. Bu mahkemeler kanunda gösterilen tedbir ve cezalar ile 30 uncu madde 
hükümlerini uygulayacaktır. 

Geçici Madde 1. — Kurulacak çocuk mahkemelerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 'Maliye Bakanlığı 
bütçesinden aktarma ve bununla ilgili işlemler düzenlemektedir. 

Geçici Madde 2. — Çocuk mahkemeleri kurulurken her yeni kuruluş için ihtiyaç duyulan kadrolar gibi 
bu mahkemelerin de hâkim genel idare, sağlık hizmetleri sınıfına ait kadro cetvelleri tasarıya eklenmiş, bu
nunla ilgili düzenleme bu maddeyle sağlanmıştır. 

Geçici Madde 3. — Çıkarılması öngörülen yönetmeliğin Adalet Bakanlığınca altı ay içerisinde yürürlüğe 
konacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 111. — Yürürlükle ilgilidir. 
Madde 12. — Yürütme ile ilgilidir. 

DANIŞMA MECLİSİ ÜYESİ TÜRE TUNÇBAY VE 27 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 1, 2, 6, 7, 8, 14, 27, 30 
ve Küçüklere Mahsus Tevkifevleri Başlıklı 37 nci Maddesi İle Geçici İkinci Maddesinin Değiştirilmesine Dair 

(Kanun Teklifi 

IMAIDDE 1. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin 'Kuruluş, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nunun birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ir. 

Mahkemelerin kuruluşu 
Madde 1, — Çocuk mahkemeleri lil merkezlerinde kurulur. Ağır cezayı gerektiren suçlara ilişkin davalara 

bir başkan ve iki üyeden oluşan çocuk mahkemelerinde, bunun dışında kalan suçlara ilişkin davalara ise tek 
hakimli çocuk mahkemelerinde bakılır. 

İş durumunun gerekli kıldığı illerde birden fazla çocuk mahkemeleri kurulabilir. 
Bir başkan ve iki üyeden teşekkül eden çocuk mahkemeleri, ağır ceza mahkemesi; diğerleri ise aslîye ceza 

mahkemesi derecesindedir. 
Çocuk mahkemelerinde görev yapacak hâkimler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından doğru

dan doğruya bu mahkemelere atanabilecekleri gibi, iş ve kadro imkânları nazara alınarak görevli oldukları 
mahalde yetkili olarak görevlendirilebilirler. 

MADDE 2. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nunun ikinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Çocuk mahkemeleri başkan ve üyeleriyle çocuk mahkemesi hâkiminin nitelikleri 
Madde 2. — Ağır ceza mahkemesi derecesindeki çocuk mahkemelerinde başkan ve üye olarak görev

lendirileceklerin; 
a) Daha önce asliye ceza mahkemesi derecesindeki çocuk mahkemelerinde görev yapmış olmaları, 
b) 30 yaşını bitirmiş bulunanları ve çocuk sahibi olmaları, 
c) Kadro imkânlarının elverdiği oranda ayrı ciaıiyette olmaları 
Tercih edilir. 
Asliye ceza mahkemesi derecesindeki çocuk mahkemelerinde öncelikle çocuk sahibi hâkimler görevlendi

rilirler. 
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MADDE 3. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki çekülde değiştirilmiştir. 

«15 yaşını bitirmeyen küçükler taraf nidan işlenen ve genel mahkemelerin görevine giren suçlara ilişkin 
davalar çocuk mahkemelerinde görülür.» 

MADDE 4. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Çocuk mahkemelerinin yargı çevresi 
Madde 7. — Çocuk mahkemelerinin yargı çevresi il hudutları ile sınırlıdır. 
MADDE 5. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 

Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tedbirlerde yetki 
Madde 8. — Suç işleyen küçükler hakkında, 10 uncu maddede yazılı tedbirler, suçun işlendiği yerdeki gö

revli çocuk mahkemesince alınır. 14 üncü maddede belirtilen hallerde bu tedbirler küçüğün bulunduğu veya 
ailesinin ya da birlikte oturduğu kimselerin ikamet ettiği ildeki asliye ceza mahkemesi derecesinde olan ço
cuk mahkemesince alınır. 

MADDE 6. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin (Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Korunmaya muhtaç küçükler hakkında tedbir uyg^aması 
Madde 14. — Veli, vasi, bakmakla mükellef olan kimse veya Cumhuriyet savcılığının talebi üzerine; 

beden, ruh ve ahlak gelişmeleri veya şahsî güvenlikleri tehlikede olan yahut ebeveynine karşı vahim bir 
itaatsizlikte bulunan küçükler hakkında, 10 uncu maddede yazılı tedbirler uygulanır. 

MADDE 7. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanunun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İtiraz mercii 
Madde 27. — Asliye ceza mahkemesi derecesindeki çocuk mahkemesi kararlarına karşı itirazı inceleyecek 

merci o yerdeki ağır cezalı suçlara bakan çocuk mahkemesi; ağır cezalı suçlara bakan çocuk mahkemesinin 
kararlarına karşı itirazı inceleyecek merci ilde bulunan aynı derecedeki çocuk mahkemesidir. Bir yerde birden 
çok ağır ceza mahkemesi derecesinde çocuk mahkemesi kurulmuş ise, en yakın aynı derecedeki mahkeme, 
sayı itibariyle takip eden mahkemedir. 

MADDE 8. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdak şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu Kanunun 20 nci maddesinin ikinci bendinde yazılı sosyal araştırma ve 29 uncu maddesinde yazılı 
gözetimi yapmak üzere Adalet iBakanlığınca, çocuk mahkemelerine ve Geçici ikinci maddeye göre görevli mah
kemelere yeteri kadar sosyal hizmet uzmanı veya yardımcısı, pedegog, psikolog, psikiyatr atanır» 

MADDE 9. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nunun 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Küçüklere mahsus tevkifevleri 
Her ilde hu Kanun kapsamına giren Iklüçüikllere mahsus tevkifevleri bulunur. Küçük tutuklular bu tevkifevine 

konulur. 
Lüzulmu hall'imde küçük ıtultuıkMasrıın ıb&şjka (bir küçük tutukevine nakilleri, Cumhuriyet savcılığının teklifi, 

Adalet Bakanlığının müsaadesi ve çocuk mahkemelerinin kararı ile olur. 
Küçük tutukevlerine müdür, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, pedegog, psikiyatr, hekim, öğretmen ve idare 

memuru doğrudan doğruya Adalet Bakanlığınca atanır. 
O ilde çocuk mahkemelerine intikal eden iş sayısının azlığı gözönünde bulundurularak yukarıda sayılan 

uzmanların doğrudan tutukevine atanması yerine çocuk mahkemelerinde görevli olan uzmanlardan yararlanılır. 
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Yakardaki fıkcakrda öögömlenlerifl ^dışında kalan memur ve hizmetliler mahallî adalet komisyonu .tarafın
dan atanır. 

Küçüklerin beslenip .giydirilmesi, eğitim ve öğrenimleri, tutukevindeki günlük yaşantılar;, hariçle ilişkilerinin 
tanzim ve kontrolü, tutukevindeki görevlilerin yetki görev ve sorumlulukları bir yönetmelikle tanzim olunur. 

MADDE 10. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanunun Geçici ikinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Geçici Madde 2. — Çocuk Mahkemesi kurulmamış olan yerlerde bu mahkemeler kuruluncaya kadar kü
çükler tarafından işlenen suçlara ilişkin davalara bu Kanunda yazılı usuller uygulanmak suretiyle genel görevli 
ağır ceza ve asliye ceza mahkemelerinde faakıhr. Birden fazla $iğır ceza ve asliye ceza mahkemesi bulunan yer
lerde küçükler .tarafından işlenen .suçlara ilişkm davalara bu mahkemelerin iki numaralı olanlarında bakılır. 
Küçükler hakkında bu Kanunda gösterilen tedbirler ve «ezalar ile 30 uncu madde hükümleri bu mahkemeler
ce de uygulanır. 

EK GEÇİCİ MADDE 1. — Kurulacak çocuk .mahkemelerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Adalet 
Bakanlığı bütçesi içinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere Maliye Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerin
den aktarma ve bununla ilgili diğer işlemleri yapmaya Maliye Bakanağı yetkilidir. 

EK GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunla kurulmak çocuk mahkemelerinin ve ceza evlerinin ihtiyaçla
rını karşılamak üzere ilişik .cetveldeki kadrolar, Adalet Bakanlığı taşra teşkilatı kadro cetvelinin mahkemeler 
bölümü ve hâkimlik ve savcılık sınıfı ile diğer ilgili bölümlerine eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 3. — Küçüklere mahsus tevkif evleri kuruluncaya kadar, tutuklanan küçükler genel 
tevkifevlerinin küçüklere ait bölümlerine konulur. 

Küçüklere mahsus tevkife vleri -bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 1 yıl içer isiııde kurulur. 

Yürürlük 
MADDE 11. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Görev Unvanı Sınıfı Derecesi Adedi 

Müdür 
Yazı İşleri Müdürü 
Müdür 
idare Memuru 
Yazı İşleri Müdür Yrd. sı 
Yazı işleri Müdürü 
Müdür 
idare Memuru 
Yazı işleri Müdür Yard. sı 
Yazı İşleri Müdürü 
idare Memuru 
Yazı işleri Müdür Yrd. sı 
Zabıt Kâtibi 
idare Memuru 
Zabıt Kâtibi 
Zabıt Kâtibi 
Ambar Memuru 
Kâtip 
Memur 
Daktilo 
Zabıt Kâtibi 
Ambar Memuru 
Kâtip 
Memur 
Daktilo 
Zabıt Kâtibi 
Ambar Memuru 
Kâtip 
Memur 
Daktilo 
Zabıt Kâtibi 
Başgardiyan 
Başgardiyan 
Başgardiyan 
Başgardiyan 
Gardiyan 
Gardiyan 
Gardiyan 
Gardiyan 
Gardiyan 
Mübaşir 
Müstahdem 
Mübaşir 
Müstahdem 

Genel idare Hizmetleri 
Genel idare Hizmetleri 
Genel idare Hizmetler. 
Genel idare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel idare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel idare Hizmetleri 
Genel idare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel idare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel idare Hizmetleri 
Genel idare Hizmetleri 
Genel idare Hizmetleri 
Genel idare Hizmetleri 
Genel idare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel idare Hizmetleri 
Genel idare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel idare Hizmetleri 
Genel idare Hizmetleri 
Genel idare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Yardımcı Hizmetler Sınıfı 
Yardımcı Hizmetler Sınıfı 
Yardımcı Hizmetler Sınıfı 
Yardımcı Hizmetler Sınıfı 
Yardımcı Hizmetler Sınıfı 
Yardımcı Hizmetler Sınıfı 
Yardımcı Hizmetler Sınıfı 
Yardımcı Hizmetler Sınıfı 
Yardımcı Hizmetler Sınıfı 
Yardımcı Hizmetler Sınıfı 
Yardımcı Hizmetler Sınıfı 
Yardımcı Hizmetler Sınıfı 
Yardımcı Hizmetler Sınıfı 

3 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
10 
11 
5 
6 
7 
8 
8 
9 

10 
11 
12 
12 
12 
13 
13 

10 
20 
20 
10 
30 
50 
37 
20 
50 
80 
50 

100 
20 
60 
50 
80 
10 
10 
10 
10 

100 
20 
20 
20 
20 

100 
37 
37 
37 
37 

130 
10 
20 
30 
41 
20 
30 
50 
80 

123 
60 
60 

100 
100 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 584 

Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALPDÜNDAR ve 19 Arkada
şının, 5434 Sayılı T, C. Emekli Sandığı Kanununa 8 . 7 . 1971 
Tarih ve 1425 Sayılı Kanunla Eklenen 1 . 6 . 1 9 7 6 Tarih ve 
2013 ve 28 . 4 . 1982 Tarih ve 2665 Sayılı Kanunlarla Değişik Ek 
6 ncı Maddenin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Bütçe -

Plan Komisyonu Raporu. (2/39) 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

. 6 Mayıs 1982 
V 

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 8.7.1971 gün ve 1425 sayılı Kanunla eklenmiş Ek 6 ncı madde
nin değiştirilmesine ilişkin kanun teklifimiz ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılması hususunu saygılarımızla arz ederiz. 

Mustafa ALPDÜNDAR 

Yavuz ALTOP 

Kamer GENÇ 

İsmail ŞENGÜN 

Paşa SARIOĞLU 

Salih İNAL 

Cevdet KARSLl 

Vahap GÜVENÇ 

Cahit TUTUM 

Hamdı ÖZER 

Feridun GÜRAY 

Muammer YAZAR 

Özeri GÜRBÜZ 

Aydın TUĞ 

Cemil ÇAKMAKLI 

F. Sakir ÖĞÜNÇ 

İsa VARDAL 

Besir HAMİTOĞULLARI 

Enis MURATOĞLU 

Ertuğrul Zekât ÖKTE 

Recai BATURALP 

Tandoğan TOKGÖZ 

Tülay ÖNEY 

GENEL GEREKÇE ' 

«ANAYASAMIZIN MEMURLARLA İLGİLİ HÜKMÜ» 

«Devletin ve diğer kamu tüzelkişilerinin, genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu 
hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar eliyle görülür. 

Memurların nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları ve yükümleri aylık ve ödenekleri kanunla dü
zenlenir» şeklindedir. 

Devletin son yıllarda memurlarla ilgili iyileştirme yönünde düzenlemeler getirdiği muhakkaktır. 
Ancak, enflasyonun ağır baskısı giderek çalışanlar ve emekliler için hayatı çekilmez ızdırap haline dönüş

türmüştür. 
Çalışma hayatının EŞEL-MOBİLİ sayılan asgarî ücret tespitleri yasa gereği en geç iki yılda bir yapılabil

mekte ve memurlardan alt düzeyde maaş alanlardan asgarî ücretin altına düşenlere aradaki fark tazminat şek
linde ödenmektedir. 

Bu uygulama ile hiç olmazsa asgarî düzeyde işçi-memur ücretleri arasında eşitlik ilkesi korunabilmektedir. 
Ancak, kamu kesiminde yaklaşık 1.200.000 memur ve bu miktara yakın işçi çalışmaktadır. Devlet kesimi 

için bağıtlanan sözleşmelerle Devlet işçisine kıdem tazminatı olarak günlük asgarî ücretin 30 güne isabet 
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eden miktarının yedibuçuk katını her hizmet yılı için öderken, memuruna bu nispette bir ikramiye ödeme
miş olması hakkaniyet ölçüsü ile bağdaşmadığı gibi Anayasamızın eşitlik ilkesine de ters düştüğünden hak
lı sızlanma ve şikâyetlere neden olmaktadır. Gerçekten 25 hizmet yılını ikmalen emekli olan memurlardan 
çoğunluğuna bu günkü hesaplama usulü ile ödenmekte olan 25 maaş tutarındaki ikramiye ile bir gecekondu 
bile satın almak mümkün olamaz, hale gelmiştir. 

Devlet memurlarımız için 30 katsayı üzerinden 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun bu günkü hesap
lama hükümleri ile, ,1.3.1982 tarihinden itibaren emekli olacaklara ödenebilecek asgarî ve azamî emeklilik ik
ramiyesi aynen şöyledir : 

İLKOKUL MEZUNU : 
HlZMETt DERECE VE KADROSU 

(1) 25 YIL ~ 6/5 
İKRAMİYESİ : 495 000 TL. 
ORTAOKUL MEZUNU : 

HİZMETİ DERECE VE KADROSU 

(2) 30 YIL 6/9 
İKRAMİYESİ : 675 000 TL. 

HİZMETİ DERECE VE KADROSU 

(1) 25 YIL 5/3 
İKRAMİYESİ : 510 000 TL. 
LİSE MEZUNU : 

HİZMETİ DERECE VE KADROSU 

(2) 30 YIL 4/5 
İKRAMİYESİ : 724 500 TL. 

HİZMETİ DERECE VE KADROSU 

(1) / 25 YIL 3/1 
İKRAMİYESİ : 581 250 TL. 
YÜKSEKOKUL MEZUNU : 

HİZMETİ DERECE VE KADROSU 

(12) 30 YIL 2/3 
İKRAMİYESİ : 841 500 TL. 

HİZMETİ DERECE VE KADROSU 

ı(l) 25 YIL 1/4 
İKRAMİYESİ : 817 500 TL. 

HİZMETİ DERECE VE KADROSU 

(2) 30 YIL 1/4 
İKRAMİYESİ : 981 000 TL. 

Bu hesaplama memurlarımızın çalışırken almakta oldukları özlük hakları olan aylık istihkakları tutarı 
üzerinden - değil, emekli keseneğine esas aylıkları üzerinden yapıldığı için bu derece düşük rakamlar ortaya 
çıkmaktadır. 

Sosyal güvenlik plan ve prensipleri doğrultusunda emekli kesenekleri için bir sınır olabilir. Ancak, esa
sen Emekli Sandığı sadece aracı olarak Devlet memurlarımızı çalıştıran kurumlardan bilahare tahsil etmek 
üzere ödediği ikramiyeler için Devlet memurlarımıza ödenen aylık ve her türlü ödeneklerin ıbrütü yerine 
emekli keseneğine esas indirilmiş aylığı esas almasını ve ilişki kurmasını anlamakta mümıkıün değildir. 

işte bu nedenlerle hazırladığımız bu teklifimizle Devlet memurlarımıza da Devlet işçilerimize verilmek
te olan kıdem tazminatı hesaplaması şekliyle memuriyette geçirdikleri her hizmet yılı için birer bürüt maaş 
(Sosyal yardımlar ve her türlü aylık ödemeler) dahil giydirilmiş aylıkları üzerinden ikramiye ödenmesi sağ
lanmış olacak ve böylece Devlet ikesiminde işçi ve memurlara aynı hizmet yılları için ödenmekte olan emek
lilik ikramiyesi ile kıdem tazminatı konusunda tam bir anayasal eşitlik gerçekleşecektir. 

Öte yandan son yıllarda bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek paramız değer kaybetmiştir. 
Kaybolan satın alma gücünü kısmen de < olsa saibit tutabilmek amacıyla Devlet işçilerinin kıdem tazminat

larının hesaplanmasında olduğu gibi Devlet memurları ikramiyelerinde de ekonomik şartlara göre en geç 
iki yılda bir değişen genel asgarî ücretlerin artışı oranında artış sağlanması çok. yerinde bar uygulama ola
cak ve bu konudaki eşitsizlik şikâyetleri hakkaniyet ölçüsünde son bulacaktır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 584) 
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Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 
TC 

Danışma Meclîsi 
Bütçe -. Plan Komisyonu 28 Eylül 1983 

Esas No. : 2/39 
Karar No. : 178 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Danışma Meclisi Üyesi Mustafa Alpdündar ve 19 arkadaşının «5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununa 8.7.1971 Tarih ve 1425 'Saydı Kanunla Eklenen 1.6.1976 Tarih ve 2013 ve 28.4.1982 Ta
rih ve 2665 Sayılı Kanunlarla Değişik Ek 6 ncı Maddenin Değiştirilmesine îlişkin Kanun Teklifi» ve gerek
çesi Komisyonumuzun 8.9.1983 günlü 97 nci Birleşiminde Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla görüşül
müştür. 

Teklif ile, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirakçilerine - işçilere verilmekte olan kıdem 
tazminatı hesaplamasına paralel olarak - memuriyette geçirdikleri her tam hizmet yılı için (sosyal yardımlar 
ve her türlü aylık ödemeler dahil) son aylık maaşlarının brütü üzerinden hesaplanacak birer aylıklarının emek
li ikramiyesi olarak ödenmesi ve böylece Devlet memurlarının ikramiyelerinin de, günün şartlarına göre, artırıl
ması amaçlanmaktadır. 

Teklifin, çerçeve 1 inci maddesi, Emekli Sandığı iştirakçilerine, «hizmette iken aldıkları ek göstergeler da-; 
hil, emekli keseneklerine esas brüt aylıkları tutarının her fiilî hizmet yılı için birbuçuk katı emekli ikramiyesi 
verilmesi; fakat, verilecek bu ikramiyenin aylığın kırk beş katını geçemeyeceği» şeklinde maddeye iyileştirici 
bir hükmün de ilavesi nedeniyle, yeniden redaksiyona tabi tutulmuştur. 

2 nci maddede, kanun tekniğine uygun olarak değiştirilmiş, yürütmeyi düzenleyen 3 üncü madde ise aynen 
kabul edilmiştir. ~ 

Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 
Tandoğan TOKGÖZ 

Başkan 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Kâtip 

M. Nedim BİLGİÇ 
Üye 

Ayhan FIRAT 
Üye 

Hayati GÜRTAN 
Üye 

Yürürlük Maddesi Üzerinde 
Söz Hakkım Saklıdır. 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

Salih Necdet ÖZDOĞAN 
Söz Hakkım Saklıdır. 

2 nci Maddeye Karşıyım. 
İbrahim ŞENOCAK 

Üye 
Teklifin tümüne karşıyım. 

Katılmıyorum. 
Türe TUNÇ BAY 

Üye 

Orhan BAYSAL 
' Başkanvekili 
Katılamıyorum. 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Üye 

Recai DİNÇER 
Üye 

Abdurrahman Ali GİRMEN 
Üye 

S. Sırrı KIRCALI 
Üye 

2 nci Maddeye Karşıyım. 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 
Üye 

Evliya PARLAK 
•Üye 

Turgut TAN 
Üye 

Cahit TUTUM 
Üye 

Cemil ÇAKMAKLI 
Sözcü 

Muhsin Zekâi BAY ER 
Üye 

Söz Hakkım Saklıdır. 
Ahmet Senvar DOĞU 

Üye 
Söz Hakkım Saklıdır. 

Özer GÜRBÜZ 
Üye 

Turgut KUNT ER 
Üye 

Tülay ÖNEY 
Üye 

Muzaffer SAĞIŞMAN 
Üye 

Söz Hakkım Mahfuzdur. 
M. Ali Öztürk TEKELİ 

Üye 
Söz Hakkım Saklıdır. 

Sodan TUZCU 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 584) 



DANIŞMA MECLİSİ ÜYESİ MUSTAFA ALP-
DÜNDAR VE 19 ARKADAŞININ TEKLÎFÎ 

5434 Sayıh T. C. Emekli Sandığı Kanununa 8.7.1971 
Tarih ve 1425 Sayıh Kanunla Eklenen 1.6.1976 Tarih 
ve 2013 ve 28.4.1982 Tarih ve 2665 Sayılı Kanunlarla 
Değişik Ek 6 ncı Maddenin Değiştirilmesine İlişkin 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa 8.7.1971 tarih ve 1425 sayılı Kanunla ek
lenen ve 1.6.1976 tarih ve 2013 ve 28.4.1982 tarih ve 
2665 sayılı Kanunlarla değiştirilen ek 6 ncı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ek Madde 6. — «Emekli, adi malullük, vazife ma
lullüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapı
lan; asker, sivil tüm iştirakçilere, her tam hizmet yılı 
için, son aylık maaşlarının brütü üzerinden hesapla
nacak birer aylığı ikramiye olarak verilir. 

İkramiyeye esas olacak bu hir aylık brüt miktarın 
beher tam hizmet yılı için ödemeye esas olacak tu
tarı, İş Kanunu uyarınca tespit edilmiş günlük Asga
rî Ücrein 30 günlüğünün yedibuçük katından fazla 
olamaz.» 

Emekli, adi malullük veya vazife malullüğü ay
lığı bağlanmadan veyahut toptan ödeme yapılmadan 
ölen iştirakçiler için yukarıdaki esaslara göre hesap
lanacak ikramiyenin tamamı, aylığa veya toptan öde
meye hak kazanan dul ve yetimlere 5434 sayılı Kanu
nun 68 inci maddesinde gösterilen hisseleriyle oran
tılı olarak ödenir. 

Emekli ikramiyesini aldıktan sonra yeniden işti
rakçi durumuna girenlerin tekrar emekliye ayrılmala
rında yalnız sonradan geçen hizmetlerine karşılık yu
karıdaki esaslara göre emekli ikramiyesi ödenir 

5434 sayılı Kanunun 88 inci maddesi kapsamına 
girenlerin emeklilik ikramiyeleri hakkında da yukarı
daki hükümlere göre işlem yapılır. 

Sandıkça tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek emek
li ikramiyelerini almadan ölenler ile ölüm tarihinde ay
lığa müstehak dul ve yetim bırakmadan ölen iştirak
çilerin ikramiyeleri kanunî mirasçılarına ödenir. 

Bu madde gereğince ödenecek emeklilik ikramiyesi 
ödendikçe onayı veren Kurumca, Sayıştay vê  Danış
tay Başkanlarının ise kendi Kurumlarınca, yazı ile" is
tenilmesi üzerine en çok iki ay içinde faturası kar
şılığında Sandığa ödenir. 

Danışma Meclisi 
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I BÜTÇE - PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

8.6.1949 Tarihli 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa, 8.7.1971 Tarih ve 1425 Sa
yıh Kanunla Eklenen ve 1.6.1976 Tarih ve 2013, 
28.4.1982 Tarih ve 2665 Sayıh Kanunlarla Değişik 
Ek 6 ncı Maddenin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 

Teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa 8.7.1971 tarih ve 1425 sayılı Kanun-

1 la eklenen ve 1.6.1976 tarih ve 2013, 28.4.11982 tarih 
ve 2665 sayılı Kanunlarla değiştirilen ek 6 ncı mad-

| desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

I Ek Madde 6. — Emekli, adi malullük, vazife 
malûllüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme ya
pılan; asker, sivil tüm iştirakçilere, (Hizmette iken al
dıkları Ek Göstergeler dahil) emekli keseneğine esas 
brüt aylıkları tutarının her fiilî hizmet yılı için bir 

I buçuk katı emekli ikramiyesi verilir. 

Şu kadar ki; verilecek bu ikramiyenin miktarı, ay
lığın kırkbeş katını geçemez. 

Emekli, adi malullük veya vazife malullüğü ay
lığı 'bağlanmadan veyahut toptan ödeme yapılmadan 
ölen iştirakçiler için yukarıdaki esaslara göre hesap
lanacak ikramiyenin tamamı, aylığa veya toptan öde
meye hak kazanan dul ve yetimlere 5434 sayılı Ka-

I nunun 68 inci maddesinde gösterilen hisseleriyle oran
tılı olarak ödenir. 

I Emekli ikramiyesini aldıktan sonra yeniden iştirak
çi durumuna girenlerin tekrar emekliye ayrılmala
rında, yalnız sonradan geçen hizmetlerine karşılık 
yukarıdaki esaslara göre emekli ikramiyesi ödenir. 

5434 sayılı Kanunun 88 inci maddesi kapsamına 
girenlerin emeklilik ikramiyeleri hakkında da yukarı
daki hükümlere göre işlem yapılır. 

Sandıkça tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek emek
li ikramiyelerini almadan ölenler ile ölüm tarihinde 
aylığa müstehak dul ve yetim 'bırakmadan ölen iştirak
çilerin ikramiyeleri kanunî mirasçılarına ödenir. 

Bu madde gereğince ödenecek emeklilik ikramiye
sinin tahsili hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uy
gulanır. 

