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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Sürekli Kamu Görevlerinde Sözleşmeli Personel 
Çalıştırılması Hakkında (2/13, 2/14) (S. Sayısı : 33 
ve 34'e 1 nci Ek) ve, 

Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinde 
Görevlendirilecek Uzman Personele Yapılacak Öde
melere Dair (2/15) (S. Sayısı : 32'ye 1 nci Ek) kanun 
teklifleri kalbul edildi. 

7 Kasım 1980 Cuma günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere birleşime saat 16.15'te son verildi. 

Haydar SALTIK 
Orgeneral 
Mili Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

• O l 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma SaiaiUi : 15.00 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Milli Güvenlik Konseyinin 16 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — KANUN, TASARI VE TEKLİFLERİ 

i. — Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası 
İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hükü
mete Yetki Verilmesine Dair 5016 sayılı Kanunun 
Değişik 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. (1/32) 
(S. Sayısı : 52) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 1 nci sırasındaki 
Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve 
Kalkınma Bankasına katılmak için Hükümete Yetki 
Verilmesine Dair 5016 Sayılı Kanunun Değişik 2 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve bu konudaki İhtisas Komisyonu Raporu, 52 sıra 
sayısıyla basılıp dağıtıldı. 

(1) 52 Sıra sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

Tasarıyı görüşen İhtisas Komisyonu ve Bakanlık 
temsilcileri yerlerini aldılar. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşmelere geç
meden evvel İhtisas Komisyonunun ve Hükümet tem
silcilerinin bu konudaki izahatını rica ediyorum. 

DENİZ KURMAY KIDEMLİ ALBAY TANJU 
ERDEM (ihtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın Baş
kanım, Bakanlar Kurulunca hazırlanan kanun tasarısı, 
27.10.1980 tarihinde Konseyinize sunulan bir yazıyla 
geldi. Bu kanun tasarısında 5016 sayılı Kanunun 
daha evvel değişmiş 2 nci maddesinin yeni bir deği
şiklikle Hükümete, gerek milletlerarası Para Fonu
nun gerek Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankası
nın artmış bulunan kotalarının artan miktarlarının 
ödenmesi için, yetki verilmesi önerilmiş idi. 
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Komisyonumuz bu kanun tasarısı üzerinde Hü
kümet Temsilcisiyl» beraber gerekli çalışmaları yaptı 
ve bu çalışmanın sonucunda Hükümetçe önerilen 
Milletlerarası Para Fonunun 11 Aralık 1978 tarihin
de Guvernörler Kurulunun almış olduğu % 50 kota 
artırımını öngören kanun teklifinde Türkiye'nin, da
ha önceki kota payını aynen muhafaza eden, ve bu 
suretle 200 milyon SDR'lik payını 300 milyon SDR'-
ye çıkaran, 100 milyon SDR artıran teklifinin uygun 
olduğu kanaatini düşündü. 

Çünkü, Türkiye gerek Milletlerarası Para ve 
Kredi Kurumları olan bu iki kurumun içindeki et
kinliğini muhafaza etmesi ve gerekse bu kurumdan 
elde etmiş olduğu kredilerin bir ölçüde, bu kotanın 
artmasıyla artabileceği görüşündeki bu rutin işleme, 
daha evvel de 7 defa yapılmış olan bu işleme, bir 
kere daha katılmasının uygun olacağını düşündü. 

Aynı şekilde Sayın Başkanım, Dünya Bankası 
fonları da 80 milyar dolara çıkartılmaktaydı. Hükü
metimizin de bu fonlara yine Türkiye'nin Dünya 
Bankasında mevcut kotaları nispetinde, o kota nis
petini muhafaza edecek şekilde bu artıma iştirakini 
öngören teklifi de, yine aynı mülahaza ile Komisyo
numuzca kabul edildi. 

Bunun sonucunda, IMF için % 25'i SDR, % 75'i 
Türk parası olmak üzere, 100 milyon SDR'lik mik
tarın ödenmesi için yetki verilmesini, Dünya Ban
kası nezdinde katılma payının % 7,5'unun % 75'i 
olan miktarı 90 bin dolar civarında tutmaktadır; bu 
miktarın ödenmesini ve geri kalan miktarının da yine 
bankaya Türk parası olarak ödenmesini, banka ku
rallarına göre uygun bulduğumuzu arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Kanunun tümü üzerinde söz almak isteyen üye 

var mı efendim?.. Yoktur. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamam

lanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesini okutuyorum : 
Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası imar 

ve Kalkınma Bankasına Katılmak için Hükümete Yet
ki Verilmesine Dair 5016 Sayılı Kanunun Değişik 
2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı. 

MADDE 1. — 19.2.1947 tarihli ve 5016 sayılı 
Kanununun 7335, 798, 1265 ve 2146 sayılı Kanunlar
la değişik 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 
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«Madde 2. — Milletlerarası Para Fonu ve Millet
lerarası imar ve Kalkınma Bankasına yapılması ge
reken ödemeler gelecek yıllar bütçelerine konulacak 
ödeneklerden mahsup edilmek üzere, avans olarak 
yerine getirilebilir. Bu avansların toplamı Milletler
arası Para Fonu için 300 000 000 özel çekme hakkı 
karşılığını ve Milletlerarası imar ve Kalkınma Ban
kası için 1 Temmuz 1944 tarihinde gerekli ağırlık ve 
saflıktaki 315 800 000 ABD doları karşılığını geç
mez» 

BAŞKAN — 1 nci madde hakkında Komisyonun 
bir diyeceği var mı efendim? 

DENlZ KURMAY KIDEMLİ ALBAY TANJU 
ERDEM (ihtisas Komisyonu Başkanı) — Sayın Baş
kanım, Komisyonumuzun bir diyeceği yoktur. 

BAŞKAN — Hükümet Temsilcisi arkadaşımızın?.. 
ALÎ KOCATÜRK (ihtisas Komisyonu Üyesi -

Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, 
madde 2'deki «1944 tarihindeki gerekli» ibaresinin, 
«geçerli ağırlık ve saflıktaki» olarak düzeltilmesi ge
rekmektedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Yanlışlıkla mı yazılmış matbaada? 
ALÎ KOCATÜRK (İhtisas Komisyonu Üyesi -

Miliye Bakanlığı Temsilcisi) — Tapaj hatası vardır 
efendim, «gerekli» olarak yazılmıştır. 

BAŞKAN — O halde, «1 Temmuz 1944 tarihinde 
geçerli ağırlık ve saflıktaki 315 800 000 Amerika 
Birleşik Devletleri doları karşılığını geçmez» şeklinde 
düzeltilmiştir. 

Buyurun. 
ORGENERAL TAHSÎN ŞAHÎNKAYA — Efen

dim, tabii usul ittihaz etmiş olması veçhile, bu 300 
milyondan sonra herhangi bir birim yok. Yani, «300 
milyon» denmiş sadece. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Özel çekme 
hakkı. 

ORGENERAL TAHSÎN ŞAHÎNKAYA — Yani 
300 milyon dolar mı, frank mı? 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Özel çekme hakkı 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHtNKAYA — Yani 
paranın birimi olarak söylemeye lüzum yok. 

ORGENERAL — HAYDAR SALTIK (Milli 
Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri) — Özel çekme 
hakkı, yani 5 - veya 10, farkın ortalamasından çıkan 
bir değer. 
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BAŞKAN — Efendim 1 nci madde üzerinde söz 
almak isteyen üye var mı?.. Yok. 

1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

rürlüğe girer 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen üye var mı?.. Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak 

isteyen üye?.. Yok. 
3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teşekkür ederim. 

2. — Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu 
Teklifi ve Milli Savunma Komisyonu Raporu. (2/18) 
(S. Sayısı: 53) (1) 

BAŞKAN — Efendim, gündemimizin 2 nci sı
rasındaki Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu 
Teklifi ve bu konudaki Milli Savunma Komisyonu 
raporu, 53 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 

Teklifi görüşen Komisyon ve Bakanlık temsilcileri 
yerlerini aldılar. 

Kanunun tümü üzerinde görüşme açıyorum. 
Söz almak isteyen üye var mı?.. Yok. 
Komisyon Sözcüsünün tümü üzerinde söyleye

ceği var mı efendim? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Başkanım, emir buyurursanız tümü üzerine kısa bir 
maruzatta bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 

Sayın Başkanım, yüksek malumlarınız bulunduğu 
üzere Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu 1957 
yılında çıkarılarak yürürlüğe konmuş bulunmaktadır. 
23 seneden beri yürürlükte bulunan bu kanunun bu
günkü ihtiyaçlara cevap veremeyecek ölçüde eskimiş ol-

(1) 53 Sıra sayılı basmayanı tutanağa eklidir. 

duğu, özellikle Silahlı Kuvvetlerin hekim ihtiyacını kar
şılamaktan uzak demeyeceğim ama, kuruluşu ve görev
leri itibariyle Silahlı Kuvvetler hekim ihtiyacını karşı
lamadığı ve karşılayamadığı bir gerçektir. 

Ayrıca, Silahlı Kuvvetlerdeki mevcut hekimlerin 
çeşitli nedenlerle Ordudan ayrılmaları sebebiyle, Si
lahlı Kuvvetlerin doktor ihtiyacı büyük boyutlara 
gelmiş bulunmaktadır. Bunun dışında, yüksek ma
lumları olduğu üzere, özellikle Türkiye'de pek çok 
tıp fakültesi bulunmakta, Ordu da bu tıp fakülte
lerinde beşer, onar sayıda hekim yetiştirmektedir. Bu 
kişilerin çeşitli fakültelerde yetişmiş olmaları, gerek 
Silahlı Kuvvetlerin disiplini, hekim anlayışı ve as
keri hekimde var olması lazım gelen vasıfları topla-
yamamaktadır. 

Özellikle bu nedene dayalı olarak, ayrıca, Gülha
ne Askeri Tıp Akademisinin savaşta veya olağan
üstü hallerde, eski yasasına göre, hangi görev ve 
hizmetleri yapacağı ve burada bulunan öğretim üye
lerine görev verilmesi nedeniyle Ordunun bu konu
da sıkıntıda bulunduğu da bir gerçektir. 

Bu varsayımlardan hareket edilerek 22 maddelik 
eski Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununu yü
rürlükten kaldıran, ancak bugünkü ihtiyaçlara ce
vap verebilecek ölçüde bulunan bir kanun tasarısı 
hazırlayarak huzurunuza getirmiş bulunuyoruz. 

Kanunun 1 nci maddesi; Gülhane Askeri Tıp Aka
demisi eskiden Milli Savunma Bakanlığına bağlı ol
masına rağmen; 1324 Sayılı Kanuna paralel olarak 
eğitim, öğretim görevi Genelkurmay Başkanlığına 
ait olduğu için; akademinin eğitim öğretim yap
ması dikkate alınarak Gülhane Askeri Tıp Akademi
sini bundan böyle Genelkurmay Başkanlığına bağla
mak; burada yetişecek hekimleri özellikle Atatürk 
şuuru içerisinde, milli varlığımıza uygun, disiplin an
layışı ve milli şuur içerisinde yetişmelerini ve özel
likle askeri hekimlerin tek elden yetiştirilmelerinin, 
hekimliğinin yanında askerlik hekimliğinin ağır bas
maları amaçlanmış bulunmaktadır. 

Yasanın 2 nci maddesiyle Gülhane Askeri Tıp 
Akademisi ve Eğitim Hastanesinin görevleri; 3 ncü 
maddesiyle komutanın ve yönetim heyetinin kimler
den oluşacağı... 

BAŞKAN — Maddelere geçildiğinde zaten bu 
konular ayrıca görüşülecektir.; 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet Sayın Başkanım, müteakip maddelerde de pro
fesörler kurulu, yönetim kurulu, öğretim üyeleri, do-
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çent ve profesörlerin oluş şartları ve Gülhane Askeri 
Tıp Akademisine olağanüstü hallerde ve savaşta 
verilecek görevlerin neler olabileceği; buraya alınacak 
öğrencilerin yetenekleri, nitelikleri ve okuldan çıka
rılma koşullarını ihtiva eden 22 maddelik bir kanun 
hazırlanmış bulunmaktadır. 

Bunun dışında her madde biraz sonra tetkiklerinize 
arz olunacak, ihtiyaç duyulduğu takdirde ben ve tek
nik arkadaşlarım bu konuda bilgi arz edeceğiz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde başka söz almak isteyen üye yok

tur. 
Tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Birinci maddeyi okutuyorum : 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu Teklifi 
Gülhane Askeri Tıp Akademisinin Tanımı : 
MADDE 1. — Gülhane Askeri Tıp Akademisi; 

Genelkurmay Başkanlığı kuruluşunda, bilimsel özerk
liğe sahip, Atatürk ilkelerine bağlı, milli şuur ve 
disiplini görev bilen, mesleki öğretim, lisans ve lisans
üstü ile doktora eğitim ve öğretimi ve bilimsel araş
tırma yapan akademik bir kurum ve Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin sağlık işlerinde en yüksek danışma or
ganıdır. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz almak 
isteyen üye var mı efendim?.. Yok. 

Komisyonun bir diyeceği var mı efendim?... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Hayır efendim. 

BAŞKAN — Bakanlık Temsilcisinin?.. 
TABÎP TÜMGENERAL ŞAHAP FİŞEK (Milli 

Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, 
aynen katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — O halde, birinci madde üzerinde 
söz alan üye olmadığına göre, birinci maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum : 
Gülhane Askeri Tıp Akademisinin Bölümleri ve 

Vazifeleri : 
ıMADDE 2. — Gülhane Askeri Tıp Akademisi, 

Akademi ve Askeri Tıp Fakültesi ile Eğitim Hasta
neleri olmak üzere iki bölümden oluşur. 

A) Akademi ve Askeri Tıp Fakültesinin vazife
leri şunlardır : 
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1. Muvazzaf askeri tabip yetiştirmek, 
2. Muvazzaf askeri tabip, diş. tabibi ve eczacı

ların staj süresi devamınca askeri ve uygulamalı eği
tim ve öğretimini yaparak tekamüllerini sağlamak, 

3. Yedek askeri tabip, diş tabibi ve eczacıların 
askeri tababet yönünden gerekli eğitim ve öğretimini 
sağlamak, 

4. Sağlık astsubay ve Türk Silahlı Kuvvetleri 
sağlık meslek liseleri öğrencilerinin eğitim ve öğretim
lerini sağlamak, 

5. Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaç duyduğu tabip, ec
zacı, diş tabibi ve veteriner hekimlerin uzmanlık ve 
doktora eğitimi ve öğretimini yapmak. Ayrıca Taba
bet Uzmanlık Tüzüğünde öngörülen diğer branşlarda 
uzman yetiştirmek, 

6. Silahlı Kuvvetler sağlık personelinin mesleki 
bilgilerini artırmak, barış ve savaşta askeri sağlık 
vazifeleri bakımından tekamüllerini sağlamak ama
cıyla gerekli eğitim ve öğretimi yaptırmak, 

7. Askeri ve genel tababet alanlarında araştır
malar yapmak, yayımda bulunmak, memleketin epi-
demiyolojik durumunu incelemek, Türk Silahlı Kuv
vetlerinde ortaya çıkacak salgınlarla mücadele etmek 
ve korunma için gerekli önlemleri aldırtmak, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin sağlığını ilgilendiren her türlü 
sorunlarda danışmanlık ve hakem vazifelerini gör
mek, 

B) Eğitim hastanelerinin vazifeleri şunlardır : 
1. Eğitim ile ilgili klinik ve laboratuvar çalışma

ları yapmak, askeri tıp öğrencilerinin uygulamalı eği
timi ile stajyer, asistan, başasistan ve diğer sağlık 
personelinin eğitimini ve her yönden tekamüllerini 
sağlamak, 

2. Silahlı Kuvvetler mensupları ile Türk Silahlı 
Kuvvetleri tç Hizmet Kanununda ve diğer kanunlar
da askeri kurumlarda tedavileri öngörülen kişilerin 
her türlü muayene ve tedavilerini yapmak, 

3. (I) numaralı bentteki maksatlar için yönetme
likte saptanacak oran ve esaslar çerçevesinde sivil 
kişilerin muayene ve tedavilerini ayakta veya yatıra
rak yapmak. 

iC) Gülhane Askeri Tıp Akademisine seferde ve 
olağanüstü durumlarda Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
ihtiyaçlarına göre görev verilir. Bu amaçla Gülhane 
Askeri Tıp Akademisinin görevleri, teşkilatı ve per
sonelinin Silahlı Kuvvetlerde kullanılma yerleri ile 
planları Genelkurmay Başkanlığınca düzenlenir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz ahoak 
isteyen var mı?.. Yok. 
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Bu madde üzerinde Komisyonun ve Hükümet 
Temsilcisi arkadaşımızın bir diyeceği var mı efen
dim?.,, i 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Hayır Sayın Başkanım. 

