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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

26 Mayıs 1981 Sah 

İki oturum yapılan bu birleşimde: 
Belediye Gelirleri Kanunu tasarısının (1/105) (S. 

Sayısı : 152 ve 152'ye 1 nel ek) maddeleri üzerindeki 
görüşmeler tamamlanarak, tasarı kalbul edildi. 

Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son
radan tespit edileceği belirtilerek Birleşime saat 19.25' 
te son verildi. 

Haydar SALTIK 
Orgeneral 
Milji Güvcmlik Konseyi 
Genel Sekreteni 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.0*0 

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

Orgeneral Tahsin ŞAHlNKAYA (Hv. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesli) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Milli Güvenlik Konseyinin 56 ncı Birleşimini açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır. 

II. — KANUN, TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — Cevdet Karakas hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3160) (S. Sayısı : 187) (1) 

!BAŞKAN — Gündemimize göre kanun tasarı ve 
tekliflerinin görüşülmesine başlıyoruz. 

1 nci sırada, Cevdet Karakaş hakkındaki ölüm ce
zasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
ve bu konudaki İhtisas Komisyonu raporu mevcut. 
Bu rapor 187 sıra sayısıyla basılıp, dağıtılmıştır. 

Komisyon ve Bakanlık temsilcileri yerlerini aldılar. 

(1) 187 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

Ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başba
kanlık tezkeresi ve esıki mahkûmiyet dosyasının havale 
edildiği İhtisas Komisyonu tarafından bir kanun ta'sa-
rısı hazırlanmıştır. İhtisas Komisyonunun hazırladığı 
bu tasarının tümü üzerinde görüşme açıyorum ve sözü 
İhtisas Komisyonu Sözcüsüne bırakıyorum. 

Buyurun efendim< 

HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Adalet 
Komisyonu Üyesi) — Taammüden adam öldürmek 
suçundan hükümlü Cevdet Karakaş hakkında şu 
olaylar sebebiyle karar verilmiştir ve bu kanun ta
sarısı hazırlanmıştır: 

420 — 
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Hükümlü Cevdet Karakaş, Elazığ'da sol görüşlü 
olması, kahveleri taratması, gençleri silahlı eyleme 
teşvik dönesi şeklinde tanıtılan öğre'tmen Ali Rıza 
Doğan'ı öldürmek için zaman' ve yer kollamış, 
3 Ocak; 1980 günü saat 16.00 sıralarında okuldan 
çıkan öğretmene 5-10 metre 'kadar yaklaştıktan sonra 
arkasından altes etmiş, mermi 'böbreklerinin bulun
duğu bölgeden hayati tehlike teşkil edecek şekilde 
girmiş, yaralamış; tedavilerden sonra öğretmen iyi
leşmiş. 

Aynı hükümlü, yine sol görüşlü olarak tanınan, 
gençlere sol görüşü aşılayan, Dev - Sol örgütüne ait 
davalara parasız girip destek sağlayan, silah, para 
yaridımı yaptığı şeklinde hakkında bilgi edindiği 
Avukat Erdal Aslan'ı bir süre takip ettikten sonra, 
Elâzığ Adliyesinden çıkıp yazıhanesine giderken, 
yine arkasından 3 - 5 metre yaklaşıp tabanca ile baş 
nahiyesinden ateş etmiş ve öldürmüştür. 

Elazığ Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahke
mesi, hükümlüye birinci suçundan dolayı Türk Ceza 
Kanununun 450 nci maddesinin 4 ncü fıkrası gere
ğince taammüden adam öldürmeye tam teşebbüs su
çundan 20 yıl ağır hapis, Avukat Erdal Aslan'ı öl
dürmesinden dolayı, taammüden adam öldürmek 
suçundan ölüm ve ayriyeten 6136 sayılı Kanuna mu
halefetten dolayı da 2 sene müddetle hapse mahkûm 
etmiştir; oy birliği ile. 

Karar temyiz edilmiş; sanık temyiz dilekçesinde, 
ruhi bunalım geçirdiği için kendisini savunaimadı-
ğını bildirmiş. Askeri Yargıtay Başsavcılığı tabliğna-
mesinde; ruhi bunalım geçirdiği için kendisini savuna-
madığını ileri süren hükümlünün ceza ehliyetinin 
noksan olduğuna inanmak zor ise de, verilen ceza
nın Ölüm olması, infaz hailinde adli hatadan dönıülme 
imkânının bulunmaması nedeniyle, hükmün, sanığın 
ceza ehliyetinin araştırılmamış olması yönünden eksik 
soruşturma nedeniyle bozulmasını istemiştir. 

Askeri Yargıtay 4 ncü Ceza Dairesince, delillerin 
takdirinde vicdani kanaat sisteminin kabul edilmiş 
olması karşısında, mahkemece, savcılık ve tutuklama 
mahkemesince tespit edilen ifadelere itibar edilmesi 
isabetli görülmüş, ifadelerin kerhe müstenit yolun
daki savunma yine varit görülmemiştir. Sanık tara
fından suçun işlendiği sırada değil, suçun işlenme
sinden sonra işkenceye tabi tutulduğundan bahisle 
ruhi bunalım geçirdiği ileri sürülmüş olduğuna naza
ran, mahkemece ifadeler arasındaki insicam ile mah
kemedeki tutum ve davranışları dikkate alınarak, 
ceza ehliyetinin tespiti cihetine gidilmemiş olmasında 
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İbir isabetsizlik görülmemiş ve hüküm oy çokluğu ile 
onanmıştır. 

İki üye, sanık işkence gördüğünü iddia ettiğine 
göre, mahkemece kendisine bir avukat tutulmaması, 
sanığın Avukat Erdal Aslan'ı gerçekten yazıhanesin
den arayıp aramadığının, taammüden bu açıdan de
ğerlendirilmemesi nedenleri ile, hükme muhalif kal
dıkları nı bildirmişlerdir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde söz almak isteyen var mı?.. Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler"... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum: 

Cevdet Karakaş Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine 
Getirilmesine Dair Kanun 

MADDE 1. — Askeri Yargıtay Dördüncü Dai
resinin 3.3.1981 tarih ve 1981/69 Esas, 19811/62 
Karar sayılı ilamıyla kesinleşen, Elazığ Sıkıyönetim 
Komutanlığı Askeri Mahkemesinin, 8.12.1980 ta
rih ve 1980/468 Esas, 1980/340 Karar sayılı hükmü 
ile Türk Ceza Kanununun 450/4 ncü maddesi uya
rınca ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan, sicilli 
nüfusta Elazığ ili Munzuroğlu Köyü, Hane 1, Cilt 
•123/1, Sayfa l'de kayıtlı Bahaddin oğlu, Penlbe'den 
olma 1.2.1960 Elazığ doğumlu Cevdet Karakaş 
hakkındaki ölüm cezası yerine getirilir. ,_ 

•BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

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

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

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmişitir^ 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürü

tür. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Allah taksiratını affetsin. 
2. — Recep Sarıaslan hakkındaki ölüm cezasının 

yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/52) (S. Sayısı : 189) (1) 

ıBAŞKAN — Gündemimizin 2 nci sırasınlda, Re
cep Sarıaslan hakkındaki ölüm cezasının yerine geti
rilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve bu konudaki 
İhtisas Komisyonu raporu mevcuttur. 

Bu rapor 189 sıra sayısıyla, basılıp dağıtılmıştır. 
İhtisas Komisyonu ve baıkanlı'k 'temsilcileri yerle

rini aldılar. 

Ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başba
kanlık tezkeresi ve eki mahkûmiyet dosyasının havale 
edildiği İhtisas Komisyonu tarafından 'bir kanun ta
sarısı hazırlanmıştır. İhtisas Komisyonunun hazırla
dığı bu tasarının tümü üzerinde görüşme açıyorum 
ve önce sözü yine thıtisais Komisyonuna veriyorum. 

Buyurun efendim. 
HAVA HÂKİM KIDEMLİ AUBAY ZEKt GÜN

GÖR (Adalet Komisyonu Başkam) — Sayın Baş
kanım, kanun metninin okunmasına geçmeden önce 
kısaca olayı nakletmek istiyorum. 

Aşırı sol görüşlü Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu 
fraksiyonuna mensup olan Recep Sarıaslan ve iki 
arkadaşı bir süre önce Elbistan'da Hızır Narin'i öl
düren ülkücü sanıklara Avulkat Hilmi Soydan'ın yar
dım ettiği zehabına 'kapıldıkları ve öldürülmesine ka
rar verdikleri, bu maksatla 22. 1'2. 19718 günü Elbis
tan'a «gittikleri ve Elbistan 'Belediye binası önünde pu
su kurdukları ve binanın içinde bulunan Avukat Hil
mi Soydan'ın binadan çıktığım görmeleri üzerine, Be
lediye Başkanını arabasına bindiği sırada 5 - 6 el ateş 
ettikleri ve orada ölümüne sebep oldukları anlaşılmış
tır. 

Recep Sarıaslan, Adana Sıkıyönetim Maihıkemesin-
de yargılanmadı sırasında Malatya'dan Adana'ya 'ge
tirildiği esnada bir emniyet görevlisini öldürdükten 
sonra firar etmiş ve gıyabında yapılan yargılatması 
sonunda idamına karar verilmiştir. 

Yargıtay tarafından do'syası incelenmiş ve onan
mıştır. Buna dayanılarak hazırlanan kanun tasarısı 
onayınıza sunulmuştur. 

Saygı ile arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde söz almak isteyen var mı efen

dim?.. Yoktur. 

(1) 189 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Btimeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum: 

Recep Sarıaslan Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine 
Getirilmesine Dair Kanun 

MADDE 1. — Askeri Yargıtay Dördüncü Daire
sinin 17 . 2 .19811 tarih ve 1981/53 Esa's, 1981/51 Karar 
sayılı ilamı ile kesinleşen, Adana - Kahramanmaraş -
Gaziantep Adıyaman ve Hatay İlleri Sıkıyönetim Ko
mutanlığı 1 Numaralı 'Askeri Mahkemesinin, 26:8.1980 
tarih ve 1980/194 Esas, 1980/5138 Karar sayılı hükmü 
ile Türk Ceza Kanununun 450/4 ncü maddesi uyarm'-
ca ölüm ceza'sına mahkûm edilmiş bulunan sicilli 
ijüfusta Ankara Vilâyeti Çanlkaya İlçesi Cebeci Ma
hallesi Hane 879 (Eski 874), Cilt 025/06, Sayfa 49' 
da kayıtlı Ahmet oğlu Semilha'dan olma 2.3.1955 
Ankara doğumlu Recep Sarıaslan hakkındaki ölüm 
cezası yerine getirilir. 

(BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim? Yoktur. 

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

2 nci m'aidldeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is

teyen?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Eftımeyenler... Kabul edilmlştir.f 
3 ncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürü-

fflür. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştin 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Türk Kanunu Medenisi ile İlgili Çalışma
lar Yapmak Üzere Komisyon Kurulması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/169) 
(S. Sayısı : 188) (1) 

İBAŞKAN — Efendim, gündemimizin 3 ncü sıra
sında, Türk Kanunu Medenisi ile İlgili Çalışmalar 
Yapmak Üzere Komisyon Kurulması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve bu konudaki İhtisas Komisyonu Ra

f/j 188 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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poru mevcuttur. Bu rapo>- 188 sıra sayısıyla basılıp, I 
dağıtılmıştır. 

İhtisas Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık Temsil
cisi arkadaşlarımız yerlerini aldılar. I 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyor 
ve ilk sözü Komisyon Sözcüsü arkadaşıma bırakıyo
rum; bunun hakkında izahat vermek üzere. I 

Buyurun efendim. I 

HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHÎN (Adalet 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, Türk Ka- I 
nunu Medenisinin aksayan hükümlerini düzeltmek I 
ve dilini bugünkü konuşma diline uydurmak üzere 
Komisyon kurulmasına ihtiyaç duyulmuş ve bu ko- I 
misyonda görev alacak kişilere hakkı huzur ve huzur I 
ücreti (ayrı ayrı) verilmesi ihtiyacı duyulmuş ve böy
le bir sarfiyat yapılabilmesi için de kanuna ihtiyaç 
görülmüş ve madde böylece gelmiştir. 

Biz Hükümetten gelen tasarıda ufak bir değişik-
• lik yaptık. Birincisi komisyon yerine komisyonlar 

kurabilir dedik. Çünkü, tasarıyı hızla görüşmeleri ve- 1 
yahut da ele almaları İçlin, lüzumundan fazla komisyo- I 
na ihtiyaç duyulabilir. I 

İkincisi, bir geçici madde getirmişlerdi; komisyon I 
üyelerine verilecek hakkı huzur ve huzur ücretlinin I 
tıanigi fasıldan ödeneceğini tasarıya geçici madde ola
rak koymuşlardı. Buna lüzum görmedik, hiç'bir ka
nunda yoktur. Hizmeti ihdas eden kanunun finans
manı bütçe kanununda yapılır, ilgili maddesine ko- I 
nur. Burada ufak bir değişikliğimiz oldu. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bakanlık Temsilcisi arkadaşımızın bir diyeceği 

olacak mı efendim? 
Buyurun. 
KBMALETTİN ALİ KAŞİPOĞLU (Adalet Bâ  

kanlığı Temsilcisi) — Sayın: Başkanım, yüksek ma
lumları olduğu üzere, İnkılap kanunlarının başında, 
yer alan Türk Medeni Kanunu 4 Elcim 1926 yılında 
kalbul ediîmiş'fcir. Aradan 54 yıl 7 ay 27 günlük bir1 

süre geçmiş'tir. Türk Kanunu Medenisinin, değerli' 
arkadaşımın da ifade ettiği gibi, tercüme hataları, 
kanun uygulamasından doğan boşluklar, bu arada 
ihtiyaç duyulan maddeler; bilhassa boşanma, gayri 
menkul yönünden eşlerdeki iştiraık halindeki mülkiye- ! 
tin kabulü, gayri sahih nesep konusu, miras hüküm
leri gülbi hususlar yeniden gözden geçirilme zaruretini 
hissettirmiştir. 

Bunun üzerine, ilk defa 5 Şulbat 1951 yılında bir 
komisyon kurulması yoluna gidilmiş ve komisyon | 
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teşkil edilmiştir. Bu komisyon aralıklarla 1957 yılına 
kadar çalışmış, aslında komisyon çalışması kanuni 
yönden de Mayıs 1960 tarihinde sona ermiştir. Bun-; 

dan sonra herhangi bir çalışma yapılmadan* bu ko
misyonda görev alan Profesör Hıfzı Veldtet Velidede-
oğlu'na 1967 yılında komisyonun çalışmalarından 
elde edilen neticeleri esas alınmak suretiyle bir ön ta
sarı hazırlama görevi verilmiştir. Sayın Profesör, 1971 
yılında bu çalışmaları değerlendirerek «Türk Kanunu 
Medenisi Ön Tasarısını» hazırlamıştır. 1971 yılında 
Bakanlıkça hazırlanan bu tasarı, kuruluşların görüş
lerine sunulmuş; fakat belli süre içerisinde maalesef 
bir değerlendirmeye tabi tutulmamıştır. 

Bunun üzerine komisyonlardan ve kurumlardan 
gelen görüşlerin değerlendirilmesi yönünde yeni bir 
komisyon oluşmasına gidilmiş ve 28 Şubat 1976 yı
lında yeni bir komisyon kurulmuştur. Komisyon ara
lıklarla ve üç alt komisyon şeklinde çalışmalarını sür
dürmüş; ancak 1976 yılından 14 . 2 . 1978 yılına 
gelinceye kadar 150 maddeyi gözden geçirmiş ve ye
ni bir düzenlemeye gitmiştir. Bu tarihte, herhangi bir 
alternatif de düşünülmeden, komisyon çalışmalarına 
son verdirilmiştir. 

Şimdi üzerinde durulması gereken husus, bu boş
lukların, bu yanlışlıkların giderilmesi ve bu önemli 
yasanın bünyemize uygun bir hale getirilmesidir. An
cak, burada önemli olan konu İnkılap kanunu nite
liğini kendisine kazandıran kanunun, kadın erkek 
eşitliği, kanunun insariîyetciliği, hürriyetçiliği ve mü
savatçılığı ilkelerinin her zaman gözdem uzak tutul
maması konusudur. 

Büyük Atatürk dahi bu kanun üzerinde YüCe 
Meclîslerde bütünü ile görüşme açma yoluna giltmiş 
ve bütünü ile onaylamıştır. 

Düşünülecek konu, belki geçmişte maddelere yö
nelik bir uygulamanın Türkiye'nin lehinde veya 
aleyhinde olma durumunda büyük bir endişe yara
tacağı noktasında idi. Ama tanıyacağınız imkânla 
büyük bir gayret ve ciddi bir çalışma ile şu tasarı ye
niden ele alınarak Yüce Huzurunuzda tüm bu Ata
türk İnkılapları doğrultusunda maddelerle yeni bir 
kanunu Türk Milletine hed'iye etmeyi düşünüyoruz. 

Takdir Yüce Konseyindir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen arka

daşımız var mı?.. Yokltur. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... E'fimeyenier... Kalbul edilmiştir. 
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Türk Kanunu Medenisi ile ilgili Çalışmalar Yap
mak Üzere Komisyon Kurulması Hakkında Kanun 

Tasarısı 
MADDE 1. — Türk Kanunu Medenisi ile ilgili 

çalışmalar yapmak üzere, Adalet Bakanlığınca uz
man personelden oluşan yeteri kadar komisyon ku
rulur. 

Bu komisyon üyelerine ödenecek huzur ücreti ve 
huzur hakkı ile yolluklar, her yıl Adalet Bakanlığı 
bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. 

KEMALETTlN ALÎ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Bir konuyu müsadelerinizle 
arz edeyim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KEMALETTlN ALÎ KÂŞİFOĞLU (Adalet 

Bakanlığı Temsilcisi) — Efendim, böyle bir tasarı 
ile huzurunuza gelmemizin iki nedini var: 

1. Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatı Kanunu
nu kısa zamanda huzurunuza getireceğiz, şimdi bir 
nizamname ile idare ediliyoruz; burada böyle bir 
komisyon kurmaya hakkımız yok. 