(S. Sayısı : 584) 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 581 

Danışma Meclisi Üyesi Muhsin Zekâi BAYER ve 19 Arkadaşının, 
Kara Avcılığı Kanunu Teklifi ve Tarım ve Orman, Köy İşleri 

ve Kooperatifler Komisyonu Raporu. (2/105) 

DANIŞMA MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

Halen yürürlükte bulunan 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu günün gerçek ihtiyacına cevap teşkil edecek 
hükümleri havî bulunmamaktadır. Ülkemizin yaban hayatının korunması ve kara avcılığının son çıkan Ka
nunlara göre düzenlenmesi, turizm ve avcılık işlerinin organize edilmesi hususlarını kapsayan ve ilgili bakanlık 
kuruluşlarının mütalaalarını da alarak hazırlanan Kara Avcılığı Kanun Teklifini gereği yapılmak üzere saygı
larımızla sunuyoruz. 21.3.1983 

Muhsin Zekâi BAYER Hayati GÜRTAN Şadan TUZCU 

Bahtiyar UZUNOĞLU Ayhan FIRAT Turgut KUNTER 

Orhan BAYSAL Dr. Tandoğan TOKGÖZ Salih İNAL 

Zeki ÇAKMAKÇI Recep MERİÇ S. Sırrı KIRCALI 

Şükrü BAŞBUĞ Lütfullah TOSYALI Mahmut Nedim BİLGİÇ 

A. Senvar DOĞU Recai DİNÇER M. Ali Öztürk TEKELİ 

S. Necdet ÖZDOĞAN A. Ali GİRMEN 

KARA AVCILIĞI KANUNU TEKLÎFÎ GEREKÇESİ 

Halen yürürlükte bulunan 5.5.1937 tarihli ve 3167 sayılı Kanunun kapsadığı hükümler ve müeyyideler 
bugün için artık çok yetersiz bir duruma gelmiştir. Esasen yürürlükte bulunan kanunda yürütücü ve de
netici kuruluşlara açıklıkla yer verilmemiş olması av kaynaklarımızı tabiî bir kaynak olarak ele alıp işlet
meciliğe ağırlık veren hükümlerle, av kaynaklarının tahribini önleyecek tedbirler bulunmaması nedeniyle, 
1937 yılından bu yana uygulamada bir etkinlik sağlanmamış, tabiî ve millî 'bir servet olan av kaynaklarımı
zın bugüne dek tahribi önlenememiştir. Büyük bir ekonomik potansiyele sahip av kaynaklarımız günden gü
me azalmış ve bir kısmının da yok olma tehlikesi baş*östermiştir. 

Buna karşın av hayvanları, dinamik tabiî bir kaynak olarak önemli bir yere sahiptir. Yurdumuz avlakları, 
millî ekonomiye katkıda bulunabilecek ve halkın beslenmesinde mevcut protein açığının bir kısmını kapa
tabilecek kapasitede av hayvanlarını barındırabilecek bir potansiyele sahiptir. Halen süratle azalmakta olan 
bu kaynağı koruyup geliştirmek ve ekonomik olarak işletmek ise mevcut kanunla mümkün değildir. Bu 
bakımdan Kara Avcılığı Kanununun yeniden ele alınarak süratle değiştirilmesinde büyük yarar ve ihtiyaç 
vardır-

Kara Avcılığı Kanununun yenilenme ihtiyacı 1952 yılında duyulmuş o zaman hazırlanan bir tasarı 1956 
yılında T. B. M. M. ne intikal etmiş, ancak kanunlaşma imkânı bulamadan kadük olmuştur. Bilahara 1965 
yılında başlayan çalışmalar ve 1966 Mart ayında top1 anan yurdumuz avcı kuruluşları, üniversiteler ve ilgili 
diğer kamu kuruluşları temsilcilerinden oluşan Birinci Türkiye "Kara Avcılığı istişarî toplantısında alınan ka
rarlar ışığında hazırlanan Hükümet Tasarısı 1967 yılında Millet Meclisine sevk edilmiş, 1969 yılında Geçici 
Komisyonda görüşülerek Genel Kurula intikal ettirilmişse de yine kadük olmuştur. Bu çalışmalardan bu 
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yana gerek yurdumuzda gerekse uluslararası düzeyde avcılık ve av hayvanlarının kullanılışı yönünde büyük 
gelişmeler olmuştur. Azalan av kaynakları yanında, artan nüfusla birlikte avcı sayısında görülen artış ulaşım 
kolaylıkları sonucu uluslararası av turizminin gelişmesi ve avcılıkta kullanılan araç ve gereçlerin gittikçe ge
lişimli, bu kaynağın daha dikkatli korunması ve işletilmesi zorunluluğunu ortaya koymuştur. 

Diğer ülkelerde olduğu gibi yurdumuzda da nüfusun, yapılaşmanın, kentleşmenin tarım alanlarının ve 
tarım ilaçlarının artması, sürekli olarak yaban yaşamının ve tabiî yaşama ortamlarının aleyhine olmuş ve ta
biî dengenin bozulmasına yol açmıştır. 

Bu durum milletlerarası sözleşmelerin hazırlanması, nesli tehlikede olan türlerin korunması, koruma ajan
ları ayrılması, bunların bütün ülkeleri kapsayan bir ağ şeklinde yoğunlaştırılması çalışmalarını hızlandırmış 
ve ülkemiz bu anlaşmalardan bir kısmını imzalamış, uygulama birliğini ve diğer önlemleri yerine getirmeyi ta
ahhüt etmiş bulunmaktadır. 

Bütün 'bunlar göz önünde tutularak, av kaynaklarını korumak, geliştirmek, yurt ekonomisine yararlı haJe 
getirmek avcılığı ve av turizmini düzenlemek, av kaynaklarımdan faydalanan yurt avcılarını organize etmek 
ve eğitmek ve avcılığa ilişkin her türlü çalışmaları düzenlemek üzere bu kanun teklifi hazırlanmıştır. 

Kanun teklifi 13 bölüm, 59 madde, 4 geçici madde ve ekli 2 çizelgeden oluşmaktadır. Birinci bölüm amaç, 
kapsam ve tanımlara ait maddeleri kapsamaktadır. İkinci bölümde av hayvanları ve gruplarına ilişkin bir mad
de yer almaktadır. Bu maddeye bağlı olarak av hayvanları sınıf, grup ve türler itibariyle türkçe ve bilimsel ad
ları ile ekli 1 nolu çizelgede gösterilmiştir. Üçüncü bölümde av ve yaban hayvanlarının korunması, av zarar
lıları ve bunlarla mücadele esasları hükme bağlanmaktadır. Dördüncü bölümde avlanma zamanı ile şekil ve 
esaslarını kapsayan maddeler ve teklifin sonunda avlanma süreleri ilgili 2 nolu çizelgede yer almaktadır. 
Beşinci bölümde avlanma izinleri ve av tezkerelerine ilişkin hükümler getirilmiştir. 

Altıncı bölümde avlak sistemi getirilmiştir. Av hayvanları tabiî bir kaynak olarak ele alınmış ve bu kay
nağın en iyi şekilde işletilmesi amacıyla, birer işletme ünitesi olan avlak sistemi geliştirilmiştir. Avlaklarda 
mülkiyet ve işletme esasları göz önünde tutularak üçe ayrılmıştın 

Yedinci 'bölümde Sorumlu kuruluş, diğer yetkili organ olan Merkez Av Komisyonu ve avcıların organi
zasyonu konuları yer almıştır. Halen yürürlükteki 3167 sayılı Kanun Avcılık işlerine bakmakla orman idare
sini görevlendirmiştir. Av işlerine bakmakla görevli Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 
kamu tüzelkişiliğini haiz olup, Katma bütçe ile yönetilir, ayrıca bu kanuna göre ihdas edilen Avcılık Fonu 
ile de bu konuda finanse edilmesi öngörülmüştür. 

Kanunun yürütülmesinde, avcılığa ve yaban hayvanlarına ilişkin konularda kararlar almaya yetkisi olan 
merkez Av Komisyonu da bu bölümde yer almıştır. Aynı bölümde avcı kuruluşları ve görevlerine yer veril
miştir. Yurdumuzda halen 1 Milyonun üzerinde avcı ve 950'ye yakın avcılık derneği mevcut olduğu bilin
mektedir. Ancak yurdumuz av kaynaklarını kullanan bu kitlenin, kaynağın korunması, geliştirilmesi ve işle
tilmesinde bazı sorumluluk ve yükümlükler alması gerekli görülerek yurt avcılarının yetkili ve sorumlu, bir 
kuruluşta toplanmaları öngörülmüştür. 

'Sekizinci bölüm Avcılık Fonunun kuruluşuna ayrılmıştır. Bu bölümde av kaynaklarının korunmasının, 
geliştirilmesi ve işletilmesini bütçeye yük olmadan kendi öz kaynağından sağlamak amacıyla Tarım ve Or
man Bakanlığı emrinde bir Avcılık Fonu kurulması öngörülmüştür. 

Dokuzuncu bölümde av turizmine diişkin hükümler yer almıştır. Son yıllarda büyük gelişme gösteren tu
rizmin içinde av turizmi de buna paralel olarak hızlı bir gelişme göstermiştir. Önemli bir döviz kaynağı 
olan av turizmini düzenleyici hükümler bu bölümde yer almıştır. 

Onuncu bölüm av hayvanlarının ticaretini kapsamaktadır. Gelişen avcılık ve av turizminin sonucu ola
rak av hayvanları ticareti de önem kazanmıştır. Bu sebeple av ticaretini düzenleyici hükümler getirilmiştir. 

Onbirinci bölümde çeşitli hükümlere yer verilmiştir. 
Onikinci bölüm suçların takibi ve ceza hükümlerini kapsamaktadır. Ceza hükümlerinin tedvininde genel 

esaslar göz önünde tutulmuş kaynakların korunmasında etkili olabilecek müeyyideler getirilmiştir. 
Onüçüncü bölüm son hükümlere ayrılmış, bu bölüm de yönetmelikler, kaldırılan hükümler, geçici madde

ler ile yürürlük ve yürütme maddeleri yer almıştır. 
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Yukarıda bölümleri açıklanan Kanun Teklifindeki prensipler, Hükümet Tasarısında ve daha sonra geçi
ci komisyonda yapılan değişikliklerde Hükümet temsilcilerince de kabul edilen esaslardır. Bu prensipler, 
son gelişmeler ve 9 - 11 Nisan 1979 günlerinde yapılan Türkiye 'Kara Avcılığı 2 nci Danışma Toplantı Karar
ları ve böylece düzenlenen taslağın bilgi edinilmesi maksadı ile Bakanlıklara gönderilmesini müteakip Millî 
Savunma, Millî Eğitim, Ticaret, Gümrük ve Tekel, Ulaştırma, Kültür ve Turizm ve Devlet Planlama Teş
kilatınca gönderilen mütalaalar da dikkate alınarak değerlendirilmiş ve kanun teklifi hazırlanmıştır. 

Kanun teklifine ait madde gerekçeleri düzenlenmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

- Bu kanun teklifinin hazırlanmasındaki amacın açıklanması ve prensiplerin ortaya konma-

Bu kanun kapsamına giren riş ve işlemlerin açıklığa kavuşturulmasıdır. 
Bu kanunda geçen bazı sözcük ve deyimler bu maddede açıklanmıştır. 

İKİNCÎ BÖLÜM 
Av Hayvanları ve Grupları 

Madde 4. — Bu maddede av hayvanının tanımlanması yapılmış, kanun teklifine eklenen çizelgede me
meli av hayvanları ve av kuşları diye iki sınıfta toplanan av hayvanları, benzer familyaları kapsayan grup
lara ayrılmış ve her grupta yer alan türler de latince bilimsel isimleriyle gösterilmiştir. Ayrıca bazı türlerin 
bu gruplara alınması ve çıkarılması esasları da maddede belirtilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Av ve Yaban "Hayvanlarının Korunması 

Madde 5. — Yurdumuz yaban hayvanlarından bilimsel yönden değer taşıyan veya nesilleri tehlikeye 
düşen ve yaşamlarının tümünü veya bir kısmını karada geçiren hayvanlar tespit edilip bütün yurtta avının 
yasak edilmesi esas alınarak bu madde kanuna konmuştur. 

Madde jS. — Av ve yaban hayvanlarından bazı tür populasyonlarının çok fazla artması halinde tarı
ma, hayvancılığa ve ormancılığa zararlı olabilmektedirler. Örneğin kurtların çok artması hem yaban hayatını 
hemde evcil hayvanları olumsuz yönde etkilemektedir. Böyle durumlarda, bu hayvanlarla mücadele edilmesi 
gerekmektedir. Bu mücadelenin esasları ve bu konuda yetkili kuruluşlar bu maddede belirtilmiştir. 

Madde 7. — Av hayvanlarına, yaşama ortamlarına zarar veren ve nesillerini tehdit eden hayvanlarla mü
cadele edilmesi gereklidir. ıBu mücadelenin gelişi güzel yapılması tabiî dengeyi ve mücadelenin etkinliğini 
olumsuz yönde etkiler. Bu husus göz önüne alınarak zararlılarla mücadele bazı esaslara bağlanmıştır. Bu mad
de zararlılarla mücadele esâslarını belirlemiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Avlanma Zamanı, Şekil ve Esasları 

Madde 8. — Av hayvanlarının üreme zamanları genellikle ilkbahar mevsim'indedir. Bu zaman zarfında 
mutlak korunmaları gerekir. Ancak avlanma zaman larını belirleyen, kısıtlayan faktörler çok değişiktir. Üre
me bunlardan sadece biridir. Boynuz atma, tüy değiştirme, göç gibi faktörlerin dışında av hayvanlarının yo
ğunluğu, üreme yüzdeleri, çeşitli tab'iî dış etkenlerden etk ilenmeleri avlanma sürelerinin belirlenmesi ve kısıt
lanmasında göz önünde tutulur. Bu maddeye ilişkili olarak, av hayvanlarının grup ve türlere göre azamî avlan
manın süreleri ekli 2 no. lu çizelgede verilmiştir. Bu süreleri daraltmaya veya avlanmalarını belirli bir süre 
yasaklamaya Merkez Av Komisyonu yetkili kılınmıştır. 

Madde 1. 
sidir, 

Madde 2. 
Madde 3. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 581) 



i 
— 4 — 

Madde 9. — Av hayvanlarının ta'biattaki dengesinin korunması için avlanmanın belli esaslara uyularak ya
pılması gereklidir. Madde metninde, yivli av tüfekleri nin kullanma esasları ile, kullanılması halinde çok teh
likeli olabilecek ağızdan dolma tüfeklerin yasaklanması yer almıştır. 

Madde 10. — Av hayvanlarına fazla zarar veren, kıyımına yol açan ve sportmenlik ilkelerine ters düşen 
hileli av usullerinin yasak olduğu belirtilerek, bu usuller'bu madde de sayılmıştır. 

Madde 11. — Tabiî dengenin korunması açısından bazı türlerin avı ve bazı alanlarda genel olarak av 
yasaklanmaktadır. Ancalk belli özel durumlarda ava kapalı bölgelerde av yapılması ve avı yasak türlerin av
lanması konusuna bu madde ile açıklık getirilmiş, bu özel durumlar madde de belirtilmiştir. 

Madde 12. — Düzenli avcılığın temelinde, av amenajman esasına uygunluk yatmaktadır. Bu madde de av 
amenajmanın esasını tespit eden unsurlar sayılmış ve av amenajman planlarını avlaklarda düzenlenmesi ve uy
gulanması esasları belirlenmiştir. 

BEŞÎNCt BÖLÜM 
Avlanma izni 

Madde 13. — Av tezkerelerinin kullanım ve geçerlilik esasları 'bu madde de 'belirlenmiş, av tezkerelerinin 
tür ve çeşitleri gösterilmiştir. 

Madde 14. — Av tezkerelerinin alınmasına ilişkin iş ve işlemlerinin hangi makamların yetkisinde oldu
ğunun açıklanması amacıyla bu madde konulmuştur. Ayrıca Türk ve. Yabancı uyruklu avcıların, tezkere iş
lemlerinin bağlı oldukları avcı kuruluşlarınca yürütüleceği esası getirilmiştir, tik defa av tezkeresi alacakların 
yeterlilik sınavlarına tabi tutulmaları şart koşulmuştur. 

Madde 15. — Düzenli avcılığın sağlanması için gerekli maddî kaynaklardan 'biriside avlanma ücretidir. 
Tabiî kaynaklarımızdan olan av hayvanlarımızdan yararlananın 'bu ücreti ödemesi en normal yoldur. Yurdu
muzda bu kanunla yürürlüğe girecek olan avlanma ücreti alınmasının her yıl değişen şar'tlara uygun olarak 
Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit edilmesi esası getirilmiştir. Ayrıca yürürlükte bulunan 3167 sayılı Kanu
na göre her yıl av tezkeresi alınmaktadır. Bu da avcıların yakındıkları bir konudur. Bir madde ile tezkerelere 
vize uygulaması öngörülerek avcılara kolaylık sağlanması da amaçlanmıştır. Ayrıca her sene av tezkereleri
nin basımı ve dağıtılması sorunlar çıkarmakta, çok defa avcılar matbu av tezkeresi bulamamakta ve hazine 
kayba uğramaktadır. Av tezkerelerinin Vize edilebilmesi bu mahzurları,da ortadan kaildırmak'tadir. 

Madde 16. — Günümüzde eline tüfek alan her vatandaş av yapmakta ve bu arada yaban hayatına ya
pılan bilinçsiz tahribatın yanında çeşitli kazalarda olmaktadır. Av tezkereleri kişinin avcı olduğunu belgele
diğinden yanlarında taşınması zorunlu kılınmıştır. Yapılan kontrollerde bu esas göz önüne alınacak. Tezke-
resiz avlanma önlenecektir. 

ALTINCI BÖLÜM 
Avlaklar 

Madde 17. — Bu madde ile düzenli avcılığın ve av işletmeciliğinin temel taşını teşkil eden avlak sistemi 
getirilmiştir. Av hayvanları tabiî bir kaynak olarak ele alınmış ve bu kaynağın en iyi şekilde işletilmesi ama
cıyla, sınırları ve genişlikleri belli birer işletme ünitesi olan avlaklar kendi özel şartlarına göre mülkiyet esa
sına dayandırılarak geliştirilmiştir. 

Bu esasa göre avlaklar; özel avlak, devlet avlağı ve genel avlak olarak üçe ayrılmıştır. 
Ancak orman alanları özel avlak statüsünün dışında tutulmuştur. Ormanlarda özel avlak tesisine izin veril

diğinde, çevre ormanlarda bulunan ve çok geniş yaşama ortamına ve hareket kabiliyetine sahip olan yaban hay
vanları sürekli geçiş halinde bulunacaklarından kontrolü mümkün olamayacaktır. Ayrıca her zaman büyük öl
çüde orman ürünleri açığı içinde bulunduğumuzdan çok geniş orman alanlarında özel avlak tesisi yoluyla or
man işletmeciliğini ve ormancılık aktivitelerinin bu alanlarda tamamen durdurulması büyük bir sakınca teşkil 
edecektir. 

Madde 18. — Avlakların kuruluş ve mülkiyet esaslarına işletme ve denetimlerinin hangi makamlar tara
fından yapılacağına bu madde ile açıklık getirilmiştir. 

Madde 19. — Toplumun, tabiatın ve av ve yaban hayvanlarının korunması amacıyla avlanmanın yasak
landığı yerler madde metninde sayılmıştır. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş ve Organlar 

Madde 20. — Bu madde de avcılıkla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi, denetimi, av suçlarının takibi ve 
kurulan fonun kullanılması konularında sorumlu ve yetkili kuruluş olarak halen yürürlükteki kanunda olduğu 
gibi Orman Genel Müdürlüğü belirlemiştir. 

Madde 21. — Her yıl değişen şartlara uyacak şekilde, avcılıkla ilgili olarak uyulacak kuralları tespit etmek 
amacıyla Merkez Av Komisyonunun kurulması öngörülmüştür. Merkez Av Komisyonu, Tarım ve Orman 
Bakanı veya uygun göreceği bir görevlinin başkanlığında, Orman Genel Müdürlüğü yöneticisi ve aynı birim
den 3, Türkiye Avcı Kuruluşları Birliğinden 3, Okçuluk, Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan 2 kişi olmak üzere 
9 üyeden oluşacaktır. Ayrıca ilgili diğer kuruluşlardan da Merkez Av Komisyonuna birer temsilcinin katıl
ması uygun görülmüştür. 

Merkez Av Komisyonuna katılan üyeler ve temsilcilerle, av hayvanlarının durumu, getirilecek yasaklama
lar ve av limitleri konusunda günün şartlarına uyan görüşler getirilerek Merkez Av Komisyonu kararının 
en iyi şekilde gerçekleşebilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 22. — Bu maddede avcı kuruluşları ve görevlilerine yer verilmiştir. Yurdumuzda halen 1 Mil
yon üzerinde avcı ve dernekler kanununa göre kurulmuş 900'e yakın avcılık derneği vardır. 

Dernekler Kanunu çerçevesinde kalan Avcı kuruluşları bugüne kadar etkin olamamış ve tüzüklerinde be
lirttikleri amaçlara değil ulaşmak, hatta yaklaşmamışlardır. Yurdumuz av kaynaklarını kullanan bu kitlenin, 
kaynağın korunması, geliştirilmesi, düzenli avcılığın sağlanmasında bazı sorumluluk ve yükümlülükler alması 
gerekli görülerek yurt avcılarının sorumlu ve yetkili bir kuruluşta toplanmaları ön görülmüştür. 

Madde metninde kurulması öngörülen Türkiye A cı Kuruluşları Birliği (TAKB), her avcının üye olmak 
zorunda olduğu ve tüzelkişiliği olan bir kuruluştur. Bu kuruluşun kurulma amaçları, herhangibir yanlış anla
maya yer vermeyecek şekilde madde metninde sayılırı ftır. 

Türkiye Avcı Kuruluşları Birliğinin yönetiminin esasları, daha sonra hazırlanacak bir yönetmelikle belirti
lecektir. Bu husus madde de belirtilmiştir. 

Madde 23. — Av kaynaklarının geliştirilmesi, düzenli avcılığın sağlanması işinde de görev alacak olan 
Türkiye Avcı Kuruluşları Birliğinin giderlerini karşılamak üzere bazı gelir kaynakları tespit edilmiştir. Bu ge
lir kaynakları da bu madde de sıralanmıştır. 

Madde 24. — Kanunda getirilen hükümlerle Türkiye Avcı Kuruluşları Birliğine birçok görev yüklen
mekte, buna paralel olarak bazı idarî ve malî kaynak temin edilmekte ve yetki verilmektedir. 

'Maddede, görev ve yetki kullanımında doğacak sorumlulukların görevli üyelerce kötüye kullanılması ha
linde uygulanacak işlem belirtilmiştir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Avcılık Fonu 

Madde 25. — Avcılık işlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi, av hayvanlarının korunması, avlakların ku
rulması, bakım ve işletilmesi, av üretme istasyonları, k< ruma ve yerleştirme alanları kurulması, avcılığın ve av 
turizminin geliştirilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı emrinde Avcılık Fonu kurulması öngörülmüştür. Bü
tün bu işlemlerin yapılabilmesi devlet bütçesine büyük miktarlarda yük getireceğinden böyle bir fon teşkil edi
lerek bütçe yükünün hafiflemesi ile elde edilen bu işlerin yapılması amaçlanmaktadır. 

Bu maddede Avcılık Fonunun kuruluşu öngörülmektedir. 
Madde 26. — Bu madde ile avcılık fonunun gelirleri sayılmıştır. 
Madde 27. — Bu madde avcılık fonunun kullanım ve fona ilişkin diğer hususlarla ilgilidir. 
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DOKUZUNCU BÖLÜM 
Av Turizmi 

Madde 28. — Yurdumuza avlanmak üzere gelen yabancı avcıların avlanma işlemlerinin de belli bir 
düzene göre yürütülmesi gereklidir. Bu amaçla, yabancı avcıların yurdumuzda av yapabilmeleri için av tez
keresi almaları zorunlu kılınmıştır. ıBöylece yabancı avcıların kontrolü sağlanarak, döviz girdilerinin artma
sına hizmet edilecektir. 

(Madde 29. — Yurdumuza gelen yabancı avcıların nerelerde avlanacağının kontrolü bakımından turist 
avcı getirecek seyahat acentalarına Tarım ve Orman (Bakanlığınca Av Turizmi İzin Belgesi verilmesi ge
rekli görülmüştür. Av Turizmi iznine sahip seyahat acentaları düzenleyecekleri her av partisi için ayrıca 
Özel Avlandırma İzin Belgesi almak zorundadırlar.; Bu belgelerde denetimi de sağlamak üzere gelecek turist
lerin sayısı, avlanma süreleri ve nerelerde avlanacakları belirtilmektedir. Madde ayrıca Seyahat Acentaları Bir
liği Kanunu ile de paralellik sağlamış bulunmaktadır. 

Madde 30. — Seyahat acentalarının av partilerini belli bir düzen ailtında yürütmeleri ve turist «avcıya daha 
iyi hizmet götürülmesi ve sadece izin verilen sahada avlanmalarını sağlamak amacıyla av organizatörü ve 
av ıkılavuzu bulundurmaları zorunlu kılınmıştır. Av kılalvuzlarıının mahallî Türkiye Avcı Kuruluşları Birli
ğinden temini esası getirilerek bu konuda yetişmiş bir kişinin kılavuzluğunda avlanılmasının temini öngörül
müştür. Yurdumuzda turizmin geliştirilmesi konusundaki genel ilkeler av turizminin geliştirilmesinde de esas 
kabul edilmektedir. 

Madde 31. — Yabancı avcıların av tarife bedellerini nasıl ödeyecekleri kanunun bu maddesinde belirtil
miştir. Av tarife bedellerinin alınmasıyla yurt ekonomisine katkıda bulunulması ve avcılık fonuna gelir 
sağlanması esas alınmıştır. Av tarife bedellerinin alınmasına ilişkin işlemler Avcılık İşleri Yönetmeliğinde 
belirtilecektir. 

Madde 32. — Yabancı avcıların yurdumuzda gelişigüzel silahlarla avlanmalarınım önlenmesi açısından yur
dumuza gelirken getirebilecekleri silahlar 2478 sayılı Kanun hükümlerine tabi tutulmuştur. Getirecekleri 
mermi veya fişekler ise 6551 sayılı Kanun hükümleri dışında tutulmuştur. Ancak getirdikleri tüfek ve kö
pekleri ile atamadıkları mermi ve fişekleri geri götürmeleri zorunlu kılınmıştır. Böylece yabancı avcıların tü
fek ve iköpek, mermi ve fişek ticareti yapmaları önlenmiş olacaktır. 

Madde 33. — Kanunî hükümleri yerine getiren yabancı avcılara, avladıkları büyük av hayvanlaonın tro-
fe ve tahnitlerini, küçük av hayvanlarının ise etiyle birlikte yurt dışına çıkarmaları hakkı verilmiştir. Böyle
likle yurdumuzun av kaynaklarının tanıtımı yoluyla propagandasının yapılması da sağlanmış olacaktır. 

ONUNCU BÖLÜM 
Av Hayvanları Ticareti 

Madde 34. — Av kaynaklarının ticaret metaı haline getirilmemesi için özellikle nesli azalan ve avı ya-
salk olan türlerin her türlü alım - satımı ve nakli yasaklanmıştır. Böylece av hayvanlanmn korunmasına 
da katkıda bulunulmaktadır. Belli mevsimlerde avlanan av hayvanlarının ticareti ise, envanter ve amenajman 
verilerine göre düzenlenmek üzere Avcılık İşleri Yönetmeliğinde Ibelirtilecektir. 

Madde 35. — Özel çiftliklerde yetiştirilen yaban hayvanlarının ergin, yavru ve yumurtalarnun satımı, 
nakli yaban hayvanlarının tabiattaki ile karıştırılmamak ve tabiî kaynak tahribini önlemek üzere, yönet
melikte getirilecek hükümlere bağlanması öngörülmüştür. 

Madde 36. — Tabiî dengenin korunması, av ve yaban hayvanlarının çok sayıda telef edilmemesi ama
cıyla av hayvanlarının yavru, yumurta ve diğer ürünlerinin dış satımı Tarım ve Orman Balkanlığının iznine 
tabidir. Ayrıca bu konuda hükümetimizce kabul edilen Milletlerarası tabiatı ve yaban hayatı koruma konu
larındaki anlaşmalar da göz önüne alınacaktır. 

Yabancı avcıların beraberlerinde götürecekleri, madde 29'da sayılan trofe ve tahnitler ile küçük av hayvan
ları bu maddenin dışında tutulmuştur. 
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Madde 37. — Yundumuz ekolojik şartlarına uymayan veya safkan olmayan hayvan türlerinin yurda so
kulmasının yurdumuzdaki ekolojik dengeyi olumsuz yönde etkileyeceği ve bazı türlerde istenmeyen melez
leşmelere yol açabileceği göz önüne alınarak, her yeni tür av hayvanının yurda sokulması Tarım ve Orman 
Bakanlığının iznine tabi kılınmıştır. Her yeni tür av hayvanı veya yumurtasının yurda sokulup sokulma
yacağı konusunda, ligili kamu kuruluşları ve üniversitelerin görüşleri alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca 
karar verilmesi esası getirilmiştir. 