TABİP TÜMGENERAL ŞAHAP FlŞEK (Milli 
Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, 
aynen katılıyoruz, bir diyeceğimiz yoktur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Gülhane Askeri Tıp Akademisinin Organları : 
MADDE 3. — Gülhane Askeri Tıp Akademisinin 

öğretim ve yönetim işleri : 
a) Komutan, 
b) Profesörler Kurulu, 
c) Yönetim Kurulu. 

tarafından yürütülür. 
BAŞKAN — 3 ncü madde hakkında söz almak 

isteyen var mı?.. Yok. 
3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 ncü maddeyi okuyunuz efendim. 
Komutan :. 
MADDE 4. — Gülhane Askeri Tıp Akademisi 

Komutanı, Akademi ve Askeri Tıp Fakültesi profe
sörleri arasından, bu Kanun uyarınca yapılacak yö
netmelikte gösterilecek koşullara göre Genelkurmay 
Başkanlığının önerisi üzerine yüksek onayla atanır. 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı, Gül
hane Askeri Tıp Akademisinin amiri ve Askeri Tıp 
Fakültesinin dekanı olup Profesörler ve Yönetim ku
rullarının başkanıdır. Akademi ve Askeri Tıp Fa
kültesi ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Eğitim 
Hastanesinin her türlü işlerini yürütmekten sorumlu
dur. Aynı zamanda Üniversitelerarası Kurul ile üni
versitelerle ilgili kurulların da üyesidir. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen üye var mı?.. Yok. 

Komisyonun ve Hükümet Temsilcisinin diyecek
leri var mı efendim?.. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Hayır Sayın Başkanım. 

TABİP TÜMGENERAL ŞAHAP FİŞEK (Milli 
Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Hayır Sayın Baş
kanım. 

7 , 11 . 198^ O : 1 

BAŞKAN — O halde 4 ncü maddeyi oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir., 

5 nci maddeyi okuyunuz. 
Profesörler Kurulu : 
MADDE 5. — Profesörler Kurulu, Akademi ve 

Askeri Tıp Fakültesinin profesörleri ve kürsü direk
törlüğünü yürüten doçentler ile profesör sayısının üç
te birine kadar doçentten oluşur, 

Profesörler Kurulu, Akademi ve Askeri Tıp Fa
kültesinde, her türlü eğitim ve öğretim işleri hakkın
da kararlar verir, Kürsü ve enstitülerin kurulması, 
kaldırılması veya birleştirilmesi ile diğer akademik 
çalışmalarla ilgili hususlar hakkında ise önerilerde 
bulunur. Akademi ve Askeri Tıp Fakültesi öğretim 
üyelerini, başasistan ve asistan adaylarını seçer. Ya
bancı memleketlere gönderilecek Silahlı Kuvvetler 
sağlık personelinin sınavlarını yapar ve adayları bil
dirir. 

BAŞKAN — Bu 5 nci maddenin 1 nci fıkrasında 
geçen «üçte birine kadar doçentten oluşur;» dan 
kasıt, azamisi üçte bir, daha az da olabilir anlamın
dadır değil mi? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet Sayın Başkanım. Miktarını yönetmelikle tespit 
edeceğiz ayrıca. 

ıBAŞKAN — Elastikiyet sağlıyor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet, tavanı bu Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Evet. 
5 nci madde üzerinde söz almak isteyen üye var 

mı efendim?,. Yok. 
Komisyonun ve Hükümet Temsilcisi arkadaşın bir 

diyeceği var mı efendim?.. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Hayır Sayın Başkanım, 

TABİP TÜMGENERAL ŞAHAP FİŞEK (Milli 
Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Bir diyeceğimiz 
yoktur Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir., 

)6 nci maddeyi okuyunuz, 
Yönetim Kurulu : 
MADDE 6. — Yönetim Kurulu, Profesörler Ku

rulunca seçilecek biri doçent olmak üzere dört öğre-
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tim üyesinden oluşur. Yönetim Kurulu, Gülhane 
Askeri Tıp Akademisinin yönetimi ile ilgili husus
larda komutanın yardımcısıdır, Profesörler Kurulu 
kararlarının ve önerilerinin, Akademi ve Askeri Tıp 
Fakültesi ile Eğitim Hastanelerine ait yönetmelik hü
kümlerinin yerine getirilmesini sağlayacak karar ve 
önlemleri alır. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen üye var mı efendim?.. Yok., 

Komisyonun -ve Hükümet Temsilcisinin bir diye
ceği var mı?. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Hayır Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Yok. 
,6, ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okuyunuz efendim. 
Öğretim Üyeleri : 
MADDE 7. — Gülhane Askeri Tıp Akademisi

nin öğretim üyeleri, Gülhane Askeri Tıp Akademisi 
Profesör ve Doçentleridir. Gerektiğinde kadrolu, 
sözleşmeli veya ek görevle üniversite, akademi ve 
yüksekokulların öğretim üye ve yardımcıları da öğ
retim üyesi olarak alınabilir. Ayrıca öğretim gö
revlisi, araştırma görevlisi, okutman, çevirici, uzman 
ve yabancı uyruklu öğretim görevlileri de görevlen
dirilebilir. 

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

Komisyon ve Hükümet Temsilcisi arkadaşların 
bir diyeceği var mı efendim?.. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Hayır Sayın Başkanım, 

TABtP TÜMGENERAL ŞAHAP FİŞEK (Milli 
Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Hayır Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Yok, 

7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okuyunuz efendim. 
Doçentlerin Seçimi : 
MADDE 8. — Gülhane Askeri Tıp Akademisi 

doçentleri, ÜnÜversitelıer Kaıruunıuına göre ündıveraite 
doçenti unvanını, kazanmış olanlar arasından seçilir. 
Üniversite doçentlik sınav jürilerine Gülhane Askeri 
Tıp Akademisi profesörleri de usulüne göre katılırlar. 
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BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen üye var mı efendim?.. Yok. 

Komisyonun ve Hükümet Temsilcisinin bir diye
ceği var mı?.. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Hayır Sayın Başkanım. 

TABİP TÜMGENERAL ŞAHAP FİŞEK (Milli 
Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Aynen katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Yok, 
8 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okuyunuz. 
Profesörlerin Seçimi : 
MADDE 9. — Gülhane Askeri Tıp Akademisi 

profesör adayları, Üniversiteler Kanununa göre üni
versite doçenti unvanını kazanmış ve beş yıllık süre
nin en az bir yum Gülhane Askeri Tıp Akademisinde 
doçent olarak geçirmiş, bu şart mevcut olmadığı 
takdirde en az yedi yıl çalışmış olanlar arasında, 
Üniversiteler Kanununun ilgili maddelerindeki nite
liklere sahip bulunanlardan Gülhane Askeri Tıp Aka
demisi Yönetmeliği uyarınca seçilirler. Bu yöntemle 
seçilecek profesör adayları Üniversite Senatosuna 
bildirilir. Senatonun bu hususta karar vermek üzere 
yapacağı toplantıya Gülhane Askeri Tıp Akademisi 
Komutanı ve Profesörler Kurulunca seçilecek iki pro
fesör de katılır. Senato tarafından verilecek karar 
üzerine gerekli işlemler yapılır. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz almak is
teyen üye var mı efendim?.. 

Buyurun efendim, Kara Kuvvetleri Komutanı Or
general Nurettin Ersin. 

ORGENERAL NURETİN ERSİN — Profesör
lerin seçimi konusunda, maddede, «Üniversite Sena
tosuna bildirilir. Senatonun bu hususta karar vermek 
üzere yapacağı toplantıya Gülhane Askeri Tıp Aka
demisi Komutanı ve Profesörler Kurulunca seçilecek 
İki profesör de katılır. Senato tarafından verilecek ka
rar üzerine gerekli işlemler..» deniliyor. 

Gerekli işlemlerin içerisinde Senatonun kararı Ge
nelkurmay Başkanlığının tasdikinden geçecek mi, yok
sa o tarzda kalacak mı? 

HAVA TABİP TUĞGENERAL NECATİ KO
LAN (Milli Savunma Komisyonu Üyesi) — Sayın 
Başkanım, müsaade buyurursanız arz edeyim. 

ıBAŞKAN — Buyurun. 
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HAVA TABİP TUĞGENERAL NECATİ KO
LAN (Milli Savunma Komisyonu Üyesi) — Efendim, 
şimdiki uygulama aynıyla devam ediyor. Şimdiki uy
gulama şöyledir efendim : Gülhane Profesörler Ku
rulunun kendi yönetmeliğiyle vermiş olduğu karar 
müspet olmak şartıyla talbii - Senatoya in'tikal etti
riliyor. Kumandan başkanlığında o branşla ilgili iki 
profesör Senatoya gidiyor ve Üniversite Senatosunda, 
- ki eski kanunda Ankara Üniversitesi Senatosu ola
rak 230 sayılı Kanunla belirlenmiştir - Ankara Üni
versitesi Senatosunda rektörün başkanlığındaki otu
rumda görüşülüyor. Onlar evvela bir komisyon teş
kil ' ediyorlar. Bu Komisyon konuyu, daha genel ku
rula gelmeden tetkik etmiş oluyor ve raporunu Sena
to Genel Kuruluna arz ediyor ve orada tartışma açı
lıyor, sonra gizli oylama yapılıyor ve sonuç bildirili
yor. Eğer sonuç müspet ise, o kişi gösterilen kürsü
nün profesörlüğüne atanmak üzere Senato kararını 
alıyor ve biz bu kararı (eski kanunda Milli Savunma 
Bakanlığına idi) şimdi değişirse, Genelkurmay Baş
kanlığımıza arz edeceğiz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ben onu 
arz ediyordum; oradan geçecek. 

'BAŞKAN — Arz ediyor; fakat Genelkurmay Baş
kanlığının tasdikinden geçerek yürürlüğe girmiyor, bil
diriyor. 

HAVA TABİP TUĞGENERAL NECATİ KO
LAN (Milli Savunma Komisyonu Üyesi) — Yalnız 
oradan sonra üçlü kararname ile yüksek... 

BAŞKAN — Üçlü kararname ile. 
HAVA TABİP TUĞGENERAL NECATİ KO

LAN (Milli Savunma Komisyonu Üyesi) — Tabii. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yönetme

likte mi açıklanacak bu hususlar? 

HAVA TABİP TUĞGENERAL NECATİ KO
LAN (Milli Savunma Komisyonu Üyesi) — Evet. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Biraz sonra doçentliğe 
atanma ve profesörlüğe atanma madeleri gelecek. Se
natonun kararı, profesör unvanına hak kazandığı ve
ya kazanmadığı merkezinde olacak. Hak kazananla
rın atanması için, cari kanuna göre, burada yeniden 
düzenlenen usuller var. 

> BAŞKAN — Efendim, 9 ncu madde üzerinde baş
ka söz almak isteyen üye olmadığına göre 9 ncu 
madeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okuyunuz efendim. 
Profesör ve Doçentlerin Atanması: 

MADDE 10. — Gülhane Askeri Tıp Akademisi do
çentlerinin atanmaları Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanunu uyarınca Genelkurmay Başkanının onayı 
ile profesörlerin atanmaları ise Genelkurmay Başkan
lığının önerisi üzerine yüksek onayla yapılır. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen üye var mı efendim?.. Yok. 

Bu 10 ncu madde üzerinde Komisyonun ve Hü
kümet Temsilcisi arkadaşların bir diyeceği var mı 
efendim? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Hayır Sayın Başkanım. 

Yalnız, biraz önce Sayın Kara Kuvvetleri Komu
tanı ve Konsey Üyes'i Orgeneralin sordukları soru
yu bu şekilde cevaplamış oluyor altındaki madde. 

Arz ederim. 
TABİP TÜMGENERAL ŞAHAP FİŞEK (Milli 

Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Bir diyeceğimiz 
yoktur Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — 10 ncu maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.) 

11 nci maddeyi okuyunuz efendim. 
Öğretim Üye Yardımcıları : 
MADDE 11. — Gülhane Askeri Tıp Akademisi 

öğretim üye yardımcıları başasistan ve uzmanlardır. 
Bunların seçimleri ve vazifeleri ile ilgili hususlar yö
netmelikte düzenlenir. 

BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen üye var mı?.. Yok. 

11 nci madde üzerinde Komisyonun ve Hükümet 
Temsilcisinin bir diyeecği var mı?.. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Yoktur efendim. 

TABİP TÜMGENERAL ŞAHAP FİŞEK (Milli 
Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Aynen katılıyoruz. 

BAŞKAN — 11 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

12 nci maddeyi okuyunuz efendim. 
Öğretim Üyelerinin Vazifelerinden Alınmaları : 

MADDE 12. — Gülhane Askeri Tıp Akademisi öğ
retim üyeleri, bu Kanun uyarınca yapılacak yönetme-

j likte gösterilen nedenlere göre ve Gül'hane Askeri Tıp 
I Akademisi Profesörler Kurulunun kararı üzerine Aka-

224 — 



M. G. Konseyi B : 16 7 . 11 . 1980 O : 1 

demi ve Askeri Tıp Fakültesindeki öğretim vazifele
rinden alınabilir, öğretim üyelerinin Profesörler Ku
rulu kararı ile ve diğer nedenlerle akademik unvan
larından yoksun kılınma durumları da yönetmelikte 
belirlenir. , 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz almak is
teyen üye var mı efendim?.. Yok. 

12 nci madde üzerinde Komisyon ve Hükümet 
Temsilcisi arkadaşımızın bir diyeceği var mı?.. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Hayır Sayın Başkanım. 

TABİP TÜMGENERAL ŞAHAP FİŞEK (Milli 
Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Hayır Sayın Başka
nım. 

iBAŞKAN — 12 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

13 ncü maddeyi okuyunuz efendim : 
Akademik Unvanların Korunması : 
MADDE 13. — Gülhane Askeri Tıp Akademisi 

öğretim üyeliğinden ayrılmış olanlar, Gülhane Askeri 
Tıp Akademisinin özel akademik unvanlarını korur
lar, 

BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yok. 

13 ncü madde üzerinde Komisyon ve Hükümet 
Temsilcisi arkadaşımızın bir diyeceği var mı?.. Yok. 

13 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14 ncü madeyi okuyunuz efendim. 
Tazminat : 
MADDE 14. — Gülhane Askeri Tıp Akademisi 

öğretim üyeleri ile uzman ve başasistan durumunda 
olanlara ve Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki ihti
sasları süresince asistanlara Üniversite Personel Ka
nunu hükümlerine göre tazminat verilir. 

BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen üye var mı efendim?.. Yok. 

14 ncü madde hakkında Komisyon ve Hükümet 
Temsilcisi arkadaşımızın bir diyeceği var mı?.. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Hayır efendim. 

TABİP TÜMGENERAL ŞAHAP FtŞEK (Milli 
Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Hayır Sayın Başka
nım. 

İBAŞKAN — 14 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15 nci maddeyi okuyunuz efendim. 
Askeri Tıp Fakültesine Giriş : 
MADDE 15. — Gülhane Askeri Tıp Fakültesine 

askeri liseler ile sivil liselerden genel esaslar uyarınca 
öğrenci alınır. Alınacak öğrenciler hakkında yönet
melikte belirlenecek ilkeler uygulanır. 

'BAŞKAN — 15 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen üye var mı efendim?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümet Temsilcisi arkadaşımızın 
bir diyeceği var mı efendim?.. 

HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Hayır Sayın Başkanım. 

TABİP TÜMGENERAL ŞAHAP FİŞEK (Milli 
Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Hayır Sayın Başka
nım. 

İBAŞKAN — 15 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16 nci maddeyi okuyunuz efendim. 
Gülhane Askeri Tıp Akademisine Diğer Fakülte-

. lerden Geçiş : 
(MADDE 16. — Aynı bilim dalında öğretim ya

pan diğer fakültelerdeki askeri tıp öğrencilerinin Gül
hane Askeri Tıp Fakültesine yatay ve dikey geçişleri
nin ne yolda yapılacağı Akademi Profesörler Kuru
lunun görüşleri alınarak Genelkurmay Başkanlığınca 
düzenlenir. 

İBAŞKAN — 1'6 nci madde üzerinde söz almak is
teyen üye var mı efendim?... 

Buyurun efendim; Kara Kuvvetleri Komutanı Or
general Nurettin Ersin. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Komis
yon Sözcüsünün, ibu alınma hususunda 'bir açıklaıma-
da 'bulunmasını istiyorum. 

(BAŞKAN — Buyurun efendim, Komisyon Söz
cüsü. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, yüksek malûmları 'bulunduğu: üzere, 
Üniversiteler Yasasında, aynı ibil'iımı dalında eğitim ve 
öğretim yapaın falkültelerde, yatay ve dikey olmıak 
'7ere öğrenci kayıt ve kalbulü yapılmaktadır. Ancak 

!:ir fakülteden diğer bir fakülteye geçebilmek içlin, o 
fakültenin profesörler kurulunun karar vermek meo-
ıburiyeti vardır. Biz de aynı ilkeyi benimseyerek, Tür-
kiyp'de bulunan diğer tıp fakültelerinden Gülhane As
keri Tıp Fakültesine askeri öğrenci olmak koşulu ile 
\ eçmek isteyen kişilerin, profesörler kurulu karar ver
diği ve Genelkurmay Başkanlığı da uygun mütalaa 
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etf.gi takdirde, askeri hekim ihtiyacını da karşılama j 
r edenine dayalı olarak, Gülhane Askeri Tıp Fakülte
sine 'benimseyeceğimizi bu madde ile ifade etmiş olu
yoruz, 

Arz ederim, 
BAŞKAN — Hangi profesörler kurulu verecek bu 

kararı?... 
(HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK ıflMill'i Savunma Komisyonu 'Başkanı) — 
Gülhane Askeri Tıip Fakültesi Profesörler Kurulu, 
Çünkü, diğer öğretim kurumlarındaki faküHtelerdeki 
yöntem de bu tarzdadır. Örneğin, İstanbul Hukuk 
Fakültesinden 'bir öğrenci ara sınıflarına Ankara Hu
kuk Fakültesine nakledecek ise veya 'buradaki Ecza
cılık Fakültesinden 'birisi İstanbul Eczacılık Fakülte
sindeki ara sınıflara nakledilecek ise, gireceği fakülte- j 
nin profesörler kurulu onun kabulü yönünde karar i 
verdiği takdirde rahatlıkla geçebiliyor idi. Aynı ko
nuyu «benimsedik. Ancak bir koşula ki, Genelkurmay 
Başkanının tasvipleri de ayrıca eklenecek bu karara. 