Diğer taraftan, bütçe kanununun (R) cetvelinde 
de böyle bir düzenleme yapılmadığı için, bu tasarı 
ile karşınıza çıkıyoruz. Bu zamana kadar bir huzur 
ücreti ve huzur hakkı verilmemiş - biraz sonra ge
lecek, gayet cüzi şeylerdir; - ama bir hizmetin de
ğerlendirilmesi bakımından gereklidir; çünkü mesai 
dışında çalışacak, cumartesi pazar çalışacak. Bu su
retle, daha ciddi ve daha hızlı bir çalışmayı düşünü
yoruz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Başka söz almak isteyen var mı efendim?.. 
Buyurun Oramiral Tümer. 
ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Efendim, iki 

noktayı arz etmek istiyorum. 
Bir tanesi, bu komisyona söylendiği gibi huzur 

hakkı, huzur ücreti ve yolluklar böyle kanunen veril
diği takdirde, bundan sonra bütün bakanlıkların bu 
gibi hizmetlerini görmek üzere, herhangi bir konu
yu halletmek üzere toplanacak bu komisyonlar, dai
ma kendilerine bu şekilde huzur hakkı talep edebi
lirler ve bu kanun kendileri için bir mesnet teşkil 
edebilir. 

İkinci nokta, bu kanun gereğince Adalet Bakan
lığı bütçesine her yıl bu ödeneğin konülmasıda, bu 

çalışmanın senelerce süreceğini ifade edebilir. Bah
settikleri gibi, muayyen seneler çalışılmış, yine so
nuç alınmadan kalınmış. Binaenaleyh, bu konuda ça
lışanlara, acaba iki sene, üç sene gibi tahditti bir sü
re verilse de, hakikaten bu kadar çok önemli bir 
kanunun kısa zaman içerisinde bitirilmesi sağlansa 
daha uygun olmaz mı? 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Evet; bunu Bakanlık Temsilcisi 
arkadaşımıza soralım. 

Buyurun. 
KEMALETTlN ALt KÂŞİFOĞLU (Adalet 

Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, Sayın 
Konsey Üyemizin emirlerini şöyle karşılamak isteriz: 
Emin olun, bu çalışmalar çok geniş boyutlu ve çök 
geniş bilgi kapsamını gerektiren konulardır. Örne
ğin, geçmişte hakiki şahıslarla ilgili bir komisyon, 
hükmi şahıslarla ilgili bir komisyon, derneklerle il
gili bir komisyon vakıflarla ilgili bir komisyon ku
rulmuş ve komisyon üyelerine bakılırsa, hepsi, Ankara, 
İstanbul Hukuk fakültelerinde çalışan ve tarafsızlığı 
ile kendilerini kabul ettiren kişiler; tabii bu arada 
Yargıtay Başkan ve üyeleri de dahil oluyor. 

Bakanlıklar olarak bugün Konseyin denetimi al
tında, her an murakabeniz altındayız. Bizim de ar
zumuz, çok kısa bir süre içerisinde bunu huzurları
nıza getirmektir; ama 900 küsur maddelik bir yasa 
tasarısıdır. Komisyonların çalışmalarının bir an evvel 
bitirilmesini biz de arzu ediyoruz; ancak burada 
gün belirlemek imkânına sahip değiliz; ama daima 
sizlin denetiminiz altında olduğumuz için, yarın 
öbür gün uzama anında, her an karşınızda cevap 
vermek durumundayız. 

Arz ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Kaç kişiden teşekkül edecek tah

minen? 
KEMALETTlN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet 

Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, geçmişte 
14 kişi çalışmışlar; başlangıçta ki çalışmaya bazı mil
letvekilleri de katılmış; tabii şimdi böyle bir durum 
söz konusu değil. Birinci çalışmada, 5 Şubat 1951'de, 
9 kişi düşünülmüş; yani 10-15 kişilik bir komisyon 
düşünülüyor efendim. 

BAŞKAN — Burada görev alacak daktilolar ve 
benzeri kişiler de alacak mı hakkı huzuru? 

KEMALETTlN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet 
Bakanlığı Temsilcisi) — Hayır efendim, onlar ta
mamen bizden efendim. Bizler mutlaka iştirak ede
ceğiz; raportör biz olacağız, bizim daktilolarımızdan 
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istifade edilecek. Onların, ve bizim herhangi bir su- i 
rette fazla mesai vesaire almamız söz konusu değil 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı, buyurun. 
HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Adalet 

Komisyonu Başkanı) — Bu kanun şu amaçla ge
liyor: Hakkı huzur verebilmek, ücret verebilmek 
için mutlaka kanuna dayanmak lazım Adalet Ba- I 
kanlığının böyle bir kanunu yok. Bazı bakanlıkların 
teşkilat kanunlarında bu tür komisyonlar kurmaya 
yetkileri vardır. Kanun bu maksatla geliyor, böyle I 
bir komisyonu kurma yetkisi veriyor; kurabilecek 
ve ücret verebilecek. Bittabi bunu sınırlamak müm- I 
kün değil; çalışmaya bağlı, komisyon üyelerinin 
faaliyetine bağlı, sayısına bağlı. Çalışmalar uzun 
yıllar alabileceği gribi, 1 yılda da bitirmek mümkün. 

Sanıyorum ki, huzur ücreti, dışarıdan gelecek
lere verilecektir ve onun için bir sınır getirdik; hu
zur hakkı da bakanlığın teşkilatından giden kişi
lere ödenecektir, orada görev alan kişilere ödene
cektir. Bu nedenle sınır getirdik; dışarıdan gelecek
lere 60 göstergenin 25 katsayı ile çarpımından elde 
edilecek parayı geçmeyeceği, bakanlık teşkilatından 
gelecek görevlilere veya Yargıtaydan geleceklere de 
30 • göstergenin 25 katsayı ile çarpımından elde edi
lecek ücreti geçmeyeceği sınırını getirdik. Tasanda 
bu yoktu; fakat biz tavan koyduk. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Orgeneral Şa-
hinkaya. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — 
Efendim, ben gerek Komisyon Sözcüsü, gerekse 
Hükümet Sözcüsüne katılıyorum; fakat Deniz Kuv
vetleri Komutanında olan tereddüt aynen bende de 
var. Bu, Türk Medeni Kanunu ile ilgili çalışmalar 
ilânihaye devam edebilir; bu, hakkı müktesep gibi 
bir şey, yıllarca devam eder gider. Alınsın, doğru
dur; fakat buna öyle bir madde koyalım ki, bu 
mesele önümüze gelince «Şu kadar kalmıştır, şunda 
bitsin» densin. Zamanı gelince bu kanunun bu mad
desinin mutlaka ilgası gerekir; yoksa bu böyle sene
lerce gider; çünkü bu gözden kaçar, böylece uygu
laması devam eder. İleride bunun uygulaması ne 
şekilde olacaktır bilemeyiz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Mesela 2 sene ile bunu sınırlaya-

maz mıyız efendim? 
KEMALETTlN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet 

Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, hemen 
arz edeyim, hiçbir şey olmaz. Şöyle olur; Yüce | 
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Huzurunuza bu belli bir süre olur; eğer 2 sene için
de bittiyse, zaten, kanun hükmünü yitirir; bitme-
diyse, «Şu kadar maddeye gelinmiştir, şu şekilde 
bir düzenlemeye ihtiyaç vardır» denir. 

BAŞKAN — Bu neye benzer biliyor musunuz? 
Bizim sıkıyönetim mahkemeleri sıkıyönetim bittik
ten sonra bir türlü bitmedi. Sebebi; sıkıyönetim taz
minatı almaya devam ediyorlardı. Ne kadar uzun 
zaman çalışırsa, o kadar o tazminatı almaya devam 
edecek. Vaktaki kaldırıverdik o tazminatı, hemen 
bitti mahkemeler. Bu buna benzer; arkadaşlarımır. 
dedikleri doğrudur. 

KEMALETTlN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet 
Bakanlığı Temsilcisi) — Yani 2 yıl sonra yürürlük
ten kaldırılacak şekilde bir düzenleme olabilir. 

Bir de hemen arz edeyim, mesela biz Yüce Hu
zurunuza Türk Ceza Kanunu getirdik, Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanununu getirdik, yine Komisyon 
gündeminde Hukuk Usulü Muhakemeleri var. Bun
lar tamamen kendi bilgi dağarcığımızla halledece
ğimiz konulardır. Çok yakında Merkez Teşkilat 
Kanunumuzu getireceğiz, Danıştay Kanununu geti
receğiz, Bölge İdare Mahkemeleri Kanununu geti
receğiz, Uyuşmazlık Mahkemesini getireceğiz. Tüm 
bunlar yine kendi bilgi dağarcığımızla çözümlene
cek konular; ama şunu kabul ediyoruz; bu konu 
cidden çok geniş kapsamlı ve çok geniş bilgiye ih
tiyaç olan, büyük ihtisas gerektiren konudur. Şöyle 
yapalım efendim; 2 yıllık bir süre tanıyalım Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — 1 yıl az gelir. 
KEMALETTlN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet 

Bakanlığı Temsilcisi) — Öyle yapalım Sayın Baş
kanım; 2 yıllık bir süre verelim. Zaten bu yıl 1 
milyon lira konmuş efendim; bütçeye en ufak bir 
ek külfeti olmayacak. 

BAŞKAN — O halde, ayrı bir 3 ncü madde 
getirmemiz lazım bizim; geçici bir madde. 

KEMALETTlN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet 
Bakanlığı Temsilcisi) — Hayır, şurada yapabiliriz 
efendim. 

BAŞKAN — Bunun 1 nci madde ile bir ilgisi 
var mı? 

KEMALETTlN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet 
Bakanlığı Temsilcisi) — Hayır, 1 hci madde ile il
gisi yok. 

BAŞKAN — Ondan sonraki maddelerde görü
şürüz. Şimdi burada 1 nci maddede değiştiremiye-
ceğimize göre, 1 nci maddeyi görüşelim. 

Buyurun Komisyon. 
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HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Adalet 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, kanun esas 
niteliği itibariyle geçicidir; hizmet sona erince ka
nun da kalkacaktır. Bütün mesele iyi niyete bağlı. 

BAŞKAN — Her şey iyi niyete bağlı zaten. 
HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Adalet 

Komisyonu Başkanı)) — Yani, kanun geçicidir as
lında. 

BAŞKAN — Geçici tabii, bu bitti mi, zaten bu 
kanunun bir fonksiyonu kalmaz. 

Bir yere onu, «filan tarihe kadar...» şeklinde ila
ve edebiliriz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bir 
mahzur mu var yani 2 seneyi koymakta? 

BAŞKAN — Belki 2 nci maddenin sonuna ekle
yebiliriz. 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet 
Bakanlığı Temsilcisi) — Yürürlük maddesinde de 
düşünebiliriz. 

BAŞKAN — Onda da olabilir. 3 ncü maddede, 
«Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer...» 

HÂKİM1 ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Adalet 
Komisyonu Başkanı) — «... 1983 mali yılı sonunda 
sona erer.» diyebiliriz. 

BAŞKAN — Evet, o maddeye gelince görüşü
rüz. 

Efendim, 1 nci madde üzerinde başka söz iste
yen var mı?. Yok. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Birinci maddeye göre kurulacak 

komisyon veya komisyonların çalışma usulleri, hu
zur ücretleri ile huzur hakları Adalet Bakanlığınca 
çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Ancak, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri 
saklı kalmak şartiyle huzur ücreti (60), huzur hakkı 
da (30) gösterge sayısının bütçe kanunlarında Dev
let Memurları aylıkları için tespit edilen katsayı ile 
çarpılması sonucu bulunacak miktarı geçemez. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. 

Bunun sonuna ilave etsek olmaz mı? / 
HÂKİM ALBAY MUSTAFA ŞAHİN (Adalet 

Komisyonu Başkanı) — Şöyle düşündüm efendim; 
« 1 nci maddeye göre kurulacak ve 1982 sonuna 
kadar devam edecek komisyon veya komisyonların 
kurulacağı ve 1982 sonuna kadar devam edecek ko
misyon veya komisyonların çalışma usulleri...» O 
şekilde bir ilâve yaparsak sınırlamış oluyoruz. 

BAŞKAN — O da olabilir. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O za

man kanun meselesi oluyor, orada kanun ortadan 
kalkmaz, yürürlük maddesine koymak çok daha uy
gundur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddede onu konuşuruz. 
2 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı efendim?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Ka/bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okuyunuz efendim. 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — İşte şimdi bunu buraya koyabiliriz 

ve «1982 bütçe yılı sonunda yürürlüğe girer, yürür
lük süresi 2 yıldır.» diyebiliriz. Artık «mali yılı» 
yok, bu çıktıktan sonra, 2 yıl. Yayınlandığı tarih 
hangi tarihse, 2 sene sonra o tarihte bitecek; ama 
bütçe yılının ortası olur, ne zaman olursa olur... 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK — Sayın Başkanım, ben Komisyonda 
değilim; ama arzı malumat edeyim. Bu tarzda bir 
kanun yapmak yöntemi yok; yürürlük maddesinde 

bir kanunun süresi tespit edilemez. 

BAŞKAN — Nereye koyacağız öyleyse? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK — Tensip buyurursanız, 2 nci maddenin 
sonuna bir fıkra eklenebilir, örneğin şöyle : «1 nci 
maddeye göre kurulacak komisyon veya komisyon
ların çalışma usulleri, huzur ücretleri ve huzur hak
ları Adalet Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetme
likle düzenlenir. Şu kadar ki, kurulacak' bu komis
yonların hizmet süresi 1982 mali yılının sonunda...» 

BAŞKAN — Hayır, «2 yılı aşamaz» diyelim. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK — «2 yılı aşamaz.» diyelim, 2 nci fıkra 
olarak. 3 ncü fıkra zaten harcırahlarla ilgilidir. 

BAŞKAN — Evet, hiçbir kanunun yürürlük mad
desinde böyle bir şey koymadık zaten şimdiye kadar 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK — Tensip buyurursanız «Şu kadar ki, 
bu şekilde kurulacak komisyonların hizmet süresi 
2 yılı geçemez» diyelim; 2 nci maddenin 2 nci fık
rası olarak. 3 ncü fıkra da, şimdi koyacağımız 3 
ncü fıkra olarak devam eder. 

BAŞKAN — O halde, 2 nci madde hakkında ben 
tekriri müzakere talebinde bulunacağım. 

2 nci madde üzerinde tekriri müzakereyi kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bu hususu 2 nci maddenin sonuna son fıkra ola
rak da ilave edebiliriz. 

Ben 2 nci maddenin 3 neti fıkrası olarak şöyle 
'bir ibarenin konmasını teklif ediyorum «Bu komis
yonların! hizmet süresi 2 yddan fazla olamaz.» 

'Bunun üzerinde söz almak isteyen var mı efen
dim?... 

Buyurun, 
KEMÂLETTlN ALÎ KAŞİPOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın 'Başkanımı, şimdi böyle 
bir deyim, bizatihi bu kanunu yürürlükten kaldıran 
bir deyim olmuyor; sadece ve sadece komisyonların 
görev süresinin 2 y i sonunda... 

BAŞKAN — Tamam, para verilemez, yeni bir 
kanun gerekir. Çünlkü, öteiki yürürlük maddesidir, 
son maddelerden bir evvel gelen madde daima yürür
lük! maddesini belirtir, yürürlükten 'kaldırılan bir mad
de değildir. «Şu tarihte yürürlüğe girer» deriz. Kanun 
tekniği bakımından da böyle olması gerekir.. Yani bi
zim gayemiz, bu komisyonların çalışma süresinin 2 
yılı aşamayacağı noktasında toplanıyor., Öyle olunca, 
işte 2 noi madde ile, «Şu kadar verilir, birinde 60 gös
terge, ötekinde 30 gösterge, 25 ile çarpılacak» dedik; 
ancak, diyor ki, «Bu komisyonların hizmet süresi de 
2 yıldan fazla olamaz.» 2 yılı geçti mi, artık bu pa
rayı veremez bakanlık, maliye. 

ORJAMİRAL NEJAT TÜMER — Ama çalış
ma devam edebilir, 

BAŞKAN — Çalışma devam edebilir, o başka; 
ama parayı veremez. 

Buyurun. 
TÜMAMİRAL IŞIK BİREN (Milli Güvenlik 

Konseyi Genel Sekreterlik Koordinatörü) — Sayın 
Başkanım, müsaade ederseniz, 1 nci madde de, «IBu ko
misyon üyelerine ödenecek huzur ücretleri ve huzur 
hakkı ile yolluklar, her yıl Adalet Sakalığı bütçesine 
konulacak ödenekten karşılanır» demekle de, bütçe 
kanunu müzakeresinde zannediyorum ki, bu komis
yonun devam edip etmediği başlangıçta kontrol altına 
alınmış olur. Bu para her yıl bütçe kanununa konacak 
ödenekten karşılandığına göre, bütçe müzakeresinde, 
bu kornıisyonun Var olup olmadığı zaten anlaşılacak
tır, 

BAŞKAN — «2 yıldan fazla da olamaz» dedik 
mü, mesele kalmaz. 

TÜMAMİRAL IŞIK BlREN (Milli Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreterlik Koordinatörü) — Hatta 
1 yılda dahi bitebilir, ertesi yıl bütçe 'kanununa kon
mazsa ödenek. 

ıBAŞKAN — 2 nci maddenin sonuna 3 ncü fık
ra olarak ilave ettiğimiz bu fıkrayı okutuyorum efen
dim: 

«MADDE 2 Fıkra 3. — Bu komisyonların hiz
met süresi 2 yıldan fazla olamaz.» 

BAŞKAN — Şimdi, tekriri müzakere ettiğimiz 
bu 2 nci maddeyi bu şekliyle, 3 ncü fıkranın da ila
vesi suretiyle, oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yoktur. 

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

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
'MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yoktur. 