ONBÎRİNCÎ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Madde 38. — Av tarife bedellerinin günün şartlarına göre, avlaklarda yapılan hizmet giderleri de göz 
önüne alınarak her yü Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit edilmesi esası getirilmiştir. Hasta ve sakatlar 
ile mutlaka sabadan çıkarılması gereken fertlere ilişkin işlemler maddenin 2 nci bendinde açıklanmıştır. 

Madde 39. — insanların ve yaban hayvanlarının sağlığı açısından av köpeklerinin her türlü sağlık kont
rolünden geçmiş olması ve Türkiye Avcı Kuruluşları Birliğine bağlı avcı kurumlarından birinde kayıt ve 
kontrol -işlemlerinin yapılması zorunlu kılınmıştır, Avfcbpeklerinin başıboş dolaşması da yasaklanmıştır. 

Madde 40. — (Bu Kanunun 45 inci maddesi, 2521 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi gereğince zor alımı 
yapılan av tüfek, araç ve gereçleri ve avlandıkları aylar ile 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkındaki Kanuna 2478 sayılı Kanunla eklenen Bk 4 üncü maddesi gereğince, seyahat acentaları 
kanalıyla izin alınmadan yurdumuza giren yabancıların, gümrüklerce zor alımı yapılan av tüfek ve fişeklerinin 
Fon Yönetmeliğine göre değerlendirilmesi uygun görülmektedir. 

Kara Avcılığı II nci Danışma toplantısında alınan kararlar da göz önüne alınarak zor alımı yapılan tü
fekler Tarım ve Orman Bakanlığına devri teklifine uyulmuştur. Fon Yönetmeliğinin hazırlanmasında diğer 
resmî kuruluşların ihtiyaçlarının da dikkate alınacağı tabiîdir. , 

ONtKİNCİ BÖLÜM 
Suçların Takibi ve Cezalar 

Madde 41. — 3167 sayılı Kanunda yer almayan, bu Kanunda öngörülen «Orman Av Muhafaza Me
murları ve Av Bekçileri» Genel Avlaklar, Devlet Avlakları, Av (koruma sabaları ve benzeri yerlerde koru
ma hizmetlerinin yürütülmesinde görevlendirilmişlerdir. Av (Muhafaza Memurlarından gezici ve sabit görevli 
av koruma ekipleri kurulacaktır. Av koruma işlerinde ıgörev yapan memurlara bu Kanunla Devlet Güvenlik 
Memurları görev ve yetkisi tanınmaktadır. Orman Muhafaza Memurlarına ve av bekçilerine, Orman Muha
faza Memurları, Jandarma, Polis ve Köy Muhtar ve (İhtiyar Heyetlerinin de kendi mevzuatlarında olduğu 
gibi yardımcı olmaları zorunluluğu getirilmiştir. 

Ceza hükümleri 
Ceza hükümlerinin amacı, av suçlarına karşı caydırıcı esaslar getirmektedir. Bu Kanunda sayılan avcılığa 

ilişkin kurallara uyulmasını sağlamak ve av hayvanları katliamını önlemekte ceza hükümlerinin amaçların-
dandır. Ancak 42, 43; 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ve 54 üncü maddelerinde işlenen suça göre ceza 
verilmesi prensibi göz önüne alınarak suç ve ceza dengesi sağlanmıştır. 

Madde 55. — Avcılığa ilişkin suç ve davaların hangi mahkemede görüleceği bu maddede belirtilmiştir. 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Son Hükümler 

Madde 56. — Bu Kanunun yürütülmesiyle ilgili olarak, avcılık işleri, Türkiye Avcı Kuruluşları Birliği 
ve Avcılık Fonu Yönetmeliklerimin 6 ay içinde çıkarılmasını amir bir maddedir. 

Madde 57. — Bu madde ile, kanun yürürlüğe girdiğinde mevcut 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ile 
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve 2521 sayılı Yivsiz Av Tüfekleri ile ilgili kanunlarda yivli av tüfekleriyle av tezke
resine ilişkin bazı hükümlerin yürürlükten kalkması gerekmektedir. 

Geçici Madde 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren avcıların.eski av tezkerelerini yenileme
leri için o malî yılın sonuna kadar süre tanınmıştır. Eskiden av tezkeresi alanlar, tezkere alma sınavında muaf 
tutulmuştur. 
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Geçici Madde 2. — 3167 sayılı Kanunla avı yasak olmayan, ancak yurdumuzda sayılan azalmış bulu
nan bazı türlerin avlanması, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten, Merkez Av Komisyonunun ilk toplanacağı 
süreye kadar yasaklanmıştır. Geçici madde 2'de sayılan bu türlerin avlanıp avlanmamasına Merkez Av Ko
misyonu, günün şartlarına göre karar verecektir. 

Geçici Madde 3. — Türkiye Avcı Kuruluşları Birliği kurucu heyeti ile bu kuruluşun koordinasyonuna 
dair hususlar madde metninde yer almıştır, 

Geçici Madde 4. — Hizmetlerin aksamaması ve av muhafaza memurları kadroları temin edilinceye ka
dar geçecek süre içinde hizmetin devamlılığını sağlamak amacı ile bu madde tedvin edilmiştir. 

Madde 58 ve 59. — Yürürlük ve yürütmeyle ilgili bu maddeler kanun tekniğine uygun yazılmıştır. 

Tarım ve Orman, Köy tşleri ve Kooperatifler Komisyonu Raporu 

T.C. 
Danışma Meclisi 

Tarım ve Orman, Köy İşleri 
ve Kooperatifler Komisyonu 

Esas No. : 2/105 
Karar No. : 32 

13 Eylül 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza 17 Mayıs 1983 tarih ve 4150 sayılı Yazı ile havale edilmiş bu
lunan «Danışma Meclisi Üyesi Muhsin Zekâi BAYER ve 19 Arkadaşının Kara Avcılığı Kanun Teklifi» Ko
misyonumuzun 60 ncı birleşiminde ilgili kuruluş ve Bakanlık temsilcilerinin de iştirak etmeleriyle incele
nip görüşülmüştür. 

Bu hususta görüşlerine müracaat ettiğimiz Millî Sa yunma, tçişlerti ve Dışişleri ve Adalet Komisyonların
dan bugüne kadar herhangi bir görüş Komisyonumuza intikal etmemiştir. 

Tabiî ve Millî 'bir servet olan av kaynaklarımızı korumak, geliştirmek, yurt ekonomisine yararlı hale 
getirmek, avcılığı ve av turizmimi düzenlemek, av kaynaklarından faydalanan yurt avcılarını organize et
mek ve eğitmek ve av kaynaklarımızın tahribini önleme'k amacıyla her türlü çalışmaları düzenlemek üzere 
hazırlanan bu Kanun teklifi Komisyonumuzca da genel olarak olumlu bulunmuştur. 

Ancak, maddelere ve yasa tekniğine ilişkin bazı düzenlemeler yapılarak ekli metinde görüldüğü şekilde 
yeniden tedvini kararlaştırılmıştır. 

Raporumuz Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Osman YAVUZ 
Başkan 

Zeki ÖZKAYA 
Kâtip 

Kamer GENÇ 
Üye 

İmzada bulunamadı 

R. Adli ONMUŞ 
Üye 

' 

Salih İNAL 
Başkanvekili 

Mahmut AKKILIÇ 
Üye 

İmzada bulunamadı 

M. Velid KORAN 
Üye 

Atalay PEKÖZ 
Üye 

Fuat YILMAZ 
üye 

/. Doğan GÜRBÜZ 
Sözcü 

Vehbi Muhlis DABAKOĞLU 
Üye 

İmzada bulunamadı 

Recep MERİÇ 
Üye 

Şerafettin YARKIN 
Üye 

İstifa Etti 
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DANIŞMA MECLİSİ ÜYESİ MUHSİN ZEKAl BAYER VE 10 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Kara Avcılığı Kanunu Teklifi 

B I R I N C I B Ö L Ü M 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

•• Amaç 

MADDE 1. — Bu kanun, tabiî bir kaynak olan yurdumuz av ve yaban hayvanlarının yaşama ortam
larıyla birlikte korunmalarını, bu kaynakların ve avcılığın geliştirilmesini, avlanmamn kontrol altma alınma
sını, av turizminin düzenlenmesi ve yurdumuz av kaynaklannın ulusal ekonomiye en üst düzeyde katkıda bu
lunacak şekilde devamlı ve düzenli olarak işletilmesini amaçlar. 

Kapsam 

MADDE 2. —Bu kanun, yurdumuz av kaynaklarına, bilimsel ve ekonomik yönden değer taşıyan yaban 
hayvanlarına ve avcılığa ilişkin bütün iş ve işlemlerin düzenlenmesi ve yürütülmesini kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu kanunda geçen; 
a) Avlak, av hayvanlarının tabiî olarak bulundukları veya yapay olarak yerleştirilip üretildikleri ve bu 

kanun hükümlerine göre avcıların avlandıkları yer, 
b) Populasyon, belli bir avlakta mevcut belli bir tür av ve yaban hayvanı topluluğu, 
c) Trofe, yaptığı av sonunda avcının elde ettiği ve anı olarak saklanabilen boynuz, diş, post, tüy veya 

tahniti, 
d) Tahnit, av ve yaban hayvanlarının ilaçlanarak, derileri yüzülerek usulüne uygun doldurulup tabiî şe

killeri verilerek saklanmak üzere hazırlanmaları; 
e) Lagün, denizle bağlantılı sığ tuzlu göl, 
'f) Dalyan, balıkların geçit yerlerinde ağlarla kurulan geniş ve sabit tuzak. 
g) Voli, balık avında fırdolayı ağ sermek, anlamına gelir. 

IKINCI BÖLÜM 
Av Hayvanları ve Grupları 

Av hayvanları ve grupları 

MADDE 4. — Tabiatta yabani olarak yaşıyan, tümünden veya bazı kısımlarından yararlanmak amacıyla 
avlanan veya yakalanan hayvanlar av hayvanıdır. 

Yurdumuzda avlanabilecek yaban hayvanları sınıf ve gruplar itibariyle türleri çizelge (1) de gösterilmiş
tir. 

Herhangi bir türü av hayvanları gruplarına dahil edilmesine ve gruplardan çıkarılmasına Merkez Av 
Komisyonunun teklifi üzerine Tarım ve Orman Bakanlığınca karar verilir. Yapılan değişiklikler Resmî Gaze
tede ilan olunur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

AV ve Yaban Hayvanlarının Korunması 

Korunan yaban hayvanları 
MADDE 5. — Yurdumuz yaban hayvanları topluluğu ve bilimsel yönden değer taşıyan veya nesilleri 

ciddî olarak tehlikeye düşen, yaşamlarının tümünü veya bir kısmını karada geçiren hayvanlar, memeli hay
vanlarla kuşlar, ilgili kamu kuruluşları ile Yüksek Öğre tim ve Araştırma Kurumlan ve Türkiye Avcı Kuruluş-
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(Danışma Meclisi Üyesi Muhsin Zekâi Bayer ve 10 Arkadaşının Teklifi) 

lan Birliğinin görüşleri alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca koruma altına alınır ve Resmi Gazetede ya
yınlanır. 

'Bu hayvanların Tarım ve Orman Bakanlığınca korunması, denetimi ve gözetimlerine ilişkin esaslar Avcı
lık işleri Yönetmeliğinde belirtilir. Ancak bu hayvanlardan herhangi bir surette zararlı ve tehlikeli oldukları 
tespit edilenler için ilgili kuruluşun önerisi üzerine veya doğruca Tarım ve Orman Bakanlığınca gerekli müca
dele önlemleri alınır. 

Av ve yaban hayvanlarının zararlı olma hali 

MADDE 6. — Topluta sağlığına, tarıma, hayvancılığa veya ormana zarar veren av hayvanları ve bunlarla 
mücadele esasları, türler ve bölgeler itibariyle 'bilimsel ve ilgili kuruluşların görüşleri, Ziraî Mücadele ve Zi
raî Karantina Kanunu Hükümleri de gözönünde tutularak Avcılık lîşleri Yönetmeiliğiride belirtilir. Tarım 
ve Orman Bakanlığınca tespit edilen ve Resmî Gazetede yayınlanan av değeri yüksek av hayvanları sarî ve 
tehlikeli hastalıklar dışında hiç bir surette mücadele konusu olamaz. Gerektiğinde bu hayvanların verdiği za
rar Avcılık İşleri Yönetmeliğinde belirtilen esaslara gö re Avcılık Fonundan karşılanır. 

Av zararlıları 

MADDE 7. — Av hayvanlarına, yaşama ortamlarına zarar veren ve nesillerini tehdit eden yabanî hay
vanlar av zararlıları kaps'amına girer. 

Tabiî denge içinde av kaynaklarının devamlılığı bakımından av zararlıları ile mücadele edilir. Mücadele 
esasları Avcılık İşleri Yönetmeliğinde belirtilir. Mücadele edilecek av zararlıları ile bunlar için ödenecek prim
lerin miktarı, her yıl Tarım ve Orman Bakanlığınca saptanır, ve Resmî Gazetede yayınlanır. Bu primler Av
cılık Fonundan karşılanır. Tarım ve Orman Bakanlığından izin almadan bu hayvanlar avlaklara yeniden yer
leştin lemez ve üretimleri yapılamaz. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Avlanma Zamanı, Şekil ve Esasları 

Avlanma zamanı 

MADDE 8. — Av hayvanlarının grup ve sınıflara göre av mevsimleri çizelge (II) de gösterilmiştir. 
Avlanmanın başlama ve bitiş zamanları, çizelgede belirtilen sınıflar içinde türler ve bölgelere göre Tarım 

ve Orman Bakanlığı Merkez Av Komisyonunca tespit edilir. 
Av yılı 1 Nisanda başlar, 31 Martta sona erer. 
Merkez Av Komisyonu, gerektiği hallerde bazı hayvanların avını bütün yurtta veya bölgesel olarak yasak

layabilir. 
Bu süreler dışında avlanmak ve komisyonca yasaklanan av hayvanlarını avlamak yasaktır. 

Avlanma esasları 

MADDE 9. — Avlanma; Av ve spor amacıyla yapılmış saçma ve mermi atan yivli ve yivsiz her türlü 
av tüfekleriyle yapılır. Ok ve yayla avcılık ancak bu spor için ayrılan avlaklarda veya izin almak suretiyle 
diğer avlaklarda yapılabilir. 

Avlanmada, ağızdan dolma tüfeklerin kullanılması yasaktır. 
Büyük av hayvanlarının avı yivli av tüfekleri ile yapılır. Ormanlık bölgelerde yivsiz av tüfeği ile de saçma 

kullanmamak kaydıyla av yapılabilir. 
Av türlerine göre kullanılacak yivli av tüfeklerinin gerekli vurma gücü ve diğer özellikleri ile yivsiz av 

tüfeklerinin kullanma esasları Avcılık İşleri Yönetmeliğinde belirtilir. 
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Yasak av usulleri 

MAIDDE 10. — Yasaklanan avlanma usulleri : 
a) Kapan, kafes, olta, ilmek, ağ, ökse, tuzak, alaca, çığırtkan ve benzeri usullerle ve her türlü elektro

nik cihaz ve her nevi sunî ışık kullanarak avlanmak, 
b) Karda yormak, çalı ve kurak (çorak) avı yapmak, tünek ve yatak yerlerinde bastırmak, su başı bek

lemek, yemlemek suretiyle ve sunî yemliklerin 250 m. civarında avlanmak, 
c) IKara ve hava araçlarıyla ve saatte hızı 3 mili a şan teknelerle sürerek ve takip ederek avlanmak, 
d) Patlayıcı, zehirli ve uyuşturucu maddelerle avlanmak, 
e) Av hayvanları ile yaban hayvanlarının yavrularını yakalamak, yumurtalarını toplamak ve yuvalarım 

bozmak, 
f) Av zararlıları ile toplum sağlığı, tarım, hayvan cılılk ve orman zararlıları dışında kalan av hayvanlarını 

gece avlamak, 
g) Onaylanan milletlerarası sözleşmelerde belirtilen yasak usullerle avlanmak, 
h) Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Av Komisyonunca her yıl yasaklanacak usullerle avlanmak, 
Yasaktır. 

İzne ve şarta bağlı avlanmalar 

MADDE 11. — İzin ve şarta bağlı avlanma usul ve şekilleri : 
a) Av zararlıları ile toplum sağlığı, tarım, hayvancılık ve orman zararlıları ve kürkleri değerli av hay

vanlarını öldürücü veya canlı olarak yakalayıcı kapanlarla avlanması, 
b) Av hayvanlarının bilimsel amaçlarla veya üre tim maksadıyla canlı olarak yakalanması, 
c) Avlanmaları belirli bir süre için yasaklanan av hayvanları veya avlanma süreleri dışında diğer av hay

vanlarının, II nci madde de belirtilen yabanî hayvanların sadece bilimsel amaçlar için avlanmaları, yakalan
maları, 

d) Özel şekilde yetiştirilen ve av tezkeresi almak şartı ile tazı veya yırtıcı kuşlardan herhangi biri ile 
avlanması 

Tarım ve Orman (Bakanlığının iznine bağlıdır. 
İzne ye şarta bağlı avlanmalarla ilgili d'iğer hususlar Avcılık İşleri Yönetmeliğinde belirtilir. 

Av Amenajmanı 

MADDE 12. — Avlaklarda yapılan etüt - envanter çalışmaları, av hayvanlarının üreme durumları, cinsi
yet ve yaş oranlarının tespit edilmesi, bunların türler itibariyle oluşturdukları toplulukların durumları, sorun
ların belirlenmesi ile av limitlerinin tespit edilmesi ve düzenli avcılığın sağlanması, üretme, koruma, bakım 
esaslarının belirlenmesi ve uygulanmasına dair iş ve işlemler «Av Amenajmanı» kapsamına girer. 

Av Amenajmanına ilişkin işler, özel avlaklarda sahipleri, devlet avlaklarında ve genel avlaklar da ise ilgi
li kuruluşlarının görüş ve önerileri de alınarak, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülür. 

Av amenajmanına ilişkin iş ve işlemler Avcılık İşleri Yönetmeliğinde belirtilir. 

'BEŞİNCİ BÖLÜM 
Avlanma İzni 

A v tezkereleri ve geçerlilik esasları 

MADDE 13. — Avlarıma izni av tezkeresi ile alınır. Av tezkereleri Türk vatandaşlarına, yurdumuzda 
oturan yabancılara ve avcı turistlere verilecek tezkereler olmak üzere üç türlüdür ve kişiye özeldir. 

Bu tezkereler aynı zamanda, avda kullanılmak üze re yapılan yivli ve yivsiz her türlü av tüfekleri, nişan ta
banca ve tüfekleri, hava ta'bancaları, hava tüfekleri ve avcılığa ilişkin diğer gereçleri taşıma, kullanma ve bu
lundurma belgeleri yerine geçer. Bu tezkereler Türkiye'nin her yerinde geçerlidir. 
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Av tezkerelerinin veriliş esasları 

MADDE 14. — Av tezkereleri tilerde Valiler, ilçelerde Kaymakamlar tarafından verilir. Valiler İl ve İl
çeler itibariyle her yıl verilen ve vize edilen av tezkeresi miktarını Tarım ve Orman Bakanlığına bildirirler. 

Türk avcılar ile yurdumuzda oturan yabancı uyruklu avcılar av tezkerelerini bulundukları yerdeki Türki
ye Avcı Kuruluşları Birliğine bağlı ve birliği temsil eden avcı birliği aracılığı ile almak zorundadırlar. İlk dlefa 
av tezkeresi alacak olanlar avcılık yeterlilik sınavına tabi tutulurlar. 

Av tezkerelerinin verilişine ilişkin şart ve esaslar ile diğer hususlar «Avcılık işleri Yönetmeliğin»de be
lirtilir. 

Avlanma ücretleri av tezkeresi vizesi 

MADDE 15. — Av tezkerelerinden çeşitlerine göre her yıl alınacak avlanma izin ücretleri Tarım ve 
Orman Bakanlığınca tespit edilir ve Resmî Gazetede ilan edilir. 

'Bu izin ücretleri Türkiye Avcı Kuruluşları Birliğine bağlı avcı birliklerince tahsil edilir ve Avcılık Fon' 
una yastırılır. 

Avcılık ve yaban hayatı işleriyle görevli, Avcılık işleri Yönetmeliğinde belirtilen kuruluş elemanların
dan avlanma izin ücreti alınmaz. 

Av tezkerelerinin vize işlemleri her yıl Nisan ayı içinde yapılır. Gerektiği hallerde vize işlem süresi 
Tarım ve Orman Bakanlığınca bir aydan çok olmamak üzere uzatılabilir. 

Süresi içinde vize edilmeyen av tezkereleri geçersizdir. 

Yabancı devletlerin diplomatik pasaport taşıyan temsilciler İle devlet misafirlerine verilecek av tezke
relerinden alınacak harç ve avlanma izin ücreti için karşılıklılık esası uygulanır. 'Bu kişilerden alınacak av 
tarife bedellerine ilişkin 'hususlar Avcılık işleri Yönetmeliğinde belirtilir. 

Av tezkeresi tasıma zorunluluğu 

MADDE 16. — Avcılar av tezkerelerini yanlarında taşımak ve istenildiği zaman görevli ve ilgililere 
göstermek zorundadırlar. 

ALTINCI BÖLÜM 
Avlaklar; 

Avlaklar 

MADDE 17. — Avlaklar, kuruluş ve mülkiyet esaslarına göre özel AVlaklar, Devlet Avlakları ve Genel 
Avlaklar olmak üzere üçe ayrılır. 

a) özel Avlaklar : Bir bütün oluşturan özel mülüyetteki tapulu araziler, Tarım ve Orman Bakanlığı
nın avlaklar için tespit ettiği ve tanımladığı şartlara uygun olması halinde «özel Avlak» olarak ayrılabilir
ler, 

Özel Avlaklar 300 Ha. üan küçük olamaz. 
lb) Devlet Avlakları : Devletin özel mülkiyeti veya hüküm ve tasarrufu altındaki ormanlar, ıtoprak mu

hafaza ve ağaçlandırma sabaları ve benzeri yerler Devlet Avlaklarıdır. DeVlet Üretme Çiftîikleri, haralar, 
baraj gölleri ve emniyet sahalarında ilgili kuruluşun muafakatı alınarak Devlet Avlağı tesis edilebilir. 

Devlet avlakları içinde kalan özel ve tüzelkişilere ait özel avlak olamayacak genişlik ve nitelikteki yer
lerle bu nitelikleri taşıdıkları halde özel avlak olarak ayrılmayan yerler Devlet Avlaklarına dahil edilir. 

c) Genel Avlaklar : özel ve Devlet Avlakları dışında kalan bütün sahalar ile göl, lagün, bataklık ve 
sazlık gibi sahalar genel avlak kapsamına girer. 

Devlet ormanları, özel avlak tesisine konu olamaz. 
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Avlakların kuruluş ve işletilmesi 

MADDE 18. — özel avlaklar sahipleri tarafından, Devlet avlakları Tarım ve Orman Bakanlığınca ve 
Genel avlaklar ise Tarım ve Orman Bakanlığı veya Avcılık İşleri Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uy
gun olarak, (TAKB) ca yönetilir ve işletilir. 

Avlakların kuruluşu, sınırlandırılması, işaretlendirilmesi, yönetim ve işletilmesi şekil ve esasları Avcılık 
İşleri Yönetmeliğinde belirtilir. 

Gerek görülen hallerde genel avlaklarda ve devlet avlaklarında Tarım ve Orman Bakanlığınca koruma 
ve üretme saıhaları ile üretme istasyonları tefrik ve tesis edilebilir. Gereğinde genel avlaklar içinde devlet 
avlaklarıda kurulabilir. 

Tüm avlakların kuruluş, yönetim ve işletilmesi Tarım ve Orman Bakanlığınca denetlenir. 

Avlanmanın yasaklandığı yerler 

MADDE 19. — Avlanmanın yasaklandığı yerler: 
a) Av koruma ve üretme sahaları ile üretme yerlerinde, 
b) Millî Parklar, Ta'biat Parkları, Tabiat anıtları ve Ta'biatı koruma alanlarında, 
c) Merkez Av Komisyonunca avlanmanın yasaklandığı yöreler ile Tarım ve Orman Bakanlığınca doğ

ruca koruma altına alınan diğer alanlarda, 
d) Askerî yasak bölgelerde, 
e) Etrafı hendek veya herhangi bir suretle çevrilmiş ve koruma işareti konmuş bulunan bağ, bahçe ve 

fidanlıklarda, yoncalık ve yetiştirilen çayırlık gibi yerlerle, üzerinde ürün bulunan tarım alanlarında, 
f) Şehir, kasaba ve köylerin içi, mesire yerleri, iskân yerleri, mezarlıklar, işleyen maden ocaklarının 

yivsiz tüfeklerle 300 metre, yivli tüfekler ile 1 500 metre civarında, 
g) Sahibinin veya kiracının izni olmaksızın dalyan ve voli gibi tesislerin bulunduğu su alanlarında ve bu 

alanların 300 m. civarında, 
avlanmak yasaktır. 
Ancak av hayvanlarının çoğaltılmasında sakınca görüldüğü hallerde (a), (b), (c), (d) fıkralarında yazılı 

yerlerde belirlenecek esaslar dahilinde avlanmaya Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş ve Organları 

Sorumlu kuruluş v 

MADDE 20. — Bu Kanunun Tarım ve Orman Bakanlığına yüklediği görevlerle Avcılık Fonu kullanımı
na ilişkin iş ve işlemler bu Bakanlığa bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. 

Merkez av komisyonu 

MADDE 21. — Merkezde Tarım ve Orman Bakanı ve*ya uygun göreceği görevlinin başkanlığında; 
Orman Genel Müdürü veya Yardımcısı, aynı birimden 3, Türkiye Avcı Kuruluşları Birliğinden J, Beden 

Terbiyesi Genel Müdürlüğü Okçuluk, Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan 2, olmak üzere, bir Başkan ve 9 
üyeden oluşan Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Av Komisyonu kurulur. 

Bu Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip, Türkiye Avcı Kuruluşları Birliği kuruluncaya kadar Merkez Av 
Komisyonuna Tarım ve Orman Bakanının seçeceği 3 avcı kuruluşu temsilcisi üye olarak katılır. 

Gereği halinde bu komisyona ilgili Bakanlık ve kamu kuruluşlarından, bilim ve araştırma kurumlarından 
yeteri kadar danışman veya gözlemci çağırılır. 

Bu komisyon yılda en az bir defa Nisan ayında ve ayrıca Tarım ve Orman Bakanının gerek gördüğü hal
lerde toplanır. 
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'Merkez Av Komisyonu, bu Kanunla kendisine verilen görevler ve avcılığın düzenlenmesine ilişkin husus
larda kesin ve bağlayıcı kararlar alır. Kara Avcılığı Kanunu ile Merkez Av Komisyon Kararının uygulanma
sıyla ilgili kuruluşlar ve bu kuruluşlarca düşen görevlerin yerine getirilmesinde kuruluşlar arası koordinasyon 
sağlar. 

Merkez Av Komisyonunun çalışma tarzı Avcılık işleri Yönetmeliğinde belirtilir. 
Merkez Av Komisyonu Kararları Resmî Gazetede yayınlanır ve ayrıca duyurulur. 

Türkiye Avcı Kuruluşları Birliği 

MADDE 22. — Yurt avcılığını ve av turizmini geliştirmek av kaynaklarını korumak, Tarım ve Orman 
Bakanlığınca uygun görülen genel avlaklarda av hayvanlarının bakım ve üretimlerini, düzenli avcılığı ve bunun 
gerektirdiği çeşitli tesisleri kurmak ve işletmek, üyelerine avcılığa ilişkin çeşitli araç ve gereçleri sağlamak, 
avcılık ve atıcılık yaygın eğitimi ve tanıtımı çalışmalarında bulunmak ve bütün bu çalışmaları Milletlerarası 
ilişkiler kurarak geliştirmek, ayrıca yönetmeliğinde belirtilecek diğer işleri yapmak üzere, merkezi Ankarada 
olan ve tüzelkişiliği 'haiz ti ve İlçelerde ve gerek gçrülecek yerlerde kuruluşları bulunan Türkiye Avcı Ku
ruluşları Birliği kurulur. Türkiye Avcı Kuruluşları Birliği ti ve ilçelerde Avcı Birlikleri, gerek görülen yerlerde 
ajanlıklarca temsil edilir. 