AT? ederini* 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Anlaşılan, 
ara sınıfa alınıyor, benîm kastım 'buydu. Ara sınıfa 
alınınca, faraza 3 veya 4 ncü sınıflara da olabilecek 
mi, mesela son sınıfa da olabilecek mi?... Son sınıfa 
olursa, Gülhane Askeri Tıp Akademisinin öğretim 
sistemi ve metotları içerisinde yetişmemiş bir kişide, 
az da olsa diğerlerinden «bazı farklılıklar görülmesinin 
mahzur lan olmaz mı?... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Yasanın ilgili maddesi tetkik buyuruMuğu takdirde, 
müracaatta bulunan öğrencinin gelmek 'istediği fakül
tedeki eğitim ve öğretim programlarını, Gülhane As
keri Tıp Akademisi Profesörler Kurulu tetkik ede
cek, uygun bulduğu takdirde alınacak. Zaten pro
fesörler kurulunun karar verme zorunluluğu oradan 
kaynaklanıyor. I 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Tıp fakültelerinin öğretini program

lan arasında fark var mı?... I 
HAVA TABİP TUĞGENERAL NECATİ KO

LAN {Mili Savunma Komisyonu Üyesi) — Genelde 1 
aynı sonuca gitmek şartıyla, programlarda farkMlfc I 
vardır. Ancak, 'bunlar fakülte kurulunca fakülteye alı- I 
nacak öğrenciler için 'bir telafi durumu ile ğideriılebi- I 
lîyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. j 
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Buyurun, Genel Sekreter Haydar Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (MM Gü

venlik 'Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkamın, 
dikey geçişli anlayamadım. Yatay; okuduğu derecede 
Öbür üniversiteye gitmesi, ama okuduğu dereceden 
dalha yukarı geçişim anüayaımadım. «Yatay ve dikey 
geçişlerin ne yolda yapılacağı» deniliyor., 

BAŞKAN — 2'den 3'e zannediyorum. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK OM» Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkan, 
2'yi bltirmişse zaten 3 onum hakkıdır. O normal ya
tay geçişidir, 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İMiılli Savunma Komisyonu Başkam) — 
Sayın Başkan, yüksek malumları olduğu üzere, fa
kültelerde bugün sömestr sistemi vardır. Örneğin, Er» 
zurum Tıp Fakültesindeki birinci sömestrin sonunda 
Gülhane Askeri Tıp Akademisine girmek istiyor ise, 
bu yatay geçiştir; üçüncü sınıfa geçerek bize gelmek 
istiyorsa, o da dikey geçiş oluyor. Bu konu aynen Üni
versiteler Yasasında da var ve uygulamasının 'bu tarz
da olduğunu da tespit etmiş oluyoruz. Yatay geçiş 
sömestr aralarında geçmek, o yılın eğiıt'im, öğretimi! 
bitmeden bir 'üst sınıfa geçmemiş olmak; dikeyi ise 
geçtikten sonra gelmiş olmak. Bu anlamda kaleme al
dık ve ilgili madde metni gerekçesinde de bu mevzu 
acılığa kavuşturulmuşltıur. 

Arz ederim, 
BAŞKAN — Başka söz almak isteyen üye olma

dığına göre, 1*6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
'Kalbül edenler... Etmeyenler... Kabul edilrnliştir. 

17 nci maddeyi okuyunuz efendim. 
Öğretim ve Eğilti'm Süresi: 
MADDE 17. — Gülhane Askeri Tıp Fakültesinde 

öğretim ve eğitini süresi 'diğer tıp fakülteleri öğretirn 
ve eğitim süresi kadardır. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz almak is
teyen üye var mı efendim?... Yok. 

Komisyonun ve Hükümet Temsilcisi arkadaşlıa-
nmıztn bir diyeceği var mı efendim? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkam) — 
Hayır Sayın Başkanım. 

TABİP TÜMGENERAL ŞAHAP FİŞEK (Miti 
Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Aynen kaıtıllıyoruz 
Sayın Başkanım.̂  

BAŞKAN — 17 nci maddeyi oylarımıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul ediımliş-
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'18 nci maddeyi okuyunuz efendim. 
Yapılacak Öğretim <ve Verilecek Diplomalar : 
MADDE '118. — Gülihane Askeri Tıp Akademisin-

de .Silahlı Kuvvetler ihtiyaçlarınla göre lisans, yüksek 
lisans, uzmanlık ve doktora düzeylerinde yapılacak 
öğretim sonunda 'diploma 'veya 'belge verilir. Diploma 
ve 'belgelerin verilime koşulları öğretim ve sınav yönet
meliğinde gösterilir., 

BAŞKAN — 1'8 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen üye 'var mı elfendim?... Yok. 

•Komisyon ve Hükümet Temsilcisi arkadaşlarımı
zın (bir diyeceği var mı? 

iHÂıKİlM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (ıMilli Savunma Komisyonu Başkam) — 
Hayır Sayın Başkan. 

TABİP TÜMGENERAL ŞAHAP FİŞEK (Mili 
SaVunma Bakanlığı Temsilcisi) — Hayır Sayın Baş
kan* 

BAŞKAN — 18 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etemyenler... Kabul edilmiş
tir* 

119 ncu maddeyi okuyunuz efendim. 
Gülhane Askeri Tıp Akademisinden İMezun Olan

ların Hak ve Yetkileri : 
MADDE 19. — Gülhane Askeri Tıp Akademik 

ile Askeri Tıp 'Fakültesinden mezun olanlar, Talbalbet 
ve Şüa'batı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda 
belirtilen hak ve yetkilere sahip olurlar. 

'BAŞKAN — il 9 ncu madde üzerinde söz almak is
teyen üye var mı efendim?... Yok. 

Komisyon ve Hükümet Temsilcisi arkadaşımızın 
bir diyeceği var mı?... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli 'Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Hayır Sayın Başkanım* 

TABİP TÜMGENERAL ŞAHAP FİŞEK ('Milli 
Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Hayır Sayın Baş
kanım. 

BAŞKA'N — 19 ncu maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edimıiş-

210 nci maddeyi okuyunuz elf endim. 
Askeri Tıp Fakültesinden Çıkarılma : 
MADDE 20. — Gülhane Askeri Tıp Fakültesi öğ

rencileri ayrıntıları yönetmelikte 'belirlenen aşağıdaki 
hallerde okuldan çıkarılırlar, 

a) Ahlak notunu kaybedenler, 
ibj öğrenci niteliğini 'kaybettiklerine ilişkin Yük

sek . Disiplin Kurulunca haklarında karar verilenler, 
c) Sağlık nedenleri dışında öğrenimlerini azami 

süre içinde tamamlayamayanlar, 

d) Mahkeme kararı ile öğrendik hukukunu kay
bedenler, 

e) Giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları öğre
nim sırasında anlaşılanlar veya öğrendim süresi içinde 
nitelikleri değişenler, 

ıf) ISağlık kurullarınca verilecek raporlara daya
lı olarak sağlık durumları 'bakımından askeri öğrenci 
olarak öğrenime devam etme olanağı kalmayanlar. 

,gj Öğrenim süresti içinde evlenenler. 
l(e) «ve (f) Ibentîeri dışındaki nedenlerle Fakülteden 

çıkarılanlar, derhal asker edilirler ve kendileri için dev
let tarafımdan yapılan masrafların iki katı faizleri ile 
birlikte tazminat olarak ödettirilir. Ancak bu 'borçları 
askerlik hizmetleri süresince ertelertir. Ayrıca yukarı
da anılan şdkilde Fakülteden çıkarılanlara, diğer fa
külteleri yatay ve dikey geçiş yaparak eğitim ve öğ
retime devam etme olanağı tanınmaz. 

BAŞKAN — 20 nci maldde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?... 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (M'iffi Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu maddenin 
müzakeresinde bulunamadım; müsaade ederseniz, 
Son fıkrası hakkında malumat arz etmek istiyorum. 

'Bu fıkra evvela çok ağır bir ceza nliteliğini taşı
yor. Çünkü, böyle 'bir karardan sonra 'bu öğren
ciye yüksek tahsil yapma imkânını vermiyoruz. 

İkinoisıi; aynı statüde olan, mühendislik tahsil 
edenler var, diğer fakültelerde tahsil edenler var; 
bu kişiler hakkında 'bir kanuni düzenleme getireme
yeceğimize göre, eşMk ilkesi söz konusu olmalıdır. 
Üstelik harp okullarımızda da 'böyle bir ceza vermi
yoruz, 

Uzun vadede 'bu aksayan yönleri düzdtebilkiz. 
Bugün Yüksek Heyetin kararıyla kurulacak olan bu 
fakülte, inşallah memlekete yüzlerce yıl hizmet vere
cektir. 

Bu konuda bugünkü endişelerimizden doğan bu 
tür bir kanunlaşma getirilmesi bir noktada vazge
çilmez bir şey de olaıbiir. O balkımdan, bugünkü en
dişeleri bertaraf edecek başka çareler arayalım; ama 
bu kadar katı kanuni bir hükmü getirmeyel'kn. 

Tekliflerine arz ederim., 
IBAŞKAN — Efendim, bu hüküm kötü niyetli 

kişiler için götirimiiştir. B'iır 'takibe düğer tıp fakülte
lerine girmiyor, okuma imkânına sahip değil, eko
nomik bakımdan giremiyor; «Askeri Tıp Fakültesi
ne» gireyim sonunda, 5 ndi, 6 ncı sınıfa geçtiğim 
zaman kendimi oradan attırırım, düğer fakültelere 
devam eder, sivili doktor çıkarım» düşüncesini önie-
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ımek için yaptık. Çok oluyor bu. Benim Okullar Da
iresi Başkanlığımda 50 'kişi almışızdır, 60 kişi almı
şızdır; 6 ncı sınıfa geldikleri zaman 6'ya, 7'ye in
miştir. 

Eğer Ibu müeyyideyi koymazsak geme aynı durum 
olacaktır. Onun için koyuyoruz bu hükmü. Harp 
Okulunda olmuyor bu; çünlkü oradan çıkarsa nereye 
gidecek kü?..., Yeniden üniversite imltilhanına girecek, 
yeniden üniversite tahsili yapacak. Mühendislikte de 
öyle değil, çünlkü dışarıda o kaıdar saha yok. Ama 
'doktor öyle değiMr. Onun için ayırdetmeye çaılış-
ıtılk ve ağır müeyyide getirdik., 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (MİM Gü
vendik Klonseyi Genel Sekreteri) — Bunlar cezadır, 
bir daha tahsil yapamaması için cezadır. 

'BAŞKAN — Arma balkın nelerden dolayı... 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Gonseyi Geniel Sekreteri) — Hepsinden do
layı... Ama daha ağır cezalar, yani mahkemeye ver
diğimiz, ağır cezayla cezalandırdığımız 'kimsenin... 

'BAŞKAN — ı«Ahlak notunu kaybedenler» deni
yor. Ahlak notunu kaybetmiş adam zaten 'bir işe 
yaramaz. Sivile de gitse gene bir işe yaramaz; niye 
ben öyle bir adama dbfctor çıkartayım? 

«Öğrenci niteliğini kaybettıMerine ilişkin Yük
sek Disiplin Kurulunca haM'arında karar verilenler.» 
deniyor. Disiplin kuruluna gitmiş, «Olmaz» demiş, 
ıgene bazı nedenler var, ondan dolayı atılmış, sivil 
olarak da çıkması (doğru değildir. 

«Sağlık nedenleri» dedik, bunu zaten ayrı tüttük, 
sağlık nedeniyle çıkmışsa o devam edebilsin dedik. 

«IMahfceme kararıyla öğrencilik hukukunu kaybe-
denler» Kim kaybeder malhlkemö kararayla? Bir suç 
işlemiştir, mahkemeye verilmiştir oeza 'ateştir. 

«Giriş ile 'ilgili nitelikleri taşımadıkları öğrenim 
sırasında anlaşılanlar veya öğrenim süresi içinde ni
telikleri değişenler.» 

Bu olabilir belki, yani şu fıkrayı da dlalhil ede-
Ibiirlilz, 
, HAVA TABİP TUĞGENERAL NECATİ KO

LAN (Mili Saivunma Komisyonu Üyesii) — Zaten o 
istisnadır Sayın Başkanım; (e) ve (f) maddeleri bu
nun dışındadır, 

BAŞKAN — Evet efendim, tamam. (c) fıkrasın-
ıda: «Sağlık nedfenlari dışında öğrenimlerini azami 
süre içinde tamamlayamayanlar.» diyoruz. 

Bu hükmü, eğer koymazsak ayrılmaya büyük bir 
neden olur. İki sene süre tanımışız, yani sekiz sene
de tamamlasın demişizdir; (döner, dokuz senede çı

kar, öbür okula gider. Bütün bunlar hep baştan ge
çen hadiselerdir, 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) •— Efendim, ben de 
Eğitim Daire Başkanlığı yaptım, bunların sayısı 
önümden geçti, Ibilıiyorum. Yalnız, Yüksek Heyetini
ze bir kez daha arz ekliyorum, şimdi bir askeri tıp 
fakültesi açıyoruz, askeri tıp 'fakültesinin kanununu 
ikoyuyoruız, Eğer böyle bir şey yok dersek, bugün za
ten aldığımız rakamın içinde devede kulak kalır. 

[Evvelice 6 kişi, 7 kişi 'aldığımız donem içerisinde 
elbette 'bunlardan bir tanesinin, iki tanesinin ayrıl
ması, etki yapıyor. Sonuna kadar okuyor, ondan 
sonra bunlardan faydalanarak ayrılıyor diyelim. 

Ama bugün inşallah Türk Silahlı Kuvvetlerine ve 
Türkiye Cumhuriyetine, tıp hayatına çok faydalı 
hizmetler görecek bir fakülte kuruyoruz ve bu fa
külte ile ilgili kanunu hazırlıyoruz. Bu kanunun içe-
risimde bizim ve herhangi başka faküiMerimizdie 
okuyan öğrencilerimizin duyduğu endişelerin doğdu
ğu olaylardan dolayı bir endişemiz olmaması lazım. 
Bu fakülte, mutlaka Türkiye'nin en iyi tıp fakültesi 
olarak doktor yetiştirecektir, o nedenle rağbeti o öl
çüde fazla olacaktır. 

Aslında, mesele bir ekonomik denge getiriyor bin 
noktada. Eğer, bu ekonomik dengeyi biz Silahlı 
Kuvvetler lehine sağlarsak, bu öğrencinin ilerdeki 
hayatında asker doktor olarak kendisinin çok daha 
müreffeh, çok daha rahat çalışabilecek, çok daha 
mütekâmil bir ortamda çalışabilme inancı yerleşirse 
bu ayrılmalar olmaz. 

Bu ayrılmalar, geçtiğimiz son on yılın sıkıntıları
dır. Neden bundan evvel olmuyordu Sayın Başka
nım, 50'leri hatırlayın. 

Müsaade ederseniz, Şahap Paşam, Anadolu Hisa
rından her sabah, ben yüzbaşı iken Tıbbiyeye gider
di. O dönem içerisinde olmazdı bu olaylar. Neden 
onlar Askeri Tıbbiyeye gelmeye gayret ederlerdi? 
O dönem içerisinde askeri alanda daha rahat yetişe
biliyorlardı, üniversitelerin yeni kurulmakta olduğu 
dönemin içinden geçeceklerdi. 

1960 ila 1970 arasında da bu kadar büyük ayrıl
malar olmamıştır. 

BAŞKAN — Çok olmuştur, çıkarın bakın listeyi. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Daha çok 1968' 
den sonraki dönemde bu miktarlar ekonomik bakım-
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BAŞKAN — Ekonomik balkımdan asker ile sivil 
arasında fark yoktur ki, aynı maaşı alır, aynı para
yı alırlar. Bütün sebep, asker olduğu zaman Türki
ye'nin en ücra kösesine kadar gitme mecburiyetidir, 
sivil olduğu zaman istediği yerde kalma rahatlığıdır. 
Bütün sdbep buradan doğar ve memleketteki doktor 
açığından doğar. 

O sizin söylediğiniz hususlar ancak, Türkiye'nin 
doktor açığı kapatıldıktan sonra düşünülebilir. O za
manki nesil gelir bunu düzeltir; mesele kalmamıştır 
der, onu düzeltir. Ama bugün biz evvela askeri dok
tor yetiştirmek istiyoruz, ismi doktor, «Doktor as
ker» değil, «askeri ddk'tor» Yani, bu müeyyidelere 
katlanabilecek, bu sıkıntılara katlanabilecek, hakiika-
ten bu mesleği seven kişiler gelsin istiyoruz; yoksa 
böyle kaçma yollarını daha başlangıçta hesaba kata
rak girip, sonra ayrılanlara bizim müsamahamız yok
tur, 

HAVA TABİP TUĞGENERAL NECATİ KOL
AN (Milli Savunma Komisyonu Üyesi) — Sayın 
Başkanım, burada, «Çıkarılanlara, diğer tıp fakülte
lerine yatay ve dikey geçiş yaparak eğitim ve öğreti
mine devam etme olanağı tanınmaz» denilirse, Ko
mutanımızın buyurduğu ndktaya da bir çözüm gelir. 