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

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun Değişik 
18 nci Maddesine İki Fıkra, Bu Maddeye Bağlı (2) 
Sayılı Cetvelde Bir Unvan ve Aynı Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesi Hakkındaki 5 Nisan 1979 Ta
rihli ve 2226 sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırıl
masına ve 4 Temmuz 1934 Tarihli ve 2556 sayılı Hâ
kimler Kanununa İki Ek Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(1/43) (S. Sayısı: 203) (1) 

BAŞKAN — Efendim, gündemimizin 4 ncü sıra
sında, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun Değişik 18 
nci Madesine iki Fıkra, Bu Maddeye Bağlı <2) sayılı 
cetvele bir Unvan ve Aynı Kanuna Bir Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkındaki 5 Nisan 1979 Tarihli ve 
2226 sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına ve 
4 Temmuz 1934 tarihli ve 2556 sayılı Hâkimler Kanu
nuna iki Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve bu konudaki ihtisas Komisyonu Raporu 
mevcuttur. 

Bu rapor ve tasan 203 sıra sayısı ile basılıp dağı
tılmıştı. 

(1) 203 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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Bu konuyla ilgili İhtisas Komisyonu ile Bakan-
lı'k Temsilcisi arkadaşlarımız yerlerini aldılar. 

İKanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum ve ilk sözü Komisyon Sözcüsü arkadaşımıza 
bırakıyorum; buyurun efendim. 

HÂKİM YARBAY ERSlN ESEROL (Adalet 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, huzurunuza 
getirilmiş olan ve yürürlükten kaldırılması istenen 
2226 sayılı Kanun, malumları olduğu üzere, bütün 
bakanlıklarda bulunan, balkana ve üst düzeydeki yö
neticilere yardımcı olmak üzere kuruluşun işlerinin 
ifasında, mevzuatın düzenlenmesinde yardımcı olmak 
üzere görev verilen müşavirlik kadrolarının, Adalet 
Bakanliğının merkez kuruluş kanununun bulunmayı
şı ve Adalet 'Bakanlığına genel idare hizmetleri sını
fından verilen müşavirlik kadrolarında da hâkim 
sınıfından kimselerin çalıştırılmasına imkân buluna
maması nedenine dayalı olarak, özellikle düzenlen
miş bir yasaydı. 

Bu 2226 sayılı Yasayla, Adalet 'Bakanına bağlı 
ve onun verdiği görevleri yerine getirmek üzere ka
nunla 5 adet, bilahara 1980 yılı Bütçe Kanunuyla 
da 5 adet olmak üzere 10 adet yüksek müşavirlik 
kadrosu ihdas edilmişti. Ancak, aradan geçen zaman 
sebebiyle bu kadroların ve burada görev yapan şahıs
ların siyasi birtakım amaçlarla ve belli görevlerdeki 
kişilerin bu görevlerden uzaklaştırılması veya o gö
revlere belli kişilerin tayin edilebilmesini sağlamak 
amacına yönelik kullanıldığı gerekçesiyle 2226 sayılı 
Yasayla 2556 sayılı Hâkimler Kanuna getirilen bütün 
hükümlerin kaldırılması hükümetçe istenmiş ve bu 
tasarı hazırlanarak huzurunuza getirilmiştir. 

Tasarının Komisyonumuzca yapılan müzakere
lerinde, genellikle bütünü itibariyle benimsenmesine 
karşılık, gerek aradan geçen zaman sebebiyle, gerek
se bu arada kabul edilen diğer yasalar nedeniyle ba
zı değişikliklere uğratılması zarureti hasıl olmuştur. 

Kısaca, şöylece özetieyebilifim: öncelikle, getiri
len tasarıda 19801 yılı Bütçe Kanununa ve oradaki 
kadrolara atıf yapılmıştır. Ancak, 1980 yılı Bütçe Ka
nunu süreli bir kanun olup süresini de geçirmiş oldu
ğundan, hükmünü yitirmiş bulunmaktadır. Bu itibar
la o yönde düzenlenen maddelere genel ifadelerle 
değinilmekle bu durum düzeltilmek istenmiştir. 

Ayrıca, getirilen tasarıda sırf bu tasarıya ait ge
çici maddeler şeklinde düzenlemeler yapılmıştır. An
cak komisyonumuzca 2226 sayılı Yasanın Hâkimler 
Kanununun değişikliğini gerektireni bir yasa olması 
ve kaldırılması dolayısıyla getirilen geçici maddelerin 
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de yine Hâkimler Kanununa ekli, gerek kanun yap
ma tekniği ve gerekse ilerdeki tarihlerde takibini ko
laylaştırmak bakımından, bunun 2556 sayılı Yasaya 
bağlı ek geçici maddeler şeklinde düzenlenmesinin 
daba uygun olacağı düşünülmüş, bu sebeple çerçeve 
maddeye bağlı geçici maddeler şeklinde bir düzenle
meye gidilmiştir. 

Ayrıca, bu yapılan değişikliklere uygun olarak 
tasarının başlığının da değiştirilmesi zarureti doğmuş
tur. Yürürlükten kaldırılması istenen kanun 2226 sa
yılı Kanundur. Tam islim olarak ona atıf yapılmakla 
birlikte, ayrıca tasarıda ifade edildiği gibi, getirilen 
bükümlerin de yürürlükten kaldırılmasına dair bir is
me gerek olmadığı görüşüyle tasarının ismi de bu 
yönde değiştirilmiştir. 

Ancak, Komisyon olarak bir duruma işaret etmek 
durumundayız. Sayın Başkanını, bu yüksek müşa

virlik kadroları 2556 sayılı Yasanın 18 nci maddesine 
bağlı 1 nci sınıf savcılık kadroları arasında gösteril
miştir. Getirilen bu tasarıyla bu 1 nci sınıf savcılık 
kadroları arasında gösterilen 10 adet kadro, bir ka
deme geriye alınmak suretiyle 1 nci sınıfa ayrılmış 
savcılar arasına alınmaktadır. (Böylece müktesep hak
lar yönünden kazanılmış, yahut elde bulunan bir hak
kın kanunla bir kademe geriye götürülmesi yaratıl
maktadır. 

Komisyonumuzun görüşlerini arz etmeye çalış
tım. Söyleyeceklerim bu kadar efendim. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?... Yoktur. Tümü üzerindeki 
görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir... 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

2556 sayılı Hâkimler Kanununun Değişik 18 nci 
Maddesine İki Fıkra, Bu Maddeye Bağlı (2) sayılı 
Cetvele Bir Unvan ve Aynı Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkındaki 5 Nisan 1979 tarihli 
ve 2226 sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına 
ve 4 Temmuz 1934 tarihli ve 2556 sayılı Hâkimler 
Kanununa îki Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair 

Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 

Değişik 18 nci Maddesine İki Fıkra, Bu Maddeye 
Bağlı (2) sayılı Cetvele Bir Unvan ve Aynı Kanuna 
Bir Geçici Made Eklenmesi Hakkındaki 5 Nisan 1979 
tarihli ve 2226 sayılı Kanun ile Bu Kanunla 4 Tem
muz 1934 tarihli ve 2556 sayılı Hâkimler Kanununa 
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•eklenen unvan ve hükümler yürürlükten kaldırılmış
tır. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde Komisyon 
Sözcüsü arkadaşımızın bir diyeceği var mı efendim? 

HÂKİM YARBAY ERSÎN ESEROL (Adalet 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, 2556 sayılı 
Hâkimler Kanununun 18 nci maddesine bağlı 2 sa
yılı cetvel var. Bu cetvelde, savcılık sınıfı ye bu sı
nıftan sayılanların kademe ve dereceleri gösterilmiş
tir. Bu kademe ve derecelerin en sonuncusu, 1 nci 
sınrf savcılık kenar matlabı altında şunlardan meyda
na gelmektedir : 

Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığı Müste
şarlığı, Müsteşar Muavinliği, Teftiş Kurulu Başkan
lığı, genel müdürleri ve huzurunuzda kaldırılması is
tenen yasayla eklenen Adalet Bakanlığı Yüksek Mü
şavirleri. 

'Bunlar birinci sınıf savcılık kadrosunu işgal eden 
makam ve kişilerdir. Bu kadrolarda gösterilen bu 10 
adet yüksek müşavirlikleri, bu kanun tasarısı ile - ka
bul buyufduğunuz takdirde - kaldırmış olacağız. Bu 
kalkınca, sonra gelen maddelerle burada bu sıfatı 
taşıyan ve bu kadroda görev yapan 10 zat bir alt ka
demeye, yani 1 nci sınıfa ayrılmış savcılar kısmına 
Veya hâkimler kısmına geçeceklerdir, yapılacak ata
maya göre. 

BAŞKAN — Buna Bakanlık Temsilcisi arkadaşı
mız ne der efendim? 

KEMALETTİN ALÎ KÂŞÎFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, 2556 sayılı 
Hâkimler Kanunu 1934 yılında çıkan bir yasadır. Bu 
yasanın, çok değerli arkadaşımın da ifade ettiği gibi, 
17 nci ve 18 nci maddeleri var, bunlara ekli cetvel
ler var. 

17 nci madde hâkimlere ait cetveli, 18 nci madde 
de savcılara ait cetveli düzenliyor. Bunlar, muavinlik 
sınıfı, 3 ncü sınıf hâkimlik ve savcılık, 2 nci sınıf hâ
kimlik ve savcılık, 1 nci sınıfa ayrılmış hâkimler ve 
savcılar ve nihayet 1 nci sınıf hâkimler, 1 nci sınıf 
savcılardır. 

Değerli arkadaşımın üzerinde durduğu ve huzu
runuza getirdiği konu şu : 1 nci sınıf hâkimler bö
lümünde, 17 nci maddeye ekli cetvelde, Yargıtay 1 nci 
Başkanı, daire başkanları ve Yargıtay üyeleri vafdır. 
'Buna karşılık 18 nci maddeye bağlı cetvelin 1 nci sı
nıfa ayrılmış bölümünde de, yine çok değerli arka
daşımın ifade ettiği gibi, Cumhuriyet Başsavcısı baş
ta olmak üzere, Bakanlık Müsteşarı, Teftiş Kurulu 
Başkanı, genel müdürler vardır ve nihayet 2226 sa-
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yılı Kanunla da yüksek müşavirler kadrosu ihdas edil
miştir. 

Ancak, 2226 sayılı Kanunun gerekçesi önümüzde, 
okuyoruz, diyor ki : «Bilindiği üzere bütün bakanlık
larda ve diğer kuruluşlarda bakana veya üst yönetici
ye yardımcı olarak kurulan işlerinin ifasında ve mev
zuatının düzenlenmesinde teknik bilgiyle yol göster
mek suretiyle görev ifa eden müşavirler mevcuttur.» 

Adalet Bakanlığının Merkez Kuruluş Kanununun 
bugüne kadar çıkarılmamış olması ve bu hizmetlerin 
ise aralıksız gelişerek devam etmesi karşısında, ba
kana yardımcı olmak üzere 1 nci sınıf hâkimlerden 
müşavirlerin bakanlık hizmetlerinde görevlendirilme
sini teminen bu önerge bir sayın milletvekili tarafın
dan hazırlanmış bulunmaktadır. 

Görülüyor ki, burada yüksek müşavirlere verilen 
görev, tamamen bakanın danışmanı ve bakanın yar
dımcısı olma şeklinde vurgulanmıştır. Ancak, huzu
runuza getireceğimiz mevcut merkez teşkilatı yasa ta
sarısında, hatta hatta bugünkü nizamnamede, müste
şarlık görevi şu şekilde hükme bağlanmıştır : «Müs
teşar, bakanlık işlerinin mevzuata ve kanun gerekle
rine uygun olarak yapılmasında bakanın danışmanı 
ve yardımcısı olup, bu işlerin düzenlenmesini ve yü
rütülmesini bakan adına sağlar ve kanunla verilen di
ğer görevleri yapar.» 

Görülüyor ki, bizatihi müsteşarın asıl görevi ba
kanın danışmanı ve yardımcısı olmaktır. Acaba bu 
yasayla müsteşara rağmen bakanın danışmanı ve yar
dımcısı görevi bu sayın müşavirler tarafından yapıl
mış mıdır veya sayın müşavirlere bu tasarıyla verilen 
kanun Ve tüzük çalışmalarına bunlar iştirak etmiş 
midir? 

Halbuki adli konulara ilişkin kanun tasarılarını ha
zırlamak ve bunları yasama meclislerinde ve komis
yonlarda izleme görevi bizatihi Kanunlar Planlama 
Araştırma Genel Müdürlüğüne verilmiştir. 

Şunu hemen ifade edeyim ki, bu tasarının tek bir 
gayesi vardır, o gaye de; o sırada yüksek mevkiler
de bulunan, başta Müsteşar olmak üzere, Teftiş Ku
rulu Başkanı ve bazı genel müdürlerin bir nevi mer
kez kadrosu niteliğini alacağı daha başlangıçta belli 
olan kişilerin buraya kaydırılması sekinde kendisini 
gösterdi ve Bakandık Müsteşarı başta olmak üzere, 
Teftiş Kurulu Başkanı ve bazı genel müdürler bu kad
roya aktarıldılar. 

Ancak, daha sonra alınan 5 kadro ite bakanlıklar
da genel müdür seviyesine gelmiş kişilerin, sırf belli 
siyasi tandanslı kişilerin birdenbire 1 nci sınıfa yüksel-
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turneleri ve kendilerine dokunııfmaması kaydıyla bu 
kadroya aktarılmaları yoluna gidiilkniştir. 

Hemen ifade edeyim, bu arkadaşlarımız maalesef 
ıilk günden beri tek bir satır yazı yazmamış ve Ba
kanlıkta çalışmamışlardır. 

Şimdi, başlangıçtan itibaren Adalet Bakanlığının 
bir özelliği kendisini gösteriyor; kanun vazıı, 1926 
yılında dahi bir Adalet Bakanlığı müsteşarını ve genel 
müdürünü, ki bu Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku
rulu Kanunu vasıtasıyla da, dile getiriliyor, öyle an
laşılıyor ki, Bakanlığın hususiyetleri bu kişiler taralın
dan bilinmiyor; bunlar 1 nci sınıl hâkim ve savcılar
dır. Bulgun bir bakan bir genel müdürle çalışamadığı 
takdirde bunu hemen uzaM'aştırması mümkün değil
dir. Bu da müessesenin bize göre biraz ayakta kalma
sına neden olmuştur. Çünkü, bu kişinin gideceği Mı 
yer vardı; ya Yargıtay üyesi olarak gidecekti veya 
Danıştay üyesi olara|k gidecekti. Yargıtay üyesi olarak 
gütmesi bu zamana kadar Yüksek Hâkimler Kurulu
nun görevine dahıildi. Danıştay üyesi olarak gitme ise, 
önce hükümet adayı olarak listeye dahil olması ve 
Anayasa Mahkemesi tarafından bu arkadaşların seçil-
mesiydi. 

'Simidi burada müessesenin niçin kurulduğu ortada. 
Verilen görevlerin, çok özür diliyorum, sadece gös
termelik olduğu da ortada. Alma bu tür bir g'öreV ih
das edenken mecbur kalınmıştır bunlara 1 nci sınıf 
görev belirlenmeye. Çünkü müsteşar 'buradan alın
mıştır; müsteşar 1926 yılından beri 1 nci sınıl bir 
görevdedir. Hatta çok enteresandır, 3656 sayılı Ka
nuna göre müsteşarlık Yargıtay üyeliğinin dahi üstün
dedir. 

3'656'ya göre Türkiye'de yargı yönünden kadrolara 
bakıldığı zaman durum şudur; başsavcı ve başreis 1 
nci derece kadroda, daire başkanları 2 nci derece kad
roda, ama müsteşar vek'ili 1 nci derece kadroda. İÛÖ 
lira asli maaşlı olanlar ilse Yargıtay üyeleriyle Danış
tay üyeleri ve genel müdürlerdir. Vaktiyle bir müste
şar Yargıtay üyeliğine atanmıştır, Danıştaya, müra
caat etmiştir, Danıştay 'bunu iptal etmiştir; 2 nci sı
nıl bir göreve atandı diye. 

Stardı, müsteşarlık 'görevinden bir arkadaşın alın
ması için bu başmüşaVirliğe getirilmesi bir zarurettir; 
bir müktesep hakkın ziyan olmaması için buraya is
ter istemez 1 nci sınıl görevliler arasında yüksek mü
şavirlik kadrosu ihdas edilmiştir., 

Ama 2 nci maddede gelecektir; bu arkadaşlarımı
zın kendi isteği ile taşra kadrolarına veya bakanlıktaki1 

bir hizmete atanmaları yoluna gidilecektir. Başlangıç

ta bakanlıkta münhal bir genel müdürlüğe atanma
sı bu arkadaşlarımız için mümkündür; bir. 

İkinci konu; bu arkadaşlarımız taşrada görev alsa 
dahi, yarın Öbür gün, eğer çok vasıflı arkadaşları
mız İse, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca bun
ların Yargıtay üyeliğine veya Danıştay üyeliğine ge
tirilmeleri her an için mümkündür. Bunların Yargıtaya, 
yani 1 nci sınıl hâkimliğe; bakanlığa, yani 1 nci sı
nıl savcılığa getirilme hakları kendilerinin elerinden 
alınmıyor. Ama değerli arkadaşımın ifade ettiği gibi, 
bu geçiş dönemi içerisinde, hakikaten hiçbir işe yara
mayan, bir yerde tamamen merkez valiliği kadrosu gi
bi, siyasilerin elinde bu gün 10 iken, yarın belki 100 
olacak, 1 000 olacak bu kadroyu kesmek Ve yarın nor
mal düzene geçildiği zaman bu hakkın suiistimal edil
memesi konusu üzerinde duruluyor. Ama ilk anda ka
bul ediyoruz, 1 nci sınıfa ayrılmış bir göreve gidebile
ceklerdir; varsa 1 nci sınıf a, ayrılmış bir göreve atan
maları da mümkündür. Ama en kötü ihtimalle, 1 nci 
•sınıfa ayrılmış bir göreve gitse dahi, bu arkadaşları
mızın Yargıtay üyeliğine seçilmelerinde şu şartlar ara,-
nır Sayın Başkanım; 

1. 1 nci sınıla ayrılmak, 
2. 1 nci sınıfta' 3 yıl kalmak. 