Türkiye Avcı Kuruluşları Birliğinin" yönetimi, avcılığa ilişkin göreceği iş ve işlemler ile 25 inci maddede 
belirtilen avcılık fonundan yararlanma şart ve esasları ve denetimine ilişkin hususlar Tarım ve Orman Ba
kanlığı ile Türkiye Avcı Kuruluşları Birliği Kurucu Heyetinin müştereken hazırlayacakları bir yönetmelikte be
lirtilir. 

Türkiye Avcı Kuruluşları Birliği Yönetim Kurulu ile ti avcı birlikleri yönetim kurullarında Tarım ve Or
man Bakanlığı ilgili Genel Müdürlüğünün birer tabiî üyesi bulunur. 

Türkiye Avcı Kuruluşları Birliği İl avcı birlikleri Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Okçuluk, Atıcılık, Av
cılık Federasyonunun tabiî federe üyesidir. 

Türkiye Avcı Kuruluşları Birliğinin gelirleri 

MADDE 23. — Türkiye Avcı Kuruluşları Birliğinin gelir kaynakları; 
a) Üye giriş ücretinden ve aidatlarından alınacak hisselerden, 
b) İmtihan harçları ve diğer hizmet karşılıklarından, 
c) Yayın gelirlerinden, 
d) Müsabaka, müsamere, balo, sergi, piyango ve benzeri sosyal faaliyetlerden elde edilecek gelirlerden, 
e) Avcılığın, Atıcılığın ve av turizminin geliştirilmesi için Türkiye Avcı Kuruluşları Birliğince kurulan tesis 

ve işletmelerin gelirleri ile kiralardan, 
f) Üyeler için temin edilen av ve spor malzemelerinden elde edilen gelirlerden, 
g) Her nevi yardım ve bağışlardan, 
h) Avcılık Fonundan yapılacak yardımlardan, oluşur. 

Türkiye Avcı Kuruluşları Birliği görevli üyelerinin sorumlulukları, 

MADDE 24. — Bu Kanunun 22 nci maddesine göre kurulan kuruluşların görevli üyeleri ile personelinin, bu 
kuruluşların paralan, kıymetli evrak ve sair malları ve her çeşit defter ve kayıtları üzerinde işledikleri suçlar
dan dolayı, Devlet Memurları hakkındaki cezalar uygulanır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Avcılık Fonu 

Fonun kurulması 
MADDE 25. — Av ve yaban hayvanlarının korunması, envanter ve amenajman, avlakların kurulması, bakım 

ve işletilmesinde kullanılmak, av üretme istasyonları, koruma ve yerleştirme alanları kurmak, avcılığı ve av tu
rizmini geliştirmek ve düzenlemek için Tarım ve Orman Bakanlığı emrinde AVCILIK FON'u kurulmuştur. 
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Fonun gelirleri 

MADDE 26. — Avcılık Fonu; 
a) Tarım ve Orman Bakanlığı 'bütçesine fon için her yıl 500 milyon TL. den az olmamak üzere konu

lacak ödeneklerden, 
b) Av tezkeresi verilişi ve vizesi sırasında alman yıllık avlanma izin ücretlerinden, 
c) Devlet Avlakları ve Genel Avlaklarda avlanan av hayvanlarından Tarım ve Orman Bakanlığı Kuru

luşlarınca alınan av tarife bedellerinin tamamından, 
d) Turist avcılardan alınan ava iştirak ve avlanma bedellerinin tamamından, 
e) Av üretme istasyonlarında üretilen av hayvanları ve ürünleri ile diğer av ürünleri satışlarından elde 

edilen gelirlerden, 
f) özel izin belgelerinden alınan izin ücretlerinden, 
g) '51 inci madde uygulamasıyla alınacak tazminat ve satış bedelleri ile 40 inci madde gelirlerinden, 
h) Makina Kimya Endüstrisi ve özel sektör tarafından imal edilerek satılan dumanlı ve dumansız ba

rut, kapsül, av saçması ve boş, dolu av fişeklerinin satış bedelinin % 3'ünden oluşan fon payından, 
i) Faiz, ikramiye ve her çeşit bağışlar ve diğer gelirlerden, 
Oluşum 

Fon ile ilgili diğer hususlar 

MADDE 27. — a) Fona ilişkin her türlü harcama satın alma gibi iş ve işlemler, 1050 sayılı Muhase
be! Umumiye Kanunu ve 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve 'îhale Kanunu ile bunların ek ve tadilleri ve 
kurumlar vergisi hükümleri dışındadır. 

b) Genel Avlaklarda görevlendirilecek av bekçisi ve diğer görevliler için bu Fondan Maliye ve Tarım 
ve Orman Bakanlıklarınca gerekli kadrolar ihdas edilir. 

c) Fon Bütçesi Tarım ve Orman Bakanlığının, onayı ile uygulanır ve Sayıştayca Fon Yönetmeliğine göre 
denetlenir, 

d) Avcılık Fonu amacına uygun olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce kulla 
nılır. Fon tta Amiri Bakandır. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Av Turizmi 

Yabancı avcıların av tezkereleri 

MADDE 28. — Yurdumuza seyahat acentaları vasıtasıyla veya münferiden gelen yabancı avcılar 13 üncü 
maddede belirtilen av tezkeresini almak zorundadırlar. Avcı turistler kendi ülkelerinde geçerli ve oradaki 
Türk Elçiliği, Konsolosluğu, Kültür ve Turizm Bürosu gibi Resmî Türk Makamlarınca onaylanmış av tez
kereleri ile kimlik 'belgelerini veya bunların örneklerini ibraz etmek 15 inci maddede yazılı harç ve avlanma 
izin ücretlerini yatırmak suretiyle av tezkeresi alabilirler. 

Seyahat acentaları vasıtasıyla veya yurdumuza münferiden gelen yabancı avcıların av tezkeresi işlemleri 
Av Turizmi İzin Belgesi alan Seya'hat Acentaları aracılığı ile yürütülür. 

Av turizmi izin belgesi 

MADDE 29. — Seyahat Acentaları, yabancı turist avcılara av turları ve av partileri düzenleyebilmek 
için Tarım ve Orman Bakanlığından «Av Turizmi îzin Belgesi», düzenleyecekleri her av partisi için de Or
man Genel Müdürlüğünden «Özel Avlandırma îzin Belgesi» almak zorundadırlar. 

Seyahat acentalarının düzenleyeceği yaban hayatını tanıtıcı turlar ile fotoğraf makineleri, sinema, televiz
yon alıcıları ile çekim yapmaları ve film çekmeleri Özel fzne bağlıdır. Seyahat Acentaları bu Turlarda Tarım 
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ve Orman Bakanlığınca tespit edilen esaslara uymak zorundadırlar. Tur programı Tarım ve Orman Ba
kanlığınca onaylandıktan sonra uygulamaya konur. 

Bu özel izin belgelerinden Tarım ve Orman Bakanlığınca her yıl belirlenen miktarda izin ücreti alınır. 
Seyahat âcentaları bilimsel araştırmalar yapmak, fauna örnekleri toplamak amacıyla turlar düzenleyemez

ler, 

Av organizatörü ve kılavuzu 

MADDE 30. — Av Turizmi îzin Belgesi alan acentalar, av turlarını veya av partilerini organize edecek 
bir av organizatörü bulundurmak ve avlanacakları mahallin Türkiye Avcı Kuruluşları Birliği kuruluşlarından 
av kılavuzu almak zorundadırlar. 

Av turizmi îzin Belgesi ve diğer izinlere ilişkin iş ve işlemlerle av kılavuzlarının nitelikleri, yetiştirilme
leri, av turları ve avcı gruplarına göre alınacak kılavuz sayısı ve kılavuzlukla ilgili diğer hususlar Avcılık iş
leri Yönetmeliğinde belirtilir. 

Yabancılara uygulanacak avlanma bedelleri 

MADDE 31 — Seyahat Âcentaları aracılığıyla av tezkeresi alan yabancı avcılara verilen av tezkerele
rine, avlayabilecekleri av hayvanları cins ve miktar olarak kaydedilir. Turist avcılardan alınacak av tarife 
bedellerinin tespit ve tahsil şekil «Avcılık tşleri Yönetmeliğinde» belirtilir. 

Yabancı avcıların getirebilecekleri av gereçleri 

MADDE 32. — Turist avcıların beraberlerinde getirebilecekleri ve nitelikleri 9 uncu maddede belirtilen 
yivsiz tüfekler için en çok 100 adet mermi veya fişeklerin yalnız avcılıkta kullanılmak üzere yurda girişi 
6551 sayılı Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av 'Malzemesinin inhisardan çıkarılması 
hakkında kanun hükümlerine tabi değildir. Yabancı avcıların yivli ve yivsiz av tüfekleri getirmeleri 6136 
sayılı Kanunun bazı maddelerini değiştiren 2478 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesine bağlıdır. 

Ancak Avcı turistler getirdikleri tüfĞk ve köpekleri ile sarfetmedikleri mermi ve fişekleri geri götürmek 
zorundadırlar. 

Mermi ve fişek hariç, bu tüfek ve av köpekleri muvakkat gümrük resminden muaftır. 
Av köpeklerine ilişkin belgelerle, bu konudaki işlem esasları Avcılık tşleri Yönetmeliğinde belirtilir. 

Trofe ve tahnitlerin yurt dışına çıkarılması 

MADDE 33. — Seyahat Âcentaları aracılığı ile veya münferiden gelen yabancı avcılar, av tezkerelerine 
yazılı miktarda avladıkları büyük av hayvanlarının sadece trofe ve tahnitlerini, küçük av hayvanlarını ise 
etiyle birlikte hiçbir izne bağlı olmadan yurt dışına beraberlerinde çıkarabilirler veya adreslerine gönderir 
veya gondertebilirler. , • 

ONUNCU BÖLÜM 
Av Hayvanları Ticareti 

Ticaret esasları 

MADDE 34. — Avı yasak edilen av ve yaban hayvanlarının canlı ve cansız olarak veya bunların, et, 
deri, boynuz ve benzeri trofelerinin satılması, satın alınması ve nakli yasaktır. 

Av hayvanlarının her türlü et, deri, tahnit ve trofelerinin alımı, satımı ve nakline ilişkin hususlar Avcılık 
tşleri Yönetmeliğinde belirtilir. 
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özel üretme çiftlikleri 

MADDE 35. — Av ve yaban hayvanlarının özel çiftliklerde veya üretme istasyonlarında yetiştirilmesi, 
üretimi, hayvanat bahçeleri ihtiyacı için temini Tarım ve Orman Bakanlığının iznine bağlıdır. 

özel çiftlik veya üretme istasyonlarında üretilen yaban hayvanlarının, ergin yavru ve yumurtalarının 
satılması, alınması ve nakline ait hususlar Avcılık îşleri Yönetmeliğinde belirtilir. 

Dış satım 

MADDE 36. — Av ve yaban hayvanları, bunların yavru, yumurta ve diğer ürünlerinin dış satımı Tarım 
ve Orman Bakanlığının iznine bağlıdır. 

Avcı turistlerin yurdumuzda avladıkları av hayvanlarının trofe, post, derileri ile tahnitlerinin beraberle
rinde veya bilahara yurt dışına çıkarmaları (bu hükme tâbi değildir. 

Av hayvanları ve ürünlerinin dış satımına ilişkin iş ve işlemler Avcılık İşleri Yönetmeliğinde belirtilir. 

Dış alım 

MADDE 37. — Üretme veya ıslah amacıyla damızlık yeni bir tür av ve yaban hayvanı veya yumur
talarının dışardan yurda sokulması ilgili kamu kuruluşları ve üniversitelerden görüş alınmak suretiyle Tarım 
ve Orman Bakanlığının iznine bağlıdır. 

Yurda sokulmasına izin verilen av hayvanları veya yumurtalarından gümrük resmi alınmaz. 

ONBÎRİNCÎ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Av tarife bedelleri 

MADDE 38. — Genel Avlaklar ve Devlet Avlaklarında Av Amenajman Planları veya yıllık avlanma 
düzenlerine uygun olarak yapılacak avlanmalardan büyük av hayvanları başına av tarife bedeli ve diğer kü
çük av hayvanları için Merkez Av Komisyonunca belirlenen limitlere göre yıllık avlanma izin ücreti alınır. 
Bu tarife bedeli her yıl Tarım ve Orman Bakanlığınca Ocak ayında tespit ve Resmî Gazetede ilan olunur. 

Avlaklarda av tarife bedeli ödemeden görevlilerce yapılacak hizmete ilişkin avlanmaların usul ve şartla
rı Avcılık İşleri Yönetmeliğinde belirtilir. 

A v köpeği • kayıtları 

MADDE 39. — Av köpeği besleyen avcılar köpeklerini her yıl belirli sürelerde kuduz aşısı yaptırmaya, 
üyesi oldukları Türkiye Avcı Kuruluşları Birliğine bağlı avcı kuruluşlarından tutulacak özel kayıt defterlerine 
kaydettirmeye marka, aşı ve tanıtma belgesi almaya zorunludurlar. Av köpeklerinin tasmasız, başıboş bıra
kılması yasaktır. 

Zoralımı yapılan av tüfekleri ve av hayvanları 

MADDE 40. — Bu kanunun 51 inci maddesi gereğince zoralımı yapılan tüfek, sair araç ve gereçleriyle 
avladıkları avlar ve ayrıca 2478 sayılı Kanunun Ek 4 üncü maddesine avkırı şekilde ve izin alınmaksızın 
yabancı avcılarca yurdumuza sokulan ve bu kanuna göre gümrüklerce zoralımı yapılan yivli ve yivsiz av 
tüfekleri ile bunların aksamı ve mermileri Tarım ve Orman Bakanlığına verilir. Bunların değerlendirilmesi 
şdkli «Avcılık Fonu» yönetmeliğinde belirtilir. 
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ONtKÎNCİ BÖLÜM 
Suçluların Takibi ve Cezalar 

Suçların takibi ve denetimi 

MADDE 41. — Avcılığın kontrolü, av hayvanlarının korunması ve av suçlarının takibi amacıyla Tarım 
ve Orman Bakanlığı ilgili Genel Müdürlüğün taşra birimlerinde av muhafaza memurlarından oluşan gezici 
ve sabit görevli «Av Koruma Ekipleri» kurulur. Devlet Avlakları ve Genel Avlaklarda, av koruma sahaları 
ve benzeri yerlerde av muhafaza memurları ve av bekçileri görevlendirilir. 

Bunlara dair kadrolar Maliye ve Tarım ve, Orman Bakanlıklarınca sağlanır. Av Muhafaza Memurları 
Orman Muhafaza Memurlarının yararlandıkları haklardan yararlanırlar. 

Av koruma işleri ile görevli ve özel üniformalı bu memurlar, bu kanunun uygulanmasında Devlet Gü
venlik Memurları görev yetkisine sahiptir. Bunların taşıyacakları silahlar Tarım ve Orman Bakanlığınca sağ
lanır, 

Av koruma ekipleri ve sabit görevli av muhafaza memurları, orman muhafaza memurları, av bekçileri, 
jandarma, polis ve köy muhtar ve ihtiyar heyetleri bu kanunda yazılı suçların delillerini tek başına veya bir
likte bir tutanakla tespit etme, suçta kullanılan tüfek ve benzeri araç ve gereçlere el koyma, yakalama ve 
emniyet makamlarına teslim etaıe yetkisine sahiptir. Mıntıkaları dahilinde kır bekçileri ve köy korucuları 
yukarıda adı geçen görevlilere, yardım etmek zorundadırlar. 

Av koruma işlerinde görevlendirilen koruma görevlilerinin düzenleyecekleri tutanaklar, aksi ispat olunca
ya kadar geçerli evraktan sayılır. 

Bu hizmetlere ilişkin iş ve işlemler Avcılık îşleri Yönetmeliğinde belirtilir. 4767 sayılı Kanun Hüküm
leri saklıdır. 

Tezkeresiz avlanma 

MADDE 42. — 13 üncü madde de yazılı av tezkeresini almadan veya yıllık vizesini yaptırmadan avla
nanlar bir aydan üç aya kadar hapis ve 5 000 TL. den aşağı olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırı
lır tekerrürü halinde cezalar iki misline çıkarılır. 

Tezkere gösterememe 

MADDE 43. — 16 ncı maddeye aykırı olarak av tezkeresi yanında olmadan avlananlar veya yapılan 
kontroller sırasında av tezkeresini göstermeyenler 1 500 TL. den aşağı olmamak üzere hafif para cezası ile 
cezalandırılır. 

9 uncu maddeye aykırı avlanmalar 

MADDE 44. — Av tezkeresi olsa dahi 9 uncu maddeye aykırı olarak avlananlara 1 500 TL. den aşağı 
olmamak üzere hafif para cezası verilir. 

Usulsüz avlanma 

MADDE 45. — Av hayvanlarını belirlenen avlanma süreleri dışında avlayanlar veya 10 uncu maddede 
yazılı yasak av usulleri ile av yapanlar, 1 aydan 3 aya kadar hapis ve 5 000 TL. den aşağı olmamak üzere 
ağır para cezası ile cezalandırılır. Korunmaları gerektiği her yıl tespit edilen ve Resmî Gazetede ilan edilen 
av hayvanları ile 5 inci maddede tanımlanan ve belirlenen ve yaban hayvanlarını avlayanlar 3 aydan 6 aya 
kadar hapis, 10 000 TL. den aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Bu suçların tekrarı 
halinde yukarıda belirtilen cezaların 2 misline hükmolunur. 
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//. Maddeye aykırı avlanmalar 

MADDE 46. — 11 inci maddeye aykırı hareket edertler 1500 TL. dan aşağı olmamak üzere hafif pa
ra cezası ile cezalandırılırlar. 

Ticaret esaslarına uymama 

MADDE 47. — '34 üncü maddeye aykırı hareket edenlerin 10 000 TL. dan aşağı olmamak üzere ağır 
para cezası ile cezalandırılmalarına ve canlı veya cansız yaban hayvanları veya deri, post, trofelerinin zo
ralımına hükmolunur. 

Yasak yerlerde avlanma 

MADDE 48. — Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilen haller dışında 19 uncu maddenin (a), <b), 
(c) ve '(d) bendlertnde 'belirtilen yasak av yerleri ve korumaya alınan sahalarda avlananlara 3 aydan aşa
ğı olmamak üzere hapis ve 10 000 TL. dan aşağı olmamak üzere ağır para cezası verilir. 

19 uncu maddenin '(e), (f) ve (g) bendlerinde yazılı yerler ile av zararlıları ile mücadele için mülkî 
amirlikten izin alınmaksızın, şehir, kasaba ve köyler içinde ve 'bunların civarında yapılmışsa suçlunun gö
receği ceza 2500 TL. dan aşağı olmamak üzere para cezasıdır. 

Av köpeklerinin zararlı olması 

MADDE 49. — Her ne şekilde olursa olsun, göze siminde bulundurduğu köpeği ile av hayvanlarına za
rar veren kimse fiil daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde 1500 TL. dan aşağı olmamak üzere ha
fif para cezası ile cezalandırılır. 

Olay sonucunda meydana gelen zararların ödetilmesine hükmolunur. 

Av köpeği bulundurma şartlarına uymama 

MADDE 50. — 39 uncu madde de yazılı zorunluluk ve yasaklara aykırı hareket eden av köpeği sa
hipleri 1500 TL. dan az olmamak üzere hafif para cezası ile cezalandırılır. 

Av tüfeklerinin zoralımı . 

MADDE 51. — Hu kanunun 42 nci ve 45 indi maddelerine göre mahkûm edilenlerin avda kullandık
ları tüfek sair araç ve gereçleriyle avlandıkları avların ve 9 uncu maddenin 2 nci fıkrasındaki yasaklara ay
kırı hareket edenlerinde av tüfeklerinin zoralımına hükmolunur ve tekrarı halinde süresiz olarak avdan men 
edilir. 

Ayrıca avladıkları av hayvanları için tazminata hükmolunur. Et olarak değerlendirilmesi mümkün 
olan ve mahkeme sonuna kadar korunması mümkün olmayan av hayvanları açık arttırma ile hemen satı
lır. 

Tazminat tutarının belirlenmesi, el konan av hayvanlarının satış şekli ve tunlara ilişkin diğer hususlar 
Avcılık işleri Yönetmeliğinde belirtilir. 

Av organizatörü ve kılavuzu bulundurmama 

MADDE 52. — Yurdumuza gelen yabancı avcılar 30 uncu madde de 'belirtilen kılavuzu almadan av
landıkları takdirde av tezkereleri iptal edilerek 10 000 TL. dan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile 
cezalandırılırlar. 

Seyahat acentaları aynı madde de belirtilen av organizatörü bulundurmadan, av mahallinden av kıla
vuzu almadan yabancı avcıları avlandırdıkları takdirde 30 000 TL. dan aşağı olmamak üzere ağır para ce
zası ile cezalandırılır. Tekrarı halinde ayrıca av turizmi izin belgeleri geçersiz kılınır. 
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Seyahat acentalarının şartlara uymaması 

MADDE 53. — Seyahat acentaları getirdikleri yabancı avcılara av tezkeresi almadan av partisi düzen
ledikleri, 19 uncu madde de belirtilen yerlerde avlandırdıkları, 5 inci madde de belirtilen av hayvanlarının 
av süreleri dışında ve yasaklanan av 'hayvanlarını avlandırdıkları takdirde acenta sahipleri veya sorumlu 
av organizatörleri 1 aydan 6 aya kadar hapis ve 50 000 TL. dan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile 
cezalandırılır. 

Sayılan suçların 'tekrarı veya birden fazlasının biramda işlenmesi halinde cezalar bir misli arttırılarak 
verilir, ayrıca açentanın av turizmi izin belgesi bir daha verilmemek üzere geri alınır. 

Av limitlerini aşma 

MADDE 54. — Devlet Avlakları ve Genel Avlak arda 38 inci madde de belirtilen av limitlerim' aşan ve 
bu maddede belirtilen . av tarife bedelini ödemeden avlananların avladıkları avlar için ayrıca av tarife be
delinin 3 katı para cezasına hükmolunur. 

Davaların görülmesi 

MADDE S5. — Bu Kanunda yazılı suçlara ilişkin davalar Sulh Ceza Mahkemelerinde görülür ve genel 
hükümler uyarınca yerine getirilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLIÜM s 

Son Hükümler 

Yönetmelikler 

MADDE 56. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içinde; 
a) Avcılık Fonunun teşkili ve kullanma esaslarını ilişkin yönetmelik Tarım ve Orman iile (Maliye Bakan

lıklarınca, 
b) Türkiye Avcı Kuruluşları Birliği Yönetmeliği İçişleri ve Gençlik ve Spor Bakanlıklarınım görüşleri 

alınmak suretiyle Tarım ve Orman Bakanlığınca, ' 
c) Bu Kanunun yürütülmesine ilişkin Avcılık İşleri Yönetmeliğiide Tarım ve Orman Bakanlığınca, 
çıkartılır. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 57. — 5.5.1937 tarîh ve 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ile 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bı
çaklar ile diğer aletler hakkımda kanunun 1308 ve 2478 sayılı Kanunlarla değiştirilen 4 üncü maddenin 4 üncü 
fıkrası ve 2521 sayılı Kanunun 9 uncu ve 13 üncü maddelerinde yer alan «av tezfceresi»ne dlişikin hükümler 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Halen av tezkeresi bulunan avcıların av tezkereleri bu kanunun yayım tarihin
den itibaren o av yılımın sonuna kadar geçerlidir. Bu tezkereler bir sonraki av yılı başında Türkiye Avcı 
Kuruluşları Birliğine bağlı il ve ilçe avcı birliklerince, harç ve avlanma izin ücreti ödemek şartıyla yenisiyle ̂  
değiştirilir, 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren pars, yaban koyunu, ceylan, .geyik, 
alageyik, çengel boynuzlu dağ keçisi, yaban keçisi, karaca, ayı, yabani kedilerin erkek, dişi ve yavrulanyla, 
sülün, turaç, ürkeklik, kuğu, yaban horozu ve yaban tavuğu avı Merkez Av Komisyonunun ilk toplanacağı 
süreye kadar yasaklanmıştır. 
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OEÇÎCÎ MADDE 3. — Türkiye Avcı Kuruluşları Birliğinin Kurucu Genel Kuruluna Dernekler Kanu
nuna göre kurulmuş faal avcılık dernekleri ve federasyonları başkanlarıyla, federe olmuş Atıcılık Dernek 
Başkanları, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Merkez Kuruluşundan en az 5 kişi ve taş
ra kuruluşlarından illeri temsilen birer eleman kurucu üye olarak katılırlar. 

Türkiye Avcı (Kuruluşları Birliğinin kuruluşunda koordinasyon işlerini Orman Genel 'Müdürlüğü sağlar. 
Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 1 yıl içinde 1630 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulmuş av

cı dernekleri Genel Kurul kararları ile fesih olup bu kanunda belirtilen birliklere dönüşebilirler. Fesih kara
rı alan derneklerin nakit, taşınır ve taşınmaz mal varlıkları dönüştükleri avcı birliklerine intikal eder. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 40 inci madde de geçen Av Muhafaza Memurları kadroları temin edilinceye ka
dar bu görevleri Orman Muhafaza Memurları yaparlar, 

Yürürlük 

MADDE 58. — Bu Kanunun kuruluşlar ve yasaklarla ilgili hükümleri yayın tarihinden, diğer hükümleri 
ise yayından 6 ay sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 59. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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ÇİZELGE : 1 

AV HAYVANLARI TÜRLERİ 

A - MEMELİ AV HAYVANLARI SINIFI 

I - Çift Tırnaklılar Grubu : 

1. Geyik 
2. Alageyik 
3.: Karaca 
4. Yalban Koyunu 
5. Yalban Keçisi 
6. Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi 
7. Ceylan 
8. Yaban Domuzu 

Yırtıcılar Grubu : 

1. Ayı 
2. Pars 
3. Vaşak 
4. Karakulak 
5. Yaban Kedisi 
6. Saz Kedisi 
7. Step Kedisi 
8. Sırtlan 
9. Kurt 

10. Çakal 
11. Tilki 

Sansargiller Grubu : 

1. Porsuk 
2. Kokarca 
3. Alaca Sansar 
4. Sansar 
5. Zerdöva 
6. Su Samuru 

Kemiriciler Grubu : 

1. Sincap 
2. Tavşan 
3. Ada Tavşanı 

Kuyruksurenler Grubu : 
1. Kuyruksüren 

i(|Cervus elaphus) 
(Dama dama) 
(Capreolus vapreolus) 
(Ovis ammon orientalis) 
(Capra aegaıgrus) 
(Rupicapra rupicapra) 
(Gazella subgutturosa) 
(Sus scrofa) 

(Ursus ArĞtos) 
<Felis pardus tulliana) 
(Felis Lynx ve F. pardina) 
(Felis caracal) 
(İFelis sylvestris) 
(Felis.chaus) 
(Felis ochnata) 
(Hyaena hyaena) 
(Canis lupus) 
(Canis aureus) 
(iVulpes vulpes) 

(Meles meles) 
OPutorius putorius) 
(Vormela peragusna) 
(Martes foina) 
(Martes martes) 
(Lutra lıutra) 

(Sciurus vulıgaris) 
(Lepus eurtopaeus) 
(Oryctoiagüs cuniculus) 

(Herpestes ıchneumon) 
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Bu sınıftaki çift tırnaklılar grubuna dahil hayvanların tamamı ile yırtıcılar grubuna dahil Ayı, Vaşak, Ka
rakulak, Sırtlan ve Kurt büyük av hayvanlarından sayılır. 

Diğerleri küçük av hayvanıdır. 

B - AV KUŞLARI 

I - Ördekgiller Grubu : 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 

Orn 

1. 
2. 