BAŞKAN — öyle idi, ben dün değiştirdim. 
HAVA TABÎP TUĞGENERAL NECATİ KOL

AN (Maili Savunma Komisyonu Üyesi) — Efendim, 
tıp kelimesi olmadığı için komutanımız bu endişeyi 
izhar ettiler. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Ağır bir ceza ve
riyorsunuz, mahkemesiz ceza veriyoruz. 

BAŞKAN — Öyle idi, «Tıp fakülteleri» idi. Ben, 
onun karşılığı vardır dedim, mesela muadeleti vardır, 
bir yere bir imtihan verir, eczacılığa girer dedim. 

HAVA TABİP TUĞGENERAL NECATİ KOL
AN (Milli Savunma Komisyonu Üyesi) —Tıp olma
dığı için... 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (MİM Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Ben bulunama
dım o toplantıda. 

HAVA TABİP TUĞGENERAL NECATİ KOL
AN (Milli Savunma Komisyonu Üyesi) — Efendim, 
o pek mümkün değil Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Değil mi? 
HAVA TABİP TUĞGENERAL NECATİ KOL

AN (Milli Savunma Komisyonu Üyesi) — Değil 
efendlîm. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı)' — 
Muayyen bir sürede girebilir efendim. Ancak, PCN 
kabul edilir, üst tarafı kabul edilmez. 

Sayın Başkanım, bizim bidayetteki hazırlanan 
metnimizde diğer tıp fakültelerine yatay ve dikey 
geçişi önlemiş idik. «Tıp» kelimesini çizince «diğer 
fakültelere» şekline dönüştü. 

BAŞKAN — O halde o şekliyle okuyacağım, 
kabul edilirse mesele yok. Bu son cümleyi, 20 nci 
maddenin son cümlesini, «Diğer fakültelere» değil de 
«Diğer tıp fakültelerine yatay ve dikey geçiş yapa
rak eğitim ve öğretime devam etme olanağı tanın
maz» şeklinde yani, oraya «diğer» den sonra «tıp»,, 
kelimesi eklenecek, «fakülteleri» yerine de «tıp fa
kültelerine» olacak; bu şekliyle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Benim 
özel 'bir temennim var. Bu hususla alakalı değil, mü
saade buyurursanız. 

Ben, harp okulları, askeri liseler ve hazırlama 
okullarına bu hükümlerin getirilmesi taraftarıyım. 
Müsaade ederseniz, harp dkulu talebesinin tabi oldu
ğu Disiplin Yönetmeliğindeki hususlar zaten zanne
diyorum iburada tadat edilmiş, yani kanunda bile ta
dat edilmiş, Harp Okulu Kanununda da var. Bir de
fa, hunlar askeri tıp talebesiyle, harp okulu talebesi 
birbirinin aynıdır; aynı statüde, aynı disiplin yönet
meliği içerisinde mütalaa edilmelidir. Binaenaleyh, 
bu konu buraya getirilmiş, ben, zaten hemen, niye 
onlara koymuyoruz diyecektim. Ayrı bir yasa ile on
ları koymakta belki yarar olur zannederim. O za
man her iki tarafta da eşitlik sağlanmış olur. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, biz hunu zaten Harp Okulu Kanu
nunun 5 nci maddesinden buraya aktarmıştık, 

BAŞKAN — Adı da oradan çıkanlar için. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Harp okulundan çıkanlar bir başka harp okuluna za
ten giremezler. 

BAŞKAN — Giremez, giremeyecektir. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O değil, 

çıkmaması için. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Onun üzerine, 
harp okulundan çıkanlar da diğer üniversitelere gire-
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bilirler, üniversiteden çıkanlar da mühendis olarak, 
fizik hocası olarak, (diğer dallarla ilgili olarak girebi
lirler. Bu bugünkü koşullarla zaten. Bunu ayrıca dü
zenleyelim. Ayrı 'bir kanunla düzenleyelim. 

BAŞKAN — Bana sorarsanız, ben, «ahlaksız bir 
adam, mahkemeye girmiş, ceza almış bir adam oku
masın, oradan çıkacak adam eczacı Nda olmasın, dişçi 
de olmasın, başka bir şey de olmasın» derim. Ahlaklı 
adam olsun, orada okusun. Arkada bekleyen bir sü
rü ahlaklı insanlar var. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Burada 
asker edilme keyfiyeti de var ki, «alaya çıkma» bu 
eski tabiriyle. Bu da bizim yeni istediğimiz hususlar 
arasında var. Öbür tarafa da bunu getirmek gereki
yor. 

BAŞKAN — Efendim, 21 nci maddeyi okutuyo
rum. 

Yönetmelik : 
MADDE 21. — Gülhane Askeri Tıp Akademisi

nin sefer ve olağanüstü hallerde görevleri, Gülhane 
Askeri Tıp Akademisi ile Askeri Tıp Fakültesinin 
organlarının oluşum tarzı, Komutanın atanma koşul
ları ve süresi, görevleri; öğretim üye ve yardımcıları
nın, seçim, atanma ve görev esasları, görevlerinden 
alınma sebepleri, akademik unvanlarından mahrum 
edilme halleri; öğrencilerde aranacak nitelikle»*, öğ
retim, eğitim ve yetiştirme esasları, öğretimi bitirme
leri için azami süre, ahlak notu ve disiplin esasları, 
yabancı öğrencilerin tabi olacakları koşullar, öğren
cilerin devletçe karşılanacaik ihtiyaçları, öğrenime ara 
verilmesinden dolayı eksik öğrenimin tamamlanma 
esasları ve Gülhane Askeri Tıp Akademilisi ile ilgili 
diğer hususlar, çıkarılacak yönetmeliklerle düzenle
nir. 

BAŞKAN — 21' nci madde üzerinde söz almak is
teyen' üye var mı efendim? Yok., 

Komisyon Sözcüsü? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Hayır. 

BAŞKAN — Hükümet Temsilcisinin bir diyeceği 
var mı? 

TABİP TÜMGENERAL ŞAHAP FİŞEK (IMilli 
Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, 
yok. Fakat, 'bir «yönetmeliklerle» ifadesi var, («yö
netmelikle» olsa daha iyi olmaz mı acaba? 

BAŞKAN — Kaç tane yönetmelik çıkacak? 
Buyurun Haydar Bey.ı 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, öğren-
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çilere ilişkin yönetmelikler ayrı. Akademiye ilişkin 
ayrı ayrı yönetmelik ihtiyacı doğabilir. Hepsini bir 
arada bulundurmanın zorlukları olabilir. Onun için, 
ilk defa «yönetmelik» idi, sonra «yönetmelikler» ola
rak kaleme alındı. Genellikle harp okulunda da aynı 
şeyi uyguluyoruz. Birden fazla yönetmelik olması 
yetkisi verildi. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkam) — 
Sayın Başkanım, Gülhane Tıp Akademisinin bir aka
demik vasfı var, bir uygulama hastanesi var, bir Tıp 
Fakültesi vasfı var, bir de, öğretim üyelerinin özel
likleri var; olaki ilerde her branş için ayrı ayrı yö
netmelik yapmak mecburiyeti doğacaktır. Onun için 
çoğul kullandık. 

Arz ederim. 

TABİP TÜMGENERAL ŞAHAP FİŞEK (Milli 
Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Doğrudur; aynen 
katılıyorum. 

BAŞKAN — Başka söz almak isteyen üye? Yok. 
21 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum. 
Kaldırılan Hükümler : 
MADDE 22. — 5.5.1957 günlü ve 6996 sayılı 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu ile bu Ka
nunun ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen üye var mı efendim? Yok. 

22 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 1 nci maddeyi okutuyorum efendim : 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun yürürlüğe 

girdiği tarihte Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ko
mutanı ile Gülhane Askeri Tıp Akademisinde gö
revli öğretim üye ve yardımcılarının yeniden seçim 
ve atanma işlemlerine gerek kalmadan görev ve tüm 
hakları devam eder. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

Komisyon?.. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Yok efendim. 

BAŞKAN — Hükümet Temsilcisi?.. 
TABİP TÜMGENERAL ŞAHAP FİŞEK (Milli 

Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Hayır efendim. 
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BAŞKAN — Yok. 
Geçici 1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
23 ncü maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük r 
MADDE 23. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 23 ncü madde üzerinde söz almak 

isteyen üye?.. Yok. 
23 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
24 ncü maddeyi okutuyorum : 
Yürütme : 
MADDE 24. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 24 ncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı efendim?.. Yok. 
24 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayırlı uğurlu olsun. 
1964 senesinden beri bu konu çeşitli vesilelerle 

önüme gelmiştir, bir türlü tahakkuk edememişti. 
Nihayet yine ben Silahlı Kuvvetlerden ayrılmadan 
karşıma geldi ve halledildi, inşallah Silahlı Kuvvet
ler için hayırlı olur. 

Teşekkür ederiz. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Şüphe

siz ki, sivil fakültelerden gelecek talebeler hiçbir za
man Askeri Tıp Fakültesinin anakaynağmı teşkil et
memelidir. Yani, o kaynak oraya dayatılmamalıdır, 
daima azınlıkta kalmalıdır. Bu yolu o şekilde kul
lanmakta yarar olduğu kanısındayım. 

BAŞKAN — Efendim, tabii askeri liselerden ge
lenler eğer imtihanı kazanırsa mesele yok, kazana
mazsa, açık bırakıldı ki o zaman mecburen sivil 
kaynaktan alınacak. 

Teşekkür ederim. 
3. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 nci 

maddesinde değişiklik yapılması hakkında Kanun 
teklifi ve Milli Savunma Komisyonu Raporu. (2/19) 
(S. Sayısı : 54) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin üçüncü sırasındaki, 
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 nci madde
sinde değişiklik yapılması hakkında Kanun teklifi 
ve bu 'konudaki MİMİ Savunma Komisyonu raporu 
54 Sıra Sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 

(1) 54 S. Sayılı basmayan tutanağa eklidir. 

Teklifi görüşen Komisyon ve Bakanlık temsilci
leri yerlerini aldılar. Şimdi kanunun tümü üzerinde 
görüşme açıyorum. 

Evvela Komisyon Sözcüsünü dinleyelim. 
Buyurun efendim. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, yüksek malumları olduğu üzere 
1402 sayılı Kanunun 15 nci maddesinde, daha önce 
gözetim altına alınma süresi 15 gün olarak saptan
mış idi. Bilahara 19.9.1980 tarihinde çıkardığımız bir 
yasa düzenlemesi ile bu süreyi 30 güne çıkarmış bu
lunuyoruz. Ancak özellikle örgütsel suçların yaygın 
olması; genellikle sanık kişilerin toplu suç işleme 
eğilimleri, bunlar hakkındaki delil toplama zorlu
ğunu ortaya koymakta, dolayısıyla kendileri 30 gün 
içerisinde; gözetim altında bulunmaları süreci içeri
sinde haklarında yeterli delil toplanamamakta ve bil
hassa hangi örgüte bağlı oldukları, kendilerini suç 
işlemeye iten kaynakların neler olduğu tespit edile
memektedir. 30 günlük süre dolunca da bu kişiler 
dışarı salıverilmekte, dışarı çıktıklarında haklarında 
bir soruşturma açıldığına muttali oldukları için şa
hitleri veya diğer belgeleri ortadan kaldırmak veya 
tehdit suretiyle yalan söylemeye veya kendilerini in
kâra zorlamaktadırlar. O nedenle bu 30 günlük sü
re, bu aşamada noksan gelmektedir. 

İkinci konu: Özellikle Devletin ülkesi ve mille
tiyle bölünmezliğine, hür demokratik düzene, Cum
huriyet rejimine karşı geniş kapsamlı bir kampanya 
açılmış ve bu nedenle de, yüksek malumları olduğu 
üzere bu maksada yönelik örgütler kurulmuş bulun
maktadır. Bunlar sayısal olarak çok yüksek yekûn
lara vardığı için, sıkıyönetim komutanlıklarının bü
tün örgüt üyelerini yakalayıp gözetim altına almala
rı halinde ve 'bunlar bir plan içerisinde bu suçu iş
lediklerinden; örneğin, Ankara, Diyarbakır, İstan
bul, İzmir, Edirne ve Van'da aynı eylem içinde bu
lunduklarından buralardaki delilleri toplamak, bu 
suçluları toparlamak, haklarında hâkim önüne çı
karabilecek yeterli delilleri tespit etmekte sıkıntı çek
mektedirler. O nedenle koşullu olarak 10 ve daha 
ziyade kişi toplu suç işlemiş ise veya Anayasanın 
124 ncü maddesinde öngörülen, Cumhuriyete karşı 
ayaklanma, vatanın veya milletin bölünmezliğini, hür 
demokratik düzeni ortadan kaldırmaya ilişkin suç 
işlemiş bulunan kişilerin hangi örgütle irtibatları bu
lunduğunu; kendilerini bu suça iten kişilerin, fak
törlerin neler olduğunu ve hu örgütlere kimlerin yar-
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dım ettiğini tespit edebilmek amacıyla gözetim al
tında kalma süresini 90 güne çıkarmayı amaçlamak
tadır, kanun teklifi. 

Ancak sıkıyönetim komutanları ilk 30 gün içe
risinde yeterli delilleri toplayamadıkları takdirde, 30 
günün sonunda dava dosyasını adli müşavirlikleri 
vasıtasıyla bir kere tetkik ettirip ikinci bir 20 gün 
daha uzatabilmek; 20 gün sonra dahi, yani 50 gün 
sonra dahi yine yeterli delil toplayamamışlar veya 
bu suçu hep beraber işleyen kişiler hakkında tümü
nü hâkim önüne çıkaracak tarzda konuyu ihata ede
memişler ise bir 20 günlük uzama daha; bu son 20 
günde de; sanıyorum ki 90 gün içinde zaten deliller 
toplanmış bulunacaktır, mutlaıka sanıklar, suçlular 
hâkim önüne çıkarılabileceklerdir. 

Bu süre içerisinde zaten suçlular ortaya çıkmış 
ise kendileri salıverilecek, suçları tespit edilmiş ise 
tutuklanmaları yönünden veya haklarında kamu da
vası açılma yönünde mutlaka kendileri hâkim huzu
runa çıkacaklardır. Bu, bir ihtiyaçtan kaynaklanmak
tadır aslında. Sıkıyönetim komutanları bu ihtiyacı 
ortaya koymuşlardır, tatbikattan geldikleri için koy
muşlardır. Kanun teklifi, öyle sanıyoruz ki bu para
lelde düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Komisyon olarak konuyu tetkik etmiş bulunu
yoruz. Huzurunuzda bulunan, tetkik edilecek olan 
bu kanun teklifine Komisyon olarak aynen katıl
dık. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Bu 30 günden dolayı da savcılar 

bütün dokümanları, bütün delilleri tam olarak top-
layamadan mahkemelere intikal ettirmek zorunda 
kalmaktadırlar. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YN AK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Ayrıca şunu arz edeceğim : 

Bir kişi hakkında kamu davası açabilmek için, 
ilgili tanıkların ifadelerinin alınmış olması, gerekli 
ekspertiz raporlarının toplanmış bulunması, sağlık 
raporlarının elde edilmiş olması, yine bilirkişi ra
porlarının temin edilmiş olması gibi birtakım top
layıcı veya delil ikame edici işlem ve eylemlerde 
bulunmak mecburiyetleri vardır. «30 günlük süre 
doluyor, ben bunu salıvereceğim, bir daha 'bunu bul
mam imkânsız», varsayımından hareket edilerek ge
nellikle, savcılar noksan soruşturma ile dava açmak
tadırlar. Noksan soruşturma ile açılan kamu dava
larında ise, hâkimler yeterli delil bulunmadığı se
bebine dayalı olarak da sanıkları salıvermektedir
ler.... 

. BAŞKAN — Veya uzatmaktadırlar. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Veya uzatmaktadırlar ayrıca tutuklamışlar ise. 

Noıksan soruşturma olursa, avukatlar genellikle 
itiraz edip tahliyelerini istiyorlar ve yerine getirebi
liyorlar. Eğer hâkim tutuklunun devamına karar ve
recek ise, duruşmaları fuzuli yere uzatmış oluyor. 

I Ayrıca da uygulamada bir kolaylık sağlayacaktır. 
Arz ederim. 
BAŞKAN — Bakanlık Temsilcisinin bir diyeceği 

var mı efendim?.. 
HÂKİM TUĞGENERAL FAHRETTİN -KİB-

RİTÇİOĞLU (Milli Savunma Bakanlığı Temsilcisi) 
I — Yoktur Sayın Başkanım, aynen katılıyoruz. 