3; Gerek disiplin, gerek ceza kövu'ştturma.sı yö
nünden mesleki ve kişisel haysiyet ve şerefini rencide 
edecek bir suçtan veya bir disiplin suçundan ceza al
mamak, 

4. Yer değiştirme cezası almamak. 
ıBu vasıflar, bu nakîsalar yoksa bu arkadaşları

mızda; bu arkadaşlarımız nereye gitti? Ankara Hâ
kimi olarak gitti. Bulgun Yargıtayda da, Danıştayda 
da münhal var. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
bu arkadaşlarımızı Danıştay üyesi olarak da, Yargıtay 
üyesi olarak da atayabilirler; ama başlangıçta bu tür 
bir pürüzü aşabilmek için, hemen ifade ediyorum, 
1 nci sınıl kadrolar arasına bazı kişilerin - isim ve
remiyorum bağışlayın - alınması için sırf şahsa mün
hasır çıkarılan bu yasa ortadan kaldırılıyor; ama bu
ralara atanmış olan çok değerli arkadaşlarımızın bir 
süre merkez teşkilatında veya taşra teşkilatlında çalış
tıktan sonra yine 1 nci sınıl hâkimlk ve 1 nci sınıf 
savcılığa gelmeleri mümkün. 

Saygüarımla arz ediyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Ellerine geçecek ücret bakımından 

bunların bir zararları olacak mı? 

KBMAUETTÎN ALÎ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, hiçbir zararları 
olmayacak. Bugün, Yargıtay Başkanı da dlahfl, 1 nci 
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sınıfa ayrılmış bir arkadaşımız 1 nci derecenin son 
kademesi ve + 600 alıyor. Yani 1 200 + 600 alıyor; 
'bu bir. Yüksek malumları, ayrıca bir de % 50 hâkim1 

ödeneğimiz var. Bu arkadaşlarımız şimdi de aynı pa
rayı alacaklar. Eğer hâkim olurlarsa, ekstradan belki 
keşif ücreti de aıl'acaklar. 

Arz ediyorum Sayın Başkanım. 
ıBAŞKAN — Bu yönden bir zarara uğramayacak

lar mı, müktesep haklan zayi oluyor mu? 
HÂKİM YARBAY ERSİN ESEROL (Adalet 

Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım m'aaş ve özlük 
hakları yönünden müktesep haklara bir halel gelmi
yor. Ancak, görev ve kaldro itibariyle müktesep hak
lar düşünülürse, o zaman burada aşağı yukarı bir ten
zili rütlbe var. İzin verirseniz şöyle örnek vereyim : 
Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcılar Kurulu Kanu
nu 'kaldırıldığı zaman, müktesep haklara riayet edile-1 

rek, şahıslar Yargıtay'daki görevlerine döndüler. 
Şimd'i huzurunuzdaki kanunda da bu yüksek mü

şavirlerin karşılığı, Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakanlık 
Müsteşarlığı, bugün Bakanlık Genel Müdürü veya 
Müsteşarı nasıl şube müdürlüğü veya Ağrı Vilâyeti
ne savcı tayin edilemiyorsa, Adalet Bakanlığı Yüksek 
Müşaviri olarak bu şahısların böyle bir kaybı olacak, 
bu kanundan sonra savcı veya hâkim olarak tayin 
edilebilecekler. 

Durumu takdirlerinize arz ederim. 

BAŞKAN — Ama «Yargıtaya da seçilebilir» di
yorlar. 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, ben biraz yar
dımcı olayım. 

Şirodi değerli arkadaşım der ki, 1 nci sınıf hâkim
ler ve 1 nci sınıf savcılardır bunlar. 1 nci sımf savcı
lar içerisinde veya 1 nci sınıf hâkimler içerisinde bu
nu eritmek istersek, bu arkadaşları (belki vasıflı, belki 
vasıfsız) Yarigıtay üyesi yapmamız gerekir veya bu 
arkadaşların, bizlerin bu görevlerden ayrılıp, bizim 
yerimize gelmeleri gerekir. Yani, eşyanın tabiatında 
bu zorluk var. Eğer 1 nci sıtoıf konusu tamamen bün
yede halledilmek istenirse, kanunen bunların Yargıtay 
üyeliğine seçilmeleri lazım. 

BAŞKAN — Otömatlikman. 
KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Ötomatikman. 
Veya bu arkadaşların, belki Bakanlıkta 10 tane 

daha genel müdürlük kadrosu ihdas edilip... 
BAŞKAN — Ama bunların içinde marainıgoz da 

var. 
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K0MALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Tem'sildisi) — Bunlar onlardan değil. O ta
sarımız maalesef 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 59 ncu maddesine bir fıkra ilavesi şeklin
deydi ve gönül arzu ederdi ki, bugün o da görüşül
sün. 

BAŞKAN — Ben esas onun da görüşülmesini is
tiyordum. 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — O da görüşülse fevkalade olur
du. Onu da arz edeyim efendim. 

Şimdi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
59 ncu maddesine 1974 yılında bir ilave yapıldı; 
İstisnai kadrolar arasına bakanlık müşavirleri ve özel 
müşavirler dahil edildi. Yüksek malumları, bu zama
na kadar elçiler ve valiler ve keza özel kalem müdür
leriyle, Köşk'te çalışan bazı grup isltisna'i memuriyet
lere dahildi. Yani, bunlarda tahsil şartı aranmayacak, 
bu bir. Kıdem aranmayacak, iki. Herhangi bir şekil
de imtihan ve sair şartlar aranmadan, bu arkadaşlar 
bu görevlere atanabilir. 

Örnek verirler, çok çarpıcıdır, «Kaymakam olmak 
için Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu aranır da, vali 
olmak için bu şart aranmaz» diye. Bu, sırf istisnai 
memuriyetin bir hususiyetidir. 

İşte, 1974 yılında o zamanki iktidar şu espri içe
risinde 59 ncu maddeyi geliştirdi : Efendim, dışarıda 
çok değerli iktisatçı, hukukçu, doktor, mühendis ve
ya diğer dallarda kişiler olur; ama bunlara «buyurun 
devlet memuriyetine» dediğimiz zaman, bunlar eğer 
4 yıllık yüksek tahsilli ise 9 ncu derecenin 1 nci kade
mesiyle devlet kesimine girebilir. Eğer 5 yıllık ise 
9 ncu derecenin 2 nci kademesi, 6 yıllık ise 9 ncu dere
cenin 3 ncü kademesi; eğer bunlar teknik hizmetler 
sınıfıyla sağlık hizmetleri sınıfından ise bir üst derece; 
yani 8/1, 8/2 veya 8/3 ile devlet memuriyetine başla
yabilir. Ama bununla bu akıllı kişileri devlet kesimin
de tutmaya imkân yok. O halde ne yapalım? Bunlara 
istisnai devlet memuriyetinim içeririnde 1 nci derece 
kadro verelim ve o zamanki müsteşar ve genel mü
dür seviyesinde de ek gösterge verelim. Bu nedenle, 
tüm bakanlıklarda bakanlık müşaviri, bakanlık özel 
müşaviri şeklinde ihtisas kadroları belirlendi; bunlar
dan ik'i tane de Adalet Bakanlığına verildi. 

O zamanki sayın bakan, bu tür bir kadronun 
Adalet Bakanlığı için geçersiz olduğu; çünkü, zaten 
Adalet Bakanlığında meslek mensuplarının çalıştığını 
ifade etti; «hayır, hayır, bütünlüğü bozulamaz» den
di. Sonra bu kadro arttıkça arttı. Sizin de işaret etti-
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ğiniz gibi, ilk atanan da MSP zamanında Hüseyin' 
Hasdemir isimli bir marangoz oldu. Sonra bu kadro
ya İmam Hatip Okulu mezunları birinci dönem, yani 
ortaokul mezunu, lise mezunu kişiler atandı. Her ne 
kadar bunların emekli müktesepleri çok geriden gel
diyse de; bunlar aynen bir genel müdür, müsteşar gibi 
görev aldı. içlerinde hasbelkader eğer bir zabıt kâtibi' 
olarak, imam olarak v.'s. olarak bir devlet kesiminde 
hizmetleri varsa, bunların maalesef emekli müktesep
leri de maaşlarıyla beraber 1 nci (dereceye yükseldi. 

İşte biz sizin huzurunuza iki tasarıyla gelmiştik : 
1. 59 ncu madderiİn Adalet 'Bakanlığında uygu

lanması. Buradaki çalışanları taşraya, mükteseplerine 
göre zabıt kâtibi, başkâtip, icra memuru veya bir kü
tüphane memuru olarak atayalım. 

2. Bu arkadaşlarımızın durumunu da çözüme 
bağlayalım. 

Çekinmeden ve açıkça ifade ediyorum, müktesep 
hakları ve derece yönümden bunların karşılığı Yargı
tay üyesidir, Başsavcıdır, Bakanlık müsteşarrdır, Tef
tiş Kurulu Başkanıdır, Genel Müdürdür. Ama... 

BAŞKAN — Oradan gelenler var mı bunların 
içinde? 

K F J M A L E T T İ N ADÎ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Var efendim. Müsteşar muavin
liğinden gelen var; müsteşar hemen emekli oldu; Me
lih Ezgü Bey. 

BAŞKAN — Yangıta'ydan gelen var mı? 
KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Hayır efendim, yok. Genel Mü-
düıiü'kden gelen var; ama hiç gen'el müdür olmayan 
kişilerden de bu 10 arkadaşımızın içinde var; ama 
Teftiş Kurulu Başkanlığından da gelen var, genel 
müdürlüklerden de gelen var. Genel müdürlükilerden 
ne şekilde geldiler, onun üzerinde de durmak lazım. 
Yani değerli arkadaşımın ifade ettiği husus doğrudur. 

Takdir Yüce Konseyin. 
BAŞKAN — Ama bu şeye de ihtiyaç yok'tur. 
KEMALETTİN ALÎ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi)' — Buna ihtiyaç yok'tur; ama bu 
arkadaş çok değerdi bir arkadaşsa onun için daha 
sonra 1 nci sınıf hâkimlik ve 1 nci sınıf savcılık kad
roları kapıları açıktır. Arz ediyorum efendim. 

'BAŞKAN — Seçilme imkânı var. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK — Efendim, tutanağa geçmesi açısından 
kısa bir izahatta bulunmak isltÜyorum. 

Hukuk Fakültesini bitiren kişiler savcı veya hâ
kim stajı yaparlar, stajdan sonra üç yıl süreyle hâkim 
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veya savcı yardımcılıklarında bulunurlar. Süreyi ta
mamladıktan sonra, müspet sicil alırlarsa üçüncü sı
nıf hâkim veya savcı olurlar, ikinci sınıf olurlar, bi-1 

rindi sınıfa ayrılırlar. Birinci sınıfa ayrılmış olanlar 
da Yargıtaya seçilime hakkını kazanırlar veya Adalet 
Bakanlığında müsteşar, müsteşar muavini veya genel 
müdür olma hakkını kazanırlar. O halde, halen yü
rürlükte bulunan metin Adalet Bakanlığında çalışan 
müsteşar, müsteşar yardımcısı ve genel müdürleri 
Yargıtay üyeliği eşiti saymış. Bakanla herhangi bir 
ihtilafı ollsa dahi Bakanlık dışında bir başka göreve 
tayin edilemiyor. Yani bir bakan, müsteşarını, müs
teşar yardımcısını veya genel müdürünü bakanlık 
dışında bir yere atayamaz; ancak ve ancak Yargıtaya 
üye olur, Danıştaya üye olur. 

Çok doğrudur; Sayın Kâşif oğlu'nun dediği gibi, 
zamanında suiistimal edilerek belki genel müdür, 
müsteşar veya müsteşar yardımcısı olamayacak kişi
lere de kadro ihdas edilmiştir. İhdas edilen bu kad-> 
nolar nedeniyle 10 kişiden, belki çok yetenekli veya' 
az yetenekl'i kişiler bu kadrolara atanmışlardır. Bir 
başka deyimle, bunlar genel müdür statüsüne, Yargı
tay üyeliği .statüsüne atanmış kişilerdir. 

Kajbuıl buyuracağınız bu metinle, bundan böyle 
bunların bu statülerini değiştiriyoruz. Ancak, kendi
lerini 1 nci sınıfa ayrılmış hâkim ve savcılık kadrola
rına atayabiliyoruz. Halbuki onların bugünkü statü
leri genel müdür statüsü, müsteşar statüsü veya Yar
gıtay ve Danıştay üyeliği sta'tiüsüdür. 

Arkadaşım onu arz etmek istemişti. Arz ederim. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yoktur. 

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

2 nci maddeyi okuyunuz. 

MADDE 2 . - 4 Temmuz 1934 tarihli ve 2556 
sayılı Hâkimler Kanununa aşağıdaki Ek Geçici Mad
deler eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 1. — Yürürlükten kaldırıl
mış bulunan 2226 sayılı Kanun hükümlerine göre 
alınmış olan birinci dereceden on adet yükS'ek müşa
virlik kadroları başkaca bir işleme tabi tutulmaksızın 
bu Kanunun 17 ve 18 ndi maddelerine ekli cetvellerde 
gösterilen birinci sınıfa ayrılmış hâkimlik veya savcı
lık kadrolarına dahil edilmek suretiyle Adalet Bakan
lığı merkez veya taşra teşkilatı kadrolarına eklenir. 

'BAŞKAN — Ek geçici 1 nci madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı?.. 
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Bunun üzerinde Komisyonun söyleyeceği bir şey 
var mı? 

HÂKİM YARBAY ERSİN ESEROL (Adalet Ko
misyonu Üyesi) — Bu maddeyi zaten Komisyonumuz 
hazırlamıştı Sayın Başkanım. Söyleyeceğimiz bir şey 
yok. 

BAŞKAN — Efendim ek geçici madde üzerinde 
başka söz almak isteyen olmadığına göre, ek geçici 
1 nCi maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek Geçici 2 nci maddeyi okuyunuz. 

EK GEÇİCİ MADDE 2. — 2226 sayılı Kanunun 
yürürlük'ten kaldırıldığı tarihte Bakanlık yüksek mü
şavirliği kadrolarında bulunup da, kaldfo ve unvan
larının kaldıriması nedeniyle açıkta kalanlar, anılan 
tarihten itibaren bir ay içühde Adalet Bakanlığına 
başvurdukları takdirde, kadrolarının dahil edildiği bi
rinci sınıfa ayrılmış hâkimlik veya savcılık sınıfları 
içerisiride bir göreve Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunca veya Bakanlık hizmetlerine, Adalet Ba
kanınca atanırlar. Atama işlemi yapılıncaya kadar 
maaş ve ödenekleri Ek Geçici 1 nci maddede belir
tilen kadrolardan ödenir. 

BAŞKAN — Ek geçici 2 nci madde üzerimde söz 
almak isteyen var mı?.. Yok. 

Ek geçici 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Ek geçici 1 nci ve 2 nci maddeye bağlı olarak' 
çerçeve 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul' 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okuyunuz. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

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

4 ncü maddeyi okuyunuz. 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

'BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen?. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

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

Teşekkür ederim. 

I 5. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanun ile Türk Ceza Ka
nununun 264 ncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Si
lahlar, Patlayıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Alet
lerin Teslimi Hakkında 2305 sayılı Kanuna Bir Ek 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Milli Savunma Komisyonu Raporu. (1/182) (S. Sa
yısı: 204) (1) 

BAŞKAN — Gündemlinizin 5 noi sırasında, 6136 
sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 
•Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanununun 264 ncü 
Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Patlayıcı Mad
deler Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin Teslimi Hakkın
da 2305 sayılı Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı ve bu konudaki İhtisas 
Komisyonu Raporu mevcuttur. 

IBu rapor 204 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştı. 
İhtisas Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık Temsil

cisi arkadaşlar yerlerini aldılar. 
IKanun tasarısı üzerinde Komisyon Sözcüsü arka

daşımın bir diyeceği var mı efendim?.. Buyurun., 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY FERİDUN BA-
LATLIOĞLU (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) 
— Kısaca arz edeyim Sayın Başkanım. 

25 Eylül 1980 tarihinde 2305 sayılı Yasa kabul 
edilmişti ve halk elindeki ruhsatsız silahlarını tes
lime davet edilmişti. Bu davet üzerine teslim edilen 
silahlardan büyük bir kısmı halen depolarda bekle-

I inekte ve bunlar üzerinde yasal bir işlem yapılması 
için çare aranmakta idi. 

Bu 2305 sayılı yasa gereği olarak bu silahlar 
yalnızca teslime davet edilmişti. Fakat, devlete ma! 

p etme, bu silahlar üzerinde tasarrufta bulunmaya 
ilişkin bir yasal düzenleme yapılmamıştı. 

IBAŞKAN — Zor alım olmadığı için. 
HÂKİM KIDEMLİ ALBAY FERİDUN BA-

LATLIOGLU (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) 
— Evet. Şimdi zor alıma ilişkin bir maddemiz var 
gerçi, tfl'36 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi. Fakat, 
bu zor alım olmadığı için rızaen çağrı üzerine ya
pılan bir teslim olduğu için, bunu da buna uygulaya
madık. Bu kere bunlar üzerinde tasarrufta bulunma 
yetkisini sağlayıcı yeni bir tasarı ile huzurunuza 
geldik Sayın Başkanım. 

IBAŞKAN — Tümü üzerinde söz almak isteyen?.. 
Yoktur. 

(1) 204 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum1: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okuyunuz. 
'2556 sayılı Hâkimler Kanununun Değişik 18 nci 
Aleitler Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanununun 
264 ncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Patla
yıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin Teslimi 
Hakkında 2305 Sayılı Kanuna ©ir Ek Geçici Madde 

Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 25 Eylül 1980 tarihli ve 2305 sayılı 

Kanuna aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir. 
«EK GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun birinci 

maddesinde sayılan1 ve mahalli asık eri veya mülki ma
kamlara teslim edilmiş bulunan her türlü silah ve 
patlayıcı maddeler ile diğer aletler ilgili makamlarca 
bir tutanak karşılığında 6136 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesi ve 8 . 5 . 1969 tarih, 1'176 sayılı Kanun 
uyarınca işlem yapılmak üzere Milli Savunma IBakan-
dığı emrine verilir.» 