Boz Kaz 
Fasulye Kazı 
Küçük Sakarca Kazı 
Sakarca Kazı 
Baltık Kazı 
Sibirya Kazı 
Suna 
Angıt 
Yeşilbaş 
Boz Ördek 
Fiyu 
Çamurcun 
Çıkrıkçın 
Kılkuyruk 
Kaşıkçın 
Yaz Ördeği 
Dikkuyruk 
Macar ördeği 
Tepeli Patika 
Karabaş Patka 
Elmabaş 
ıPasbaş 
Kara ördek 
Kadife ördek 
Testere Burun 
Küçük Testere Burun 
Sütlabi 

ian Tavukları Grubu : 

Ürkeklik 
Huş Tavuğu 

Sülüngüler Grubu : 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Keklik 
Çil Keklik 

•Kum Kekliği 
Bıldırcın 
Turaç 
Sülün 

(Anser anser) 
(Anser fabalis) 
(Anser erytlhıiopus) 
(Anser albifrons) 
(Branta bernicla) 
(Branta rufieollis) 
(Tadorna tadorna) 
(Tadorna ferruginea) 
(Anas platyrhynohos) 
(Anas strepera) 
(Anas penelope) 
(Anas crecca) 
(Anas querquedula) 
(Anas acuita) 
(Anas clypeata) 
(Anas angustirostis) 
(Oxyura leucocephala) 
(Netta rufina) 
(Aythya fuligula) 
(Aythya marila) 
(Aythya ferina) 
(Aythya nyroca) 
(Melanitta niğra) 
(Melanitta fusca) 
(Mergus merganser) 
(Mergus serrator) 
(Mergus albellus) 

(Tetraogallus caspius) 
(Lyrurus mlokosiewiczi) 

(Alectoris chukar ve A. graeca) 
<Perdix perdix) 
(Ammoperdix griseogularis) 
(Coturnix coturnix) 
(Francolinus francolinus) 
(Phasianus colchicus) 
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Turnalar Grubu : 

1. Turna 

2. Telli Turna 

Toylar Grubu : 

1. Toy 
2. Mezgeldek 

3. Yakalı Toy 

Su Tavukları Grubu : 

1. Su Tavuğu 

2. Sakarrneke 

Su ve Bataklık Kuşları Grubu : 

1. Çulluk 
2. Büyük Bekasin 
3. Bekasin 
4. Küçük Bekasin 

Bağırtlaklar Grubu : 
1. Bağırtlak 
2. Kıkırhk (Kılkuyruk Bağırtlak) 

Güvercinler Grubu : 

1. Gökçe Güvercin 
2. Kaya Güvercini 
3. Tahtalı Güvercin 
4. 
5. Kumru 

Ötücü Kuşlar Grubu : 

1. Karatavuk 
2. Boz Ardıç 
3. Ökse Ardıcı 
4. Sarıasma 
5. Sığırcık 

Kargalar Grubu : 

1. Saksağan 
2. Küçük Karga 
3. Leş Kargası 
4. Tohum Kargasi 
5. Kuzgun 
6. Kestane Kargası 

(Grus grus) 
(Anthropoides virgo) 

(Otis tarda) 
(Otis tetrax) 
(Clamydotis undulata) 

(Gallinula chîoropus) 
(Fulica atra) 

(Scolopax rusticola) 
(Gallinago media) 
(Gallinago gallinago) 
(Lymnocryptes minimus) 

(Pterocles orientalis) 
(ıPterocles alchata) 

(Columba livia) 
(Columba oenas) 
(Columba palumbus) 
(jStreptopelia turtur) 
(Streptopelia streptopelia) 

(Turdus merula) 
(Turdus pilaris) 
{Turdus viscivorus) 
(Oriolus oriolus) 
(Sturnus vulgaris) 

(Pica pica) 
(Corvus monedula) 
(Corvus cornix) 
(Corvus frugilegus) 
(Corvus corax) 
(Garrulus glandarius) 
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ÇİZELGE : 2 
AV MEVSİMLERİ 

(Sınıf, Gruplar ve Türler İtibariyle) 
Av Hayvanının Sınıfı ve Grulbu Başlangıcı Av Mevsiminin Bitişi 

A) Memeli Av Hayvanları : 
I - Çift Tırnaklılar Grubu : 

Geyik, Alageyik, Y. Koyunu, Y. Keçisi, 
Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi, Ceylan, Dişi 
Karaca 
Karaca Erkek 
Yalban Domuzu 

II - Yırtıcılar Grulbu : 
Ayı 
Pars, Karakulak, Vaşak, Yaban Kedisi, 
Saz Kedisi, Sırtlan, Kurt, Çakal, Tilki 

III - Sansargiller Grulbu : 
Bütün türler için 

IV - KemMctiler Grulbu : 
Tavşan, Ada Tavşanı 
Sincap 

V - Kuynıiksümüer Grulbu : 
Kuyraıksürea 

B) Av Kuşları : 
I - ÖrdekgiUer Grulbu : 

'Bütün türler için 
II - Orman Tavukları Grubu : 

Bütlün tlürler için 
III - SiMüngiller Grubu : 

Keklik, Çil, Kuimkekliği 
Bıldırcın 
Turaç, Sülün 

IV - Turnalar Grubu : 
Bütün türler için 

V - Toylar Grubu : 
Bütün türler için 

VI - Su Tavukları Grubu : 
Bütün türler için 

VII - Su ve Bataklık Kuşları Grubu : \ 
Bütün türler için 

VIII - Bağırlaklar Grubu : 
Bütün türler için 

IX - Güvercinler Grubu : 
Bütün türler için 

X - ötücü Kuşlar Grubu : 
Bütün türler için 

XI - Kargalar Grubu : 
Bütün türler için 

Danışma Meclisi 

15 Ağustos 
1 Haziran 

Bütün yıl avlanabilirler. 

1 Ekim 

1 Eylül 
Bütün yıl avlanabilirler. 

1 Ekim 

1 Eylül 
15 Ağustos 

Bütün yıl avlanabilirler. 

1 Eylül 

1 Eylül 

1 Eylül 
15 Ağustos 

1 Eylül 

1 Eylül 

1 Eylül 

1 Eylül 

15 Ağustos 

15 Ağustos 

15 Ağustos 

Bütün yıl avlanabilirler. 
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31 Aralık 
1 Eylül 

31 Mart 

31 Ocak 

28 Şubat 

31 Aralık 
28 Şubat 

31 Mart 

30 Kasım 

31 Ocalk 
15 Şubat 
31 Arahk 

31 Aralık 

31 Mart 

31 Mart 

31 Oca'k 

31 Ocak 

31 Ocak 
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TARIM VE ORMAN, KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER KOMİSYONUNUN KABUL N 

ETTlöt METİN 

Kara Avcılığı Kanunu Teklifi 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç ve Kapsam 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanun, tabiî bir kaynak olan yurdumuz av ve yaban hayvanlarının yaşama ortam
larıyla birlikte korunmalarını, hu kaynakların ve avcılığın geliştirilmesini, avlanmanın kontrol altına alınmasını, 
av turizminin düzenlenmesi dle yurdumuz av kaynaklarının millî ekonomiye üst düzeyde katkıda bulunacak 
şekilde devamlı ve düzenli olarak işletilmesini amaçlar. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Av ve Yaban Hayvanları 

MADDE 3. — Teklifin 4 üncü Maddesi Komisyonumuzca 3 üncü Madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Av ve yaban hayvanlarının korunmaları, zararlı olmaları ve av zararlıları 

MADDE 4. — Ekli Tabloda yer alan av hayvanı türleri ile bu Tabloda yer almayan diğer kuşlar, meme
li hayvanlar, sürüngenler, kabuklu hayvanlar ve yumuşakçalardan bir kısmı bilimsel kuruluşların görüşleri 
alınarak veya bu kuruluşların önerileri üzerine Tarım ve Orman Bakanlığınca koruma altına alınır ve Resmî 
Gazetede yayınlanır. Koruma altına alınan bu hayvanların avlanması, kendilerinin, yavru ve yumurtalarının 
toplanması yasaktır. 

Koruma altına alınmayan av ve yaban hayvanların dan yararlanma ve zararlı olanları ile mübadele esasları, 
Avcılık Yönetmeliğinde belirtilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖ,LÜM 
Avlanma Zamanı, Şekil ve Esasları 

Avlanma zamanı 

MADDE 5. — Av yılı 1 Nisanda başlar, 31 Martta sona erer. Yaban domuzu, kurt, çakal, saksağan, leş 
kargası ve küçük karga her zaman avlanılabilir, Bunların dışında kalan bütün av hayvanlarının Nisan, Mayıs, 
Haziran, Temmuz aylarında avlanılması yasaktır. 

Her zaman avlanabilenler dahil, bütün av hayvanlarının grup, ve türlerine göre avlanma sürelerinin başla
ma ve bitiş tarihlerini belirlemeye, bazı türlerin avını bütün yurtta veya bölgesel olarak belli bir süre yasak
lamaya Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Av Komisyonu yetkilidir. 

Merkez Av Komisyonunca belirlenen süreler dışın da avlanmak ve belli bir süre koruma altına alınan av 
hayvanlarını avlamak yasaktır. 

Avlanma esasları 

MADDE 6. — Avlanma, av ve spor amacıyla yapılmış saçma ve mermi atan, mülkî makamlarca veril
miş taşıma vesikası veya yivsiz tüfek sahipliği belgesi bulunan yivli ve yivsiz her tür av tüfekleriyle yapılır. 

Av türlerine göre kullanılacak yivli av tüfeklerinin gerekli vurma gücü ve diğer özellikleri ile yivsiz av 
tüfeklerinin kullanılması ve ok, yay ile avlanma esasları Avcılık Yönetmeliğinde belirtilir. 
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Yasak av usulleri 

MADDE 7. — Aşağıdaki usullerle avlanmak yasaktır : 
a) Kapan, kafes, olta, ilmek, ağ, ökse, tuzak, alaca, çığırtkan ve benzeri usullerle ve her türlü elektro

nik cihaz ve her nevi sunî ışık kullanarak avlanmak, 
b) Karda yormak, çalı ve kurak avı yapmak, tünek ve yatak yerlerinde bastırmak, su başı beklemek ve 

sunî yemliklerin ikiyüzelli metre civarında avlanmak, 
c) Kara ve hava araçları ile sürerek ve takip ederek avlanmak, 
d) Patlayıcı, zehirli ve uyuşturucu maddelerle avlanmak, 
e) Av hayvanları ile yaban hayvanlarının yavrularını yakalamak, yumurtalarını toplamak ve yuvalarını 

bozmak, 
f) Toplum sağlığı ile tarım, hayvancılık, orman ve Av zararlıları dışında kalan av hayvanlarını gece av

lamak, 
g) Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Av Komisyonunca her yıl yasaklanacak diğer usullerle avlanmak, 

izne ve şarta bağlı avlanmalar 

MADDE 8. — Av hayvanlarının bilimsel amaçlarla veya üretim malksadıyla canlı olarak yakalanması, ko
ruma altına alınan av hayvanları ile av mevsimi dışında diğer av hayvanlarının ve 4 üncü maddede belirtilen ya
banî hayvanların avlanması, yakalanması, kendilerinin yavru ve yumurtalarının toplanması, 

Ayrıca toplum sağlığı, tarım, hayvancılık, orman ve av zararlıları ve kürkleri değerli av hayvanlarının 
avırtda kapan ve tuzak kullanma ile tazı ve yırtıcı kuşlarla avlanma Tarım ve Orman Bakanlığının iznine 
bağlıdır. 

İzne ve şarta bağlı avlanmalarla ilgili diğer hususlar Avcılık Yönetmeliğinde belirtilir. 

Av amenajmanı 

MADDE 9. — Avlaklarda yapılan etüt - envanter çalışmaları, av ve yaban hayvanlarının üreme durum
ları, cinsiyet ve yaş oranlarının tespit edilmesi, bunların türler itibariyle oluşturduklan toplulukların durum
ları, sorunların belirlenmesi ile av limitlerinin tespit edilmesi ve düzenli avcılığın sağlanması, üretme koru
ma, bakım esaslarının belirlenmesi ve uygulanmasına dair iş ve işlemler «Av Amenajmanı» kapsamına girer. 

Av amenajmanına ilişkin iş ve işlemler Avcılık Yönetmeliğinde 'belirtilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Avlanma tzni 

A v tezkereleri ve geçerlilik esasları 

MADDE 10. — Avlanma izni av tezkeresi ile alınır. Av tezkereleri Türk Vatandaşlarına, yurdumuzda 
ikamet eden yabancılara ve avcı turistlere verilecek tez kereler olmak üzere üç türlüdür. 

Av tezkereleri 11 merkezilerinde Valiler, ilçelerde Kaymakamlar tarafından verilir. Av tezkerelerine iliş
kin iş ve işlemler Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü teşkilatınca yürütülür. 

tik defa av tezkeresi alacak olanlar yeterlilik sınavına talb'iî tutulurlar. 
Av tezkerelerinin verilişi ile avcılık sınavına ilişkin şart ve esaslar ve diğer hususlar Avcılık Yönetmeliğin

de belirtilir. 
Avcılar av tezkerelerini yanlarında bulundurmak ve istenildiği zaman görevli ve ilgililere göstermek zorun

dadırlar. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 581) 



— 28 — 

(Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Avlanma ücretleri, av tezkeresi vizesi 

MADDE 11. — Av tezkerelerinden çeşitlerine göre her yıl alınaca'k avlanma izin ücretleri Tarım ve Or
man Bakanlığınca tespit ve Resmî Gazetede ilan edilir. Bu izin ücretleri, Orman Genel Müdürlüğü teşkila 
tınca tahsil edilir ve Döner Sermayesine yatırılır. 

Av tezkerelerinin verilişinde ve vizesinde ayrıca Harçlar Kanunu ile belirlenen miktarda harç alınır. 
Avcılık ve yaban hayatı işleriyle görevli, Avcılık Yönetmeliğinde belirtilen kuruluş elemanlarından av 

tezkeresi harcı ve avlanma izin ücreti alınmaz. 
Av tezkerelerinin vize işlemleri her yıl Nisan ayı içinde yapılır. Gerektiği hallerde vize işlem süresi Ta

rım ve Orman Bakanlığınca bir aydan çok olmamak üzere uzatılabilir. 
Süresi içinde vize edilmeyen av (tezkereleri o yıl için, 5 yıl üst üste vize edilmeyenler ise tamamen geçersiz

dir. 
Yabancı devletlerin diplomatik pasaport taşıyan temsilcileri ile devlet misafirlerine verilecek av tezkere

lerinden alınacak harç ve avlanma izin ücretleri için karşılıklılık esası uygulanır. Bu kişilerden alınacak av 
tarife 'bedellerine ilişkin hususlar Avcılık Yönetmeliğinde belirtilir. 

BESİNCÎ ©ÖLÜM 

Avlaklar 

MADDE 12. — Teklifin 17 nci maddesi Komisyonumuzca 12 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir, 

Avlakların kuruluş ve işletilmesi 
MADDE 13. — Özel avlaklar sahipleri tarafından, Devlet avlakları ve Genel Avlaklar Tarım ve Orman 

Bakanlığınca yönetilir ve işletilir. 
Avlakların kuruluşu, sımrlandırılması, işaretlendiril mesi, yönetim ve İşletilmesi şekil ve esasları Avcılık 

Yönetmeliğinde belirtilir., 
Gerek görülen hallerde genel avlaklarda ve devlet avlaklarında Tarım ve Orman Bakanlığınca koruma ve 

üretme sahalan ile üretme istasyonları tefrik ve tesis edilebilir. Gereğinde genel âvlalklar içinde devlet avlak
ları da kurulabilir. 

Tüm avlakların kuruluş, yönetim ve işletilmesli Tarım ve Orman Bakanlığınca denetlenir. 

Avlanmanın yasaklandığı yerler 

MADDE 14. — Avlanmanın yasaklandığı yerler: 
a) Av hayvanlarını üretme ve koruma sahalan, üretme yerleri ve av yerleştirme alanlarında, 
b) Millî Parklar ve mesire yerlerinde 
c) Merkez Av Komisyonunca avlanmanın yasaklandığı yöreler ile Tarım ve Orman Bakanlığınca doğ

ruca koruma altına alınan diğer alanlarda, 
d) Askerî yasak bölgelerde, 
e) Etrafı hendek veya herhangi bir suretle çevrilmiş ve koruma işareti konmuş bulunan bağ, bahçe ve 

fidanlıklarda, yoncalık ve yetiştirilen çayırlık gibi yerlerle, üzerinde ürün bulunarftarım alanlarında, 
f) Şehir, kasaba ve köylerin içi, mesire yerleri, iskân yerleri, mezarlıklar, işleyen maden ocaklarının yiv

siz tüfeklerle 300 metre, yivli tüfekler ile 1500 metre civarında, 
g) Sahibinin veya kiracının izni olmaksızın dalyan ve voli gibi tesislerin bulunduğu su alanlarında ve bu 

alanların 300 metre civarında, 
avlanmak yasaktır. 
Ancak av hayvanlarının çoğaltılmasında sakınca görüldüğü hallerde 1 inci 2 inci ve 3 üncü fıkralarında 

yazılı yerlerde belirlenecek esaslar dahilinde avlanmaya Tarım ve Orman (Bakanlığınca izin verilebilir. 
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ALTINCI BÖUÜM 
Kuruluş ve Organları 

MADDE 15. — Teklifin 20 «ol maddesi Komisyonumuzca 15 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Merkezde Tarım ve Orman Bakanı veya görevlendireceği Müstaşar yahut Müsteşar Yar
dımcısı Başkanlığında; 

Orman Genel Müdürü veya yardımcısı, bu kuruluşun avcılıkla ilgili biriminden üç , İçişleri Bakanlığı! 
Emniyet Genel ıMüdürlüğünden 'bir, Jandarma Genel Komutanlığından bir, Ziraat İşleri Genel Müdürlüğün
den bir, Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğünden bir, Avcılık Derneklerinden Tarım ve Or
man Bakanlığınca seçilecek iki temsilci olmak üzere bir başkan ve on asil üye ile Tarım ve Orman Bakanlığı 
Merkez Av Komisyonu kurulur. 

!Bu komisyonda Gümrük ve Tekel Bakanlığından, Kültür ve Turizm (Bakanlığından, Gençlik ve Spor Ba
kanlığından ve Üniversitelerin ilgili kürsüsünden birer danışman üye toplantılara davet olunur, 

Bu komisyon yılda bir defa Nisan ayında ve ayrıca Tarım ve Orman Bakanının gerek gördüğü hallerde 
toplanır. 

Merkez Av Komisyonu, bu kanunla kendisine verilen görevler ve avcılığın düzenlenmesine ilişkin husus
larda kesin ve bağlayıcı kararlar alır. Kara Avcılığı Kanunu ile Merkez Av Komisyon Kararının uygulan
masıyla ilgili kuruluşlar ve bu kuruluşlara düşen görevlerin yerine getirilmesinde kuruluşlar arası koordinas
yonu sağlar. 

Merkez Av 'Komisyonunun çalışma tiarzı Avcılık Yönetmeliğinde belirtilir. 
Merkez Av Komisyonu Kararları iResmî GazeteMe yayınlanır ve ilgili' kurum ve kuruluşlara duyurulur. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Av Turizmi 

Yabancı avcıların avlandırıltrtası esasları 

MADDE 17. — Yurdumuza seyahat acentaları vasıtasıyla veya münferiden gelen yabancı avcılar 10 un
cu maddede belirtilen av tezkeresini almak suretiyle avlanabilirler. 

Seyahat Acentaları, yabancı turist avcılara av turları ve av partileri düzenleyebilmeleri için Tarım ve Or
man Bakanlığından «Av Turizmi İzin Belgesi», almak zorundadırlar. 

Av Turizmi İzin (Belgesi ve diğer izinlere ilişkin iş ve işlemlerle av organizatörleri ve av kılavuzlarının 
nitelikleri, bunların görevleri, yetiştirilmeleri, av turları ve avcı gruplarına göre alınacak kılavuz sayısı ve kı
lavuzlukla ilgili diğer hususlar Avcılık Yönetmeliğinde belirtilir. 

Yabancılara uygulanacak avlanma bedelleri 

MADDE 18. — Seyahat Acentaları aracılığı ile av tezkeresi alan yabancı avcılara verilen av tezkereleri
ne, avlayabilecekleri av hayvanları cins ve miktar olarak kaydedilir. Turist avcılardan alınacak av tarife be
dellerinin tespit ve tahsil şekli «Avcılık Yönetmeliğinde belirtilir. 

Yabancı avcıların getirebilecekleri av gereçleri 

MAİDDE 19. — Yabancı avcıların beraberlerinde getirecekleri yivli ve yivsiz av tüfekleri ile mermileri 
hakkında 613ı6 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun bazı maddelerini de
ğiştiren 2478 sayılı Kanunla getirilen ek 4 üncü madde hükümleri uygulanır. 

Ancak avcı turistler getirdikleri tüfek ve köpekleri ile sarf etmedikleri mermi ve fişekleri geri götürmek 
zorundadırlar. 

Mermi ve fişek hariç, bu tüfek ve av köpekleri muvakkat gümrük resminden muaftır. 

MADDE 20. — Teklifin 33 üncü maddesi Komisyonumuzca 20 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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SEKIZINCI BÖLÜM 

Av Hayvanları Ticareti 

Ticaret esasları 

İMADDİE 21. — Avı yasak edilen av ve yaban hayvanlarının canlı ve cansız olarak veya bunların, et, de
ri, boynuz ve benzeri trofelerinkı satılması, satın alınması ve nakli yasaktır. 

Av hayvanlarının her türlü et, deri, tahnit ve trofelerinin alımı, satımı ve nakline ilişkin hususlar Avcılık 
Yönetmeliğinde belirtilir. 

Özel üretme çiftlikleri 

MAİDDE 22. — Av ve yaban hayvanlarının özel çiftliklerde veya üretme istasyonlarında yetiştirilmesi, 
üretimi, hayvanat bahçeleri lihtiyacının temini Tarım ve Orman Bakanlığının iznine bağlıdır. 

Özel çiftlik veya üretme istasyonlarında üretilen yaban hayvanlarının, ergin yavru ve yumurtalarının satıl
ması, alınması, nakli, ithal ve ihracına ait hususlar Avcılık Yönetmeliğinde belirtilir. 

Dış satım 

IMADDE 23. — Ticareti serbest olan av ve yaban hayvanları, bunların yavru, yumurta ve diğer ürünleri
nin dış satımı Tarım ve Orman Bakanlığının iznine bağlıdır. 

Avcı turistlerin yurdumuzda avladıkları av hayvanlarının tro'fe, post, derileri ile tahnitlerinin beraberle
rinde veya bilahara yurt dışına çıkarmaları bu hükme tabi değildir. 

Av hayvanları ve ürünlerinin dış satımına ilişkin iş ve işlemler Avcılık Yönetmeliğinde belirtilir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Av tarife bedelleri 

MADDE 24. — Genel Avlaklar ve Devlet Avlaklarında av amenajman planları ve yıllık avlanma dü
zenine göre yapılacak avlanmalar için, büyük ve küçük av hayvanlarının ıtürleri itibariyle «av tarife bedeller;» 
Tarım ve Orman Bakanlığınca her yıl Nisan ayında tespit ve Resmî Gazete'de ilan ediliri. 

Av (tezkeresi alınışında veya vize edilmesinde yıllık izin ücretini ödetmiş olan avcılar genel avlaklarda av
layacakları küçük av hayvanları için ayrıca av tarife bedeli ödernezler., 

Büyük av hayvanları avında ise bu avcılar avlayaca'klarr büyük av hayvanı başına belirlenen miktar av 
tarife bedelini ödemek zorundadırlar. 

Küçük alv hayvanlarından ayrıca av tarife bedelinin alınacağı Devlet avlaklarının tespiti ile av tarife be
deli ödemeden görevlilerce yapılacak hizmete ilişkin avlanmaların şekil ve şartları Avcılık Yönetmeliğinde 
belirtilir. 

Müsadere edilen av tüfekleri ve av hayvanları 

MADDE 25. — Bu Kanunun 34 üncü maddesi gereğince müsadere edilen tüfek, sair araç ve gereçleriyle 
avladıkları avlar ve ayrıca 2478 sayılı Kanunun Ek 4 üncü maddesine aykırı şekilde ve izin alınmaksızın ya
bancı avcılarca yurdumuza sokulan ve bu Kanuna göre gıümrüklerce müsadere edilen 2521 sayılı Kanun 
kapsalmına giren yivsiz av tüfekleri ile bunların aksamı ve mermileri Tarım ve Orman Bakanlığına verilir. 
Bunların değerlendirilmesi şekli Avcılık Yöneltmeliğinde belirtilir. 
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(Tarım ve Orman, 'Köy İşleri ve Kooperatifler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ONUNCU BÖLÜM 
Suçların Takibi ve Cezalar 

Suçların takibi ve denetimi 

MADDE 26. — Avcılığın kontrolü; atv hayvanlarının korunması ve av suçlarının takibi, Orman Genel 
Müdürlüğünün taşra birimlerimde orman muhafaza memurlarından oluşan gezici ve salbit görevlilerce yapı
lır. Devlet avlakları ve genel avlaklarda, av koruma sahaları ve benzeri yerlerde orman muhafaza memurları 
ve aV bekçileri görevlendirilir. 

Orman muhafaza memurları, av bekçileri, jandarma, polis ve köy muhtar ve ihtiyar heyetleri bu kanun
da yazılı suçların delillerini tek başına veya birlikte bir tutanakla tespit etme, suçta kullanılan tüfek ve ben
zeri araç ve gereçlere el koyma, yakalama ve emniyet makamlarına teslim etme yetkisine sahiptir. Mıntıka
ları dahilinde kır bekçileri ve köy korucuları yukarıda adı geçen görevlilere yardım eltaek zorundadırlar. 

AV «koruma işlerinde görevlendirilen koruma görevlilerinin düzenleyecekleri tutanaklar, aksi ispat olunca
ya kadar geçerli evraktan sayılır. 

Bu hizmetlere ilişkin iş ve işlemler Avcılık Yönetmeliğinde belirtilir, 4767 sayılı Kanun hüiklüimleri saklı
dır. 

Tezkeresiz avlanma 

MADDE 27. — 10 uncu maddede yazılı av tezkeresini almadan veya yıllık vizesini yaptırmadan avla
nanlar bir aya kadar hapis ve 2 50D liraya kadar para cezasıyla cezalandırılır, tekerrürü halinde cezalar iki 
mıilsl'ine çıkarılır. 

Tezkere gösterememe 

MADDE 28.: — 10 uncu maddeye aykırı olarak av tezkeresi yanında olmadan avlananlar veya yapılan 
kontroller sırasında av tezkeresini göstermeyenler 1 500 liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezası ile ce
zalandırılır. 

Usulsüz avlanma 

MADDE 29. — AV hayvanlarını Merkez Av Komisyonunca belirlenen avlanma süreleri dışında avlayan
lar veya 7 nci maddede yazılı yasak av usulleri ile av yapanlar, 1 aya kadar hapis ve 5 000 liraya kadar 
para cezası ile cezalandırıbr. Korunmaları gerektiği her yıl tespit edilen ve Resmî Gazetede ilan edilen av 
hayvanları ile 4 üncü maddede tanımlanan ve belirlenen yalban hayvanlarını avlayanlar 3 aya kadar hapis, 
10 000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Bu suçların tekrarı halinde yukarıda belirtilen ce
zaların 2 misline hü'kmolunur. 

8 inci maddeye aykırı avlanmalar 

MADDE 30. — 8 inci maddede belirtilen tazı ve yırtıcı kuşlarla avlanma esaslarına uymayanlar 5 000 
liraya kadar para cezası ile cezalandırılırlar. 

Titret esaslarına uymama 

MADDE 31. — 21 inci maddeye aykırı hareket edenlerin 50 0010 liradan aşağı olmamak üzere ağır pa
ra cezası ile cezalandırıimalanna ve canlı veya cansız yalban hayvanları veya deri, post, trofelerinin müsa
deresine hükrnlolunur. 
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(Tarım ve Orman, 'Köy İşleri ve Kooperatifler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yasak yerlerde avlanma 

MADDE 32. — Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilen haller dışında 14 üncü maddenin 1 inci, 2 nci 
ve 3 üncü bentlerinde belirtilen yasalk av yerleri ve korumaya alman sahalarda avlananlara bir aya kadar 
hapis ve 10 0(00 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası verilir. 

14 üncü maddenin 5 inci, 6 ncı ve 7 nci bentlerinde yazılı yerler ile av zararlıları ile mücadele için mül
kî amirlikten izin alınmaksızın, şehir, -kasaba içinde ve bunların civarında yapılmışsa suçlunun vereceği pa
ra cezası 1 500 liradır. 

A v köpeklerinin zararlı olma hali 

MADDE 33. — Her ne şekilde olursa olsun, gözetimin'de 'bulundurduğu köpeği ile av hayvanlarına za
rar veren kimse fiil daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde 3 000 liradan aşağı olmamak üzere hafif 
para cezası ile cezalandırılır. 