'BAŞKAN — Üyelerden söz almak isteyen var 
mı efendim tümü üzerinde?.. Tümü üzerindeki gö
rüşmeler bitmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
KaJbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum : 

1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 nci Madde
sinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun 15 nci maddesine 19.9.1980 gün ve 2301 sayılı 
Kanunla eklenen 5 nci fıkra aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Sıkıyönetim Komutanı bu Kanunda yazılı suçlar
dan sanık kişileri Sıkıyönetim Komutanlığı nezdin-
deki Askeri Mahkemeye sevk ve tutuklanmaları ge
rekip gerekmediği hakkında bir karar alınıncaya ka
dar gözetim altında tutabilir. Bu süre 30 günden faz
la olamaz. Ancak, 10 ve daha fazla kişiler tarafın
dan toplu şekilde işlenen suçlarda delillerin toplan
masının uzun süreyi gerektirmesi halinde veya Dev
letin ülkesi ve milletiyle bölünmezliğini, hür demok
ratik düzeni veya Cumhuriyet rejimini yıkmaya yö
nelik örgütlerle ilişkili olarak her ne suretle olursa 
olsun suç işleyenlerin bu ilişkilerinin saptanabilmesi 
nedenleriyle sanıkların 30 gün içinde hâkim önüne 
çıkarılmalarına olanaık bulunmaması halinde, sanık
lar soruşturmanın bitiminde ve herhalde 90 gün 
içinde yetkili hâkim önüne çıkarılır. Gözetim altın
da bulunanlar ilk 30 gün sonunda hâkim önüne çı-
karılamadıkları takdirde Sıkıyönetim Komutanı anı
lan kişilerin durumunu bu süre sonunda ve bunu ta-

j kip eden 20 şer günlük dönemlerde inceler ve hâkim 
| önüne çıkarılıp çıkarılmamaları konusunda karar 
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verir. Aynı kişi için aynı suç isnadı sebebiyle ve ye- ı 
ni deliller çıkması »gibi haklı bir sebep yok iken bu I 
yetki bir defadan fazla kullanılamaz. 

BAŞKAN —• Burada şimdi iki şart var : Birinci- I 
si ya 10 kişiden fazla olacak - benim anladığım şe- I 
kilde bu - veya «Devletin ülkesi ve milletiyle bölün
mezliğini, hür demokratik düzeni veya Cumhuriyet I 
rejimini yıkmaya yönelik örgütlerle ilişkili olarak I 
her ne surette olursa olsun suç işleyenlerin bu iliş- I 
kilerinin saptanabilmesi nedeniyle» olacak. O halde I 
ikinci okuduğum da, 10 kişi olması şart değil. 1 ki
şi de olsa, 2 kişi de olsa, eğer bu Devletin ülkesi ve I 
milletiyle bölünmezliğini, hür demokratik düzeni 1 
yıkmayı amaçlıyorsa, 1 kişi dahi olsa bu delillerin I 
toparlanması için de y ne 90 gün olabilir. 

Doğru mudur anladığımız? («Evet»; sesleri). 
ORGENERAL NURETTİN ERStN — Yalnız 

bu ifadede yanlış anlama olabilir. I 
BAŞKAN — tşte onun için sordum, «veya» de- I 

d iği için ayırıyor. I 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O za

man, onu daha açık ifade etmek gerekir. I 

BAŞKAN — «Ancak, 10 ve daha fazla kişiler 
tarafından toplu şekilde işlenen suçlarda delillerin 
toplanmasının uzun süreyi gerektirmesi halinde ve- I 
ya...»ş «veya») diyor. Onda 10 kişi olma şartı yok. 
Onun için ben bunu tasrih ettirdim. I 

Tamam mı efendim? I 
MAKİM TUGGEİNORAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Mili Savunima Komisyonu Başkanı) — 
Evet efendim, tamam. I 

DRGENEıRAL SEDAT CELASUN — Sayın 
Başkanını müsaade eder rriisıinıiz?... Acaba onu ikin- I 
ci fıkra yapsak daha iyi olmaz mı?... Bunu birinci 
f ıikraiya lailaltaı. 

IBA'ŞKAİN — Fark etmez, 
ORGENERAL SEDAT GELASUN — Öteki da

ha büyük önem taşıyor da onun için efendim. I 
IBAŞKAN — Fark etmez. Anlayış bakımından 

fark etmez. 
(Bili kişi de olsa, suç işleyenlerin, bıir kişi de ol- I 

sa, «... ıbu Misklerinin saptanabilmesi nedeniyle...» I 

ORGENERAL SEDAT CELASUN — Evet efen
dim, o 'batandan Idiiyorum. I 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK '(Mili Savunma Komisyonu Başkanı) — I 
Sayan Başkanım; yüksek malumları olduğu üzere, I 
suçu basitten mürekkebe 'doğru götürdük. Bu ne- I 
denîe 10 ve daha ziyade kişi herhangi bıir suç işledi- I 
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ği takdirde haklarında delil itlopiayabiknek için 9G gü
nü kuHansınlaTi İkindi (bölümde ise, özefllıikle demok-
raJtilk: düzenie, Cumhuriyete, satanın ve milletin bö-
lünmezlliğine yönelik bir suç işlendiğinde, 'bir kişi 
dahi olsa bunun diğer örgütlerle olan ilüşkiılerini tes
pit eddbitaek için dahi 90 gün süre içerisinde ken-
diılerinin gözetim altında bulunmalarını amaçladık. 
Müsaade buyurursanız, konuyu daha açık bir şekil
de gerekçede de ifade etmiş bulunuyoruz, tutanağa 
geçmesi açısından okuyorum: 1402 sayılı Sıkıyöne
tim Kanununun 15 nciı maddesinin 5 noi fıkrasında 
yer alan, 301 günlük gözetim altı süresi, münferit -oJ!an 
ve deMerli toplanmış bulunan suçlar yönünden yeter
li olmakla birlikte, toplu şekilde işlenen suçlarda sa
nık sayısının fazla olması halinde, delilerin topla
nıp sanıikların hâkim karşiisana çıkarılması için 30 
günlük bir süre yeteri olmamaktadır. 

IDiğer yönden, 'devletin, ülkesi ve milletiyle ıbö-
lünmezliği, hür demokratik düzen veya Cumhuriyet 
ırejıimini yakmaya yönelik örgütler tarafından veya 
bu örgütlerle üişkild olarak değişik btiçiımlerde, ör
neğin; adam öldürme, soygun, gasp, öğrenim özgür
lüğünü tehdit, silahlı tehdit, propaganda niteliğinde 
bombalı veya bombasıa pankart asma, muhtelif yer-
'lere propaganda ve bölücü veya yıkıcı nitelikte ya
zı yazma, örgütler adına para ve başka suretlerle 
yardım toplama veya bu örgütlere bilerek yardim et
me gibi, örgütün yıkıcı faaliyetlerini meydana çıka
racak nitelikte her neviden suçlar kanun kapsamına 
alınmış 'bulunmaktadır.» 

Burada herhangi bk sayı mevzubahis değildir. 
©ir kıîşi dahi olsa, bu şahsa ait delileri toplamak ve
ya örgütle ilişkilerini tespit edebilmek için, 90 gün 
gözetim altında bulunmasına olanak sağlanmıştır. 

(Arz ederim. 
İBIAŞKAN — Eğer «veya» değil de «ve» olsay

dı, o zaman tereddütler olurdu. «Ancak .10 ve daha 
fazla kişi'ler tarafından toplu sekide işlenen suçlar
da 'delillerin toplanması uzun süreyi gerektirmesi ha
linde ve» deseydik «10i» ona şamil olurdu. Orada bi
tiyor, «veya devletin ülkesiyle (milletiyle» falan diyor. 
Yalnız yarın bir yanlış tefsire meydan vermemesi 
için üzerinde durduk. 

Efendim, başka söz almak isteyen var mı? 
IORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Şimdi kanun, 
bu şekilde önümüze getirilirken iki unsur getirdi işa
ret buyurduğunuz şekilde, Birinci husus 10 kişiden 
fazla gruplarda tahkikatın uzaması; ikinci husus da 
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anayasal düzeni yılklmaya yönelik örgütsel faaliyet
lerle ıii$üin liltisalkliı suçlar. Fakat sık^yönetlim kontu-
tanhklarının şu anda 'bir sıkıntısı vardır; siılalh kaçak-
çılıManyk meşgul olanlara da çare bulamıyorlar. 
O nedenle, Türkiye'de özellikle iyi örgütlenmiş, ken
dilerini çdk iyi saklamış. ve nüfuz ederek 'tahkikatın 
tamamlanması uzun süreye iihfciyaç gösteren konular
dan bir tanesidir. Son değişiklikle slah ikaçakçıllığı 
ite ilgili konular 1402 sayılı Kanun kapsamı içine 
alımmıştır. O nedenle, eğer kanunu bu şekilde geniş 
tekinlere yol açmayacak şekilde fıkralar haline dö-
nüıştüreeelkjsek, mu#aika silah Ikaçaıkçıhğına bulaşmış 
kîşilerin tahkikatının da bu süreye dahil edilmesini 
ilave ededim. 

'BAŞKAN — O halde, o ı̂a gpre önerge hazırla
yın. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mffli Gü
venlik: Konseyi Gene! Sekreteri) — Efendim, sıkıyö
netim komutanlarının fctetfcleri iki altematifte topar-, 
lanabür. Ya bu Ikoşuülam kaatefaran bir yaklaşım olur; 
yani her halükârda kimi alırsa alsın, 90 igün gözal
tında tutar denir. (Bunun genel hukuk anlayışından 
kamuoyunu rencide edeceği muhakkak), veya bu M 
hale bir üçüncü hal ofaraUf da, silah kaçakçılığı dile 
iştigal edienler diye tanzüm edelim. 

Biraz evVel, öizsellikie sıkıyönetim komutanlarınm 
bu sıllanJlbüannı diife göt̂ rdSiilejr. 

(Bir diiğer alternatif de, sıkıyönetim komjutanlıkla-
rmın isitedıikıleri g)M, bu 10'fu grubu hesaba kat
madan, anayasal şeyi hesaba katmadan (geniş bir 
yaklaşımla «Bu süre 30 günden fazla olamaz. An
cak, delillerin araştırılıp saptanmasının» diye bir kı
sım var, müsaade eder raisiniz okuyayım? 

BAŞKAN — Buyurun. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — ı«Bu süre 30 
giinlden fazıla Olamaz, Ancak, delilerin araştırılıp 
saptanmasının uzun süre alması nedenleriyle sanık-
Jaınn 30 'gün içinde hâkim önünip çıkarılmalarına ola
nak bulunamaması halimde...» Idemek suretiyle bütün 
o saydığımız şeyleri hükme bağlamış ve daha genel-
îeştirmiiş. 'Devamı yine aynu 

IBAŞK'AIN — Daha kısa ve daha genel.., 

ORGENERAL HAYDAR SALTİK (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Daha genel kapsam
lı efendim. Her türlü ihtimali hesaba katıyor. 

'BAŞKAN — Efendim, bu konuda, 15 nci madde
nin son fıkrası hakkında Kara Kuvvetleri Komuta-
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nı ve Milli Güvenlik Konseyi Üypsi Orgeneral Nu
rettin Ersin'in bir önergesi var. Bu önergeyi okutuyo
rum : 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1402 sayılı Sıkıyönetim Ka

nununun 15 nci maddesine 19.9.1980 gün ve 2301 sa
yılı Kanunla eklenen 5 nci fıkranın aşağıdaki şekilde 
değiştirilerek kabul edilmesini arz ederim. 

Nurettin Ersin 
Orgeneral 
Kara Kuvvetleri 
Komutanı ve 
ıMilli Güvenlik 
Konseyi Üyesi 

MADDE 15. — Son fıkra : 
(«Sıkıyönetim komutanı bu Kanunda yazılı suçlar

dan sanık kişileri Sıkıyönetim Komutanlığı nezdirtde-
ki askeri mahkemeye şevk ve tutuklanmaları gerekip 
gerekmediği hakkında bir karar alınıncaya kadar gö
zetim altında tutabilir. Bu süre 30 günden fazla ola
maz. Ancak delillerin araştırılıp saptanmasının uzun 
süre alması nedenleriyle sanıkların 30 gün içinde hâ
kim pnüne çıkarılmalarına olanak bulunmaması ha
linde sanıklar soruşturmanın bitiminde ve herhalde 90 
gün içinde yetkili hşikim önüne çıkarılır. Gözetim al
tında bulunanlar ilk 30 gün sonunda hâkim önüne çı-
karılamadıkları takdirde sıkıyönetim komutanı anılan 
kişilerin durumunu bu süre sonunda ve bunu takip 
eden 20'şer günlük dönemlerde inceler ve hâkim önü
ne çıkarılıp çıkarılmamaları konusunda karar verir. 
Aynı kişi için aynı suç isnadı sebebiyle ve yeni deliller 
çıkması gibi haklı bir sebep yok iken bu yetki bir de
fadan fazla kullanılamaz.» 

(BAŞKAN — Ancak bu son fıkra oluyor. Madde 
l'in 1 nci fıkrası, «1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun 15 nci maddesine 19.9.1980 gün ve 2301 sayüı Ka
nunla eklenen 5 nci fıkra aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.» var yine. Bu çerçeve madde var. 

Efendim şimdi Sayın Nurettin Ersin'in önergesini 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

ıMadde önergeye göre kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun 5 Kasım 1980 tarihin

den geçerli olarak, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
ıBAŞKAN — 2 nci maddenin «Bu Kanun yayımı 

tarihinde yürürlüğe girer» şeklinde değiştirilmesine da
ir teklif vardır. Oylarınıza sunacağım : Bu şekliyle ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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3 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı efendim?.. Yok. 
3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teşekkür ederim. 
Efendim gündemimizde görüşülecek başka konu 

bulunifladığından, 12 Kasım 1980 Çarşamba günü sa
at 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16,55 

-.*.. i>m<ı 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

16 NCİ BÎRLEŞJM 

7 Kasım 1980 Cuma 

Saat : 15.001 
I. —KANUN, TASARI VE TEKLİFLERt 
1. — Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası 

İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükü
mete Yetki Verilmesine Dair 5016 sayılı Kanunun 
Değişik 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve ihtisas Komisyonu Raporu. (1/32) 
(S. Sayısı : 52) 

2. — Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu 
Teklifi ve Milli Savunma Komisyonu Raporu. (2/18) 
(S. Sayısı : 53) 

3. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 nci 
Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve Milli Savunma Komisyonu Raporu. (2/19) 
(S. Sayısı : 54) 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 52 

Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma 
Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair 5016 
Sayılı Kanunun Değişik 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. (1 /32) 

TC 
Başbakanlık 27. 10 . 1980 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-615/07003 

(MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Maliyie Bakanlığınca hazırlamın ve Mili Güvenlik Konseyi Başkanlığına [arzı Balkanlar Kurulunca 
24 . 1Q . 1980 tarihinde kararlaştırılan «Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Banka-
sma Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dalir 5016 Sayılı Kanunun Değişik 2 nci Maddesinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi lekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Bülend Ulusu 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Dünya Ticaret ve ekonomisıindıefci hızlı gelişmelerin ülkelerin likidite ve finansman ihtiyaçlarını artır
mış olduğu açıktır. Uluslararası Para Fonu da, üye ülkelere Fon'da mevcut kotaları ile orantılı olarak Fon 
kaynakHarından yararlanabilme imkânı vermektedir. Bu nedenle, Fon üyesi bulunan ülkelerin kotalarının günün 
ekonomik koşullarına göre ayarlanması gerekmektedir. Kota artırımı sırasında, genel artıranın yanısıra üyele
rin özellik gösteren durumları da dikkate alınmış, örneğin OPEC ülkelerine, dünya ticaret ve rezervlerindeki 
artan fayları nedeniyle en fazla artış payı ayrılmış, diğer ülkelere durumlarının gerektirdiği paylar sağlanmış
tır. 

Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası da (Dünya Bankası) üyesi bulunan ülkelere finansman sağlayan 
fair kuruluştur. Bu nedenle, Para Fonunda olduğu gibi bu Kuruluşta da üye ülkelerin sermaye paylarının günün 
ekonomik koşullarına göre ayarlanması zorunlu olmaktadır. Bu Kuruluşun, programında yer alan finansmanı 
yerine getirebilmesi için, borçlanmasının yanısıra sermaye kaynağının da zaman zaman artırılması gerekli 
olmaktadır. Sermaye ve kotalarda yapılan artırımlar hem de finansman gereklerindeki artışı hem de genel 
ve üyelerin özel ekonomik gelişmelerini yansıtmaktadır. 
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A - ULUSLARARASI PARA FONU (IMF) 7. KOTA ARTIRIMI GEREKÇESİ : 

1. Uluslararası Para Fonu (IMF) Anasözleşmesi hükümlerine göre IMF Guvernörler Kurulu, beş yıl
dan fazla olmayan aralarla Fon Kotalarını genel bir gözden geçirmeye tabi tutmaktadır. 

2. Kotaların, bu kez % 50 oranında artırılması Fon Guvernörler Kurulunca oriaylanmış ve 11 Aralık 
1978 tarihinde karar kesinlik kazanmıştır. 

3. Fon kotalarının % 50 oranında artırılması kararlaştırılırken şu hususlar gözönünde bulundurulmuş
tur. 

a) Kota artışları, önümüzdeki beş yıllık dönem içinde likidite gereksinmesini karşılamaya yeterli mik
tarda olmalıdır. 

b) Üye ülkelerin ödemeler dengesi açıklarının finansmanı için Fon Kaynaklarının kota artışları sayesinde 
yeterli hale getirilmesi ile Fonun dışardan borçlanması önlenebilecektir. 

c) Kotaların % 50 oranında artırılmasının, Uluslararası Para Fonunun kaynakları ile üye ülkelerin öde
meler dengesi gereksinmeleri arasında dengeli bir durum yaratacağı düşünülmüştür. 