'BAŞKAN — 1 nci madde ve ona bağlı ek geçi
ci 1 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 

Buyurun Bakanlık Temsilcisi. 
HÂKIİM ALBAY SÜLEYMAN YILDIRIM 

(Milli Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — 
Sayın Başkanım, müsaade ederseniz kısaca ma

ruzatta bulunacağım. 
i23Ö5 sayılı Kanun gereğince askeri ve mülki ma

kamlara teslim edilen her türlü silah ve patlayıcı 
maddeler ile diğer aletlerin rızaen verildiğine ve zor 
alım kapsamına girmediğine dair uygulamalarda gö
rülen tereddütler Genelkurmay Başkanlığınca belir
tilerek, bu konuda yasal bir düzenleme getirilmesi 
önerilmiştir., 

Konu üzerinde Bakanlığımız ünitelerinde gere
ken çalışma yapılmış ve aynı kanıya varılarak, hu
zurunuza getirilen tasarı hazırlanmış olup, Adalet ve 
İçişleri Bakanlıklarının da tkbnu ile ilgili olarak olum
lu yazılı görüşleri alınmıştır. Genelkurmay Başkan
lığı da bu tasarıyı benimsemiştir. 

Tasarının hazırlanırken 613ı6 sayılı Ateşli Silah
lar ve Bıçaklar hakkındaki Kanunun 10 ncu mad
desi 1 nci fıkrasında belirtildiği şekilde, toplanan si
lahların Milli Savunma Bakanlığına teslimi her ne 
kadar düşünülmüşse de, halihazır uygulamada Kara 
Kuvvetleri Komutanlığınca yürürlüğe konulan 1979 
tarihli zor alım silahlarına ait yönerge gereğince, söz 
konusu silahlar Milli Savunma Bakanlığı adına en 
yakın Kara Kuvvetleri Ordu donatım teşkillerinden 
birine teslim edildiğinde, esasen Milli Saıvunma Ba
kanlığı, büyük rakamlara baliğ olan bu silah ve pat

layıcı maddeleri teslim alacak teşkilat, personel ve 
ilgili üniteye sahip olmadiğından ve yine Kara Kuv
vetleri Komutanlığı aracılığı ile teslim alma işini ifa 
eyleme zorunluluğunda kalacağından, formalitelerin 
azaltılarak zaman kazanılmasını temin ve yasal da
yanak sağlamak bakımından, Milli Savunma Bakan
lığının aradan çıkarılması ve yurdumuzun hemen he
men her yerinde bulunan ordudonatım kademe bir
lik ve teşkillerinin bu konuda görevlendirilmesi uy
gun görülmüştür. 

(Keyfiyeti takdirlerinize arz ederim. 
ıBAŞKAN — Yani Bakanlık teklifinde, «Kara 

Kuvvetleri Komutanlığı, ordudonatım kademe ve 
mühimmat birlik ve teşkillerine teslim edilir» demiş
tiniz. Bunlar Milli Savunma Bakanlığı camiası için
de yapılması gereken şeylerdir, giörevi o verir. Yani 
kanun tekniği bakımından da Bakanlık sorumludur 
bu gibi hususlardan. Bakanlığın altındaki bir kade
meye, şimdi ta bilmem 1011 nci birliğe teslim edilir 
denmez. O artık o görevi oraya verir. Onun için Ko
misyon onu düzeltmiş, öyle değil mi? 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY FERİDUN BA-
LATLIOĞLU (Milli Savunma Komisyonu Başka
nı) — Evet Sayın Başkanım; zaten o amaçla yaptık. 

'BAİŞJKİAN — Onu yürütecek olan da zaten Ba
kanlar Kuruludur. 

HÂ'KİİM KIDEMLİ ALBAY FERİDUN BA-
LATLIOĞLU (Milli Savunma Komisyonu Başka
nı) — Sayın Başkanım, zaten 13'2İ1 sayılı Teşkilât 
Kanununda da «Silah araç, gereç ve her çeşit lo
jistik ihtiyaç maddelerinin tedarik hizmetlerini Mil
li Savunma Bakanlığı yapar» der. Bu nedenle görev 
oraya verilmiştir. 

BAŞKAN — Kanunen sorumlu olan Bakanlık
tır. Kara Kuvvetlerinin bir ordudonatım kademesini 
mesul edemeyiz bu konuda. 

HÂİKUM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK — Sayın Başkanım, 6136 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesinde, zor alım suretiyle elde edilen 
silahların Milli Savunma Bakanlığına mal edileceği, 
Milli Savunma Bakanlığının da bu silahları evvela 
Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacına, sonra güvenlik kuv
vetlerinin ihtiyacına, ondan da fazla geldiği takdirde 
Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna devredeceği, 
ayrıca, 1176 sayılı Kanuna bir gönderme yapılmış
tır. ki, bununla da dost ve müttefik kuvvetlere sa
tılabileceğini vurgulamış bulunmaktadır. Yasanın 
düzenlenmesi bugünkü uygulamaya sadık kalınarak 
kaleme alınmıştır. 

Arz ederim. 
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ıBAIŞKAN — Teşekkür ederimi. 
1 nci madde üzeriride başka söz almak isteyen 

var mı?.. Yok. 
HÂKtİM KIDEMLÎ ALBAY FERİDUN BA-

LATLIOĞLU (Milli Savunma Komisyonu Başka
nı) — Sayın Başkanım, bir hususu daha arz edeyim; 
Tasarıdaki «Teslim edilir» ibaresini biz doğrudan 
doğruya «Milli Savunma Bakanlığının emrine veri
lir» şeklinde, tasarrufa imkân yaratmak için böyle 
değiştirdik. 

'BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde başka söz al
mak isteyen olmadığına göre maddeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum!: 
MADDE 2. — Bu Kanun 29 . 9 . 1980 tarihirid'en 

geçerli olmak üzere yayımı tarihlinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is 
teyen?.. Yok. 

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

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
'Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarımıza sunuyorum1: Kabul 

edenler.. Etmeyenler.. Kalbul edilmiştir. 

6.-28.2. 1981 Tarih ve 2416 Sayılı 1981 Mali 
Yılı Bütçe Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(2/50) (S. Sayısı: 192) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 6 nci sırasında, 
28 . 2 . 1981 Tarih ve 2416 Sayılı 1981 Mali Yılı 
Bütçe Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Teklifi ve bu konudaki ihtisas Komisyonu Ra
poru mevcuttur. 

Bu rapor 192 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştı. 
Konuyla ilgili ihtisas Komisyonu Sözcüsü ve 

Bakanlık Temsilcisi arkadaşlarımız yerlerini aldılar. 
Kanun teklifinin tümü üzerinde evvela Komis

yon Sözcüsü arkadaşımız kısaca bu konuda bize iza
hat versinler. 

Buyurun efendim. 

(1) 192 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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EMEKLİ AMÎRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, yurt dışı kiralarıyla ilgili husus kanunda 2 şe
kilde düzenlenmiştir. 

Birincisi; büyükelçi, daimi delege, daimi delege 
mahiyetindeki yardımcılar ve bir kısım personelin 
kiralarının tamamı devlet tarafından ödeniyor. Bu
nun dışında kalan tüm yurt dışında daimi görevle 
vazifeli olanlar, ellerine geçen net aylığın 1/4'üne 
kadar olan kiraları kendileri ödüyorlar. 1/4'ünü aşan 
her kısmın % 30'unu kendileri, % 70'ini devlet 
ödüyor. Bunda yaptığımız değişiklikle «Aske
ri temsilci» tabirini «Askeri temsil 'heyeti baş
kanı' olarak saralhata kavuşturduk. «Elçi se
viyesindeki daimi delege yardımcısı» deyimini çı
kardık, devletçe ödeneceklerden. «Büyükelçi ve bü
yükelçiler nezdinde akretide bulundukları devlet hü
kümetleriyle birlikte yazlığa taşınmaları halinde, ge
çici olarak tutulacak otel, garaj ve eşya kiralarını» 
çıkardık; devlet ödemeyecek. Daimi olarak vazifeli 
olanlar için getirdiğimiz değişiklik bu. 

.Diğer personel için, bunların aylık ellerine net 
geçenin 1/4'ü değil, 1/3'ünü aşan kısmın % 30'unu 
kendileri, % 70'ini devlet verecek. Ancak eskiden 
bu Ih'ük'üm bütün yurt dışı görevler içindi. Şimdi bu gö
revlerin, hakikaten kiralan çok pahalı olan yerler
de, Bakanlar Kurulunca tespit edilecek yerlerde uy
gulanacağı hükmünü getirdik. 

IBir de bunun sonuna koyduğumuz bir düzenleme 
maiddesiyle (parantez içinde bu değişiklik), bu kanun 
(kabul buyurduğunuz tarihten itibaren) halen söz
leşmesi olanlar için 1 yılı aşmamak üzere sözleşme
leri sonuna kadar uygulanacak. Yeni giden personel 
kesinlikle bu hükümlere tabi olacak. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim bu tasarının tümü üzerinde söz almak 

isteyen var mı?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum1: 

Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum : 

28 . 2 . 1981 Tarih ve 2416 Sayılı 1981 Mali Yılı 
Bütçe Kanunununda Değişiklik Yapılmasına Dair 

/ Kanun Teklifi 
MADDE 1. — 28 . 2 . 1981 tarih ve 2416 sa

yılı 19811 Mali Yılı Bütçe Kanununun 23 ncü mad
desine bağlı «İR» işaretli cetvelin «350 - Kiralar» 
bölümündeki «a) Gayrimenkul kiralan bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmişitir. 
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a) Gayrimenkul Kiraları : 
Taşınır ve taşınmaz malların kira bedelleri ile 

237 sayılı Taşıt Kanunu ve ekleri gereğince makam
larına otomobil tahsis edilenlerin garaj kiraları; Ame
rikan Askeri Heyeti Başkanı ile Kara, Hava, Deniz 
Grup Başkanının ikametleri için Milli Savunma Ba
kanlığınca mobilyalı veya mobilyasız olarak kirala
nacak binalar ve bunların sözleşmeleri gereğince öde
necek diğer giderler. 

'Büyükelçi, Daimi Delege, Askeri Temsil Heyeti 
Başkanı ve Başkonsoloslar için kiralanacak konut 
ve otellerin ödenecek kira bedelleri; 

!Ev sahibi tarafından yaptırılıp da kira bedeline 
eklenen onarım bedelleri, tutulacak binalar için ve
rilecek komisyon, tellaliye ve belediye vergi, resim
leri; 

ıDış kuruluşlar için kiralanacak binalarda yerel 
geleneklere göre devir, tazminat ve garanti bedeli gi
bi ödemeler; 

Bakanlar Kurulu tarafından konut kiralarının ken
dilerine ödenmekte olan net aylığa göre çok yüksek 
olduğu tespit edilen dış memleklerde sürekli görev
le bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununa tabi personelin misyon şefi tarafından temsil 
yönü ve nitelikleri dikkate alınarak önerilen ve ilgili 
bakanlığın uygun görüşü üzerine kiralanan konutla
rın (möfcle, elektrik, havagazı, telefon ve genel gider
ler dışındaki) kiralarının, memurun eline geçen net 
aylığın l/3Hinü aşması halinde, 'bu 1/3 oranı ile bu 
oranı aşan kısmın % 30'u memur tarafından öden
mek ve memurun aylığından ayrıca kesinti yapılma
mak koşuluyla ged kalan miktar. 

ı(IBu düzenlemenin yapılmasınidan önceki hüküm
ler 'dikkate alınarak kiralanmış konutlar için yapıl
mış sözleşmeler, bir yılı aşmamak kaydı ile cari söz
leşme dönemi sonuna kadar geçerlidir.) 

BAŞjKAN — Bütçe kanunu görüşülürken de bu 
husus mevzuu bahisolmuştu, ama sonra bunu düzen
lemeyi uygun bulmuştuk, ancak şimdi gelebildi bu 
konu. 

IKüçukahımet'in izalh ettiği gibi, dünyadaki ülke
lerin hepsinde bu pahalılık aynı derecede değildir. 
Mesela, Hongkong'ta başkadır, 'Nevyork'ita başka
dır; Belçika'da başkadır, Fransa'da başkadır, Yani, 
o kanun hepsine bunu teşmil etmiş. Bu kanunda ise 
deniyor ki; bunu Bakanlar Kurulu tespit etsin, ne
rede çok pahalı ise, 1/3'ünü de aşıyorsa, onlara ver
sin, gerisine vermesin. 

Madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 
Buyurun efendim. 
(METİN MEKİK ^Dışişleri Bakanlığı Temisilcisi) 

— Sayın Başkanım, müsaade buyururursanız bir iki 
hususu bilgilerinize, defaatle de 'olsa arz etmekte ya
rar görüyoruz. 

Evvela, teklifin 2 ne i paragrafında, kalıdirılmış 
olan elçi seviyesindeki daimi temisilci yardımcıları
nın durumu açısından müsaade buyurursanız kısaca 
bilgi sunacağım. 

Efendim, bu daimi temsilıoiliklerim'iz, malumla
rı olduğu üzere, birçok ülkenin, bugün sayıları İSO' 
ye varan yabancı ülkenin birleştikleri dış teşekküller
de görev yapan delegasyonumuzun misyon şefinden 
sonra gelen kişiler oluyor. Bunlar bugün Birleşmiş 
Milletler, NATO, Birleşmiş Milletler Avrupa Ofisi, 
UNESCO gibi yerlerde görev yapıyorlar. Bu teşek
küllerde, gerek üye devletlerin sayısının giderek ar
tışı, gerek kendilerine meVdu görevlerindeki değişik
likte artış, ikinci adam' durumunda olan daimi tem
silci yardımcılarının görevlerine önem verilmesini ge
rektiriyor. Bir tek misyon şefinin her zaman katıl-
lamayacağı, aynı anda bulunamayacağı birçok top
lantılarda ve sayıları, biraz evvel arz ettiğim gibi 
150'ye varan diğer üye ülkelerle, sürdürülen ilişkile
ri bir yardımcıya bırakmak zorunluluğu hâsıl ol
muş oluyor. Bu, diğer yabancı ülkelerin de müracaat 
ettikleri bir yöntem oluyor. 

'Bunlar bir yerde, bu görevleri alırken, o görevin 
gerektirdiği normal temsil vecibelerini de yürütmek 
zorunda kalıyorlar. Bu temsil vecibelerinden bir ta
nesi de, kenldilerine temsil vecibelerini layıkıyla ye
rine getirecek tarzda konut verilmesini gerektiriyor. 
Bu konutu kendi maaşlarıyla sağlayamayacakların
dan, devletin yardımı zaruret arz ediyor, kaçınılmaz 
oluyor. Kendilerine bu yardım yapılmadığı takdirde, 
görevleri icabı sürdürecekleri ilişkilerin gerektirdiği 
temsil vecibesini evin dışına çıkartarak veya kendile
rine tanınan bu imkânın, dışında başka imkânlar ara
mak zaruretinde kalacaklarından, aşağı yukarı eğer 
bir tasarruf düşünülüyorsa, buradan tasarruf yapı
lırken, bir başka harcama kaleminden bu tasarruf 
ortadan kaldırılmış gibi görülüyor. 

Efendim, bunun dışında, sondan bir evtvelki pa
ragrafta, devletin memur konut kirasına katkısını 
düzenleyen paragraf hakkında bilgi sunacaktım, Ba
kanlığımın görüşünü sunacaktım. Bu ülkelerin, -hu-
yurduğunuz veçhile-ıBakanlar Kurulunun kararna
mesiyle tespit edilmesine Bakanlığımız da katılıyor. 
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Ancak, burada da 1981 mali yılında bu şekilde öde
nen konut kiralarına katkı 40 milyon Türk Lirası 
civarında bir parayı gerektiriyor. Bu 1/4 oranında 
olursa, bunu 1'13'e çıkarttığımız takdirde, aradaki 
tasarruf payı çok düştük oluyor. Netice itibarîyle 
bundan en çok etkilenenler de aslında meslek memu
ru veya idari memur olarak sınıflandırdığımız me
murların dışında, mahalli kâtip statüsünde daktilo, 
haberleşme, dösıyalama işlerinde kullandığımız Türk 
uyruklu ve 657 sayılı Kanuna göre dışarıya tayin 
edilmiş, ancak maaşları azami 1 000 dolar civarında 
olan personeli çok. etkileyecek bir uygulama getiri
yor. Çünkü, zaten hayat pahalılığının hâkim oldu
ğu bu gibi ülkelerde, yani, kendilerine verilen maaş
la 1/3 nispetinde kira ödedikleri takdirde, kalan kıs
mıyla geçim güçlükleriyle karşılaşacakları görülüyor 
ve bu biliniyor. Bu itibarla, bu 1/3 nispetinin tensip 
buyurulduğu takdirde 11A şeklinde bırakılmasını yük
sek takdirlerine arz ederim. 

Saygılar sunarım. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
ıBu daimi temsilci yardımcılarını zaten son fıkra

da koyduk, yani onlar da giriyor. «'Bakanlar Kuru
lu tarafından konut kiralarının kendilerine ödenmek
te olan net aylığa göre çok yüksek olduğu tespit edi
len dış memleketler..» tabirinin içine girer o; eğer 
yüksekse onun da, l/3*ünden fazla ise devlet onu ve
recek. 

tik ifadenizi anlayamadım. Niçin daimi temsilci 
yardımcılarının da kira bedellerini olduğu gibi dev
let versin? Bunların hepsi kaç kişi? 

METİN MBKtK (Dışişleri Bakanlığı Temsilci
si) — Sayın Başkanım, btDgün 50 tane daimi temsil
ciliğimiz vardır yurt dışında, fakait bunların sadece 
4 tanesinde daimi temsilci yardımcımız var (4 kişi). 
Bunların yıllık kiraları 84-9 milyon civarında bir 
para tutuyor efendim. 

BAŞKAN — Ama, büyükelçilerin de müsteşarları 
Var, o da onun, yardımcısıdır, ona vermiyoruz?. 