Olay sonucunda meydana gelen zararların ödetilmesine hülkmblunur., 

Av tüfeklerinin müsaderesi 

MADDE 34. — Bu Kanunun 27 nci ve 29 uncu maddelerine göre cezaya uğrayanların avda kullandıkla
rı tüfek sair araç ve gereçleriyle avlandıkları avların müsa'deresine hükmolunur ve tekrarı halinde de süre
siz olarak avdan men edilir. 

Ayrıca avladıkları av hayvanları için tazminata hükmiolunur. Et olarak değerlendirilmesi mümkün olan 
ve malhkem'e sonuna kadar torunması mümkün olmayan av hayvanları açık artırma ile hemen satılır. 

Tazminat tutarının belirlenmesi, el konan av hayvanlarının satış şekli ve bunlara ilişkin diğer hususlar 
Avcılık Yönetmeliğinde belirtilir. 

MADDE 35. — Teklifin 52 nci maddesi Komisyonumuzca 35 inci madde olaraJk aynen kabul edilmiş
tir, 

Seyahat acentalarının şartlara uymaması 

MADDE 36. — Seyahat acentaları getirdikleri yabancı avcılara av tezkeresi almadan av partisi düzenle
dikleri, 14 üncü maddede 'belirtilen yerlerde avlandırdiiklan, 3 üncü madd'ede belirtilen av hayvanlarnnın av 
süreleri dışında ve yasaklanan av hayvanlarını avlandırdıkları takdirde acenta sahipleri veya sorumlu av or
ganizatörleri 1 aydan 3 aya kadar hapis ve 50 000 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalan
dırılır, 

Sayılan suçların tekrarı veya birden fazlasının birarada işlenmesi halinde cezalar bir misli artırılarak ve
rilir, ayrıca acentanın av turzmi izin belgesi bir daha verilmemek üzere geri alınır. 

Av limitlerini aşma 

MADDE 37. — Devlet avlalkları ve genel avlaklarda 24 üncü maddede belirtilen av limitlerini aşan ve 
bu maddede belirtilen av tarife bedelini ödemeden avlananların avladıkları avlar' için ayrıca av tarife bede
linin 3 katı para cezası alınır, 

Davaların görülmesi 

MADDE 38. — Bu Kanunda yazılı suçlara ilişkin davalar Sulh Ceza Mahkemelerinde görülür. 
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karım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ONBlRİNCt BÖLÜM 
Son Hükümler 

Yönetmelik 

MADDE 39. — Bu Kanunun yürüdüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde, Avcılık Yönetmeliği, Ta
rım ve Orman Bakanlığı ile içişleri Bakanlığınca müştereken hazırlanarak çıkartılır. 

Yönetmeliğin hazırlanmasında Kültür ve Turizm ile Gençlik ve Spor Bakanlıklarının görüşü alınır. 
Yönetmelik Resmî Gazetede yayımlanarak: yürürlüğe konur. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 4Q. — 5.5,1937 tarih ve 3Ü67 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ile 2521 sayılı AVda ve Sporda Kul
lanılan Tüfekler, Nişan Talbancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı., Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Ka
nunun 8 inci, 9 uncu ve 13 üncü maddelerinde yer alan «Av Tezlkeresi» ne ilişkin hükümler yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

Geçici maddeler 

GEÇİDİ MADDE 1. — Halen av tezlkeresi bulunan avcıların av tezkereleri bu kanunun yayım tarihin-
• den itibaren o av yılının sonuna kadar geçerlidir. Bu tezkereler bir sonraki av yılı başında, harç ve avlan
ma izin ücreti ödemek şartıyla yenisiyle değiştirilir. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Teklifin 2 nci geçici maddesi Komisyonumuzca aynen beniimlsenmişitir. 

Yürürlük 

MADDE 41, — Bu Kanunun kuruluşlar ve yasaklarla ilgili hükümleri yayım tarihinde, diğer hükümleri 
ise yayımımdan 'bir yıl sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 42. — Teklifin 59 uncu maddesi Komisyonumuızca 42 nci madde olarak aynen kalbul edilmiş
tir. 

• I ^ • — • 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 585 

Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Müsteşarlığı 
Teşkilatı Kanunu Tasarısı ve Bütçe-Plan; Millî Savunma, İçiş

leri ve Dışişleri Komisyonları Raporları. (1/740) 

T.C, 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 28 Haziran 1983 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1528/05467 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 8.6.1983 tarihinde kararlaştırılan «Devlet İstihbarat Hizmetleri 
ve Millî İstihbarat Müsteşarlığı Teşkilat Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
6.7.1965 tarihli ve 644 sayılı Kanunla Başbakanlığa bağlı olmak üzere kurulmuş 'bulunan Millî İstihba

rat Teşkilatı 17 yılı aşkın bir süre istihbarat çalışmalarıyla Devletin bekası ve güvenliğinin sağlanmasında 
imkânları ölçüsünde kendisine düşen görevi yerine getirmeye çalışmış bulunmaktadır. 

Bu süre zarfında değişen yurt ve dünya şartları ve bunun sonucu meydana çıkan ağır sorunlar Teşkilâ
tın faaliyetlerinde de 'bir büyüme ve çeşitlenmeyi zarurî hale getirmiştir. 

Milletlerarası terörizmin yaygınlaşması ve teknik ilerlemeler, istihbarat örgütlerinin bünyelerinde ve ça
lışma usûl ve metotlarında ileriye yönelik atılımlar yapılmasını gerekli kılmaktadır. 

Millî İstihbarat Teşkilatı Kanununun 17 yıllık bir süreyi kapsayan uygulanması sonucu ortaya çıkan ak
saklıkların giderilmesi, boşlukların doldurulması, merî maddelerin günün koşullarına göre yeniden tanzimi 
ve bu meyanda kamu kurum ve kuruluşlarıyla istihbarat konusunda yapılan işbirliği ve koordinasyonun 
daha etkin bir hale getirilmesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun yürürlüğe girmesiyle uygulama 
imkânı kalmamış ve yürürlükten kalkmış olan maddelerin Kanun metninden çıkarılması ve meri Kanunda 
yer almayan bazı hükümlerle birlikte malî, idarî, cezaî ve sosyal konulara ait yeni hükümlerin tedvini zaru
reti hâsıl olmuştur. 

Bu amaçları karşılayacak nitelikte bir düzenlemenin 644 sayılı Kanunun tadili suretiyle halli mümkün 
görülebilir ise de, meri Kanun maddelerinin büyük bir kısmının değiştirilmesi ihtiyacı yanında; tadili gere
ken maddelerle, aynen muhafazası icabeden veya yeniden tedvini zarurî görülen maddelerin Kanun tek
niği açısından bir sıraya ve düzenlemeye tabi tutulması mecburiyeti 644 sayılı Kanunun kaldırılarak yerine 
yeni bir Kanun Tasarısı hazırlanması zaruretini doğurmuştur. 

Devletin bütünlüğüne, bağımsızlığına, güvenliğine, Anayasal düzenine ve Millî Güce yönelik faaliyetlere 
ait güvenlik istihbaratı ile birlikte millî güvenlik politikasıyla ilgili planların hazırlanmasına esas teşkil ede
cek stratejik istihbaratı istihsal etmek gibi Devletin bekası için hayatî önemi haiz 'bir konuda faaliyet gös
teren Millî İstihbarat Teşkilatının bu görevini lâyıkı veçhile yerine getirebilmesini temin amacıyla, diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarından farklı bazı yetkilerle teçhiz edilmesi zarureti aşikârdır. 

Hazırlanan Tasarı ile getirilen yeniliklerin nedenlerini genel olarak aşağıdaki şekilde belirtmek mümkün
dür. 
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1. Merî Kanunda, emsali gizli servislerdeki tatbikatın aksine, Teşkilatın ana birimleriyle bunların gö
revleri zikredilmekle, hem gizlilik kısmen Mâl edilmiş, hem de ihtiyaçtan doğan yeni ünitelerin süratle kuru
lamaması (gibi önemli sakıncalara yol açılmıştır. 

Bu frakımdan, Atatürk ilke ve inkilaplarına dayalı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlığını tehdit eden 
ve beynelmilel merkezlerden planlı, yepyeni metotlarla ve 'örgünlerle organize edildiğinde şüphe bulunma
yan anarşi ve terör odaklarının zamanında teşhisi ve eylemlerine daha ortaya çıkmadan engel olunabil
mesi -illegal metotlarla faaliyet gösteren ve taktik ve stratejilerini devamlı değiştiren bu yıkıcı ve bölücü 
örgütler karşısında- Millî İstihbarat Teşkilâtının kuruluş, personel, araç-gereç ve kanunî yetkilerinin süratle 
organizesini temin edecek yasal imkânlara sahip olunması icapettiği aşikârdır. 

Aynı ihtiyaç ve zaruretler yahancı devletlerin gizli servisleri için de varit olmuş ve 'bunlardan bazıları 
gizli Teşkilâtları için kanun çıkarmayı dahi uygun bulmayarak bu yola gitmemiş, bazıları ise sadece global 
görev maddeleri ile yetinmişlerdir. 

Ancak, Anayasamız ile iç hukukumuz hükümleri ve yukarıda arz edilen durum muvacehesinde, Teşki
lâtın kuruluşu ve ana görevi Tasarıda genel hatlarıyla 'belirtilmekle yetinilmiş; birimlerin sayısı ve ayrıntılı 
görevleri, iç örgütlenme ile ilgili esasların tanzimi Başbakanın onaylayacağı yönetmeliklere bırakılmak sure
tiyle her an değişen ihtiyaç ve zaruretler karşısında Millî İstihbarat Teşkilatına hedeflere karşı süratle tedbir
ler ala'bilme imkânı sağlamak istenmiştir. 

2. 644 sayılı Kanunda yer almasma rağmen, bugüne kadarki uygulamada yeterince işletilemediği için, 
Devletin diğer daire ve kurumlarının görev ve yükümlülükleri ile istihbarat konusunda koordinasyonu sağ
layacak esaslar açık bir şekilde belirtilerek değişik bir düzenleme ile tasarıya alınmıştır. 

Bu suretle, işbirliği ve koordinasyon konusunda daha etkin ve geniş bir uygulamayı sağlayacak nitelikte 
hükümler tasarıya konulmuş olup, mezkûr Kanunun 8 inci maddesindeki Millî İstihbarat Koordinasyon Ku
rulunun fonksiyonu böylelikle yerine getirilmekte olduğundan, bu madde tasarıya ithal edilmemiştir. 

3. Görevlerinin ifasında, Millî İstihbarat Teşkilatının genel idare içerisinde tamamen özel bir yeri ve 
fonksiyonu olduğu aşikârdır. Teşkilat Kanunundan sonra yürürlüğe giren ve muhtelif tarihlerde değişikliğe uğ
rayan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 644 sayılı Kanunun birçok hükümlerini yürürlükten kaldırmış 
bulunmaktadır. 

Bu tasarı ile özellik arz eden hususlarda yeni hükümler getirilmiş teşkilat personelinin kimlerden oluşacağı, 
kadrolara ilişkin görevler, bunların nitelikleriyle yetki ve sorumlulukları, Teşkilata alınma, atama ve yüksel
me ile diğer bazı özlük işlerinde Teşkilata elastikiyet sağlanması derpiş olunmuştur. Tasanda hükme bağ
lanmayan hususlarda ise genel Kanun olan 657 sayılı Kanunun uygulanacağı tabiîdir. 

Millî İstihbarat Hizmetleri Sınıfı adı altında 657 sayılı Kanunun kapsamına alınan MİT personeline, ifa et
tikleri görevler nazara alındığında, diğer Devlet dairelerinde istihdam edilen personelde aranacak genel nite
likler dışında özel nitelikler de aranması ve bunlara hizmetleri sırasında yönetim bakımından katı disiplin hü
kümlerinin uygulanması zarurî olduğundan, bu konularda tasarı ile ihtiyaca cevap verecek mahiyette hüküm
ler getirilmiştir. 

4. Millî İstihbarat Teşkilatı, emsali birçok yabancı devletler gizli servislerinden farklı olarak iki anagörevi 
birden deruhte etmiş bulunmaktadır. Bunlardan birincisi iç istihbarat (Güvenlik istihbaratı) diğeri de yaban
cı devletler istihbaratı (Stratejik istihbarat) dır. Her iki istihbaratı da birlikte yürütmek durumunda olan 
teşkilat personeli, bu görevlerinin günün 24 saatinde mesai gerektirecek şekilde devamlılık arz etmesi ve yıp
ratıcı olması ve ayrıca istihbarata karşı koymak vazifesi meyanında bulunan yıkıcı ve bölücü faaliyetlerin 
ortaya çıkarılması ve çökertilmesi için yapılan çalışmalarda personelin her an hayatî tehlikelerle karşı karşı
ya bulunması, MİT personelinin sosyal münasebet ve temaslarında maskeli bir kimlik içinde daima kendini 
gizlemek zorunda kalması, gerek kendisini ve gerekse aile efradını sürekli ve ağır bir yük dûnda bırakmak
tadır. 

Bütün bunların sonucu olarak, gerek sadece MİT mensubu olmalarından dolayı hedef seçilerek anarşist
ler ve teröristler tarafından ve gerekse görevleri nedeniyle yaralanan veya öldürülen veyahutta ağır çalışma 
şartlan karşısında sinirsel gerginlikten kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanan veya bu nedenlerle hayatını kay-
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beden MİT mensuplarının kendilerinin ve yakınlarının bazı maddî ve sosyal imkânlarla desteklenmesi gerekli 
bulunmaktadır. 

5 Ayrıca teşkilatın diğer Devlet dairelerinin tabi olduğu malî mevzuat hükümlerine bağlı kılınması ne
ticesi, gerek bütçe tatbikatında gerekse ihtiyaçların temini sırasında MİT faaliyetlerinin gizliliği ihlal olun
makta ve hizmetin gereği derhal ifası ıcabeden hususlar, zamanında yerine getirilememektedir. Bu nedenle ha
zırlanan tasarıda; gizliliği ihlal etmeyecek ve başta satın alma konusu olmak üzere, ihtiyaçların tedarikinde 
gecikmeleri önleyerek zaman israfını bertaraf edecek hükümlere de yer verilmiştir. 

DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLÎ İSTİHBARAT MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLATI KA
NUNU TASARISI MADDELERİNİN GEREKÇESİ 

Madde 1. — Bu maddede Kanunun amacı; Devlet istihbaratının elde edilmesi ve kullanılması ile Millî 
İstihbarat Teşkilatının kuruluşu ve faaliyetlerine ilişkin esasların belirlenmesi olarak açıklanmaktadır. 

Madde 2. — Kanunun kapsamını belirleyen bu madde ile, Devlet istihbaratının istihsali ve kullanılmasıyla 
ilgili ve görevli Kurum ve Kuruluşlar Kanununun şümulüne dahil edilmektedir. 

Madde 3. — Bu maddede, Kanun taslağı içinde geçen MİT mensubu ve MİT personeli tarif edilmek su
retiyle değişik anlamaların önüne geçilmek istenmiştir. 

Madde 4. — Bu maddede, 644 sayılı Kanundaki esasa uygun olarak, Devlet istihbaratı yapan Millî İstih
barat Teşkilatının; Anayasa gereğince Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesinden, Bakanlar Kurulu ile bir
likle Başbakanın sorumluluğu bulunduğu göz önünde tutularak, Başbakanlığa bağlanması öngörülmüştür. 

Maddede, müsteşarı tarafından yönetilen MİT'in görevlerini ifa edebilmesi için gerekli temel yapının belir
tilmesi ile yetinilmiş, istihbarat yöntem ve tekniğinin devamlı surette gelişme ve değişiklik arz etmesi sebe
biyle, ihtiyaç duyulan ünitelerin Kanun değişikliğine gerek kalmadan zamanında kurularak faaliyete geçiri
lebilmesi amacıyla teşkilatın yapısının yönetmelikle dü zenlenmesi derpiş olunmuştur. 

Madde 5. — Tasarının bu maddesinde, MİT ile ba kanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görev
leri anahatlarıyla belirtilmektedir. 

Millî İstihbarat Teşkilatının görevleri, esas itibariyle; güvenlik istihbaratı ve stratejik istihbaratın Devlet ça
pında istihsali, kıymetlendirilmesi ve dağıtımıyla istihbarata karşı koymak olup, bunun yanında kamu kurum 
ve kuruluşlarının istihbarat çalışmalarının aynı amaçla yönlendirilmesi için Anayasamıza göre Devletin Millî 
Güvenlik sisteminin tayini, tespiti ve uygulamasıyla ilgili kararların alınması konusunda görüş "belirtmekle 
görevli bulunan Millî Güvenlik Kuruluna ve Başbakana tekliflerde bulunmak ve yine aynı Kurulca uygun 
görülen diğer görevleri ifa etmek ve ayrıca istihbarat ve istihbarata karşı koyma faaliyetlerinde Kamu Ku
rum ve Kuruluşlarına teknik 'konularda eğitim dahil müşavirlik yapmak ve koordinasyonu sağlamak şek
linde açıklanmaktadır. 

Diğer taraftan Bakanlıklar ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kendi 'konularında görevlerinin ge
rektirdiği istihbaratı oluşturmaları, istihbarata karşı koymaları ve ayrıca MİT tarafından istenecek haber 
ve istihbaratı elde ederek, millî güvenliğe ilişkin haber ve istihbaratı anında MİT'e ulaştırmaları, Devlet is
tihbaratının oluşturulması amacıyla bu Kurum ve Kuruluşlara görev olarak verilmektedir. 

Madde 6. — Devlet çapında güvenli bir istihbaratın süratle sağlanması ve istek makamlarına anında, 
doğru, tam ve sağlıklı bilgi verilebilmesi için, MİT'in Kamu Kurum ve Kuruluşlarında mevcut bulunan bil
gi işlem merkezleri ile arşivlerden yararlanalbilmesi, sorumlu kişilerle doğrudan ilişki kurarak koordinasyon 
yöntemleri uygulayabilmesi ve gerekli dokümanları alabilmesi büyük önem arzetmektedir. 

Bu meyanda, görevlerinin yerine getirilmesi sırasında, kimliğini ibraz etmesi halinde MİT personeline her 
türlü kolaylığın sağlanması ve olanaklardan istifade imkânı tanınmasındaki zaruret de aşikârdır. 

Maddenin son fıkrasına ise, 644 sayılı Kanunun 9 uncu maddesindeki, MİT mensuplarına genel zabıta 
hak ve yetkilerinin tanınmasına ilişkin hüküm aynen dercedilmiştir. 

Madde 7. — MİT Müsteşarının, bu Kanunda belirtilen görev ve faaliyetlerin yerine getirilmesinden sa
dece Başbakan'a karşı sorumlu olduğunu belirten bu madde ile 644 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi hük
mü aynen muhafaza edilmiştir. 

Madde 8. — Bu maddede, merî 28 inci maddeye mütenazır olarak, olağanüstü hal, sıkıyönetim, sefer
berlik ve savaş halinin İlanında MİT'in Silahlı Kuvvetler Komutanlığı ve diğer Devlet Kurumlarıyla mü-
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nasebetlerinin Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenleneceği ve MİT'in personel, 
her türlü teknik araç ve gereç, akaryakıt, silah, savaş gereci, donatım, giyecek, bina ve tesis gibi ihtiyaçla
rının Millî Savunma, İçişleri ve ilgili Bakanlık ve dairelerle MİT arasında hazırlanacak planlarla tespit edi
leceği belirtilmiş, ayrıca 'bu maddeye, seferberlik veya savaş hali ilanında silah altına alınacak MİT mensup
larının görevin aksamaması bakımından MİT emrine tertip edilerek, Teşkilatta çalışmalarını sağlayacak bir 
fıkra ilave edilmiştir. 

Madde 9. — 644 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 1 inci fıkrası hükmü bu maddede aynen muhafaza 
edilerek, MÎT için fiili kadro esası benimsenmiş ve kadroların gizliliği sağlanmıştır. 

Madde 10. — Bu maddede, Millî İstihbarat Hizmetleri Sınıfının özelliği göz önünde bulundurularak, 
MİT personelinin kimlerden oluşacağı, kadrolara ilişkin görev, yetki ve sorumluluklar ve personelin nite
likleri, Teşkilata alınma usul ve şartları, atama, yükselme ile sair özlük işleri ve bunlara bağlı işlemlerin 
bir yönetmelikle düzenlenmesi esası getirilmiş ve bu konularda idareye tanzim yetkisi, tanınmıştır. 

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun MİT'de sözleşmeli personel istihdamı ile ilgili 
Ek Geçici 48 inci maddesinde, özel Kanununda değişiklik yapılıncaya kadar 'bu personele uygulanacak esas
lar geçici olarak düzenlenmiştir. 

MİT'de çalıştırılmaları zarurî bulunan sözleşmeli personelin, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki 
şartlar aranmaksızın; istihdam şekilleri, sözleşme esasları ve ücretleri ile diğer özlük ve sosyal haklarının 
bir yönetmelikle tespiti için bu maddenin ikinci fıkrası tedvin olunmuştur. 

Ayrıca, MİT'in iştigal konularının özelliğine binaen, emekli kamu görevlilerinin sözleşmeli olarak istih
dam edilmeleri 'halinde emekli aylık ve ücretlerinin kesilmemesini teminen maddenin son fıkrası vazedil
miştir. 

Madde 11. — MİT personeli olarak görevlendirilen Silahlı Kuvvetler mensuplarının; teşkilata atanmaları, 
istihkakları ve sair hususlar bu maddede düzenlenmiş, ayrıca askerî şahısların başka kurumlarda çalıştırıl
maları halinde Bakanlar Kurulundan karar alınması zorunluluğunu getiren 926 sayılı Kanunun 124 üncü 
maddesinden istisnayı sağlamak üzere, maddeye bir fıkra eklenmiştir. 

Madde 12. — Bu maddede; teşkilatın temel kuruluşundaki hiyerarşik sıra esas alınarak, atama konusu 
yeniden düzenlenmiş ve gizliliği sağlamak bakımından da yapılan atamaların Resmî Gazete'de yayımlanma
ması hükme bağlanmıştır. 

Madde 13. — MİT fiili kadrosuna atanan personel, muhtelif kurs ve hizmet içi eğitim aşamalarını ta
mamladıktan ve Teşkilatın faaliyetleriyle ilgili gizli kategorideki bilgilere de vakıf olduktan sonra Teşkilata 
faydalı olabilecekleri safhada çeşitli nedenlerle istifa suretiyle görevlerinden ayrılmaktadırlar. 

Bu hal ise; Teşıkilat için gizliliği ihlal ve yerine alınacak personelin yetişmesine kadar geçecek süre ba
kımından hizmetin aleyhine olmaktadır. 

Zikredilen mahzurları telafi bakımından, bu madde ile 5 yıllık bir istifa memnuiyeti getirilmiş ve ay
rıca müeyyidesi de gösterilmiştir. 

Madde 14. — Bu madde hükmü ile; 644 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde yer aldığı şekilde, MİT men
suplarının ve MİT'de vazife alanların görevlerinin zorunlu kıldığı giderlerin Yönetmelikle tespit olunacak 
esaslar çerçevesinde karşılanması ve bu harcamalarda 1050 sayılı Kanunun 77 nci maddesi hükmünün uygu
lanması öngörülmüştür. 

Madde 15. — Bu maddeye, MİT'in fiilî kadrosunda görevli personele brüt aylıklarının tutarının yüzde 
yirmisinin hizmet tazminatı olarak ödenmesi hakkındaki 13.3.1981 tarih ve 2425 sayılı Kanun hükümleri 
aynen deroedilmiştir. 

Madde 16. — Millî İstihbarat Teşkilatı Mensupları, 3.11.1980 tarih ve 2330 sayılı Nakdî Tazminat ve 
Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun kapsamı içinde görünmekte iseler de, bu Kanunda öngörülen tazmi
nat ve sair haklardan yararlanabilmeleri, ancak, MİT mensuplarının «İç güvenlik ve asayişin korunması ve
ya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki konularında görevlendirilmiş olmaları» şartına bağlı bulunmaktadır. 
Ayrıca, Nakdî Tazminat Kanunu, yukarıda belirtilen görevleri sona ermiş olsa bile, yaptıkları hizmet ne
deniyle ölmeleri ve sakat kalmaları halinde de Kanunun kapsamındakilere yardımı öngörmektedir. 
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Diğer taraftan, 23.4.1981 tarihinde kabul edilen 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdî Tazmi
nat verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun; yurt dışında sürekli görev veya her türlü geçici gö
rev nedeniyle bulunan Türk uyruklu kamu personelinden bu görevlerinden dolayı (Görevleri sona ermiş ol
sa bile) yurt dışında maruz kaldıkları tedhiş ve uğradıkları suikast sonucu ölme, sakat kalma ya da yara
lanma durumunda bunlara Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun hükümlerinin uygulan
masını kabul etmiş bulunmaktadır. 

Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü personeli kanunen iç güvenlik ve asayişin 
korunması ile görevli olduklarından tamamıyle 2330 sayılı Kanun kapsamına dahil bulunmaktadırlar. 

Bu bakımdan, Millî istihbarat Teşkilât Kanunundaki görevleri ifa ile mükellef bulunan ve Devletin gü
venliği ile ilgili çalışmalar yapan MİT mensuplarının bu sıfatları nedeniyle maruz kalacakları saldırı sonu
cu yaralanmaları, sakat kalmaları veya ölmeleri halinde, iç güvenlik ve asayişin korunması konularında gö
revlendirilme şartı aranmaksızın, nakdî tazminat ve aylık bağlanması hakkındaki Kanun'dan yararlandırıl-
malarındaki zaruret göz önünde bulundurularak bu madde kaleme alınmıştır. 

644 sayılı Kanunun 22 inci maddesinin ikinci fıkrasına mütenazır olarak hazırlanan (b) bendi ile, MİT 
mensuplarının (görevleri nedeniyle yaralanmaları, hastalanmaları, maluliyete uğramaları halinde kendilerine, 
ölmeleri 'halinde ise, metinde zikredilen yakınlarına tazminat verilmesi öngörülmektedir. 

Madde 17. — Bu madde ile MÎT personeli ile yakınlarının, yapılacak her türlü muayene ve tedavilerinin, Ka
mu Kurum ve Kuruluşlarına ait (Askerî veya sivil) her türlü hastane ve sağlık kurumlarında yapılması sure
tiyle tedavide sürat temin etmek ve kısmen de olsa bu personelin afişe olmalarının önlenmesi amaçlanmış 
bulunmaktadır. 

MtT'de görevli Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubaylar ile aileleri efradının gereğinde 
sivil sağlık tesislerinde, sivil personel ve aileleri efradının ise askerî sağlık tesislerinde yapılacak muayene ve 
tedavilerine ilişkin giderlerin MİT bütçesinden karşılanması ve böylelikle tatbikatta birlik sağlanmasının uy
gun olacağı düşünülmüştür. 

Ayrıca MÎT mensuplarından görevleri nedeniyle yaralanan veya hastalananların yurt dışında tedavilerinin 
yaptırılabileceğine ilişkin 644 sayılı Kanunun 22 nci mad leşinin 1 inci fıkrası hükmü bu maddeye aynen alınmış, 
muayene ve tedaviye ait esasların ise, Yönetmelikle tanzimi öngörülmüştür. 

Madde 18. — 657 sayılı Kanuna 23.12.1972 tarih ve 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen 
ek geçici 48 inci maddede, «Özel Kanunda değişiklik yapılıncaya kadar; ...b) MİT mensuplarından Teşkilatta 
çalışmalarında hizmetin gereği olarak sakınca görülenler, Başbakanlık Teşkilatında başka bir göreve, MİT 
Müsteşarlığının teklifi ve Başbakanın onayı ile atanırlar.» hükmü yer almaktadır. Bu madde esasları çerçeve
sinde hazırlanan Tasarının 18 inci maddesinde; hakkında bu şekilde işlem yapılacak şahsın, Başbakanın uygun 
göreceği Kamu Kurum veya Kuruluşlarına naklen atanmaları öngörülmektedir. 