Fon üyesi ülkelerin önümüzdeki yıllarda da büyük bir olasılıkla ödemeler dengesi açıklarının devam ede
ceği ve bu durum karşısında ödemeler dengesi açığının finansmanı için taleplerin artacağı gözönünde bulun
durulmuş ve bu taleplerin karşılanabilmesi için Fon kaynaklarının yeterli düzeye çıkartılması öngörülmüş
tür. Fon kaynaklarının yeterli hale getirilmesinin en emin yolu ise Fonun borçlanarak bir fon oluşturması 
yerine bunun, kota artışları ile sağlanmasıdır. Böylece üye ülkelere orta dönemde uygun şartlı kredilerin sağ
lanması olasılığı doğmaktadır. 

4. Fon kotalarının % 50 oranında artırılması ile toplam Fon kotası 39 milyar SDR'dan 58,6 milyar 
SDR'a yükselecektir. 

5. Yedinci Kota Artırımı ile ülkemizin IMF nezdindeki kotası 200 milyon SDR'dan % 50 oranında 
bir artışla 300 milyon SDR'a çıkmaktadır. Artış tutarı olan 100 milyon SDR'ın, % 25'ini oluşturan 25 mil
yon SDR'ın ülkemiz SDR hesabına üye olduğundan bu hesaptan ve geri kalan % 75'i oluşturan 75 milyon 
SDR'ın (yaklaşık 95.3 milyon $) karşılığı yaklaşık 2.4 milyarın Türk Lirası olarak Fona ödenmesi gerekmek
tedir. Böylece, ülkemiz kota artışı nedeniyle dövizle bir ödeme yapmayacaktır. Bu artışla Fon içindeki oy gü
cümüz 2 250 oydan 3 250 oya çıkmakta ve böylece ülkemizin kotasının toplam içindeki oranı % 0,51'de kal
makta yani Fon içindeki mevcut durumumuzun korunması sağlanabilmektedir. 

6. Üye ülkeler kota artışlarını, Fona yasal onaylarını bildirdikleri tarihten veya Fona yasal onayını bil
diren üyelerin toplamı, toplam oy gücünün 3/4'ünü oluşturduğu tarihten, hangisi daha sonra gerçekleşirse, o 
tarihten itibaren 30 gün içinde Fona ödeyeceklerdir. 

B - ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI (DÜNYA BANKASI) SERMAYE ARTI
RIMI GEREKÇESİ : 

Dünya Bankasının başlangıç sermayesi, 1 Temmuz 1944 tarihinde geçerli olan dolar kıymeti üzerinden 
10 milyar ABD doları idi. 

Bankanın nominal sermayesinde şimdiye kadar yapılmış olan artırımlar şunlardır : 
1. 1959 yılında, üye ülke paylarının iki katına çıkarılması amacıyla, 10 milyar dolarlık artırım. ' 
2. 1959 yılında, 1 milyar dolarlık ek artırım. 
3. 1963 yılında, 1 milyar dolarlık artırım. 
4. 1965 yılında, 2 milyar dolarlık artırım. 
5. 1970 yılında yeni üyelerin payları ve mevcut paylardaki artışlar için, 3 milyar dolarlık artırım. 
6. 1978 yılında, 7 milyar dolarlık artırım. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 52) 
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Bu artırımlar sonucu Bankanın sermayesi 34 milyar dolar olmuştur. 

4 Ocak 1980 tarihinde Banka Yönetim Kurulunda kabul edilip yürürlüğe giren 1979 Sermaye Artırımı, 
toplam 40 milyar dolarlık bir artışa tekabül etmektedir. Böylece Bankanın sermayesi 74 milyar dolara yüksel
miş bulunmaktadır. 

1978 sermaye artırımı ile ülkemiz her biri 100 000 ABD doları değerinde 1 631 oya sahip olmuştur. Ya
pılacak olan 8 nci Sermaye Artırımı ile ülkemiz ek 1 527 oy edinecektir. Böylece ülkemizin Dünya Banka
sında- toplam 3 158 oyu olacaktır. Başka bir deyişle, halen Dünya Bankasında 163 100 000 ABD doları olan 
katkımız 315 600 000 ABD dolarına ulaşacaktır. 

Sekizinci Sermaye Artırımı sonucu Türkiye Dünya Bankasına 90 000 ABD doları ve yaklaşık 595.5 mil
yon TL.'lık ödeme yapacaktır. 

Mili Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 52) 
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İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU 

Esas No. : 1/32 
Karar No. : 16 4 , 11 . 1980 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca hazırlanan ve Komisyonumuza havale edilen Milletlerarası Para Fonu ile Milletler
arası İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hükümete yetki verilmesine dair 5016 sayılı Kanunun de
ğişik 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı Maliye Bakanlığı temsilcisinin de katıldığı ko
misyon toplantısında görüşüldü. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 
Uluslararası Para Fonuna üye ülkelerin ödemeler dengesi açıklarının karşılanması amacıyla, fon kotala

rının % 50 oranında artırılması 20 Aralık 1978 tarihinde karara bağlanmıştı. Bu kararın yürürlüğe girmesi, 
üye ülkelerin 3/4'nün olumlu görüşünün alınmasını gerektirmektedir. Kasım 1980 sonuna kadar bu çoğunlu
ğun aşılacağı belirdiğinden Türkiye'nin de 7 nci kota artırımına katılması uygun mütalaa olunmaktadır. 

Buna göre Türkiye'nin IMF nezdindeki kotası 200 milyon SDR'dan 300 milyon SDR'a çıkmaktadır. Bu 
artış Türkiye'nin oy gücünde ve dolayısıyla temsilinde nisbi olarak herhangi bir olumsuz değişmeyi önleye
cek nitelikte bulunmaktadır, 

7 nci kota artırımı çerçevesinde 100 milyon SDR'in % 25'nin SDR olarak, geri kalan % 75'nin ise 
Türk lirası olarak ödenmesi gerekmektedir. 25 milyon SDR'lık ödemenin 3/4 oy çoğunluğunun sağlandığı 
tarihten itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi zorunludur. Bu durumda en geç 31 Aralık 1980 tarihinde bu 
ödeme yapılmış olacaktır, 

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası da 4 Ocak 1980 tarihinde sermayesinin 40 milyar dolar artırıl
masını kararlaştırmıştır. Bu sekizinci sermaye artırımı ile Türkiye'nin Uluslararası İmar ve Kalkınma Ban
kasındaki katılma payı; 152.7 milyon 1944 ABD dolar artışı ile 315,8 milyon 1944 ABD dolarına yüksele
cektir. Bu durum nisbi olarak Türkiye'nin Bankadaki oy gücünü koruyacaktır. 8 nci sermaye artışı ile ilgili 
katılmalar Eylül 1981'den sonra gerçeklik kazanacaktır. Bu sermayeye katılma payının % 7.5'nin % 0.75'i 
döviz cinsinden, (yaklaşık 90 bin dolar), geri kalanı ise Bankaca ileride belirlenecek tarihlerde yapılacak 
çağırılara göre ödenecektir. 

Komisyonumuz, uluslararası finansman kuruluşları niteliğinde olan IMF ve Uluslararası İmar ve Kalkınma 
Bankası bünyelerinde ülkemizin etkinliğinin korunmasını ve bu günkü dış kredi gereksinmelerimiz açısın
dan bu Kurumların sağlayacağı yararları düşünerek bu iki Kuruluşun sermaye artırımında mevcut oranları 
muhafaza edecek düzeyde iştiraki uygun bulmaktadır. 

Ancak, biçim yönünden, çerçeve 1 nci maddenin açıklığa kavuşturulması için, 5016 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesini daha evvel değiştiren kanunların numaralan da belirtilmiş ve tasarıda konmamış olan değiştirilen 
maddenin numarası ilave edilmiştir. 

Raporumuz Milli Güvenlik Konseyinin onayına sunulmak üzere arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Tanju ERDEM Tahsin EKİNCİ Ali KOCATÜRK 

Dz. Kur. Kd. Alb. Mly. Kd. Bnb. Maliye Bakanlığı Hazine 
Genel Müdür Yrd. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 52) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Ve
rilmesine Dair 5016 Sayılı Kanunun Değişik 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5016 sayılı Kanunun değişik 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. . 

«Madde 2. — Milletlerarası Para Fonu ve Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankasına yapılması gere
ken ödemeler gelecek yıllar bütçelerine konulacak ödeneklerden mahsup edilmek üzere, avans olarak yerine 
getirilebilir. Bu avansların toplamı Milletlerarası Para Fonu için 300 000 000 özel çekme hakkı karşılığım 
ve Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası için 1 Temmuz 1944 tarihinde gerekli ağırlık ve saflıktaki 
315 800 000 ABD doları karşılığım geçmez.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

24 . 10 . 1980 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

Z.. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakam 
/. Türkmen 

Ticaret Bakam 
Kf. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Tanıtma Bakam 
İ. Evliyaoğlu 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

T, Özal 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakam 
K. Erdem 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Milli Savunma Bakam 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğiitim Bakanı 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sos. Yrd, Bakam Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu R. Baturalp 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakam 
N. Özgür 

Çalışma Bakam 
Prof Dr. T. Esener 

Sanayii ve Teknoloji Bakam Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
Ş. Kocatopçu S. Bingöl 

İmar ve İskân Bakam Köy İşleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
£>rt Ş._ Tüten M. R. Güney V.„ Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S, Side 

Kültür Bakam 
C. Baban 
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leTİSAJS KOMİSYONU METNİ 
/ 

Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki 
Verilmesine Dair 5016 Sayılı Kanunun Değişik 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MAJDDE 1. — 19 . 2 . 1947 tarihli ve 5016 sayılı Kaimimin 7335, 798, 1265 ve 2146 sayılı Kanunlarla 
değişik 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 2. — Milletlerarası Para Fonu ve Milletlerarası tmıaır ve KaHk-mıma Bankasına yapılması gereken 
ödemeler gelecek yıllar bütçelerine konulacak ödeneklerden maHsup ©ditmek üzere, avans olarak yerine ge
tirilebilir. Bu avansların toplamı Milletlerarası Para Fonu içim 300 000 000 özel çekime haflekı karşılığını 
ve 'Milletlerarası îmiar ve Kalkınma Bankası içim 1 Temmuz 1944 tarihlinde gerek!1! ağırlık ve saflıktaki 
315 800 000 AIBD doları karşılığını geçmez» 

MAIDOE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

IMAIDOE 3. — Bu Kanun hükümlerimi Balkanlar Kurulu ytüıültiür, 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 53 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu Teklifi ve Milli Savunma 
Komisyonu Raporu. (2/18) 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 
3 . 11 . 1980 

Yeni hazırlamam ve 5.5.1957 günlü ve 6996 sayılı Gülhame Askeri Tıp AkadJemıisi Kanununu yürürlükten 
kaldıran, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanun teklifi gerekçesi (ile bliriilkıte iüüşlktte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Nejat TÜMER 
Oranüral 
Dz. K. K. ve Milli 
Güvenlik Konseyi Üyesi 

GENEL GEREKÇE 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin üstlendiği her görevi tam bir başarı ile sürdürebilmesi, her dalda ihtiyacı olan 
araç, gereç ve insan gücünün belirli standart düzeylerde bulunması ile mümkün olacağı bir gerçektir. Son 
yıllarda Türk Silahlı Kuvvetlerinin her yönden modernleştirilmesi ve reorganizasyonu süratle tamamlanma
ya çalışılırken, sağlık hizmetlerinin bu gelişmeden geri kalmaması ortak amaç olarak benimsenmiştir. Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin her geçen gün artan ve ağırlaşan sağlık hizmetlerinin en üst düzeyde verilebilmesi ça
ğımız tıp alanındaki ileri olanaklardan her ordu mensubunun yararlanabilmesi ancak yeterli sayıda sağlık 
personelinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin emrinde görev yapması ile mümkün olacaktır. Halbuki, Türk Silahlı 
Kuvvetlerindeki asker tabip sayısı, çeşitli nedenlerle ayrılmalar sonucu, her yıl biraz daha azalmaktadır. 
Sağlık hizmetinin büyük bir fedakârlık ve feragat istediği bir gerçektir. Bunun bilincinde olan mevcut aske
ri tabipler kendilerinden beklenen bu hizmeti büyük bir özveri içinde başarmaya çalışmaktadırlar. 

Ancak, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, askeri öğrenci, as
keri sivil personel ve bunların ailelerinin sağlık kontrolü, hastalıklarının teşhis ve tedavisi ile gerekli sağlık 
raporları her geçen gün çığ gibi büyümekte, buna karşılık gittikçe azalan askeri tabip mevcudu bu kutsal ve 
ulvi görevin yapılmasını güçleştirmektedir. Bu sorun uzun yıllardanberi her dönemde gündemi teşkil etmek
te, ancak köklü bir çözüm şekli bulunamamaktadır. Sorunun çözümünde temel ilke, ayrılan tabipten, daha 
fazlasını Türk Silahlı Kuvvetlerine kazandırmaktır. Bunu tamamlayan ikinci önemli husus ise, ayrılmaların 
önlenmesidir. Halen Türk Silahlı Kuvvetlerinin tabip kadrosu eski standartlara göre 2 880'dir. Bugünkü 
görüşlere ve Batı memleketlerinin standartlarına göre ise bu rakamın 4 875 civarında olduğu hesaplanmak
tadır. Buna karşın bugün Türk Silahlı Kuvvetlerinde muvazzaf askeri tabip mevcudu pratisyen ve uzman 
olmak üzere 950 civarındadır. Başka bir deyimle Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağlık hizmeti, kadrosunun % 
33'ü ile çalışan % 67'si boş olan bu 950 tabiple karşılanmaktadır. 

Yapılan hesaplara göre boş olan bu tabip kadrolarının doldurulabilmesi, her yıl 146 askeri tıp öğrencisi 
almak kaydı ile 20 yılda mümkün olabilmektedir. Bu 146 öğrenciyi bulmak ve Milli Savunma Bakanlığı he
sabına okutmak olanak dışı olduğundan, bu uğurda 8-10 yıldır sarfedilen üstün çabalar maalesef istenilen 
sonucu vermemiştir. Kaynak artırılmadığı sürece veya güvenilir ve devamlılığı geçerli bir kaynak bulunma
dığı takdirde Türk Silahlı Kuvvetlerinin muvazzaf tabip ihtiyacının karşılanması köklü bir çözüme kavuşa
maza 



Mevcut Tıp Fakültelerinde askeri öğrenciler için belirli kontenjan ayrılması veya Fakültelerde okuyan 
öğrencilerden askeri öğrenci almak fikri ve uygulaması, gerek Fakültelerin haklı tutumu, gerekse yeterli is
teklinin çıkmayışı nedeniyle tam bir başarıya ulaşamamış ve bu nedenle sağlık planı hedeflerine varılama
mıştır^ 

Halen Tıp Fakültelerinde okuyan askeri öğrencilerin sayısal durumu Tablo I dedir. 

TABLO : I 

Halen Tıp Fakültelerinde okuyan askeri öğrencilerin sayısı (1979 verilerine göre) 

Normalde mezun 
Sınıf Öğrenci sayısı olacakları yıllar 

95 1985 
85 1984 
64 1983 
67 1982 
25 1981 
14 1980 

TABLO I'in tetkikinden anlaşılacağı üzere, bu mevcutla, bugünkü statüyü korumak bile mümkün olma
yacaktır. Esasen bu sayısal noksanlıktan daha önemlisi, askeri öğrencilerin çeşitli fakültelerde okumaları ne
deniyle : 

1. Eğitim ve öğretim yönünden farklı yetişmeleri sonucu kendi aralarında bilimsel birliğin sağlanama
dığı (Hacettepe Tıp - Erzurum Tıp) 

2. Değişik Fakültelerde gruplar halinde okuyan bu askeri öğrencilerin «askeri tıbbiyelilik ruhunu» ka
zanmadıkları, birbirleri ile kaynaşamadıkları, 

3. En önemlisi Atatürk ilkeleri ve devrimlerinin savunucusu olmaları, milliyetçi ve milli tarih bilinci 
içinde yetişmeleri beklenen askeri öğrencilerin bu Fakültelerde süregelen ideolojik akımlara ve bölücülük 
ceryanlarına karşı kendilerini koruyamamak gibi bir duruma düşebilecekleri ve anarşinin kurbanı olabile
cekleri dikkate alınmak zorunluluğu vardır. Bu hususlar gözönüne alınırsa; 

Türk Silahlı Kuvvetlerine lâyık, Atatürkçü, milliyetçi, vatansever, fedakâr ve feragatkâr asker hekimi 
yetiştirmek, Türk Silahlı Kuvvetlerine devamlı, güvenilir ve üstün düzeyde eğitim veren bir kaynak yaratmak 
amacıyla Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı bir Askeri Tıp Fakültesi kurulması uygun ve zaruri görül
müştür. 