IMETJN MEKİİK (Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi) 
— Evet efendim ona, buyurduğunuz paragrafta, ya
ni diğer memurlarla birlikte uygulanan sistem uy-
gulanryor., 

BAİŞKAN — Yani, büyükelçinin yardımcısına 
vermiyoruz da, daimi temsilcinin yardımcısına ni
çin verelim? 

METÎN MEKİK (Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi) 
— Efendim, biraz evvel arz etçiğim1 gibi, daimi tem
silci yardımcıları kimi yerde sanki ikinci daimi de

lege gibi görevlendiriliyorlar ve o görevin gerektir
diği bütün vecibeleri yüklenmiş oluyorlar. Onun için 
de.. 

'BAŞKAN — Efendim, işte bu durum yavaş ya
vaş böyle açılıyor, delikler yavaş yavaş böyle geniş
letiliyor. 

11/3-1/4 meselesine gelince, Türkiye'de bir me
mur, maaşının kaçta kaçını kiraya verir? Maliye Ba
kanlığımız bilir... 

BMBKUt AMİRAL HÜSNÜ K1ÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Yansını ve
rir. 

•BAŞKAN — Yarısından fazla; 2/3'ünü verenler 
var. Dışarıda da, diyoruz ki «l/S'dir.» Kaldı ki, ben 
biliyorum, birçok ülkeyi gezdim; dış ülkelerde peka
la kendi maaşından, hatta o 1 /4'ünü bile vermeden 
oturulabjlecek konutlar bulabiliyorlar, var. Ama bi
raz dalha lüks, daha geniş bir yer tutmak isterse, na
sıl olsa bunun % 30'unu ben vereceğim. % 70'ini 
devlet verecek deyip, o kadarına katlanıp gidiyor. 
Biz, onu önlemek için yaptık, biraz daha fazla oJ-
sun da, fazla savurganlık yapmasınlar diye koyduk 
1/3'ii, değil mi? 

©uyurun. 

EMEKLİ AMÎRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, tabii biz meseleye Dışişleri Bakanlığımız gibi 
sadece tasarruf açısından bakmadık, hatta bu konu
da tasarrufu hiç düşünmedik. Bu madde, en çok de
jenere olmayan müsait olan bir maddedir, her yıl 
bunun içine birileri girer, yeniden ilave editör. 

<Kaldı ki, burada takdir buyuracağınız üzere, As
keri temsil heyeti başkanı konmuştur. Halen bun
dan istifade eden Silahlı Kuvvetlerin general ve kı
demli askeri ateşelerinin sayısı herhalde pek çoktur, 
ama bir tek kişi konmuştur. 

'BAŞKAN — Evet bir tane, bir korgeneraL 

EMBKDÎ AMİRAL HÜSNÜ K1ÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bu bir feda
kârlık kanunu ise, Silalhlı Kuvvetler her yerde oldu
ğu gibi burada da hakikaten büyük bir fedekârlık yap
mıştır. Arz ettiğim gibi, her halükârda 20-30'un üze
rindeki kişinin istifade ettiği maddede tek kişi bıra
kılmıştır. Madde gittikçe genişleme temayülündedir, 
bunun önüne geçmek gerekir. 

IBir de, yurt içindeki sıkıntıyı, yurt içindekiler ka
dar değil ama, bir parça yurt dışındaki görev ya
panlar da bir yerde duysunlar diye, bir eşitlik sağ
lansın, diye düşündük. 
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'BAŞKAN — Simdi düşünün ki, aynı ülkede bi
zim ataşemiz de olsa idi, Belçika'da, Brüksel'de ata
şeye, kıdemli ataşeye ev kirası verecektik devlet ola
rak, orada NATO'daki bir sürü albay, yarbay, bin
başı arkadaşlarımıza vermeyecektik. Bu neye benzer? 
Kore'ye gittik, Kore'de ataşemiliter o zaman 800 do
lar alırdı,-o da yarbay-ben de 30 dolar alırdım. Be
nim oradaki vazilfem, Tugay Kurmay Başkanlığı; o 
her gün kokteylde, biz de her gün vazifede; böyle 
şey olmaz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Kıbrıs' 
ta oldu. 

'BAŞKAN — Binaenaleyh, biz yurt içinde sıkın
tıya katlandık, her taraftan birden katlanmak zorun
dayız. Ferahladıktan sonra bunlar değiştirilir daha 
sonra. Keşke hepsine lojman versek.. Ben onu söy
lerim, bugüne kadar eğer devlet bu politikayı izlese 
İdi, bugün dış tamsildliklerimizin hepsini ev sahibi 
yapmıştık ve o kadar noksan da para vermiş olacak
tır dışarıya, o kadar fazla döviz vermeyecektik. Ama, 
bu politika uygulanamamış, o ucuz devirlerde alına
mamış. Alınan yerler var, alanlardan Allah razı ol
sun diyoruz. Keşke öyle olsa idi, ama bugün için bu
na imkân bulamıyoruz. Belki haklısınız ama, yapa
caksak hepsini yapalım. Bir kısmına yapıp bir kıs
mına yapmadınız mı, çok büyük dedikodular olu
yor, kıskançlıklar başlıyor, o kıskançlıklar sonra baş
ka şeylere dönüşüyor. 

Bu konu üzerinde başka söz almak isteyen var 
mı? 

Buyurun. 

TÜMAMİRAL IŞIK BİREN (Milli Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreterliği Koordinatörü) — Sayın 
Başkanım, «Bu düzenlemenin yapılmasından önceki 
hükümler dikkate alınarak, kiralanmış konutlar için 
yapılmış sözleşmeler bir yılı aşmamak kaydıyla cari 
közleşme dönemi sonuna kadar geçerlidir» diye bir 
madde koymuştuk burada. Bunda benim tereddütle
rim var. Çünkü, bu tek taraflı değil, malumuâliniz 
iki taraflı tabi, yurt dışında ben hatırlıyorum gitti
ğim zaman, 2 senelik veya 3 senelik.. 

IflAŞKAN — Tayin olmadıkça şey yapmaz., 
TÜMAMİRAL IŞIK BİREN (Milli Güvenlik 

Konseyi Genel Sekreterliği Koordinatörü) — Yap
maz. Onun için bu sözleşme bizi bağlar, karşı tara
fı bağlamaz. Bu sözleşme hitamına kadar Ödenmeye 
devam edilmesi lazım geldiği kanısındayım. Aksi 
takdirde büyük problemler çıkar, çok pahalı bir yere 
girmiş, adamın başı belaya girer. 
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BAŞKAN — Amiralimin söylediği doğrudur. Ben 
de dışarıdaki temsilciliklerle konuştum. Eğer bura
dan bir tayin emri gitmiş ise, o zaman mesele yok 
zaten. 

TÜMAMİRAL IŞIK BİREN (Milli Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreterliği Koordinatörü) — Onu 
gösterir, şey olur. Aksi takdirde mahkemelik olur. 

.BAŞKAN — Evet, ne diyorsunuz Küçükahmet? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Baş
kanım, burada sözleşmenin feshi Söz konusu değil, 
Bir yıldan sonra içinde oturan kişinin kiranın tama
mını vereceği düşünülmüştür. 

(BAŞKAN — İşte o zaman da zor olur bir sene 
Sonra. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — O zaman, 
lütfederseniz, kontrat sonuna kadar yürürlüktedir di
ye bir hüküm koyalım. 

BAŞKAN — Yani, «Bu düzenlemenin yapılma
sından önceki hükümler dikkate alınarak kiralanmış 
konutlar için yapılmış sözleşmeler, sözleşme hita
mını aşmamak kaydıyla..» 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, dörtte birinden farkını verirken bu defa üçte 
birinden farkını vereoek. Yani bilemidiniz ayda 10 
dolar fazla vereoek. Bu o kadar önemli bir hüküm 
değil. Bu sözleşmenin yapılmasından önceki hüküm
ler dikkate alınarak, yani l/4*e göre yapmıştır, ken
dini ayarlamıştır, 1/3'e kadar; ama, emrederseniz 
«Sözleşme sonuna kadar» diye düzeltelim. 

TÜMAMİRAL IŞIK BİREN (Milli Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteriliği Koordinatörü) — Bir yılı 
aşmamak kaydıyla kelimesini.. 

İBAŞKAN — Sözleşme süresini aşmamak kay
dıyla. Onu öyle yapabiliriz. «Bir yılı aşmamak» de
ğil, «Sözleşme süresini aşmamak, kaydıyla» diyebi
liriz. 

TÜMAMİRAL IŞIK BİREN (Milli Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreterliği Koordinatörü) — 1 yılı 
aşmamak kaydıyla lafı çıktığı zaman, cari sözleşme 
dönemi sonuna kadar geçerlidir. 

•BAŞKAN — O olur. Evet. ı«Cari sözleşme döne
mi sonuna kadar geçerlidir» tamam, daha iyi oldu. 
«Bu düzenlemenin yapılmasından önceki hükümler 
dikkate alınarak kiralanmış konutlar için yapılmış' 
sözleşmeler cari sözleşme dönemli sonuna kadar ge
çerlidir.» Tamam-

Buyurun efendim. 
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iMETÎN MEKİK (Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi) 
— Özür dilerim Sayın Başkanım, bunu biraz daha 
açıklığa kavuşturmak gerekir. Emrederseniz, «tlgili 
memurun görevinin hitamına kadar» diyelim? 

BAŞKAN — Ona göre yapmıştır o sözleşmeyi. 
«Sözleşmenin sonuna kadar» dedik artık. 3 sene, 5 
sene, neyse, ona göre yapmıştır. O zaten döneceği 
zamanı biliyordur. Ama, biraz dalha fazla uzamışsa 
ne yapalım, onu artık versin. 

Söz almak isteyen var mı?. Yok. 
!l nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
(MADDE 2. — Bu Kanun 1 Mart 19&1 tarihin

den geçerli olmak üzere yayımı tarihinkle yürürlü
ğe girer. 

iBAŞKAN — 2 ncj madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

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

Niye yayımı tarihinden itibaren değil? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ K0ÇÜKAHMET 
(JBütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bütçe Kanu
nunda değişiklik yaptığımız için Sayın Başkanım, 
Bütçenin yürürlük tarihini esas aldık., 

/BAŞKAN — 3 ncü maddeyi okuyunuz. 
MADIDE 3. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yü

rütür. 

BAŞKAN — 3 ncü maidde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

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

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edüImişHir. 

Zaman geciktiğinden, müteakip taşanları bir da
haki birleşimde görüşmek üzere, ayrıca tespit edile
cek gün ve saatte toplanmak üzere birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma Saati : 17.45 

>•<—• ı -
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

56 NCI BİRLEŞİM 

1 Ha/îran 1991 Pazartesi 

ISaat : 15.00 

1. — KANUN, TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — Cevdet Karakaş Hakkındaki Ölüm Cezaisi
nin Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/60) (S. Sayısı : 187) 

2. — Recep Sarıaslan Hakkındaki Ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/52) (S. Sayısı : 189) 

3. — Türk Kanunu Medenisi ile İllgii Çalışma
lar Yapmak Üzere Komisyon Kurulması Hak'kında 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/1'69) 
(S. Sayısı : 188) 

4. — 2556 Sayılı Hâkimler Kanununun Değişik 
1'8 nci Maddesine İki Fıkra, Bu Maddeye Bağlı (2) 
Sayılı Cetvele Bir Unvan ve Aynı Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesi Hakkındaki 5 Nisan 1979 Ta
rihli ve 2226 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırıl
masına ve 4 Temmuz 1934 Tarihli ve 2556 Sayılı Hâ
kimler Kanununa, İki Ek Geçici Madde Bkiienmesline 
Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 
'(1/43) (Ş. Sayısı : 203) 

'5. — 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanun ile Türk Ceza Ka
nununun 264 ncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Si
lahlar, Patlayıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Alet
lerin Teslimi Hakkında 2305 Sayılı Kanuna Bir Ek 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
'Milli Savunma Komisyonu Raporu. (1/182) (S. Sa
yısı : 204) 

6. — 28.2.1İ981 Tarih ve 2416 Sayılı 1981 Mali 
Yılı Bütçe Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
1(2/50) (S. Sayısı : 192) 

7. — 1318 Sayılı Finansman Kanununun Bina 
İnşaat Vergisine İlişkin Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan 
'Komisyonu Raporu. (1/17'1) (S. Sayısı : 197) 

8. — Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santralı 
K'arakaya Barajı ve Hidroelektrik Santralı ile Af
şin - Ellbistan Linyitleri Developman ve Termik Sant
ralı Projelerinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu. (1/153) (S. Sayısı : 199) 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 187 

Cevdet Karakaş Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilme
sine Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. 

(3 /60) 

TC 
Başbakanlık 13 Nisan 1981 

Özlük ve Yazı işleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : 301-06010 

Konu : Ölüm Cezasına hükümlü Cevdet KARAKAŞ 

MİLLİ GÜVENt İK KONSEYİ BAŞKANLİĞİNA 

Taammüden adam öldürmek suçundan dolayı EBaızığ Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkenıesinideın veri
len ölüm cezası, Askeri Yargıtay 4 ncü Ceza Dairesinin 3.3.1981 gün ve 1981/69-62 saydı ilamı ile onaylanan 
Cevdet Karakaş hakkında düzenlenen soruşturma dosyası ve Milli Savunma Bakanlığının 8 . 4 . 1981 günlü 
1981/1276-5 sayılı yazısının bir örneği ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 15 Nisan 1981 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 3/60 
Karar No. : 17 

Mitli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Taammüden aldam öMürmdc, taammüden adam öldürmeye tam teşebbüs ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet 
suçilarındlaın hükümlü Cevdet Kafakaş- hakkında Elazığ Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesliniin 
8.12.1980 gün ve 19801/468 Esas, 1980/340 Karar sayılı hükmüyle verilen ve Askeri Yargıtay Dördüncü Daire-
siıniin 3.3.1981 gün ve 1981/69 Esas, 1981/62 Karar sayılı ilamıyla onanmak suretiyle kesinleşen ölüm cezasının 
'yeminle getirlilimesii, 'Başbakanlığın 13 Nisan 1981 tarih ve 301-016010 saiyıh yazılarıyla istenmiş olduğundan, ek
mekli kanun metali hazırianmıştır. 

Raporumuz M ü i Güvenlik 'Konseyinin onayına arz olunur. 

Komisyon Başkanı Üye Üye 
Mustafa ŞAHİN İlhan KÖS EOĞ LU N. Yüksel TA LA YM AN 

Hâkim Albay Hâkim Albay Adalet Bakanlığı Kanunlar 
P. A. Gn. Md. Baş. Yrd. 
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Cevdet Karabaş Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun 

MADDE; 1. — Askeri Yargıtay Dördüncü Dairesiinin 3.3:1981 tarih ve 1981/69 Esas, 1981/62 Karar sayılı 
lilamıiyla Ikesinfeşeın, Elazığ Sıikıyönıetüm Komutanlığı Asikeri Mahkemesinin, 8.12.1980 tarih ve 1980/468 Esas. 
1980,/3j40 Kainar sayılı ıhükmü dite Türlk Ceza Kanununun 450/4 ncü m'addesi uyarınca ölüm cezasına mahkûm 
ddlilmiş Ibulkm'an, sticiii nüfusta Elazığ ili Munzuıroğlu Köyü, Hane 1, Oilt 123/1, Sayfa İlde kayıtlı Bahaddin 
oğlu,, Fan!be\!en offlmıa 1.2.1960i Elazığ doğumlu Cevdet Karaikaş ha!k'kınidatki ölüm cezası yerine getirilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Ba'k'anı yürütür. 

>»-< 

Milli Güvertlilk Konseyi (S. Sayısı : 187) 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 188 

Türk Kanunu Medenisi ile İlgili Çalışmalar Yapmak Üzere ko
misyon Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 

Raporu. (1 /169) 

TC 
Başbakanlık 24 Mart 1981 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-803/01986 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 18.3.1981 tarihinde kararlaş
tırılan «Türk Kanunu Medenisi ile İlgili Çalışmalar Yapmak Üzere Komisyon Kurulması Hakkmda Kanun 
Tasarısı» ve gerekçesi ekK olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend Ulusu 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Dinamik bir yapıya sahip olan toplumların gelişmesi 'karşısında yasaların dla zaman içinde gözden geçiril
mesi ve yasa boşluklarının giderliılmesi ve ihtiyaç duyulan yenli düzenlemelere gidilmesi zorunlu bulunmakta-
dır. . , 

Bu çalışmalar süreci içinde Medeni Kanunun da ele alınarak sosyal bünyemize uygun bir hale getirilmesi, 
yanlış tercümeler dolayısıyla aksayan, eskimiş deyini ve terimler lyiizündien yeni kuşaklar için yer yer anlaşıl
maz duruma gelen dilinin düzeltilmesi ve sadeleştirilmesi gerekmektedir. 

iBugüne kadar yapılan çalışmalar, işin kapsamı ve özelikle ödenek yokluğu nedeniyle bir sonuca ulaştırı
lamamıştır, Konunun güncelliği gözönünde Sundurularak, Medeni Kanunu inceleyecek ve bu konudaki ça
lışmaları sonuçlandıracak bir Komisyon kurulması zorunlu hale gelmiştir, 

Çalışmaların uzunca 'bir süre devam edebileceği, bazı üyelerinim asli görevlerinin bulunduğu yar dışına çağ
rılma durumunda olmaları nazara alındığında, kurulması düşünülen Komisyon üyelerine huzur ücreti ve hu
zur hakkı ödenmesi gerekli bulunmaktadır. 

1981 mal yık (Bütçesinin Adalet Bakanlığına ait program: 101, kesim: 01, ödenek türü: 1, faaliyet pro
je: 001', harcama kalemi: 150, ek çalışma karşılıkları ıbölümüne huzur ücreti ve huzur hakkı olarak bir mil
yon lira ödenek konulmuş ise de, bu ödeneğin sarfı için yasal bir düzenleme 'bulunmadığından sözü edilen 
paranın kurulacak Komisyon üyelerine ödenmesi mümkün olamayacaktır. 