Madde 19. — Bu madde ile, diğer bazı devletler gizli servisleri bütçeleri hakkında da uygulandığı şekilde gö
rev ve faaliyetlerde gizliliği sağlamaya matuf olmak üzere; MİT'in örtülü ve diğer açık giderlerinin bütçe çet
ecilerinin bölüm ve maddelerinde tadat edilerek açıklanmaması, bölümlerin ve maddelerin toplamının global 
bir rakam halinde Başbakanlık bütçesinde yer alması, bütçenin kâfi gelmemesi halinde ihtiyaç duyulacak öde
neğin öncelikle karşılanması, ita amiri olan MİT Müs teşarının bu yetkisini devredebilmesi, bütçenin müzake
resinin yasama organında gizli bir oturumda yapılması esasları getirilmiştir. 

Madde 20. — 644 sayılı Kanunun 17 nci maddesine paralel olarak hazırlanan bu maddede; MİT Müsteşa
rının gizli hizmet giderlerinin sarfından Başbakan'a kar şı sorumlu olduğu açıklanmaktadır. 

Madde 21. — Madde ile, görevlerin ifasında hizmetin gereği olan gizliliğin ve süratin sağlanması bakımın
dan, Teşkilat harcamalarının 1050 ve 2490 sayılı Kanun1 ar hükümlerine tabi olmaksızın, Yönetmelikte belirtile
cek usul ve esaslar çerçevesinde yapılması hükme bağlanmıştır. 

Madde 22. — Millî İstihbarat Teşkilatının, hizmetin gereğine ve teknik gelişmelere uygun olarak donatılma
sı için yurt dışından sağlanacak her çeşit silah, araç, gereç ve malzemenin temininde bu madde ile Teşkilata 
bazı halklar ve kolaylıklar tanınmaktadır. 

Esasen, 644 sayılı Kanunun 26 nçı maddesi «MİT'in ihtiyacı olan her türlü teknik araç, gereç ve yedek par
çalarının ithalinde Millî Savunma Bakanlığının bağlı olduğu işlem uygulanır» hükmünü amir olduğu gibi, ay-
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nı Kanunun 27 nci maddesi de «MİT'e gelen araç, gereç ve yedek parçalar (Bakanlar Kurulu kararı ile her türlü 
gümrük ve resimleriyle damga resmi, harç ve belediye hissesinden muaftır» hükmünü taşımaktadır. 

Madde 23. — Teşkilat hizmetlerinde kullanılan taşıt araçlarının hedef servis, zümre ve kişiler tarafından teş
his ve sabotaja maruz bırakılmamasını ve yurt içinden veya yurt dışından alınacak araçların cins ve miktarları 
ile nereden alınacaklarının Başbakanın onayı ile tespit edilmesini temin etmek üzere, 237 sayılı Taşıt Kanununun 
bazı hükümlerinden istisnayı içeren bu madde hükmü görevin mahiyetinden doğmaktadır. 

Madde 24. — MİT mensuplarının silah taşıma yetkisinin bir madde halinde Teşkilat Kanununda yer alma
sını temin etmek üzere bu hüküm getirilmiştir. 

Madde 25. — Madde ile, MİT mensuplarının, bu Kanun ve bu Kanuna göre yürürlüğe 'konulacak yönetme
likler hükümleri dairesinde görevlerini yerine getirmele ri sırasında işledikleri veya vazifenin niteliğinden doğan 
suçlardan dolayı haklarında cezaî takibat yapılabilmesi Başbakanın iznine 'bağlı tutulmaktadır. 

MÎT mensuplarının, Devlet bütünlüğüne, bağımsızlığına, güvenliğine ve Anayasal düzenine karşı yönelti
len yıkıcı faaliyetlerle mücadelede istihbarat istihsali görevini yerine getirirken işledikleri veya bu görevlerin
den doğan suçlardan dolayı haklarında takibat icrasının zabıta amirleri ile hâkimler ve savcılar gibi bir üst 
makamın iznine bırakılması, Devletin bekasıyla ilgili istihbarat görevinin layık; ile yerine getirilmesinde bir 
güven unsuru olarak hizmetin en iyi şekilde ifasına yardımcı olacaktır. 

Bilindiği üzere 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 89 uncu maddesinde, hâkim ve savcıların gö
revlerinden doğan veya görevleri sırasında işledikleri suçlarından dolayı haklarında takibat yapılabilmesi için 
Adalet Bakanlığınca gerek görülmesi şart olduğu gibi, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 154 üncü mad
desinin 3 üncü fıkrasında da savcıların şifahî veya yazılı talep ve emirlerini yapmakta suiistimal veya terahi-
leri görülen zabıta amirleri hakkında savcılıkça takibatta bulunulabilmesi, hâkimlerin tabi oldukları muhake
me usulüne ve dolayısıyla Adalet Bakanının iznine bağlı kılınmıştır. 

Ayrıca, Anayasamızın 129 uncu maddesinde de memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında işledikleri 
iddia edilen suçlardan ötürü ceza kovuşturması idarî merciden izin alınması koşuluna bağlanmıştır. 

Madde 26. — Türk Ceza Kanununun; 132 nci maddesinde, Devletin emniyetine veya dahilî yahut beynel
milel siyasî menfaatlerine taalluk eden veyahut salahiyetli makamların neşir ve isaasını mea ettiği malumatı 
istihsal edenlerle, 136 nci maddesinde bu malumatı ifşa eden kimselerin cezalandırılmaları öngörülmüş ve ay
rıca bu konulardaki evrak ve vesikaları elinde bulunduran veya malumata malik olan kimsenin taksiri ne
ticesi mümkün kılınan veya sadece kolaylaştınln fiiller dolayısıyla da 134 üncü madde ile evrak, vesika ve 
malumata malik olanların cezalandırılmaları yoluna gidilmiştir. 

Tasarının 5 inci maddesinde yazılı görev ve faaliyetlerin ifasında, gizliliğin sağlanması hususunun her 
türlü mülahazanın dışında büyük önem taşıdığı, aksi halde istihbarat hizmetinin istenilen düzeyde yerine ge
tirilmesinin mümkün olamayacağı aşikârdır. 

Bu nedenle, istihbarat çalışmalarına dair belge ve bilgilerin gizliliğinin, Teşkilat Kanununda yer alan bir 
ceza hükmü ile sağlanması ihtiyaç olarak belirmektedir. 

Madde 27. — MİT personelinin, bu Kanunda yazılı görevlerinin ifasını veya yetkilerinin kullanılmasını 
ihmal veya suiistimal suretiyle önleyen kamu görevlileri hakkında bu madde ile cezaî müeyyide öngörül
müştür. 

Madde 28. — Millî İstihbarat Teşkilatı mensuplarının görevleri nedeniyle vâkıf oldukları Devlet sırları 
hakkında MİT Müsteşarının izni olmadıkça şahitlik yapamamaları, Devletin yüce menfaatlerinin korunması 
amacına matuf olup, bu madde ile şahadet mevzuunun Devlet menfaatlerini zedeleyip zedelemeyeceğini tak
dir etmek hususunda MİT Müsteşarı yetkili kılınmakta ve izin verilmediği halde ilgiliye şahadetten imtina 
hakkı tanınmaktadır. 

Madde 29. — Tasarının bu maddesi ile; Millî İstihbarat Müsteşarlığı Teşkilatının merkez ve taşra kuruluş
ları ve personelinin, merkezî idarenin taşra teşkilatını düzenleyen Kanunun kapsamı dışında bırakılmasını sağ
layacak bir hüküm getirilmiştir. 

Madde 30. — Dernekler Kanununa göre kurulmuş olan MİT Mensupları Sosyal Yardımlaşma Derneği, 
adı geçen Kanun hükümleri çerçevesinde amacına ulaşmaya yeterli faaliyet gösterebilme imkânını bulama
maktadır. Bu bakımdan, Emniyet Teşkilat Kanununun 90 inci maddesine dayanılarak kurulmuş olan Polis 
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Bakım ve Yardım Sandığı gibi, Dernekler Kanunu dışında, tüzelkişiliği haiz bir sandık kurulmasının daha 
yararlı olacağı düşüncesiyle tasarının bu maddesi düzenlenmiştir. 

Sandığın gelir ve muamelatı her türlü vergiden muaf olup, statüsü ile yönetiminin bir yönetmelikle düzenle
neceği tabiîdir. 

Madde 31. — 644 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde; emniyet müfettişi, emniyet müfettiş yardımcıları 
ve dedektiflerin 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin (b) fıkrasında yer alan yılda üç aylık fiilî hizmet zam
mından yararlanacakları belirtilmiştir. Bu suretle, mezkûr Kanunun yürürlüğe girmesiyle adı geçen kadrolar
da bulunanlar bu haktan yararlanmışlar, ancak, aynı görevi ifa eden ve fakat kadro unvanları değişik olan 
personel bundan faydalanamamışlardır. 

Esasen, bilahara yürürlüğe giren 1897 sayılı Kanunıa Millî İstihbarat Hizmetleri ayrı bir sınıf haline ge
tirildikten sonra, münhasıran Emniyet Hizmetleri Sınıfında zikri geçen bu unvanlar yerine, kadrolar (Millî 
İstihbarat Hizmetleri Sınıfının gereği olarak) yönetici, haber toplayıcı, haber değerlendirici ve destekleyici 
olmak üzere ihdas edilmiş, bu durumda maddenin tatbiki Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Müdürler Ku
rulu kararı ile mümkün olabilmiş ve yine bazı personel alevhine uygulamalara yol açılmıştır. 

Diğer taraftan, MtT'in fiilî kadrosunda çalışan tüm memurlar, istihbarat hizmetinin özelliği sebebiyle yıp
ratıcı işlerde hizmet verdikleri, bedenen ve fikren yıp. anmaya maruz kaldıkları halde, bunlardan bir kısmı
nın 32 nci madde hükmünden yararlanmaları teşkilat içmde eşitliği bozduğu kadar, pek çok kurum mensup
larının zikredilen haktan istifade etmeleri de teşkilat personeli aleyhine eşitlik ilkesini zedelemiş bulunmak
tadır. 

Yukarıdaki gerekçelerle, bütün Teşkilat personelinin :ii!î hizmet zammından yararlandırılmaları maksadıy
la bu madde hazırlanmıştır. 

Madde 32. — Hazırlanan Teşkilat Kanunu Tasarısının muhtelif maddelerinde çıkarılması öngörülen yö
netmeliklerin ne şekilde yürürlüğe konulacağının her maddede ayrı ayrı zikredilmesi yerine, müstakil bir 
madde ile bu yönetmeliklerin, MÎT Müsteşarlığınca hazırlanarak, Başbakanın onayı ile meriyete gireceğinin 
belirlenmesi, tekrardan kaçınmak bakımından yerinde görülerek 32 nci madde hazırlanmıştır. Maddede bu yö
netmeliklerin Resmî Gazetede yayımlanmayacağı da ayrıca gösterilmiştir. 

Geçici Madde 1. — Bu maddeye; tasarının kanunlaşması halinde teşkilatın yeniden düzenlenmesi sonucu 
doğacak boşlukların giderilmesi bakımından zaruret bulunmaktadır. 

Geçici Madde 2. — Bu maddede; MİT Mensupları Sosyal Yardımlaşma Derneğinin mameleki ile üyele
rinin haklarının aynen MİT Sandığına geçeceğine dair bir intikal hükmüne yer verilmiştir. 

Geçici Madde 3. — Madde; bu Kanunla yürürlüğe konulması öngörülen yönetmelikler çıkarılıncaya kadar 
644 sayılı Kanuna istinaden çıkarılmış bulunan talimatların, intikal devresinde hizmetin aksamaması için yü
rürlükte bırakılması düşüncesiyle düzenlenmiştir. 

Madde 33. — Bu maddede; 644 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıldığı belirtilmektedir. 
Tasarının 34 ve 35 inci maddeleri yürürlük ve yürütmeye ilişkindir. 

(Danışma Meclisi S. Sayısı : 585) 



- 8 -

T.C. 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve 6 Temmuz 1983 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/740 
Sayı : 191 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İs
tihbarat Müsteşarlığı Teşkilat Kanunu Tasarısı» hakkında Başkanlıkça Komisyonunuz görüşünün alınması 
uygun görüldüğünden Danışma Meclisi İçtüzüğünün 33 üncü ve 36 nci maddeleri gereğince Kanun tasarısı hak
kında görüşlerinizin Komisyonumuza bildirilmesini saygılarımızla arz ve rica ederim. 

Eşref AKINCI 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 

Komisyonu Başkanı 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 
T.C. 

Danışma Meclisi 
Bütçe - Plan Komisyonu 8 Eylül 1983 

Esas No. : 1/740 
Karar No. ; 174 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞ İŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 6.7.1983 gün ve 191-1/740 sayılı yazınız. 
İlgi yazınızla Komisyonumuzun görüşüne ihtiyaç du 'ulduğu belirtilen, «Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Mil

lî İstihbarat Müsteşarlığı Teşkilatı Kanunu Tasarısı» ve gerekçesi, Komisyonumuzun 1.9.1983 günlü 94 üncü 
Birleşiminde Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla görüşülmüştür. 

Tasarının geneli üzerinde temenni ve tavsiye niteliğindeki görüşlerimiz; 
Kanunun eski adi, «Millî İstihbarat Teşkilatı *Kanunu»dur. Tasarı, Kanunun adını değiştirmektedir. Tasa

rının kapsamına aldığı «Devlet İstihbaratına» ilişkin hü kümlerin (bir kısmının eski kanunda yer aldığı göz önün
de tutulursa) kanunun adının değiştirilmesini zorunlu kılacak ölçülerde olup olmadığı düşünülmelidir. Nitekim 
Kanunun adı değiştirilmesine rağmen teşkilatın kısa adının (MİT) muhafaza edilmesi bu sorunun varlığına işa
ret etmektedir. 

Kanunda geçen «Devlet İstihbaratının istihsali» ibare sindeki «istihsal» sözcüğü yerine daha elverişli bir söz
cüğün kullanılıp kullanılamayacağının araştırılması uygun olur. 

Kanunda yer alan «kısım»lara birer «başlık» bulun ması, kanun sistematiği açısından yararlı olabilir. 
Tasarının Komisyonumuzu ilgilendiren maddeleri üze rindeki görüşlerimiz : 
1. «Görevler» kenar başlığını taşıyan 5 inci mad lenin (a) bendinin 7 nci fıkrasına, «Millî İstihbarat Müs

teşarlığı Teşkilatına bu görevler dışında görev verilemez ve bu teşkilat Devletin güvenliği ve millî politikası ile 
ilgili istihbarat hizmetlerinden başka hizmet istikametlerine yöneltilemez. 

Millî İstihbarat Müsteşarlığı Teşkilatı birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları (Başbakanlıkça onaylana
cak bir yönetmelikte belirtilir.» ibaresi eklenmelidir. 

2. Kadroları düzenleyen 9 uncu maddede yer alan «onaylanarak uygulanır» ibaresi kanun tekniğine da
ha uygun olması dolayısıyla, «onaylanır.» olarak değiştirilmelidir. . 

3. 12 nci maddenin ikinci fıkrasından sonra, «Baş'can yardımcıları ve Daire Başkanları MİT Müsteşarının 
teklifi üzerine Başbakanın onamasıyla atanırlar.» şeklin de yeni bir fıkra eklenmelidir. 

(Danışma Meclisi S. Sayısı : 585) 
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4. 13 üncü maddede belirtilen Devlet memurluğuna alınmama süresi «5» yıldan «3» yıla indirilmelidir. 
5. 15 inci maddeyle getirilen düzenleme, esas itibariyle benimsenmekle birlikte, bu düzenlemenin MİT 

Teşkilatının statüsüne ve yapısına daha uygun bir şekle dönüştürülmesinin gerekli olduğu kanısına varılmıştır. 
Yapılması gereken düzenleme MİT Teşkilatında statü ve göreve göre farklılaşan bir ücret yapısının kurulma
sına imkân vermesi şeklinde olabilir. Bu konunun Komisyonunuzda yapılacak görüşmeler sırasında ele alın
masının yararlı olacağı mütalaa edilmiştir. 

6. 18 inci maddenin son cümlesinde bulunan «görmesiyle» ibaresi, «görmesi üzerine genel hükümlere gö
re» şeklinde değiştirilmelidir. 

7. 22 nci maddede yer alan «hi'be yoluyla sağlansa dahi gümrük ve» ibaresi, «hangi yolla ithal edilirse 
edilsin» şeklinde; «ücretlerinden muaftır» ibaresi, «ücretinden muaftır» şeklinde yeniden düzenlenmelidir. 

8. 31 inci maddenin «Hizmetin geçtiği yerler» başlığı altında yazılı ibare, «Emniyet ve polis mesleğinde, 
Millî İstihbarat Hizmetleri sınıfında» şeklinde değiştirilmelidir. 

9. Ayrıca, 9,10,11,14,15, 19, 21, 23 ve 30 uncu mad delerin Hükümetten geldiği şekilde aynen benimsenmesi 
Komisyonumuzca uygun 'bulunmuştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Tandoğan TOKGÖZ 
Başkan 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Kâtip 

M. Nedim BİLGİÇ 
Üye 

İmzada bulunamadı. 

Ayhan FIRAT 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

Hayati GÜRTAN 
Üye 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

Satİh Necdet ÖZDOĞAN 
Üye 

tbrahtm SENOCAK 
Üye 

Türe TUNÇBAY 
Üye 

İmzada bulunamadı. 

Orhan BAYSAL 
Başkanvekili 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Üye 

Recai DİNÇER 
Üye 

Abdurrahman Ali GÎRMEN 
Üye 

S. Sırrı KIRCAL1 
Üye 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 
Üye 

Evliya PARLAK 
Üye 

Turgut TAN 
Üye 

Cahit TUTUM 
Üye 

Cemil ÇAKMAKLI 
Sözcü 

Muhsin Zekâi BAY ER 
Üye 

Ahmet Senvar DOĞU 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

özer GÜRBÜZ 
Üye 

Turgut KUNTER 
Üye 

Tülay ÖNEY 
Üye 

Muzaffer SAĞIŞMAN 
Üye 

İmzada bulunamadı. 

M. Ali öztürk TEKELİ 
Üye 

İmzada bulunamadı. 

Şadan TUZCU 
Üye 

(Danışma Meclisi S. Sayısı : 585) 
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Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve 26 Eylül 1983 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1(740 
Karar No. : 87 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Devlet İstihbarat Hizmetleri ve İstihbarat Müsteşarlığı Teşkilatı Kanunu Tasarısı ve gerekçesi ile konuya 
ilişkin, Bütçe - Plan Komisyonu raporu, ilgili Bakanlık temsilcisinin de katılması ile Komisyonumuzda in
celenip görüşüldü. 

Tasarı hakkında 6.7.1983 tarih ve 190 sayılı yazımızla Adalet Komisyonundan görüş istenilmiş ise de, 
söz konusu Komisyon on gün içinde görüş bildirmediğinden İçtüzüğün 36/3 üncü maddesine göre görüş bek
lemeden tasarının müzakeresi yapılmıştır. 

Tasarının tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı. 
Tasarının 2 nci, 3 üncü, 7 nci, 11 inci, 14 üncü, 16 ncı, 17 nci, 20 nci, 23 üncü, 24 üncü, 25 inci, 26 ncı, 

27 nci, 28 inci, 33 üncü, .34 üncü, 35 inci ve geçici üç maddesi Komisyonumuzca Bakanlar. Kurulundan ge
len şekli ile aynen kabul edildi. 

Teşkilatın adı tasarı başlığında ve birinci maddede «Millî İstihbarat Müsteşarlığı Teşkilatı» olarak belir
lenmiştir. Müsteşarlık idarî birimin yapısını göstermektedir. Kanunî olması uygun görülmemiştir.. Teşkilatın 
başında müsteşarın, bulunacağı ve teşkilatın müsteşarlık olarak yönetileceği diğer maddelerde yer almıştır. Bu 
nedenle teşkilatın adı, kısa adına da uyumlu olması için «Millî İstihbarat Teşkilatı» olarak değiştirilmiş ve baş
lık ile birinci madde buna uygun olarak düzeltilerek kabul edilmiştir. 

Tasarının 4 üncü maddesinde «MİT Müsteşar Yardımcısı» tabiri ileride daha fazla yardımcıya ihtiyaç 
duyulması halinde bu ihtiyacı karşılamak için «yardımcıları» olarak düzeltilmiştir. 

Tasarının 5 inci maddesindeki numaralandırma kanun yapma tekniğine uygun hale getirilerek madde beş
ten sonra gelen «a» ile yedi numaralı alt bentten sonra gelen «b» harfleri büyük yazılmış, ayrıca 7 nci alt 
bentten sonra bulunan fıkraya, «Millî İstihbarat Teşkilatı birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları Başba
kanlıkça onaylanacak bir yönetmelikle belirtilir» tabiri, ilave edilmiştir. 

Tasarının 6 ncı maddesinde de kanun yapma tekniğine uyulmuş «a» ve «b» harfleri büyük harfle yazıl
mış 1 numaralı alt bendinde bulunan «kuruluşlarının» tabiri «kuruluşları» şeklinde düzeltilmiş, ayrıca fıkra
ya «kuruluşları» tabirinden sonra «ile irtibat kurarak bunların» cümlesi eklenmiş, aynı fıkranın son satırın
da bulunan «ve bunlarla irtibat kurmaya» cümlesi madde metninden çıkarılmıştır. 

Tasarının 8 inci maddesinde bulunan Osmanlıca «munzam» kelimesi «ilave» olarak düzeltilmiştir. 
Tasarının 9 uncu maddesinin ikinci satırında bulunan «onaylanarak uygulanır» tabiri «onaylanır» şeklin

de düzeltilmiştir. 
Tasarının 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında bulunan «özlük ve sosyal hakları» tabiri «özlük hakları 

ve sosyal yardımlar» şeklinde düzeltilmiştir. Üçüncü fıkrada bulunan «personeline» tabiri «personele» şek
linde değiştirilmiştir. 

Tasarının 12 nci maddesinde dördüncü maddede yapılan değişikliğe uyulmuş, ikinci fıkrada bulunan 
«yardımcısı» tabiri «yardımcıları» şeklinde değiştirilmiş, yine bu fıkrada bulunan «Millî Güvenlik Kurulunda 
görüşüldükten sonra» tabiri madde metninden çıkarılmıştır. 

Tasarının 13 üncü maddesinde bulunan «5» rakamları yazı ile yazılmış, «görevle ilişkileri kesildikleri» 
cümlesi «görevle ilişkilerinin kesildiği» şeklinde değiştirilmiştir. 

Tasarının 15 inci maddesinde hizmete uygun personelin temini ve bu personelin görevde tutulması için 
tazminat «yüzde elliye» çıkarılmıştır. 

(Danışma Meclisi S. Sayısı : 585) 
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Tasarının 18 inci maddesinde bulunan «Başbakanın uygun görmesiyle» tabiri «Başbakanın uygun görmesi 
üzerine genel hükümlere göre» şeklinde değiştirilmiştir. 

Tasarının 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında ödeneğin «Maliye Bakanlığınca» karşılanacağı belirtilmiş
tir. 

Tasarının 21 inci maddesinin birinci fıkrasında bulunan «2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanunu» 
«2886 sayılı Devlet İhale Kanunu» ile yürürlükten kal dırılarak yerini bu Kanun aldığından madde bu değişik
liğe uygun olarak değiştirilmiştir. 

Tasarının 22 nci maddesinde bulunan «hibe yoluyla sağlansa dahi» cümlesi «her ne yollı sağlanırsa sağ
lansın» şeklinde değiştirimiş «ücretlerinden» tabiri «ücretinden» olarak düzeltilmiştir. 

Tasarının 30 uncu maddesinde bulunan «Müsteşarlığı» tabiri madde metninden çıkarılmıştır. 
Tasarının 31 inci maddesinde MİT'in fiilî kadrosunda çalışan tüm memurların istihbarat hizmetinin özel

liği ve yıpratıcılığı nedeniyle fiilî hizmet zammından yararlanmaları öngörülmüştür. Bir kısım personelin ev
velce bu haktan yararlanamadıkları anlaşıldığından bu memurların geçmiş uygulama dolayısıyla maruz kal
dıkları haksızlığı bertaraf etmek üzere 31 inci maddenin «Hizmetin geçtiği yerler» kısmına «(Halen Millî 
istihbarat Teşkilatında göreVli bulunanlara Teşkilata intisap tarihinden itibaren geçerli olmak üzere)» ibaresi 
eklenmiştir. 

Raporumuz Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Eşref AKINCI Abdullah Asım İĞNECİLER Aydın TUĞ 
Başkan Başkanvekili Sözcü 

Avni MÜFTÜ OĞLU Remzi BAN AZ Ender ClNER 
Kâtip Üye imzada bulunamadı. 

Üye 

İsmail Hakkı DEMİREL Ali DİKMEN Adnan ERSÖZ 
Üye Üye Üye 

Necdet GEBOLOĞLU Lâmi SÜNGÜ Namık Kemal YOLGA 
Üye Üye Üye 

Halit ZARBUN 
Üye 

(Danışma Meclisi S. Sayısı : 585) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet İstihbarat Hizmetleri 

ve 

MiHî istihbarat Müsteşarlığı Teşkilatı 

Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; Devlet istihbaratının istihsali ve kullanılması ile Millî İstihbarat 
Müsteşarlığı Teşkilatının kuruluşuna ve faaliyetine ait esas ve usulleri düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun; Devlet istihbaratının istihsali ve kullanılması ile görevli ve ilgili kurum ve ku
ruluşları kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3. — a)' MİT mensubu : Bu Kanun veya bu Kanuna göre çıkarılmış yönetmeliklerde yazılı 
görevleri yerine getirmekle görevlendirilmiş kimsedir. 

b) MİT personeli : MİT'in fiilî kadrosunda gös terilen, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında olup, MİT 
de görevlendirilen veya sözleşmeli olarak çalıştırılan kimselerdir. 

MCİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluk 

Kuruluş 

MADDE 4. — Başbakana bağlı Millî İstihbarat Müsteşarlığı Teşkilâtı kurulmuştur. Teşkilâtın kısa adı 
MİT'dır. 

Millî İstihbarat Müsteşarlığı Teşkilâtı; MİT Müsteşarı, MİT Müsteşar Yardımcısı, Başkanlıklar, Daire
ler ve Şubeler ile diğer Teşkilat birimlerinden oluşur. 

MİT, Müsteşarı tarafından idare edilir. 
Millî İstihbarat Teşkilatının merkez,ve taşra teşkilatı ihtiyaca göre yönetmelikle düzenlenir. 

Görevler 
MADDE 5. — a) Millî İstihbarat Müsteşarlığı Teşkilâtının görevleri : 
1. Türkiye. Cumhuriyetinin ülkesi ve milleti ile bütünlüğüne, bağımsızlığına, güvenliğine, anayasal dü

zenine ve millî gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı içten ve dıştan yöneltilen mevcut ve muh
temel faaliyetler hakkında millî güvenlik istihbaratını Devlet çapında oluşturmak ve bu istihbaratı Cum
hurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile gerekli kuruluş
lara ulaştîimak, 

2. Devletin millî güvenlik politikasıyla ilgili planların hazırlanması ve yürütülmesinde; Cumhurbaşkanı, 
Başbakan, GeneHkurmay Başkanı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile ilgili bakanlıkların istihbarat 
istek ve ihtiyaçlarını karşılamak, 

(Danışma Meclisi S. Sayısı : 585) 
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(Hükümetin Teklifi) 

3. Kamu kurum ve kuruluşlarının istihbarat faaliyetlerinin yönlendirilmesi için Millî Güvenlik Kuru
lu ve Başbakana tekliflerde 'bulunmak, 

4. Kamu kurum ve kuruluşlarının istihbarat ve istihbaratta karşı koyma faaliyetlerine teknik konularda 
müşavirlik yapmak ve koordinasyonun sağlanmasında yardımcı o»lmak, 

5. Genelkurmay Başkanlığınca Silahlı Kuvvetler için lüzum görülecek haber ve istihbaratı, yapılacak 
protokole göre Genelkurmay Başkanlığına ulaştırmak, 

6. Millî Güvenlik Kurulunda belirlenecek diğer görevleri yapmak, 
7. İstihbarata karşı koymaktır. 
MİM İstihbarat Müsteşarlığı Teşkilatına bu görevler dışında görev verilemez. 
b) Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Devlet istihbaratına ilişkin görevleri : 
1. Kendi konularında : 
a) Görevlerinin gerektirdiği istihbaratı oluşturmak, 
b) MİT tarafından istenecek ha'ber ve istihbaratı elde etmek, 
c) İstihbarata karşı koymaktır. 
2. Elde ettikleri millî güvenliğe ilişkin haber ve istihbaratı anında MİT'e ulaştırmaktır. 
MİT mensuplarına hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuru

luşları gereken her türlü yardım ve kolaylığı göstermekle yükümlüdürler. 