80 yıldır Türk tababetine, Türk milletine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine şerefle, gururla ve büyük bir öz
veri ile hizmet veren Gülhane Askeri Tıp Akademisi, eriştiği yüksek bilimsel güçle Yurdumuzun çeşitli böl
gelerinde açılan Tıp Fakültelerinin birçoğunun kurulmasında bizzat rol almış veya kuruluşuna yardımcı 
olmuş, öğretim üyesi ve öğretim üye yardımcıları vererek yeni Tıp Fakültelerinin doğmasını ve gelişmele
rini sağlamıştır. 

Bilimsel erkini Yurt içinde ve Yurt dışında .kanıtlamış, kadrosunda hepsi de Üniversiteden Profesör ve 
Doçent unvanını almış 29 Profesör, 34 Doçent ve 77 Öğretim üye yardımcısı olarak çok güçlü bir öğretim 
ve eğitim potansiyeline sahip olan Gülhane Askeri Tıp Akademisi, değil bir Fakülte birkaç Tıp Fakültesini 
kurabilecek kapasitededir. 

Tıp Akademisi bünyesinde bir Tıp Fakültesi kurulduğunda : 
1, tH©r geçen gün muvazzaf asker tabip meVcudü süratle azalan Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu açığı ka

panmaya ibaşlaıyacafc ve sağlık ihizmetleri en modern orduların sahip oldukları imkânlara kavuşacaktır. 
2\ Üniversite kapılarında umutsuz dönen yüzbinlerce gençten en az 150%ine yükseköğrenim yapma ola,-

•nağı sağlanacak. (Yeni Tıp Fakültelerinin 50 öğrenci aldığı dikkate alınırsa 150 rakamının büyüklüğü ortaya 
çıkacaktır.) 

1 nci sınıfta. 
2 nci sınıfta 
3 ncü sınıfta 
4 ncü sınıfta 
5 nci sınıfta 
6 nci sınıfta 
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3. Üniversite Tıp Fakültelerinde okuyan asker öğrencilerin doldurdukları kontenjanlar sivil öğrencilere 
ayrılacak, böylece Üniversite Tıp Fakültelerinin öğrenci kontenjanları artimış olacaktır. Bu ise daha çok öğ
renci, daha çok doktor demektir. 

4. Gülhane Tıp Fakültesinden mezun olup, Türk 'Silahlı Kuvvetlerinde hizmet verirken çeşitli nedenlerle 
Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılacak olan asker tabipler, katılacakları sivil sağlık teşkillerinde Türk tıbbına, 
Türk Milletine hizmete devam edecekler ve böylece sivil sağlık kuruluşlarının doktor ihtiyacı da karşılanmış 
olacaktır. 

Bilimsel özerkliği olan, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, kendisine bağlı bir Tıp Fakültesi açılması ile, yuka
rıda açıklandığı üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin acil ihtiyacı olan muvazzaf asker ta'bibin yetişmesi güvenilir 
ve devamlı bir kaynağa kavuşturulacak, ayrıca Üniversitelere ve sivil sağlık kuruluşlarına da önemli ölçüde 
katkıda bulunulmuş olunulacalktır. 

Yukarıda açıklanan tüm bu nedenler gözönüne ahnarak Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanun tekilfi 
hazırlanmış bulunmaktadır* 

Hazırlanan Kanun teklifinde özellikle Gülhane Askeri Tıp Akademisinin, Genelkurmay Başkanlığı kadro 
ve kuruluşunda yer alan, bilimsel özerkliğe sahip olan ve mesleki öğretim, lisans ve lisans üstü ile doktora 
eğitim ve öğretimi ve bilimsel araştırma yapan bir akademik kurum olduğu vurgulanımıştır. 

Ayrıca teklifte Gü'lnane Askeri Tıp Akademisinin Akademi ve Askeri Tıp Fakültesi ile eğitim hastaneleri 
olmak üzere iki bölümden oluştuğu ancak Akademi organlarının aynı zamanda Tıp Fakültesinin de organlan 
olduğu belirtilmiş ve Profesörler Kurulu ile Yönetim Kurulunun teşekkül tarzında yeni düzenleme getirilmiş
tir, 

Akademiye bağlı Askeri Tıp Fakültesi kurulması sonucu, bu Fakülteye öğrenci alınışı eğitim ve öğretim 
ile ilgili diğer hususları da düzenleyen maddelere teklifte yer verilmiştir. 

Tüm bunlara ek olarak 5.5.1957 günü ve 6996 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun yürürlük
ten kaldırılması ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Başkanı ile öğretim üye ve yardımcılarının yeniden seçim 
ve atama işlemlerine gerek kalmadan görev ve tüm haklarının devanı edeceği geçici madde ile öngörülmüştür. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Teklifin 1 nci maddesinde, Gülhane Askeri Tıp Akademisinin tanımlaması yapılmakta, ge
tirilen Kanunun amacına yönelik olarak Gülhane Askeri Tıp Akademlis'inde mesleki öğretim, lisans, lisans -
üstü ile doktora eğitim ve öğretim yapılacağı belirtilmektedir. 

Madde 2. — Bu madde ile Gülhane Askeri Tıp Akademisinin yeni kuruluşu açıklanmakta ve Gülhane 
Askeri Tıp Akademisinin; Akademi, ve Askeri Tıp Fakültesi ile Eğitim Hastaneleri olmak üzere iki bölüm
den oluşacağı vurgulanmaktadır. Ayrıca bu madde içinde Gülhane Tıp Akademisinin vazifeleri (A) ve (ıB) 
foendleri altında sıralanmakta, (C) bendinde de sefer ve olağanüstü durumlarda genel görevleri, teşkilatı ve 
kullanma yerleri ile planlarının Genelkurmay Başkanlığınca düzenleneceği amir hükmü getirilmektedir. 

Madde 3. — Bu madde ile Gülhane Askeri Tıp Akademisinin öğretim ve yönetim işlerinin hangi organ
lar tarafından yürütüleceği gösterilmektedir. 

Madde 4. — Teklifin bu maddesinde Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının, Akademi ve Askeri 
Tıp Fakültesi profesörleri arasından yapılacak yönetmeliğe göre Genelkurmay Başkanlığının önerisi üzerine 
yüksek onayla atanacağı ve Komutanın aynı zamanda Askeri Tıp Fakültesinin Dekanı olup profesörler ve 
yönetim kurullarına başkanlık yapacağı, ayrıca Üniversiteler Arası Kurul ile üniversitelerle ilgili diğer ku
rulların da üyesi olacağı belirtilmektedir. 

Madde 5. — Bu maddedeki düzenleme ile Profesörler Kurulunun oluşumu açıklanmakta ve Profesörler Ku
ruluna ancak Akademi ve Askeri Tıp Fakültesinde görevli profesörler ile kürsü drektörlüğünü yürüten do
çentlerin katılacağı ayrıca mevcut profesör sayısının üçte biri oranında doçentin de bu kurulda yer alacağı 
hükmü getirilmektedir. 
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Bu maddenin Mnci fıkrasında ise Profesörler Kurulunun görevleri, tek tek sayılmaktadır. 
Madde 6. — Yönetim Kurulunun oluşumu açıklanmakta ve Gülihane Askeri Tıp Akademisinde bulunan 

doçentlerin de Yönetim Kurulunda temsil edilebilmelerini sağlamak amacıyla, Yönetim Kurutunda görevli 
dörit öğretim üyeslinden birinin muhakkak doçent olacağı açıkça bertilmektedir. 

Ayrıca Yönetim Kurulunun, Gülhane Askeri Tıp Akademisinin yönetimi ile ilgili tüm hususlarda Komu
tanın yardımcısı olduğu açManmakltadır, 

Madde 7- — Bu maddede Gülhane Askeri Tıp Akademisi kuruluşundaki öğretim üyelerinin kimler ola
cağı belirtilme'kte ve ihtiyaç duyulduğunda kadrolu, sözleşmeli veya ek görevle Üniversite, Akademi ve yük
sekokulların öğretim üye ve yardımcılarının da öğretim üyesi olarak alınabileceği; uzman, okutman, çevi
rici ve yabancı uyrukluların da öğretüm görevlisi adı altında görevlendirilebileceği düzenlenmektedir. 

Madde 8. — Bu madde Gülhane Askeri Tıp Akademisi doçentlerinin seçimini düzenlemekte ve Üniver
siteler Kanununa yollama yapmakta ve üniversite doçentlik sınav jürilerine Gülhane Askeri Tıp Akademi
si- profesörlerinin de usulüne göre katılmaları sağlanmaktadır. 

M'adde 9. — Teklifin 9 ncu maddesinde, Gülhane Askeri Tıp Akademisi profesörlerinin nasıl seçileceği 
açıklanmakta, üniversite doçenti unvanını kazanmış olanlar arasından 'bu seçimin yapılacağı, doçentlikte bek
leme süresinin 5 yıl olduğu, bu sürenin en az bir yılının Gülhane Askeri Tıp Akademisinde geçirilmesinin 
gerektiği ve profesörlüğe yükseltilme işlemlerinin Üniversiteler Kanununa göre yürütüleceği, seçilecek pro
fesör adayları hakkında verilecek karar için Üniversite Senatosunun yapacağı toplantıya Gülhane Askeri 
Tıp Akademisi Komutanı başkanlığında Profesörler Kurulunca seçilecek iki profesörün de katılmasının zo
runlu olduğu belirtilmektedir. 

Madde 10. — Bu madde Gülhane Askeri Tıp Akademisi profesörleri ile doçentlerin atama işlemlerini 
düzenlemektedir. 

Madde 11. — Gülhane Askeri Tıp Akademisi öğretim! yardımcılarının, başasistan ve uzmanlardan oluş
tuğu, bunların seçim ve vazifeleri ile ilgili hususların 'yönetmelikle düzenleneceği vurgulanmaktadır. 

Madde 12. — Bu madde Gülhane Askeri Tıp Akademisi öğretim üyelerinin, bu görevlerinden Gülhane 
Askeri Tıp Akademisi Profesörler Kurulunun kararı üzerine yönetmelikte gösterilecek diğer nedenlere göre 
alınabilecekleri hükmünü taşımaktadır. 

Madde 13. — Gülhane Askeri Tıp Akademisi öğretim üyeliğinden ayrılanların, özel akademik unvanla
rını koruyacaklarını vurgulamaktadır. 

Madde 14. — Bu madde, Üniversiteler Kanununa göre kimlere ve ne zaman tazminat verileceğini açık
lamaktadır. 

Madde 15. — Gülhane Askeri Tıp Fakültesinin öğrenci kaynağı bu madde ile düzenlenmiş bulunmaktadır, 
Ayrıca alınacak öğrenciler hakkındaki ilkelerin de çıkarılacak yönetmelikte düzenleneceği vurgulanmakta-
dır̂  

Madde 16. — Bu madde ile halen diğer Tıp Fakültelerinde okuyan veya gelecekte okuyacak olan askeri 
öğrencilerin Gülhane Aslkeri Tıp Fakültesine ne şekilde geçirilecekleri hüküm altına alınmış bulunmaktadır. 

Madde 17. — Gülhane Askeri Tip Fakültesindeki eğitim ve öğretim süresinin altı yıl olduğu bu madde 
ile belirlenmektedir. 

Madde 18. — Bu madde ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi bölümlerinde 1 nci maddeye göre yapılan öğ
retim düzeyleri ile öğretim sonunda verilecek diplomaların Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde ayrıntılı biçim
de düzenleneceği 'belirtilmektedir. 

Madde 19. — Bu madde ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi bölümlerinden mezun olanların Tababet ve 
Şuabatı Sanatlarının Tarzı icrasına dair Kanunda belirtilen tüm hak ve yetkilere sahip oldukları açıklan
maktadır. 
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Madde 20. — Gülhane Askeri Tıp Fakültesinde okuyan öğrencilerin okuldan çıkarılma durumları tek 
tek sayılmakta ve ayrıntılarının düzenlenecek yönetmelikte gösterileceği 'belirtilmektedir. Ayrıca bu mad
denin ikinci fıkrasında Fakülteden çıkarılanlara kendileri için Devlet tarafından yapılan masrafların iki katı
nın faizleri ile birlikte ödettirileceği ve girtiş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları anlaşılanlar ile sağlık, nedeniyle 
öğrenilme devam ötme olanağı kalmayanlar dışında Faikülteden çıkarılanların diğer tıp fakültelerine devam etme 
imkânları olmadığı açıklanmaktadır. 

ıM'adde 21. — Bu madde, yönetmelik maddesi olup diğer maddelere göre çıkarılması öngörülen yönetme
liklerde yer alması gereken hususların temel kurallarını liçermektödir. 

Madde 22. — Bu madde 5 . 5 . 1957 günlü ve 6996 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu ile 
bu kanunun ek ve değişikliklerinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin maddedir. 

Gsçiai Madde 1. — Bu madde ile halen yürürlükten kaldırılan 5 . 5 . 1957 günlü ve 6996 saydı Gül
hane Askeri Tıp Akademisi Kanununa göre seçilen ve atamaları yapılan Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ko
mutanı ile öğretim ve üye yardımcılarının seçim ve a'tanma işlemlerinin geçerli olduğu, yeniden seçim ve 
altama işlemlerine gerek kalmadan görev ve tüm haklarının devam edeceği belirtilmektedir. 

ıMadde 23. — Kanunun yürürlük maddesidir. 

Madde 24. — Bu madde; yürütmeyi düzenlemektediti 

MM Savunma Koımsıyomu Raporu 

Milli. Savunma Komisyonu 
Esas No.: 2/18 6,11 .1980 
Karar No. : 6 

MÜH Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Yeni hazırlanan ve 5.5.1957 günlü ve 6996 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununu yürürlükten 
kaldıran Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu Teklifi Milli Savunma Komisyonu temsilcilerinin katıldık
ları toplantıda, görüşüldü. 

Yapılan görüşme sonunda teklifin tümü kabul edilerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiş ve maddele
rinin tümü aynen benimsenmiştir^ 

Kanun teklfi ve gerekçesi raporumuza ilişik olarak Mili Güvenlik Konseyinin onayına arz edilmek 
üzere saygı ile sunulur. 

Milli 'Savunma Komisyonu (Başkanı Üye 
Muzaffer BAŞKAYNAK Necati KOLAN 

Hâkim Tuğgeneral Hv. Tbp. Tuğgeneral 

Üye Üye 
M. Tevfik ODMAN Dr. İbrahim GÜROL 

Deniz Hâkim Ön Yütfbaşı Sağlık v© Sosyal Yaridım Bakanlığı 
Danışma ve İnceleme Kurulu Başkanı 

Üye 
Cumhur EVCİL 
Kurmay Albay 

Üye 
Ersin ESEROL 
Hâkim Yarbay 
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Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu Teklifi 

Gülhane Askeri Tıp Akademisinin Tanımı : 

MADDE 1. — Gülhane Askeri Tıp Akademisi; Genelkurmay Başkanlığı kuruluşunda, bilimsel özerk
liğe sahip, Atatürk ilkelerine bağlı, milli şuur ve disiplini görev bilen, mesleki öğretim, lisans ve lisansüstü ile 
doktora eğitim, öğretimi ve bilimsel araştırma yapan akademik bir kurum ve Türk Silahlı Küvetlerinin sağ
lık işlerinde en yüksek danışma organıdır. 

Gülhane Askeri Tıp Akademisinin Bölümleri ve Vazifeleri : 

MADDE 2. — Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Akademi ve Askeri Tıp Fakültesi ile Eğitim Hastane
leri olmak üzere iki bölümden oluşur. 

A) Akademi ve Askeri Tıp Fakültesinin vazifeleri şunlardır : 
1. Muvazzaf askeri tabip yetiştirmek, 
2. Muvazzaf askeri tabip, diş tabibi ve eczacıların staj süresi devamınca askeri ve uygulamalı eğitim ve 

öğretimini yaparak tekamüllerini sağlamak, 
3. Yedek askeri tabip, diş tabibi ve eczacıların askeri tababet yönünden gerekli eğitim ve öğretimini 

sağlamak, 
4. Sağlık astsubay ve Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık meslek liseleri öğrencilerinin eğitim ve öğretimlerini 

sağlamak, 
5. Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaç duyduğu tabip, eczacı, diş tabibi ve veteriner hekimlerin uzmanlık ve 

doktora eğitimi ve öğretimini yapmak. Ayrıca Tababet Uzmanlık Tüzüğünde öngörülen diğer branşlarda uz
man yetiştirmek, 

6. Silahlı Kuvvetler sağlık personelinin mesleki bilgilerini artırmak, barış ve savaşta askeri sağlık vazi
feleri bakımından tekamüllerini sağlamak amacıyla gerekli eğitim ve öğretimi yaptırmak, 

7. Askeri ve genel tababet alanlarında araştırmalar yapmak, yayımda bulunmak, memleketin epidemi -
yolojik durumunu incelemek, Tüfk Silahlı Kuvvetlerinde ortaya çıkacak salgınlarla mücadele etmek ve ko
runma için gerekli önlemleri aldırtmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağlığını ilgilendiren her türlü sorunlarda 
danışmanlık ve hakem vazifelerini görmek, 

B) Eğitim hastanelerinin vazifeleri şunlardır : 
1. Eğitim ile ilgili klinik ve laboratuvar çalışmaları yapmak, askeri tıp öğrencilerinin uygulamalı eğitimi 

ile stajyer, asistan, başasistan ve diğer sağlık personelinin eğitimini ve her yönden tekamüllerini sağlamak, 
2. Silahlı Kuvvetler mensupları ile Türk Silahlı Kuvvetleri îç Hizmet Kanununda ve diğer kanunlarda 

askeri kurumlarda tedavileri öngörülen kişilerin her türlü muayene ve tedavilerini yapmak, 
3. (1) numaralı bentteki maksatlar için yönetmelikte saptanacak oran ve esaslar çerçevesinde sivil kişilerin 

muayene ve tedavilerini ayakta veya yatırarak yapmak. 
C) Gülhane Askeri Tıp Akademisine seferde ve olağanüstü durumlarda Türk Silahlı Kuvvetlerinin ih

tiyaçlarına göre görev verilir. Bu amaçla Gülhane Askeri Tıp Akademisinin görevleri, teşkilatı ve persone
linin Silahlı Kuvvetlerde kullanılma yerleri ile planları Genelkurmay Başkanlığınca düzenlenir. 