Tasan lüle kurulacak Komisyon üyelerine, çıkarılacak bir yönetmelikle ve burada beffiırlenecek esaslara gö
re huzur ücreti ve huzur hakiki ödenmesi sağlanacaktır, 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Birinci madde Türk Kanunu Medenüsinkı sosyal bünyemliae ve günün ihtoiyaçlaona uydurulması amacıyla, 
Yargıtay, Üniversiteler ve gerektiğinde diğer kuruluş tem'siildileriniden oluşacak Komisyonun Adalet Bakanlı
ğınca kurulmasını öngörmektedir. 

İkinci madde ile birinci madde uyarınca kurulacak komisyonun kuruluş Ve çalışma usulleri ile üyeleriınin 
huzur ücunetleri ve huzuır ihalkliannıın nasıl ve ne miktarda ödenebileceğinin, Adalet Bakanlığınca çıkarılacak 
bir yörıidtmelikle ıbelrfeneceği hükmü getirilmektedir. 

Geçici ımaıdde, 1981 mali yılı Bütçe Kanununun Adalet Bakanlığı 'bölümünle konulmuş bulunan ödeneğin 
bu Kanun uyarınca kurulacak konn'isyon için harcamasına olanak sağlamaktadır. 

Tasarının 3 ve 4 ncü maddeleri yürürlük ve yürütme 'ile ilgüildir. 

Adalet Konıisyoınu Raporu 
TC 

Milli Güvenlik Konseyi 16 Nisan 1981 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/169 
Karar No. : 18 

Miffi GüvcınHik Komısieyi Başkanlığına 
«Türk Kanunu Medenisi ile illlgili Çalışmalar Yapmak Üzere Komisyon Kurulması Hakkında Kanun Ta

sarısı» nın Komisyonumuzca yapılan incelemesi sonucunda, tasarının tümü gerekçedeki açıklamalar da göz-
önünde bulundurularak benimsenmiş ve maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Dört kitaptan oluşan Medeni Kanunumuzun dilinde değişiklik yapmak, bazı hükümlerini günün ihtiyaç
larına. göre yeniden düzenlemek üzere kurulacak komisyonun birden fazla olması mümkün ve muhtemeli gö
rüldüğünden, birinci madde metnine «'bir komisyon» yerine «uzman personelden oluşan yeteri kadar ko
misyon» kelimeleri konulmak suretiyle maddeye esneklik getirilmiştir. 

Yapılacak işin hacim ve önemi karşısında, komisyon çalışmalarının gelecek yıllara sirayeti ihtimaline bi
naen Adalet Bakanlığı bütçesine ödenek konması ve işin kesintisiz yürütülmesi maiksadıyla maddeye ikinci 
fıkra eklenmiştir. 

Tasarının ikinci maddesine, 'birinci madde ile uyum sağlamak düşüncesiyle «komisyonun» kelimesi yerine 
«komisyon veya komisyonların» kelimeleri ilave edilmiş ve ayrıca hu maddeye, verileoek huzur ücretti ve 
huzur hakkinin tavanını belirten ikinci fıkranın eklenmesi, kanun tekniği açısından gerekli ve yararlı görülmüş-
tür. 

Şöz konusu ıtasarı belli bir hizmeti amaçlayan ve bu hususta Adalet Bakanlığına görev veren bir düzenle
medir. Kanunlaşması halinde, öngörülen hizmetin yerine getirilebilmesi için bütçesinin ilgili holüm ve mad
delerine gerekli ödeneğin konulması talbii bulunduğundan esasen geçici nitelikte olan bu kanuna geçici bir mad
denin konulması fazlalık olacağından, tasarıdaki geçici madde komisyon metnime alınmamıştır. 

Tasarının yürürlük ve yürütme ile ilgili 3 ve 4 ncü maddeleri aynen benimsenmiştir. 
Milli Güvenlik Konseyinin tasviplerine arz olunur. 

Üy:f/ Üye ' Üye 
Başkan İlhan KÖSEOĞLU Rusuhi ECEVİTOĞLU 

Mustafa ŞAHİN Hâkim Albay Maliye Bakanlığı 
Hâkİım Albay Bütçe ve Mali Kontrol 

Gn. M d. Yardımcısı 

Yüksel T ALAY M AN 
Adalet Bakanlığı 

Kanunlar, Plânlama, Araş. 
Gn. Md. Baş. Yrd. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 188) 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Tıüılk Kanunu Medenisi 31e İlgili Çalışmalar Yapmak 
Üziere KomÛsyom Kurulması Hakkında Kanun Taısarısı 

MADDE 1. — Türk Kanunu Medenisi ile ilgili 
çail'işmalüar yapmalk üzere, Adallet Bakanlığınca bir Ko
misyon 'kurulur. 

MADDE 2. — Birinci maddeye göre kurulacak 
Komisyonun çalışma usulleri, huzur ücretleri ile hu
zur hakları Adalet Bakanlığınca çıkarılacak bir Yö-
nöttaelkle düzenlenir. 

GEÇİCİ MADDE — 1981 Mali Yılında bu Ka
nuna göre yapılacak çalışmalarla illlgiü harcamalar, 
3416 sayılı 1981 Mali Yıl'ı Bütçe Kanununun Adalet 
Bakanlığına ait program : 101, keşlim : 01, ödenek (tü
rü : 1, faaliyet proje : 001, harcama kalemi : 150, ek 
çalınma karşılıklarına konulan bir milyon liralık öde
nekten karşılanır. 

'MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Balkanllar 
Kurulu yürütür. 

ADALET KOMİSYONU METNİ 

Tiiı'k Kanunu Medenisi life İlgili Çalışmalar Yapmak 
Üzere Komisyon Kuruhnası Hakkında Kanun Tasarısı 

'MADDE 1. — Türlk Kanunu Medenisi ile %il!i 
çalışmalar yapmalk üziere, Adalet Bakanlığınca; uzman 
personelden oluşan yeteri kadar kolmlisyon kurulur. 

IBu komisyon üyelerine 'ödenecek huzur ücretli ve 
huzur hakkı ile yolluklar, her yıl Adalet Bakanlığı büt
çesinle konulacak ödenekten karşılanır. 

MADDE 2. — Birinci maddeye göre kurulacak 
komüsyon veya komisyonların çalışma usulleri, huzur 
ücretleri ile huzur halkları AdlaDet Bakanlığınca çıfcarı-
ılacalk bir yönetmelikle düzenlenir. 

Ancak, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri 
saklı kalmak şartliıyle huzur ücreti '060), huzur halklkı dla 
(30) gösiterige sayısının bütçe kanunlarında Devlet Me
murları alyllukl'arı için tespit edilen katsayı ile çarpıl
ması sonucu bulunacak m'iktan geçemez. 

MADDE 3. — Tasarının 3 noü maddesi aynen >be-
nıiknısıenım'iştir. 

'MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesli aynen be« 
nlilmsenmiştir. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakam -
Başbakan Yrd< 

Z. Baykara 
Devlet Bakam 

Prof. Dr. M. N. Özdaş 
Dışişleri Bakanı 

/. Türkmen 
Ticaret Bakanı 

K. Caniürk 
Tarım ve Orman Bakanı 

Prof. Dr. S. Özbek 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 

1. Evliyaoğlu 

18.3.1981ı 

Devlet Bakam -
Barbakan Yrd. 

T. Özd 
Adalet Bakam 

C. Menteş 
Maliye Bakanı 

K. Erdem 
Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğîu 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. 1. öztrak 

Milli Savunma Bakam 
Ü. H. Bayüîken 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakam 
R. Baturalp 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 
Kültür Bakam 

C. Baban 

Devlet Bakam 
M. özgüneş 

İçişleri Bakam 
5. Çeiiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
İV. özgür 

Ener. ve Tabii Kay. Bakanı 
5". Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. Özgül 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 189 

Recep Sarıaslan Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilme
sine Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. 

(3 /52) 

TC 
Başbakanlık 

özlük ve Yazı İşleri 
Genel Müdürlüğü 
Sayı : 301 - 04476 

13 Mart 1981 

Konu : Ölüm Cezasına Hükümlü 
Recep SARIASLAN 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Tasarlayarak adlam öldürmek» kasten bina yakmak ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet etmek suçlarından, 
Adama Sıkıyönetim 1 Numaralı Askerli Mahkemesinden veıulen ölüm cezası, Askeri Yargıtay 4 udi Daire
sinin 17 . 2 . 1981 gün ve 1981/53-51 Esas ve Kanar sayılı İ3amw ile onaylaman ve halen firarda olan hüktiimli 
Recep SARIASLAN hakkımda MiHi Savunma Bakanlığının 5 . 3 . 1981 gün ve 1981/2480*5 sayılı yarasunn 
bir örneği ve soruşturma dosyası ekte göiüdieriErnSştâr. 

Gereğini emirlerline arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 3(52 
Karar No. : 19 

17 Nisan 1981 

Mili Güvenlik Konseyi Baskamliığıiıra 

Taammüden adam iöldünmek, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Halkıkındalfci Kanuna 
muhalefet etmek suçlarımdan hükümlü Ahmet oğlu 2 . 3 . 1955 doğumlu Reoep Sarıaslan hakkında Adana Kah
ramanmaraş - Gaziantep - Adıyaman ve Haıtaıy İleri Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkeme
sinin 26.8.1980 tarih ve 1980/194 Esas ve 1980/538 Kararı ile verilen ve Askeri Yargıtay 4 ncü Dairesinin 
17.2.1981 tarih ve 1981/53 Esas, 1981/51 Karar sayılı üarm ile onaylanan ölüm cezasınıin, yerine gldtdıiMlrnesi 
Başbakanlığın 13 Mart 1981 gön ve 301-04476 sayılı yazılarıyla istenilmiş olduğumdan ekteki kamum metinli ha
zırlanmıştır, 

Raporumuz Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Komisyon 'Başkanı 
Zeki GÜNGÖR 

Hv. Hâkim Kd. Albay 

Üye 
Yaşar ÇÎFTÇİOĞLU 

Hâkim Kd. Albay 

Üye 
N. Yüksel TALAYMAN 

Adalet Bakanlığı 
Kanunlar Pl. Ar. Gn. Md. 

Baş. Yrd. 
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Recep Sarmalan HâStkuntdiaKfi öliını Cea&usmm Yerime GetMlmıeısuıne Dair Kuralım 

MADDE 1. — Askeri Yargıtay Dördüncü Dairesinin 17.2.1981 tarih ve 1981/53 Esas, 1981/51 Karar 
sayılı ilâmı ile kesinleşen, Adana - Kahramanmaraş - Gaziantep Adıyaman ve Hatay İleri Sıkıyönetim Komu
tanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesinin, 26. 8 .1980 <<tarih ve 1980/194 Esas, 1980/ 538 Karar sayılı hükmü 
ile Türk Ceza Kanununun 450/4 noü maddesi uyarınca ölüm cezasına malhkûm edilmiş ıbulunan sicilli nüfusta 
Ankara Vilâyeti Çankaya İlçesi Cebeci Mahallesi Hane 879 (Eski 874), Cflt 025/06, Sayfa 49'da kayıtlı Ahmet 
oğlu Semiha'dan olma 2.3.1955 Ankara doğumılu Recep Sarıaslan hakkındaki ölüm cezası yerine ıget'irlir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı ıtarihinıde yürürilüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürütür. 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 192 

28 . 2 . 1981 Tarih ve 2416 Sayılı 1981 Mali Yılı Bütçe Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Ko

misyonu Raporu. (2 /50) 

22 Nisan 1981 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

28.2.1981 tarih ve 2416 sayılı 1981 Mali Yılı Bütçe Kanununda değişiklik yapılmasına dair Kanun tekli
fi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Nurettin ERSİN 
Orgeneral 
Kara Kuvvetleri Komutanı ve 
Milli Güvenlik Konseyi Üyesi 

G E R E K Ç E 

1981 Mali Yılı Bütçe Kanunundaki harcama kalemlerinin açıklamalarını düzenleyen «R» işaretli cetve
lin «350 - Kiralar» bölümünde yer alan ve özellikle yurt dışındaki görevliler için kiralanan konutlardan 
«Büyükelçi, Daimi Delege, Elçi Seviyesindeki Daimi Delege Yardımcısı, Başkonsolos, Askeri Temsilci ve 
Kıdemli Askeri Ateşe için kiralanacak konut ve otellerin ödenecek kira bedellerim nin tamamı Devletçe 
ödenmektedir. Bunun dışında kalan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanununa ta'bi personelin misyon şefi tarafından temsil yönü ve nitelikleri dikkate alınarak 
önerilen ve ilgili bakanlığın uygun görüşü üzerine tutulan konutların kiraları, memurun eline geçen net ay
lığın 1/4'ünü aşması halinde, bu 1/4 oranı ile bu oranı aşan kısmın % 30'u memur tarafından ödenmekte
dir. 

Her yıl bütçe kanunlarıyla tespit edilen ve zaman zaman kapsamı genişlemiş bulunan uygulamanın, yurt 
dışındaki görevliler arasımda eşitsizlikler meydana getirdiği bir gerçektir. 

Yukarıda açılklandığı şekilde konut kiralarının tamamı Devletçe ödenen görevliler ile belli oranlar nis
petinde ödenen görevlilerin yeniden tespiti ile uygulamanın asgariye indirilmesinde yarar vardır. 

Devlet Bütçesine büyük yükler getiren ve eşitsizliklere neden olan uygulamayı değiştirmek ve konut ki
raları Devletçe ödenen görevliler ile ödeme oranlarını yeniden tespit etmek zorunlu hale gelmiştir. 

Ancak, bu düzenlemenin yapılmasından önceki hükümler dikkate alınarak kiralanmış konutlar için yapı
lan sözleşmelerin ilgiliyi müşkül duruma düşürmemesi amacıyla ve bir yıllı aşmamak kaydıyla cari sözleşme 
dönemi sonuna kadar geçerliliğinin korunması sağlanmaktadır. 

Ayrıca, «350 - Kiralar», bölümünün 3 ncü fıkrasında yer alan yazlığa taşınma hallerinde geçici olarak 
tutulacak otel, gazino ve eşya kiralan ile ilgili bölüm kanun metninden çıkarılmıştır. 

Teklif yukarıda belirtilen sakıncaları gidermek amacıyla hazırlanmıştır. 
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TC 
Millî Güvenlik Konseyi 
Bütçe - Plan Komisyonu 

Esas No. : 2/50 
Karar No. : 74 

Bütçe - Plân Komisyonu Raporu 

24 Nisan 1981 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Milli Güvenlik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin Ersin tarafınidan Milli Güvenlik Konseyine sunlulan 
«28.2.1981 tarih ve 2416 sayılı 1981 Mali Yılı Bütçe Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tek
lifi^ Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Bu inceleme sonucunda, teklifin getirdiği değişiklikler genel gerekçesinde belirtilen nedenlerle olumlu 
bulunarak Komisyonumuzca da benimsenimişltir. 

Çerçeve 1 nci madde dle yurt dışımda komut kiralarının tamamı Devletçe ödenenler ile belli oranlar nis
petinde kiraları ödenen görevliler yeniden tespit edilmekte ve eşitsizlli'klere neden olan uygulama değiştiril
mektedir. 

Ayrıca,, ilgili bakanlığın uygun görüşü üzerine kiralanacak konutlar için ödenen kira bedelleri, Balkanlar 
Kurulu tarafımdan konut kiralarının kendilerine ödenmekte olan net aylığa göre ço!k yüksek olduğu tespit 
edilen dış memleketlerde dikkate alınacak şekilde yeniden dıüzerüenımektedir. 

Bu düzenleme ile önceki hükümler dikkate alınarak kiralanmış konutlar için yapılan sözleşmelerin ilgiliyi 
müşikül duruma düşürmemesi amacıyla ve bir yılı aşmamak kaydıyla cari sözleşme dönemi sonuna kadar 
geçerliliğinin korunması sağlanmaktaldır. 

Yapılan yeni düzenleme ile ilgili teklifin 1 nci maddesi ile, yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 2 nci ve 
3 ncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul' edilmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
füsnü KÜÇÜKAHMET 

Em. Amiral 

Kâtip Üye 
Turhan AKPORAY 

Mly. Kd. Alb. 

Üye 
Güven BOŞGELMEZ 

Üye 
Berki MELLİ 

Başkan Yardımcısı 
Tanju ERDEM 

Dz. Kd. Kur. Alb. 

Kâtip Üye 
Tahsin EKİNCİ 
Mly. Kd. Bnb. 

Üye 
Mehmet KÂMİLOĞLU 

Üye 
Bekir PEKER 

Başkan Yardımcısı 
Haşmet YURTAL 

Mly. Kd. Alb. 

Üye 
Nazmi BİLGİÇ 

Üye 
Doğan KAYRAN 

Üye 
Serpil ULU ER 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 192) 
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TEKLİF 

28 . 2 .1981 Tarih ve 2416 Sayıh 1981 Mali Yıh Bütçe 
Kanununda Değişiklik Yapıhnasına Dair Kanun 

Teklifi 

MADDE 1. — 28 . 2 . 1981 tarih ve 2416 sa
yılı 1981 Mali Yılı Bütçe Kanununun 23 ncü mad
desine bağlı «R» işaretli cetvelin «350 - Kiralar» bö
lümündeki «a) Gayrimenkul kiraları» bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

a) Gayrimenkul Kiraları : 
Taşınır ve taşınmaz malların .kira bedelleri ile 237 

sayılı Taşıt Kanunu ve ekleri gereğince makamlarına 
otomobil tahsis edilenlerin garaj kiraları : Amerikan 
Askeri Heyeti Başkanı ile Kara, Hava, Deniz Grup 
Başkanının ikametleri için Milli Savunma Bakanlığın
ca mobilyalı veya mobilyasız olarak kiralanacak bina
lar ve bunların sözleşmeleri gereğince ödenecek diğer 
giderler; 

'Büyükelçi, Daimi Delege, Askeri Temsil Heyeti 
Başkanı ve Başkonsoloslar için kiralanacak konut ve 
otellerin ödenecek kira bedelleri, 

Ev saih'ibi tarafından yaptırılıp da kira bedeline 
eklenen onarım bedelleri, tutulacak binalar için ve
rilecek komisyon, tellaliye ve belediye vergi, resim
leri; 

Dış kuruluşlar için kiralanacak binalarda yerel 
geleneklere göre devir, tazminat ve garanti bedeli gi-
ıbi ödemeler, 

Bakanlar Kurulu tarafından konut kiralarının ken
dilerine ödenmekte olan net aylığa göre çok yüksek 
olduğu tespit edilen dış memleketlerde sürekli görev
le bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununa tabi personelin misyon şefi tarafından temsil 
yönü ve nitelikleri dikkate alınarak önerilen ve ilgili 
'bakanlığın uygun görüşü üzerine kiralanan konutla
rın (möble, elektrik, havagazı, telefon ve genel gider
ler dışındaki) kiralarının, memurun eline geçen net 
aylığın 1/3'ünü aşması halinde, bu 1/3 oranı ile bu 
oranı aşan kısmın % 30'u memur tarafından ödenmek 
ve memurun aylığından ayrıca kesinti yapılmamak ko
şuluyla geri kalan miktar. 