Yetkiler 

MADDE 6. — a) MİT : 
1. Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve istihbarat hizmetlerinden sorumlu kişileri ile istihbara

tın tevcihi, istihsali ve istihbarata karşı koyma konularında doğrudan ilişki kurmaya, uygun koordinasyon 
yöntemlerini uygulamaya, 

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının arşivlerinden ve elektronik bilgi işlem merkezlerinden yararlanmaya 
ve bunlarla irtibat kurmaya, 

yetkilidir. 
b) Bu Kanunda yazılı görevlerin yerine getirilmesi sırasında 'genel zabıtaya tanınmış olan hak ve yet

kilerin, MİT mensuplarından kimlere tanınacağı, yönetmelikte 'belirtilir. 

Sorumluluk 

MADDE 7. — MİT Müsteşarı, görevlerinin yerine getirilmesinden Başbakana 'karşı sorumlu olup, Başba
kanın dışında herhangi bir makama karşı sorumlu tutulamaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Olağanüstü Hal, Sıkıyönetim, Seferberlik veya Savaş Hali 

MADDE 8. — Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik veya savaş halinin ilânında, MİT'in Silâhlı Kuv
vetler Komutanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla münase'beüeri, Millî Güvenlik Kurulunun mü
talaası alındıktan sonra Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Bu hallerde gerekli görülecek munzam personel, her türlü teknik araç ve gereçler, akaryakıt, silah, sa
vaş, gereci, donatım ve giyecek, bina ve tesisler gibi ih tiyaçlar Millî Savunma, İçişleri ve ilgili bakanlık ve ku
ruluşlarla MİT arasında önceden hazırlanacak planlarla belli edilir. 

Seferberlik veya savaş halinin ilanında silah altına alınan MİT mensupları, MİT emrine tertip edilir. 
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İKİNCİ KISIM 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kadro ve Personel İşleri 

Kadro 

MAIDDE 9. — MİT'in fiilî kadrosu, her yıl MİT M üsteşarlığınca tespit olunur ve Başbakan tarafından onay
lanarak uygulanır. 

Personel işleri 

MADDE 10 — MİT personelinin kimlerden oluşacağı, kadrolara ilişkin görevler, yetlki ve sorumluluklar ile 
bu kadrolara atanacakların nitelikleri, Teşkilata alınma usul ve şartları, atama, ilerleme, yükselme, yer değiştir
me ve Teşkilatla ilişiğin kesilmesi gibi özlük işleri ve İ3un lara bağlı işlemler yönetmelikle düzenlenir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü mad desindeki Sözleşmeli personel istihdamına ilişkin şartlar 
aranmaksızın; bunların istihdam şekli, sözleşme esasları, alacakları ücretlerin tavan ve tabanı, diğer özlük ve 
sosyal hakları ile sağlık işlerine ait esaslar yönetmelikle düzenlenir. 

MİT'de sözleşmeli olarak çalıştırılan emekli personeline ödenecek ücretler, kendilerine soSyal Güvenlik Ku
ruluşlarınca bağlanmış, olan emekli aylığının ve benzeri ödemelerin kesilmesini gerektirmez. 

Askerî personel 

MADDE 11. — Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında olup, MİT'de görevlendirilecek subay, astsubay, sivil 
memur, erbaş ve erlerin sınıf, rütbe ve miktarları her yıl ihtiyaca göre Genelkurmay Başkanlığı ve MİT Müs
teşarlığınca müştereken tespit edilir. 

Subay ve astsubayların MİT'de görevlendirilmelerin de 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 124 üncü maddesinde öngörülen Bakanlar Kurulu Kararı almak şartı aranmaz. 

Genelkurmay Başkanlığınca usulüne göre MİT emri ne verilen subay ve astsubayların Teşkilat içinde görev
lendirilmeleri, bölge değiştirmeleri, ihtisas ve ihtiyaca göre MİT'çe yapılır. 

Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarından MİT'e verile cek personelin her türlü istihkakları mevcut hükümler 
dairesinde kendi 'bütçesinden ödenir. 

Atama işlemleri 

MADDE 12. — Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı, Millî Güvenlik Kurulunda görüşüldükten sonra Baş
bakanın inhası ve Cumhurbaşkanının onaması ile atanır. 

MİT Müsteşar Yardımcısı ve Başkanlar, MİT Müste sarının teklifi üzerine, Millî Güvenlik Kurulunda görüşül
dükten sonra Başbakanın inhası ve Cumhurbaşkanının onaması ile atanır. 

Diğer personel MİT Müsteşarı tarafından atanır. 
Bu atamalara Resmî Gazetede yayımlanmaz. 

İstifa 

MADDE 13. — MİT fiilî kadrosuna atanan personel den, bu teşkilattaki göreve 'başladıkları tarihten itibaren 5 
yıl geçmeden istifa edenler veya istifa etmiş sayılanlar, görevle ilişkileri kesildikleri tarihten itibaren 5 yıl geç
medikçe Devlet Memurluğuna alınamazlar. 
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Zorunlu giderler 

MADDE 14. — MİT mensuplarına görevlerinin zorunlu kıldığı giderleri karşılamak üzere yönetmelikte be
lirlenecek miktar ve esaslara göre ödeme yapılır. 

Bu harcamalar hakkında 1050 sayılı Mühasebe-i Umumiye Kanununun 77 nci maddesi hükmü uygulanır. 

Hizmet tazminatı 

MADDE 15. — MİT fiilî 'kadrosuna dahil personele (Sağlık hizmetlerindekiler dahil), verilen brüt aylıkları 
(Ek göstergeler dahil) tutarının yüzde yirmisi, hizmet tazminatı olarak ödenir. 

Yurt dışına sürekli görevli gönderilenlere bu tazminat verilmez. 
Hizmet tazminatının ödenmesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aylıklara ilişkin hükümleri 

uygulanır. 
Bu tazminat valiliğe tabi değildir. 

Nakdî tazminat 

MADDE 16. — MİT mensuplarından : 
a) Görevleri sırasında veya görevleri sona ermiş olsa bile MİT mensubu olmaları nedeniyle maruz kala

cakları saldırı sonucu yaralanan, sakat kalan veya ölenler hakkında 3.11.1980 tarih ve 2330 sayılı Nakdî Taz
minat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır. 

b) Görevleri nedeniyle yaralanan veya hastalananlardan maluliyete uğrayanlara veya ölenlerin dul ve ye
timlerine veya muhtaç ana ve babalarına veya bakmak la yükümlü olduğu kardeşlerine tazminat verilir. Bu taz
minatın miktarı birinci derecedeki Devlet Memurunun maaşının brüt tutarının 10 katını geçemez. Bu tazminat 
vergiye tabi değildir. 

c) Bu tazminatların birinden yararlanan diğerinden yararlanamaz. 
b) Tazminatın verilmesine ait usul ve esaslar yönetmelikte gösterilir. 

Sağlık işleri 

MADDE 17. — MUT personeli ile herhangi bir şekil de sağlık yardımından yararlanamayan eşi, bakmakla 
yükümlü olduğu anası, babası ve aile yardım ödeneğine hak kazanan çocuklarının muayene ve tedavileri ka
mu kurum ve kuruluşlarına ait her türlü sağlık tesislerin de yaptırabilir. Muayene ve tedavi giderleri MİT bütçe
sinden karşılanır. Muayene ve tedavilerin ne şekilde ya pılacağına ait esaslar yönetmelikle düzenlenir. MİT men
suplarından hizmetleri nedeniyle yaralanan veya hastalananların yurt dışında tedavileri yaptırılabilir. 

Başka kuruma nakil 

MADDE 18. — MİT fiilî kadrosuna dahil personelden, Teşkilatın özelliği ve hizmetin gerekli kıldığı şart 
ve vasıflar göz önüne alınarak, Teşkilata intibak edeme dikleri üstlerince tescil edilenler MİT Müsteşarının teklifi 
ve Başbakanın uygun görmesiyle başka bir kurum ve ya kuruluşa naklen atanırlar. 

İKÎNGİ BÖLÜM 
Malî Hükümler 

Bütçe 

MADDE 19. — MİT'in giderlerini karşılamak amacıyla her yıl Başbakanlık bütçesi içerisinde özel bir ter
tibe yeteri kadar ödenek konulur. 

MİT Müsteşarlığı için konulan ödeneğin malî yıl içerisinde hizmete kâfî gelmemesi halinde ihtiyaç duyulan 
ödenek öncelikle karşılanır. 
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MİT'e tahsis edilen ödeneklerin ita amiri MİT Müsteşarıdır. 
MİT Müsteşarı bu yetkisini yazılı olarak devredebilir. 
MİT Müsteşarlığı için Başbakanlık bütçesine konulan ödenekler, Yasama Organının ilgili komisyonunda 

gizli bir oturumda görüşülerek karara bağlanır. 
MİT Müsteşarlığı bütçesinin hazırlanması ile harcama esas ve usulleri yönetmelikle belirlenir. 

Gizli hizmet giderleri 

MADDE 20. — MtT Müsteşarı gizli hizmet giderlerinin hizmetin gereklerine göre harcanmasından Baş
bakana karşı sorumludur. 

Bütçe uygulaması 

MADDE 2.1. — MÎT Müsteşarlığının harcamaları, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2490 sa
yılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanunu ve bunların ek ve değişikliklerine tabi değildir. 

Bu konularda takip edilecek usul ve esaslar yönetmelikle tespit edilir. 

Döviz tahsisi ve muafiyetler 

MADDE 22. — MİT Müsteşarlığınca yurt dışından sağlanacak her türlü silah, araç, gereç ve malzeme için 
acil ve zorunlu hallerde normal ithal kotası dışında öncelikle döviz tahsisi yapılır. Bu silan, araç, gereç ve 
malzemeler hibe yoluyla sağlansa dahi gümrük ve her türlü vergi, resim, harç ve ardiye ücretlerinden muaf
tır. 

Taşıt alımı 

MADDE 23. — MtT Müsteşarlığı 237 sayılı Taşıt Kanununun 4, 5 ve 6 ncı maddelerine tabi değildir. 
Aynı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca gerek yurt içinden ve gerekse yurt dışından alınacak araçla

rın cins ve miktarı ile nereden alınacağı Başbakanın ona yi ile tespit edilir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Silah taşıma 

MADDE 24. — MtT mensupları, memuriyetlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya şahsî 
silahlarını meskûn bölgeler dahil her yerde taşıyabilirler. 

Cezai takibat izni 

MADDE 25. — MtT mensuplarının görevlerini yerine getirirken, görevin niteliğinden doğan veya görevin 
ifası sırasında işledikleri iddia olunan suçlardan ötürü haklarında cezaî takibat yapılması Başbakanın iznine 
bağlıdır. 

Ceza hükümleri 

MADDE 26. — Millî istihbarat Müsteşarlığı Teş kilatının görev ve faaliyetlerine taalluk eden evrak veya 
malumatı istihsal eden kişi, fiil daha ağır bir cezayı gerektirmiyorsa iki seneden sekiz seneye kadar ağır hapis 
cezası ile cezalandırılır. 

Birinci fıkrada yazılı suçun icrası, resmî sıfat ve memuriyeti sona ermiş alsa dahi görevi gereği bu evrak 
veya malumatı elinde bulunduran veya malumata malik olan kimsenin taksiri neticesi mümkün kılınmış veya 
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sadece kolaylaştırılmış olursa malumatı elinde bulunduran hakkında bir seneden beş seneye kadar ağır hapis 
cezası hükmolunur. 

Bu evrak ve vesikaların münderecatı ile malumatı ifşa eden kimse, fiil daha ağır bir cezayı gerektirmiyor-
sa, beş seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis ile cezalandırılır. Eğer £il suçlunun taksiri neticesi vukubul-
muş ise, altı aydan iki seneye kadar hapis cezası verilir. 

İfşa suçunun yayın vasıtaları ile işlenmesi halinde verilecek ceza 1 /2 nispetinde artırılır. 

MADDE 27. — Bu Kanunda yazılı yetkilerin kullanılmasını ihmal veya suiistimal suretiyle önleyen kamu 
görevlileri hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 

Tanıklık 

MADDE 28. — Görevin gizliliği ve Devletin çıkarlarının zorunlu kıldığı hallerde MİT mensuplarının ta
nık olarak dinlenebilmesi, MİT Müsteşarının iznine bağlıdır. 

İstisna 

MADDE 29. — Millî İstihbarat Müsteşarlığı Teşkilatı merkez ve taşra kuruluşları ve personeli, merkezî 
idarenin taşra teşkilatını düzenleyen Kanunun kapsamı dışındadır. 

Yardımlaşma Sandığı 

MADDE 30. — Millî İstihbarat Müsteşarlığı Teşkilatı personelinin sosyal yardımlaşma ve dayanışmala
rını sağlamak maksadıyla tüzelkişiliğe sahip bir sandık kurulmuştur. Bu sandırın gelirleri her türlü vergiden 
muaftır. 

Fiilî hizmet zammı 

MADDE 31. — 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Eklenecek 
müddetler 

«İştirakçi veya tevdiatçılar Hizmetin geçtiği yerler (Ay) 

b) Polis, komiser yardımcısı, komiser, başkomiser, 
emniyet amiri, emniyet müdürleri ile bu ve daha 
yukarı maaş ve derecelerdeki emniyet mensup- Emniyet ve polis mesleğinde, Millî İs
ları, Millî İstihbarat Müsteşarlığı Teşkilatında tihbarat Müsteşarlığı Teşkilatında 3» 
çalışan her derece ve kademe personelin; 

Yönetmelikler 

MADDE 32. — Bu Kanunun muhtelif maddelerinde çıkartılması öngörülen yönetmelikler, Kanunun yayı
mı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde MİT Müsteşarlığınca hazırlanarak Başbakan tarafından onaylanmak 
suretiyle yürürlüğe konulur. Bu yönetmelikler Resmî Gazetede yayımlanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanu-ı yürürlüğe girdiği tarihte Millî İstihbarat Teşkilatının kuruluşu yeniden 
düzenlenir. Bu kuruluşa uygun şekilde yeniden kadrolar alınır. 
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Bu kadroların alınması ve atamaların yapılması tarihine kadar geçecek süre zarfında eski kadrolar yürür
lükte kalır ve bu kadrolara istinaden ödemelere devam edilir. 

Kanunun yürürlüğe girdiği' tarihte Millî İstihbarat Hizmetleri Sınıfı personelinin memuriyet statülerinin 
gerçekleşmesi için alınmış bulunan her türlü onay bir defaya mahsus olmak üzere bu durumdaki personel için 
geçerli sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Halen faaliyette bulunan MİT Mensupları Sosyal Yardımlaşma Derneğinin her 
türlü mallan ile üyelerinin sahip olduğu haklar, Dernek Genel Kurulunca alınacak fesih kararından sonra 
MİT Yardımlaşma Sandığına devredilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar 644 sayılı 
Kanun uyarınca çıkarılmış olan talimatların bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur. 

Yürürlükten kaldırma 

MADDE 33. — 644 sayılı Millî İstihbarat Teşkilat Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 34. — Bu Kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 35. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

8.6.1983 

Başbakan 
B, Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı V. 
A. B. Kafaoğlu 

Dışişleri Bakanı 
/.: Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cant ürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. î. Öztrak 

Adalet Bakanı 
K. Akdoğan 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Kıhçturgay 

Çalışma Bakanı 
Prof, Dr. T. Esener 

İmaır ve İskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Devlet Bakanı 
M. Özgünes 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. C, T. Sadıklar 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M, Turgut 

Köy İş. ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S, Side 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr, M. N. Özdaş 

İçişleri Bakanı 
S, Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr, M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 
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MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî tstihbarat Teşkilâtı Kanunu Tasarısı 

BtRÎNCt KISIM 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; Devlet İstihbaratının istihsali ve kullanılması ile Millî İstihbarat Teş
kilâtının 'kuruluşuna ve faaliyetine ait esas ve usulleri düzenlemektir. 

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

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ IBÖLÜM 
Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluk 

Kuruluş 

MADDE 4. — Başbakana bağlı Millî İstihbarat Teşkilâtı kurulmuştur. Teşkilâtın kısa adı MİT'dir. 
Millî İstihbarat Teşkilâtı; MİT Müsteşarı, MİT Müsteşar Yardımcıları, Başkanlıklar, Daireler ve Şu

beler ile diğer Teşkilat Birimlerinden oluşur. 
MİT, Müsteşarı tarafından idare edilir. 
Millî İstihbarat Teşkilatının merkez ve taşra teşkilâtı ihtiyaca göre yönetmelikle düzenlenir. 

Görevler 

MADDE 5. — A) Millî İstihbarat Teşkilâtının görevleri : 
1. Tür'kiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milleti ile bütünlüğüne, bağımsızlığına, güvenliğine, anayasal dü

zenine ve millî gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı içten ve dıştan yöneltilen mevcut ve muh
temel faaliyetler hakkında millî güvenlik istihbaratını Devlet çapında oluşturmak ve bu istihbaratı Cumhur
başkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile gereikli kuruluşlara 
ulaştırmak, 

2. Devletin millî güvenlik politikasıyla ilgili planların hazırlanması ve yürütülmesinde; Cumhurbaşkanı, 
Baş'ba'kan, Genelkurmay Başkanı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile ilgili 'bakanlıkların istihbarat 
istek ve ihtiyaçlarını karşılamaîk, 

3. ,'Kamu kurum ve kuruluşlarının istihbarat faaliyetlerinin yönlendirilmesi için Millî Güvenlik Kurulu 
ve Başbakana tekliflerde 'bulunmak, 

4. Kamu kurum ve kuruluşlarının istihbarat ve istihbarata karşı koyma faaliyetlerine te'knik konular
da müşavirlik yapmak ve koordinasyonun sağlanması rida yardımcı olmak, 

5. Genelkurmay Başkanlığınca Silâhlı Kuvvetler için lüzum görülecek haber ve istihbaratı, yapılacak 
protokole ıgöre Genelkurmay 'Başkanlığına ulaştırmak, 

6. Millî Güvenlik Kurulunda belirlenecek diğer görevleri yapmak^ 
7. İstihbarata karşı koymaktır. 
Millî İstihbarat Teşkilâtina bu görevler dışında görev ;verilemez. Millî İstihbarat Teşkilâtı birimlerinin 

görev, yetki ve sorumlulukları 'Başbakanlıkça onaylanacak bir yönetmelikte belirtilir. 
B) Bakanlıklar ve diğer 'kamu kurum ve kuruluşlarının Devlet is'tihbaratına ilişkin göreVleri : 
1. Kendi konularında ••: 
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a) Görevlerinin gerektirdiği istihbaratı oluşturmak, 
b) 'MİT tarafından istenecek haber ve istihbaratı elde etmek, 
e) 'İstihbarata karşı koymaktır. 
2. Elde ettikleri millî güvenliğe ilişkin ha'ber ve istihbaratı anında MİT'e ulaştırmaktır. s 
MİT mensuplarına hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve ku

ruluşları gereken her türlü yardım ve kolaylığı göstermekle yükümlüdürler. 

Yetkiler 

MADDE 6. — A) MİT : 
1. Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve 'istihbarat 'hizmetlerinden sorumlu kişileri ile istihba

ratın tevcihi, istihsali ve istihbarata karşı koyma konularında doğrudan ilişki kurmaya, uygun koordinas
yon yöntemlerıini uygulamaya, 

2. Kamu kurum ve kuruluşları ile irtibat kurarak bunların arşivlerinden ve elektronik bilgi işlem mer
kezlerinden yararlanmaya, yetkilidir. 

B) 'Bu kanunda yazılı görevlerin yerine getirilmesi sırasında genel zabıtaya tanınmış olan hak ve yetki
lerin, MİT mensuplarından kimlere tanınacağı, yönetmelikte belirtilir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nc'i maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Olağanüstü Hal, 'Sıkıyönetim, Seferberlik veya Savaş Hali 

MADDE 8. — Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik veya savaş halinin ilanın'da, MİT'in Silahlı Kuv
vetler Komutanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla münasebetleri, Millî Güvenlik Kurulunun mü
talaası alındıktan sonra Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Bu hallerde gereklfi görülecek ilave personel, her türlü teknik araç ve gereçler, akaryakıt, silah, savaş 
gereci, donatım ve giyecek, bina ve tesisler gibi ihtiyaçlar Millî Savunma, İçişleri ve ilgili bakanlık ve ku
ruluşlarla MİT arasında önceden hazırlanacak planlarla belli edilir. 

Seferberlik veya savaş halinin ilanında silah altına alınan MİT mensupları, MİT emrine tertip edilir. 

İKİNCİ KISIM 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kadro ve Personel İşleri 

Kadro 

MADDE 9. — MİT'in fiilî kadrosu, her yıl MİT müsteşarlığınca tespit olunur ve Başbakan tarafından 
onaylanır. 

Personel işleri 

MADDE 10. — MİT personelinin kimlerden oluşacağı, ka'drolara ilişkin görevler, yetki ve sorumlu
luklar ile bu kadrolara atanacakların nitelıikleri, Teşkilata alınma usul ve -şartları, altama, ilerleme, yüksel
me, yer değiştirme ve Teşkilatla ilişiğin kesilmesi gibi özlük işleri ve bunlara bağlı işlemler yönetmelikle 
düzenlenir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesindeki sözleşmeli personel istihdamına ilişkin 
şartlar aranmaksızın bunların istihdam şekli, spzleşme esasları, alacakları ücretlerin tavan ve tabanı, diğer 
özlük haklan ve sosyal yardımlar ile sağlık işlerine ait esaslar yönetmelikle düzenlenir. 
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MtT'de sözleşmeli olarak çalıştırılan emekli personele ödenecek ücretler, kendilerine sosyal güvenlik 
kuruluşlarınca bağlanmış olan emekli aylığının ve benzeri ödemelerin kesilmelini gerektirmez. 

MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Atama işlemleri 

MADDE 1'2. — Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı, 'Millî Güvenlik Kurulunda görüşüldükten sonra 
Başbakanın inhası ve Cumhurbaşkanının onaması ile atanır. 

MİT Müsteşar Yardımcıları ve Başkanlar, MİT Müsteşarının teklifi üzerfine, Başbakanın inhası ve Cum
hurbaşkanının onaması ile atanır. 

Diğer personel MİT Müsteşarı tarafından atanır. 
Bu atamalar Resmî Gazete'de yayımlanmaz. 

İstifa 

MADDE 13. — MİT fililî kadrosuna atanan personelden, 'bu Teşkilâttaki 'göreve başladıkları tarihten 
itibaren beş yıl geçmeden isltifa edenler veya istifa etmiş sayılanlar, görevli (ilişkilerinin kesildiği tarihten İti
baren 'beş yıl geçmedikçe Devlet Memurluğuna alına mazılar. 

MADDE .14. — Tasarının 14 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Hizmet tazminatı 

MADDE 15. — MtT fiilî kadrosuna dahil personele (Sağlık hizmetlerindeki'ler 'dahil), verilen brüt aylık
ları (Ek göstergeler da'hil) tutarının yüzde ellisi, hizmet tazminatı olarak öldenir. 

Yurt dışında sürekli görevli gönderilenlere hu tazminat verilmez. 
Hizmet tazminatının ödenmesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aylıklara ilişkin hükümleri uy

gulanır. 
Bu tazminat vergiye tabi değildir. : 

MADDE 16. —Tasarının 16 ncı maddesi Komisyo numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi Komisyonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. 

Başka kuruma nakil 

MADDE 18. — MtT fiilî kadrosuna dahil personelden, Teşkilatın özelliği ve hizmetin gerekli kıldığı şart 
ve vasıflar göz önüne alınarak, Teşkilata intibak edemedikleri üstlerince tescil edilenler MİT Müsteşarının tek
lifi ve Başbakanın uygun görmesi üzerine genel hükümlere göre 'başka 'bir kurum veya kuruluşa naklen atanır
lar. 

İKÜNCİ BÖLÜM 

Malî Hükümler 

Bütçe 

MADDE- 19. — MİT'in giderlerini karşılamak ama içerisinde hizmete kâfi gelmemesi halinde ihtiyaç duyu-
tibe yeteri kadar ödenek konulur. cıyla her yıl Başbakanlık bütçesi içerisinde özel bir ter-

MİT Müsteşarlığı için konulan ödeneğin malî yıl 
lan ödenek Maliye Bakanlığınca öncelikle karşılanır. 
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MİT'e tahsis edilen ödeneklerin ita amiri MİT Müsteşarıdır. 
M'tT Müsteşar,! bu yetkisini yazılı olarak devredebilir. 
MİT Müseşarlığı için Başbakanlık bütçesine konulan ödenekler, Yasama Organının ilgili Komisyonunda giz

li bir oturumda görüşülerek karara bağlanır. 
MİT Müsteşarlığı 'bütçesinin hazırlanması ile harcama esas ve usulleri yönetmelikle belirlenir 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe uygulaması 

MADDE 21. — MİT Müsteşarlığının harcamaları,^1050 sayılı Muhase'be-i Umumiye Kanunu ile 2886 sa
yılı Devlet 1'hâle Kanunu ve bunların ek ve değişikliklerine tabi değildir. 

Bu konularda takip edilecek usul ve esaslar yönetmelikle tespit edilir. 

Döviz tahsisi ve muafiyetler N 

MADDE 22. — MİT Müsteşarlığınca yurt dışından sağlanacak 'her türlü silah, araç, gereç ve malzeme için 
acil ve zorunlu hallerde normal ithal kotası dışında öncelikle döviz tahsisi yapılır. Bu silah, araç, gereç ve mal
zemeler her ne yolla sağlanırsa sağlansın gümrük ve her türlü vergi, resim, harç ve ardiye ücretinden muaftır. 

MADDE 23. — Tasarının 23 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

MADDE 24. — Tasarının 24 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Tasarının 25 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Tasarının 26 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27 — Tasarının 27 nci maddesi Komisyonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. 

MADDE 28. — Tasarının 28 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İstisna 
I 

MADDE 29. — Millî İstihbarat Teşkilatı merkez ve taşra kuruluşları ve personeli, merkezî idarenin taşra 
ve teşkilatını düzenleyen Kanunun kapsamı dışındadır. 

Millî İstihbarat Teşkilatında çalışan tabiplere bazı Sağlik Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne dair 
21.8.1982 tarihli ve 2514 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. 

Yardımlaşma sandığı 

MADDE 30. — Millî İstihbarat Teşkilatı personelinin sosyal yardımlaşma ve dayanışmalarını sağlamak 
maksadıyla tüzelkişiliğe sahip bir sandık kurulmuştur. iBu sandığın gelirleri her türlü vergiden muaftır. 
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Fiilî hizmet zammı 

MADDE 31. — 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Hizmetin Eklenecek Müddetler 
«İştirakçi veya Tevdiatçılar Geçtiği Yerler Ay 

b) Polis, komiser yardımcısı, 'komiser, baş'komiser, em
niyet amiri, emniyet müdürleri ile bu ve da'ha yu
karı maaş ve derecelerdeki emniyet mensupları, Emniyet ve polis mes-
Millî İstihbarat Teşkilatında çalışan her derece ve leklerin.de, Millî Istih-
kademe personelin; barat Teşkilatında 3» 
(Halen, Millî İstihbarat Teşkilatında görevli bulu
nanlara teşkilata intisap tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere ' 

Yönetmelikler 

MADDE 32. IBu Kanun muhtelif maddelerinde çıkarılması öngörülen yönetmelikler, Kanunun yayımı tari
hinden itibaren en geç altı ay içinde MİT Müsteşarlığın ca hazırlanarak Baş'bakan tarafında onaylanmak suretiy
le yürürlüğe konulur. Bu yönetmelikler Resmî Gazetede yayımlanmaz. 

GEÇİOı MADDE 1. — Tasarının geçici birinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının geçici ikinci mad desi Komisyonumuzca aynen ka'bül edilmiştir.. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Tasarının geçici üçüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlükten kaldırma 

MADDE 33. — Tasarının 33 üncü maddesi Komis yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Tasarının 34 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. 

MADDE 35. — Tasarının 35 inci maddesi Komisyonumuzca^ aynen kabul edilmiştir. 
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