Gülhane Askeri Tıp Akademisinin Organları : 

MADDE 3. — Gülhane Askeri Tıp Akademisinin öğretim ve yönetim işleri : 
a) Komutan, 
b) Profesörler Kurulu, 
c) Yönetim Kurulu. 

tarafından yürütülür. 
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Komutan : 

MADDE 4. — Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı, Akademi ve Askeri Tıp Fakültesi profesörleri 
arasından, bu Kanun uyarınca yapılacak yönetmelikte gösterilecek koşullara göre Genelkurmay Başkanlığı
nın önerisi üzerine yüksek onayla atanır. 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı, Gülhane Askeri Tıp Akademisinin amiri ve Askeri Tıp Fakül
tesinin dekanı olup Profesörler ve Yönetim kurullarının başkanıdır. Akademi ve Askeri Tıp Fakültesi ile 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Eğitim Hastanesinin her türlü işlerini yürütmekten sorumludur. Aynı za
manda Üniversitelerarası Kurul ile üniversitelerle ilgili kurulların da üyesidir. 

Profesörler Kurulu : 

MADDE 5. — Profesörler Kurulu, Akademi ve Askeri Tıp Fakültesinin profesörleri ve kürsü direktörlü
ğünü yürüten doçentler ile profesör sayısının üçte birine kadar doçentten oluşur. 

Profesörler Kurulu, Akademi ve Askeri Tıp Fakül esinde, her türlü eğitim ve öğretim işleri hakkında ka
rarlar verir. Kürsü ve enstitülerin kurulması, kaldırıl naşı veya birleştirilmesi ile diğer akademik çalışmalar
la ilgili hususlar hakkında ise önerilerde bulunur. Akademi ve Askeri Tıp Fakültesi öğretim üyelerini, baş
asistan ve asistan adaylarını seçer. Yabancı memleketlere gönderilecek Silahlı Kuvvetler sağlık personelinin 
sınavlarını yapar ve adayları bildirir. 

Yönetim Kurulu : 
MADDE 6. — Yönetim Kurulu, Profesörler Kuru'unca seçilecek biri doçent olmak üzere dört öğretim 

üyesinden oluşur. Yönetim Kurulu, Gülhane Askeri Tıp Akademisinin yönetimi ile ilgili hususlarda komu
tanın yardımcısıdır. Profesörler Kurulu kararlarının ve önerilerinin, Akademi ve Askeri Tıp Fakültesi ile 
Eğitim Hastanelerine ait yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesini sağlayacak karar ve önlemleri alır. 

Öğretim Üyeleri : 

MADDE 7. — Gülhane Askeri Tıp Akademisinin öğretim üyeleri, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Pro
fesör ve Doçentleridir. Gerektiğinde kadrolu, sözleşme! veya ek görevle üniversite, akademi ve yüksekokul
ların öğretim üye ve yardımcıları da öğretim üyesi ola ak alınabilir; Ayrıca öğretim görevlisi, araştırma gö
revlisi, okutman, çevirici, uzman ve yabancı uyruklu öğretim görevlileri de görevlendirilebilir. 

Doçentlerin Seçimi : 

MADDE 8. — Gülhane Askeri Tıp Akademisi doçentleri, Üniversiteler Kanununa göre üniversite do
çenti unvanını kazanmış olanlar arasından seçilir. Üni/ersite doçentlik sınav jürilerine Gülhane Askeri Tıp 
Akademisi profesörleri de usulüne göre katılırlar. 

Profesörlerin Seçimi : 

MADDE 9. — Gülhane Askeri Tıp Akademisi profesör adayları, Üniversiteler Kanununa göre üniversite 
doçenti unvanını kazanmış ve beş yıllık sürenin en az bir yılını Gülhane Askeri Tıp Akademisinde doçent 
olarak geçirmiş, bu şart mevcut olmadığı takdirde en az yedi yıl çalışmış olanlar arasından, Üniversiteler 
Kanununun ilgili maddelerindeki niteliklere sahip bulunanlardan Gülhane Askeri Tıp Akademisi Yönetmeliği 
uyarınca seçilirler. Bu yöntemle seçilecek profesör adayları Üniversite Senatosuna bildirilir. Senatonun bu hu
susta karar vermek üzere yapacağı toplantıya Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutam ve Profesörler Ku
rulunca seçilecek iki profesör de katılır. Senato tarafından verilecek karar üzerine gerekli işlemler yapılır. 

Profesör ve Doçentlerin Ataması : 

MADDE 10. — Gülhane Askeri Tıp Akademisi doçentlerinin atamaları Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanunu uyarınca Genelkurmay Başkanının onayı ile profesörlerin atamaları ise Genelkurmay Başkan
lığının önerisi üzerine yüksek onayla yapılır. 
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Öğretim Üye Yardımcıları : 

MADDE 11. — Gülhane Askeri Tıp Akademisi öğretim üye yardımcıları başasistan ve uzmanlardır. Bun
ların seçimleri ve vazifeleri ile ilgili hususlar yönetmelikte düzenlenir. 

Öğretim Üyelerinin Vazifelerinden Alınmaları : 

MADDE 12. — Gülhane Askeri Tıp Akademisi öğretim üyeleri, bu Kanun uyarınca yapılacak yönetme
likte gösterilen nedenlere göre ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Profesörler Kurulunun kararı üzerine Aka
demi ve Askeri Tıp Fakültesindeki öğretim vazifelerinden alınabilir. Öğretim üyelerinin Profesörler Kwulu 
kararı ile ve diğer nedenlerle akademik unvanlarından yoksun kılınma durumları da yönetmelikte belirlenir. 

Akademik Unvanların Korunması : 

'MADDE 13. — Gülhane Askeri Tıp Akademisi öğretim üyeliğinden ayrılmış olanlar, Gülhane Askeri Tıp 
Akademisinin özel akademik unvanlarını korurlar. 

Tazminat : 

MADDE 14. — Gülhane Askeri Tıp Akademisi öğretim üyeleri ile uzman ve başasistan durumunda olan
lara ve Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki ihtisasları süresince asistanlara Üniversite Personel Kanunu hü
kümlerine göre tazminat verilir. 

Askeri Tıp Fakültesine Giriş : 

MADDE 15. — Gülhane Askeri Tıp Fakültesine askeri liseler ile sivil liselerden genel esaslar uyarınca 
öğrenci alınır. Alınacak öğrenciler hakkında yönetmelikte belirlenecek ilkeler uygulanır. 

Gülhane Askeri Tıp Akademisine Diğer Fakültelerden Geçiş : 

MADDE 16. — Aynı bilim dalında öğretim yapan diğer fakültelerdeki askeri tıp öğrencilerinin Gülhane 
Askeri Tıp Fakültesine yatay ve dikey geçişlerinin ne yolda yapılacağı Akademi Profesörler Kurulunun 
görüşleri alınarak Genelkurmay Başkanlığınca düzenlenir. 

Öğretim ve Eğitim Süresi : 

MADDE 17. — Gülhane Askeri Tıp Fakültesinde öğretim ve eğitim süresi diğer tıp fakülteleri öğretim 
ve eğitim süresi kadardır. 

Yapılacak Öğretim ve Verilecek Diplomalar : 

MADDE 18. — Gülhane Askeri Tıp Akademisinde Silahlı Kuvvetler ihtiyaçlarına göre lisans, yüksek 
lisans, uzmanlık ve doktora düzeylerinde yapılacak Öğretim sonunda diploma veya belge verilir. Diploma ve 
belgelerin verilme koşulları öğretim ve sınav yönetmeliğinde gösterilir. 

Gülhane Askeri Tıp Akademisinden Mezun Olanların Hak ve Yetkileri : 

MADDE 19. — Gülhane Askeri Tıp Akademisi ile Askeri Tıp Fakültesinden mezun olanlar, Tababet 
ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı terasına Dair Kanunda belirtilen hak ve yetkilere sahip olurlar. 

Askeri Tıp Fakültesinden Çıkarılma : 

s MADDE 20. — Gülhane Askeri Tıp Fakültesi öğrencileri ayrıntıları yönetmelikte belirlenen aşağıdaki 
hallerde okuldan çıkarılırlar. 

a) Ahlak notunu kaybedenler, 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 53) 



— 9 — 

b) Öğrenci niteliğini kaybettiklerine ilişkin Yüksek Disiplin Kurulunca haklarında karar verilenler, 
c) Sağlık nedenleri dışında öğrenimlerini azami süre içinde tamamlayamayanlar, 
d) Mahkeme kararı ile öğrencilik hukukunu kaybedenler, 
e) Giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları öğrenim sırasında anlaşılanlar veya öğrenim süresi içinde nite

likleri değişenler, 
f) Sağlık kurullarınca verilecek raporlara dayalı olarak sağlık durumları bakımından askeri öğrenci 

olarak öğrenime devam etme olanağı kalmayanlar. 
g) Öğrenim süresi içinde evlenenler. 
(e) ve (f) bentleri dışındaki nedenlerle Fakülteden çıkarılanlar, derhal asker edilirler ve kendileri için 

devlet tarafından yapılan masrafların iki katı faizleri ile birlikte tazminat olarak ödettirilir. Ancak bu borç
ları askerlik hizmetleri süresince ertelenir. Ayrıca yukarıda anılan şekilde Fakülteden çıkarılanlara, diğer 
fakülteleri yatay ve dikey geçiş yaparak eğitim ve öğrenime devam etme olanağı tanınmaz. 

Yönetmelik : 

MADDE 21. — Gülhane Askeri Tıp Akademisinin sefer ve olağanüstü hallerde görevleri, Gülhane Aske
ri Tıp Akademisi ile Askeri Tıp Fakültesinin organlarının oluşum tarzı, Komutanın atanma koşulları ve 
süresi, görevleri; öğretim üye ve yardımcılarının seçim, atanma ve görev esasları, görevlerinden alınma sebep
leri, akademik unvanlarından mahrum edilme halleri; öğrencilerde aranacak nitelikler, öğretim, eğitim ve 
yetiştirme esasları, öğretimi bitirmeleri için azami süre, ahlak notu ve disiplin esasları, yabancı öğrencilerin 
tabi olacakları koşullar, öğrencilerin devletçe karşılanacak ihtiyaçları, öğrenime ara verilmesinden dolayı ek
sik öğrenimin, tamamlanma esasları ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi ile ilgili diğer hususlar, çıkarılacak 
yönetmeli klerle düzenlenir. 

Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 22. — 5.5.1957 günlü ve 6996 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu ile bu Kanunun 
ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇlCÎ MADDE 1. — Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı 
ile Gülhane Askeri Tıp Akademisinde görevli öğretim üye ve yardımcılarının yeniden seçim ve atanma iş
lemlerine gerek kalmadan görev ve tüm hakları devam eder. 

Yürürlük : 

MADDE 23. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 24. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S- Sayısı : 54 , 

1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 nci Maddesinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Milli Savunma Komisyonu 

Raporu. (2 /19) 

6 . ıı. im 
MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

1402 «ayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 nci maddesine 19 . 9 . 1980 gün ve 2301 sayın Kamuda dile
nen 5 nci fıkrasının değiştirilmesine ilişkin kanun teklifi gerekçesi file birlikte «kte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Nurettin ERSİN 
Orgeneral 
Kara Kuvvetleri Komutam ve 
Milli Güvenlik Konseyi Üyesi 

G E R E K Ç E 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 nci maddesinin 5 nci fıkrasında yer alan (301) günlük gözetim sü
resi; münferit olan ve delilleri toplanmış bulunan suçlar yönünden yeterli olmakla birlikte toplu şekilde işle
nen suçlarda sanık sayısının fazla olması halinde delillerin toplanıp, sanıkların hâkim karşısına çıkarılması 
için (30) günlük bu süre yeterli olmamaktadır. 

Diğer yönden, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmezliği, ihür demokratik düzen veya Cumhuriyet reji
mini yıkmaya yönelik örgütler tarafından veya bu örgütlerle ilişkili olarak değişik işleniş biçimlerinde; ör
neğin, adam öldürme, soygun, gasp, öğrenim özgürlüğünü tahdit, silabiı fetodik propaganda niteliğinde bom
balı veya bombasız pankart asma, muhtelif yerlere propaganda veya. bölücü v*$ta yılkıcı Biıtel'jkte yazı yaz
ma, örgütler adına para veya başka suretlerle yardım Toplama veya bu örgütlere bilerek yardım etme gibi 
örgütün yıkıcı faaliyetlerini meydana çıkaracak nitelikte her neviden suçlar işlenmektedir. 

Bu şekilde tezahür eden suçlarda 'bu suçları işleten ya da adına suç işlenen örgütün meydana çıkarıl
ması için de anılan (30) günlük sürenin yeterli olmadığı uygulamadan anlaşılmaktadır. 

Getiritatiş bulunan kanun teklifiyle bu amacın sağlanması öagöriümü#îir. Kanun teklt&ftiû .metninde açık 
bir şeücilde belirtijdıiği gibi 90 günlük süre kademeli öterek işletöecelktir. SıJayöneîtiim Komutanla» gifc&tm al
tına aldıkları kimilerin durumlarını kanun teklifinde açıklanan «ürelerde inoekyip, -gerekjj fta#ecdg gömt&n 
«ürelerini 90 güfl» ikadar uzatmaya y e M kılınmışlardır. <<Mr$en bu işememe güreleri* tutuklama balterin-
de savcılar .tarafından yapılması zorundu incelemeye benzer olarak dü^nlenmiştir. Kuskusuz Mvymetm 
Komuianları belirlenen duruma göre 90 günlük sünenin dalmasını beklemeden de sanıkları *hâkim karşısı
na çJkauabüecfikleri gibi serbest de 'bırakabileceklerdir. 
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Milli Savunma Komisyonu Raporu 

Milli Güvenlik Konseyi 
Milli Savunma Komisyonu 7.11. 1980 

Esas No.: 2/19 
Karar No. : 7 

MÜi Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

1402 sayılı Stoyöneltiim Kanununun 15 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi, 
Milli Savunma ve Adalet Bakanlıkları temsilcihninin de iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Teklifin tümü müzakere edilerek kabul ediMiıkten sonra maddelerin görüşülmesine geçildi ve tümü aynen 
foenlimsendli, 

Kanun teklifi ve gerekçesi raporumuza ilişik olarak M'illi Güvenlik Konseyinin onayına arz edilmek üzere 
saygı ile sunulur. 

MÜH Savunma Komisyonu Üye Üye-. 
Başkanı İsmet ONUR Ersin ESEROL 
Muzaffer BAŞKAYNAK Haklim Albay Hâkim Yarbay 
Hâlkim Tuğgeneral 

Üye 
Engin DOĞU ' 
Adalet Bakanlığı Kanunlar 
Pln. Araş. Gn. Md. ğü. 
Başmüşaviri 

1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 nci maddesine 19.9.1980 gün ve 2301 sayılı 
Kanunla eklenen 5 nci fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sıkıyönetim Komutanı bu Kanunda yazılı suçlardan sanık kişileri Sıkıyönetim Komutanlığı nezdindeki 
Askeri Mahkemeye sevk ve tutuklanmaları gerekip gerekmediği hakkında bir karar alınıncaya kadar göze
tim altında tutabilir. Bu süre 30 günden fazla olamaz. Ancak, 10 ve daha fazla kişiler tarafından toplu şe
kilde işlenen suçlarda delillerin toplanmasının uzun süreyi gerektirmesi halinde veya Devletin ülkesi ve mil
letiyle bölünmezliğini, hür demokratik düzeni veya Cumhuriyet rejimini yıkmaya yönelik örgütlerle ilişkili 
olarak her ne suretle olursa olsun suç işleyenlerin bu ilişkilerinin saptanabilmesi nedenleriyle sanıkların 30 
gün içinde hâkim önüne çıkarılmalarına olanak bulunmaması halinde, sanıklar soruşturmanın bitiminde ve 
herhalde 90 gün içinde yetkili hâkim önüne çıkarılır. Gözetim altında bulunanlar ilk 30 gün sonunda hâkim 
önüne çıkanlamadıkları takdirde Sıkıyönetim Komutanı anılan kişilerin durumunu bu süre sonunda ve bunu 
takip eden 20 şer günlük dönemlerde inceler ve hâkim önüne çıkarılıp çıkarılmamaları konusunda karar ve
rir. Aynı kişi için aynı suç isnadı sebebiyle ve yeni deliller çıkması gibi haklı bir sebep yok iken bu yetki bir 
dtefadan fazla kullanüamaz. 

MADDE 2. — Bu Kanun 5 Kasım 1980 tarihinden geçerli olarak, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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