'(IBu düzenlemenin yapılmasından önceki hüküm
ler d'ikkate alınarak kiralanmış konutlar için yapıl
mış sözleşmeler, bir yılı aşmamak kaydı ile cari söz
leşme dönemi sonuna kadar geçerlidir.) 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNÎ 

28.2.1981 Tarih ve 2416 Sayıh 1981 MaM Yıh Bütçe 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Teklifi 

MADDE 1. 
bul edilmiştir. 

Teklifin 1 nci maddesi aynen ka-

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 192) 



(Teklif) 

MADDE 2. — Bu Kanun 1 Mart 1981 tarihinden 
geçerli olmak üzere yayımı tarihlinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yürü
tür. 

(Bütçe - Plan Komisyonu Metni) 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

»-»-o 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 192) 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 203 

2556 Sayılı Hâkimler Kanununun Değişik 18 nci Maddesine İki 
Fıkra, Bu Maddeye Bağlı (2) Sayılı Cetvele Bir Unvan ve Aynı 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkındaki 5 Nisan 1979 
Tarihli ve 2226 Sayılı Kanunun ve Bu Kanunla 2556 Sayılı 
Hâkimler Kanununa Eklenen Hükümlerin Yürürlükten Kaldırıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 

(1 /43) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 14 . 11 . 1980 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 101-628/02340 

MÎLLÎ GÜVENIİİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına arzı Bakanlar Kurulunca 
12,11.1980 tarihinde kararlaştırılan «2556 sayıh Hâkimler Kanununun Değişik 18 nci Maddesine İki Fıkra, Bu 
Maddeye Bağh (2) sayıh Cetvele Bir Unvan ve Aynı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkındaki 
5 Nisan 1979 tarihli ve 2226 sayıh Kanunun ve bu Kanunla 2556 sayıh Hâkiınler Kanununa Eklenen Hü
kümlerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

5.4.1979 tarihli ve 226 sayılı Kanunla Adalet Bakanlığı bünyesinde, doğrudan Balkana bağlı Adalet Ba
kanlığı Yüksek Müşavirliği (kadroları 'ihdas edilirken, meslekte yetişmiş, muayyen bir seviyeye gelmiş ve 
tecrübe 'kazanmış hâkim ve Cumhuriyet salvolarının, Bakanlığın görev alanına giren hizmetlerin ifası sı
rasında, ıbu hizmetlerin en iyi şekilde ifa edilebilmesi için yardıma olmaları gayesi esas alınmıştı. 

Ancak birbuçuk yılık uygulama ve geçen dönemin getirdiği gerçek odur ki, bu gaye sağlanamamıştır. 
Zira hu kadrolara atananlar, muayyen görevlerden uzataştırılmak istenenler ile, muayyen kadroları aç

mak için, o kadroları işgal edenler olmuştur, 
Meslekte uzun süre hizmet edip muayyen bir yere gelmiş bulunan hâkim ve Cumhuriyet savcıları bu gö

revlere atanarak, hiçbir görev verilmemiş ve tamamen atıl bir halde terk edilmişlerdir., 
, Esasen Bakanlığın yapısı, böyle foir müesseseden faydalanmaya imkân vermemektedir. 

Şöyteki; Bakanlıkta aktif hizmetler, yasal bir iş 'bölümü dairesıinde, ilgili Genel Müdürlükler ve bunlara 
bağh üniteler eliyle yürütülmektedir. Bu Genel Müdürlükler yeter sayıda mesleki elemama sahip bulunmak
tadır, Hizmetin her türlü ihtiyacı, oluşmuş bu kadro ile hiyerarşik bir düzen içinde gerçekleşmektedir. 

Yüksek müşavirler, yasa gereği 2556 sayıh Hâkimler Kanununun 18 nd maddesine bağh (2) sayıh cet
velin birinci sınıf savcılar Ibölümüne dahil olduklarından, Bakanlık üst kademe yöneticileri ile aynı seviyede 
hüllunmaktadiıriar,, 



— 2 — 

Bu itibarla kendilerine Bakanlık maücamınca verilecek görev, inceleme veya araştırma, sonumda ilgili dai
renin görev alanına giren ve uygulanması açışımdan o daire yetkilisinin sorumluluğunu ilgilendiren bir ko
nuda ihtiılât yapabilecek veya ters görüşlerin tezahürüne müncer olacak durumlar her zaman ortaya çıka
caktır. 

Bunların bir Genel Müdürlük bünyesinde hizmet görmeleri ise yukarıda belirtilen birinci sınıf derece
sinde olmaları sebebiyle mümkün bulunmamaktadır. 

Şu itibarla müessese Adalet Bakanlığı bünyesi içerisinde gereksiz:, başlangıçta ölü doğmuş, sadece 'siyasi 
maksatla tasarrufa müsait bir ıbünyeye sahiptir, 

Adalet Baikanlığı Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları, Teftiş Kurulu Bakkam ve Genel Müdürleri hukuken 
birinci sınıf, yani Yargııtaıy Hâkimi derecesinde ve hâkimlik ve savcılık mesleğinde bulunan kimseler alarak 
yasalarım sağladığı teminata sahip kimselerdir. Bunlar 45 sayılı Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcılar Kuru
lu Kanunu hükümleri dairesinde Yüksek Savcılar Kurulunda görev alarak Cumhuriyet savcılarımın görevle
rini ifa ederken, yargı bağımsızlığımın zedelenmemesi için sahip almaları gereken teminatı 'korumak ve yü
rütmekle görevli 'kılınmışlardır. 

Diğer taraftan Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Ceza Muıhakemeleri Usulü Kanunun «Kanun 
nef'ine bozma»ı; «yazılı emıir». müesseselerinim gerektirdiği görevleri ifa ederken de yargı görevini yerine 
getiren kimseler olarak hareket ©derler. Bu görevleri idari bir tasarruf olmayıp, tamamen kazai görev nite
liğindedir. Nitekim bir dava sebebiyle Danıştay 12 nci Dairesinin 16.9.1974 tarihli ve 1974/1760-2088 sayılı 
karan ile de bu husus teyit ve tescili edilmiştir. 

Bu yönü ile, Bakanlık üst kademe personelinin sahip bulunduğu teminat, kendilerimin Yükısdk Müşavir
liğe atanması tehdidi altımda zedelenmiş bulunmaktadır. 

Bilhassa her yıl Bütçe Kanunları ile, Yüksek Müşavirlik kadrosunun hudutsuz olarak artırılmasına im
kân verilmiş olması da, yukarıda açıklanan teminatı büyük ölçüde zaafa uğratmıştır. 

Yakım bir gelecekte; pek çak değerli, tecrübeli, yansız , ve sağlam karakterli meslek mensubu bu kadro
larda atıl bir hale getirilecektir. 

Bu itibarla Kanunun yarar yerine zarar getireceği anlaşıldığımdan yürürlükten kaldırılması isabetto olacak 
ve bu suretle değerli, tecrübeli meslektaşların hâkimlik ve savcılık sınıfları içinde aktif görev ifa etmeleri 
mümkün olacaktır. 

MADDELERE İLİŞKİN GEREKÇE 

1 nci Madde : Yukarıda açıklanan nedenlerle 5.4.1979 tarihli ve 2226 sayılı Kanun tümü ile ıbu Kamu
nun Hâkimler Kanununa eklediği unvan ve hükümler yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Geçici 1 nci Madde : Kaldırılan Kanun hükümleri dairesinde alınmış ve Adalet Bakanlığı kadroları 
meyanına ilave edilmiş bulunan kadroların (2) sayılı cetvelim birinci sınıf savcılık bölümümden unvanları da 
çıkarılmış bulunmakla, bu unvanla kullanılmasına olanak kalmadığı cihetle, bu kadrolar kaldırıılımakta, an
cak açıkta kalacak Yüksek Müşavirlerin bu yasanın Geçici 2 nci maddesi gereği görev alacakları düşünü
lerek taşra teşkilatının hâkimlik ve savcılık kadroları meyanına eklenmektedir. Bu kadroların ilgililerin 'gö
rev talep ettiği mahallere tahsisi Adalet Bakanlığınca yapılacaktır. 

Geçici Madde 2 : Bu Kanunun getirdiği hükümler sebebiyle açıkta kalacak alan Yüksek Müşavirlerin 
mağduriyetlerinin önlenmesi, müktesep hâk kadro ve maaşları ile meslek içinde ve taşra teşkilatlımda göreve 
devam etmeleri ve bu madde ile sağlanmış olacaktır. 

Hiç şüphe yokki yer olarak talepleri değerlendirilirken o yerdeki hâkimlik ve Cumhuriyet Savcılığı içeri
sinde durumlarına uygun görev ilgili kurullarca tespit edilecektir. 

2 nöi madde kanunun yürürlük tarihini belirletmektedir. 

3 ncü madde, kanunu yürütecek organı göstermektedir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 203) 
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Adalet Komûsyomıu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 29 Mayıs 1981 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1143 
Karar No. : 22 

MİDİ Güvtenük Konseyi Ba*3caninğıına 

2556 sayılı Hâkimler Kanununun değişik 1'8 nci maddesine iki fıkra, bu maddeye bağlı (2) sayılı cetvele 
bir unvan ve aıynı Kanuna bir geçici madde eklenmesi (hakkındaki 5 Nisan 1979 tarihli ve 2226 sayılı Kanu
nun ve im Kanunla 2556 sayılı Hâkimler Kanununa eklenen hükümlerin yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı, Adalet Bakanlığı temsilsicimin de iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Yapılan müzakere sonunda tasarının tümü benimsenerek maddelerin görüşülmesine geçildi. 
1. Tasarının 1 nci maddesi aynen kabul olunmuştur. 
2. Geçici 1 nci maddede yer alan, 1980 yılı Bütçe Kanunu ile ilgili hüküm; anılan kanunun süreli olması 

ve süresinin de geçmiş bulunması nedenliyle hükmünü yitirmiştir. Bu nedenle tasarıyla yürürlükten kaldırılmak 
ütemen 2226 sayılı Kanunda söz edildiği gibi, bu unvanlar için gerekli kadroların Bütçe kanunlarıyla alınacağı 
belirlenmiş ve ilk beş kadronun 2226 ısayılı Kanunla, geri ka'lan beş kadronun da 1980 Bütçe Kanunu ile 
alındığı, böylece iptali istenen bu unvanlara ait toplam on adet kadronun Adalet Bakanlığı kadrolarına dalhil 
edilmiş bulunduğu, 1981 yılı Bütçe Kanununda ise, kadrolara yer verilmediği anlaşılmıştır. Geçici 1 nci 
maddedeki 1980 Bütçe Kanununa atfen yazılan hükmü genel bir ifade kullanılmak suretiyle kaleme alınma
sının ve ayrıca yapılan değişiklikler de doğrudan 25'5*6 sayılı Kanunu ilgilendirdiğinden düzenlemenin çerçeve 
2 nci maddeye bağlı «Ek geçici madde 1» şeklinde yapılmasının, kanun tekniği bakımından dalha uygun olacağı 
sonucuna varıldığından madde yeniden düzenlenerek yapılan bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

3. Tasannun geçici 2 nci maddesi yukarıdaki gerekçe ile «Ek geçici madde 2» olarak ve 13 .5 . 1981 gün 
ve 2461 sayık Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun bu arada yürürlüğe girmesi nedeniyle de anılan 
kanunla getirilen hükümlere paralel olarak yenliden düzenlenmiştir, 

Ayrıca, 2226 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması ve 2556 sayılı Kanuna iki ek geçici madde eklenmesi 
nedeniyle tasarının başlığının da değiştirilmesi gerekmiştir. 

4. Tasarının yürürlük ve yürütme ile ilgili 2 ve 3 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Tasarı, gerekçesi ve raporumuz Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Muzaffer BAŞKAYNAK Ersin ESEROL M. Tevfik ODMAN 

Hâkim Tuğgeneral Hâkim Yarbay Dz. Hâk. Ön Yzlb. 

Üye 
Engin DOĞU 

Adalet Bakanlığı 
Araş. Pln. Gen. Müd. 

Başmüşaviri 

Milli Güvenlik Konseyi {S. Sayısı : 203) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

2556 Sayılı Hâkimler Kanununun Değişik 18 ııci 
Maddesine İki Fıkra, Bu Maddeye Bağlı (2) Sayılı 
Cetvele Bir Unvan ve Aynı Kanuna Bir Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkındaki 5 Nisan 1979 Tarihli ve 
2226 Sayılı Kanunun ve Bu Kanunla 2556 Sayılı 
Hâkimler Kanununa Eklenen Hükümlerin Yürürlük

ten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 

(MADDE 1, — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 
değişik 18 nci maddesine iki fıkra, bu maddeye 
bağlı (2) sayılı cetvele bir unvan ve aynı Kanuna 
bir geçici madde eklenmesi hakkındaki 5 Nisan 1979 
tarihli ve 2226 sayılı Kanun ile bu Kanunla 2556 
sayılı Hâkimler Kanununa eklenen unvan ve hüküm
ler yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1, — Bu Kanunun birinci 
maddesi ile kaldırılmış bulunan 2226 sayılı Kanun 
hükümleri dairesinde alınarak 2298 sayılı 1980 yılı • 
Bütçe Kanununun 96 ncı maddesi gereğince bütçenin 
Adalet Bakanlığı bölümüne eklenmiş bulunan 1 nci 
dereceden 10 adet Yüksek Müşavirlik (Hâkimlik ve 
savcılık sınıfı) kadrosu Adalet Bakanlığı 1980 mali 
yılı kadroları merkez bölümünden çıkarılmış, aynı 
cetvelin mahkemeler bölümü hâkimlik ve savcılık sı
nıfına ilâve edilmiştir. 

ıGEÇtCt MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte Bakanlık Yüksek Müşavirliği kadrola
rında bulunup da, kadro ve unvanlarının kaldırıl
ması nedeniyle açıkta kalanlar bu Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde Yüksek Hâ
kimler veya Yüksek Savcılar Kuruluna başvurduk
ları takdirde, taşra teşkilâtında istedikleri yerlerde, 
yetkili kurullarca uygun görülecek hâkimlik veya 
Cumhuriyet Savcılığı sınıfları içerisindeki görevlere 
onbeş gün zarfında atanırlar. 

ıBir ay içerisinde ilgili kurullardan görev talebinde 
bulunmayanlar istifa etmiş sayılır. I 

ADALET KOMİSYONU METNİ 

2556 Sayılı Hâk'inler Kanununun Değişik 18 nci Mad
desine İldi İFılkra, Bu Maddeye Bağlı 1(2) Sayılı Cetvele 
Bir Unvan 'Ve Ayın Kanuna IBir iGeçici Maiddie Eklen
mesi 'Hakkındaki 5 Nisan 11979 Tarihli ve 2226 Sayılı 
Kaınıtinıun YiîriiMülkten Kaldırılmasına ve 4 Temimiz 
1934 Tarihli ve 2556 Sayılı Hâkimler Kanununa İki 
Ek Geçici Madde Eklenantesine (Dalîr Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 
Değişik 1'8 nci Maddesine İki Fıkra, iBu Maddeye Bağ
lı (2) sayılı Cetvelle Bir Unvan ve Aynı Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkındaki 5 Nisan 1979 
Tarihli ve 22^6 sayılı Kanun di© ©u Kanunla 4 Tem
muz 1934 Tarihli ve 2556 sayılı Hâkimler Kanunıuna 
eklenen unvan ve hükümler yürürlükten kaidtalnııştır. 

MADDE 2. — 4 Temmuz 1934 tarihli ve 2556 sa
yılı Hâkimler Kanununa aşağıdaki Bk Geçici Mad
deler eklenmiişitir. 

BK GEÇİCİ MADDE 1. — Yürürlükten kaldırıl
mış bulunan 2226 sayılı Kanun 'hükümlerine göre 
alınmış olan ıbirinci dereceden on adet yüksek müşa
virlik kadroları başlkaca bir işleme tabi tutulmaksızın 
ibu Kanunun 17 ve 1'8 nci maddelerine ekili cetvellerde 
gösterilen birinci sınıfa ayrılmış hâkimlik veya savcı
lık kadrolarına dahil edilmek suretiyle Adalet Bakan
lığı merkez veya taşra teşkilatı kadrolarına eklenir. 

IEK GEÇİCİ MADDE 2. — 22İ26 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırıldığı tarihte Bakanlık yüksek mü-
şalvirliği kadrolarında bulunup da, kadro ve unvan
larının kaldırılması nedeniyle açıkta kalanlar, anılan 
tarihten itibaren bir ay içinde Adalet Bakanlığına baş
vurdukları takdirde, kadrolarının dâhil edildiği ıbirinci 
sınıfa ayrılmış hâkimlik veya savcılık sınıfları içeri
sinde bir göreve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku
rulunca veya (Bakanlık hizmetlerine, Adalet 'Bakanın
ca atanırlar. Atama işlemi yapılıncaya kadar maaş ve 
ödenekleri Bk Geçici 1 nci maddede belirtilen kadiro--
lardan ödenir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 203) 
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Hükümetin Teklifi 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür., 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

Z. Bay kara 

Devlet Bakanı 
.Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakanı V. 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T, Esener 

İmar ve İskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Adalet Komisyonu Metni 

MADDE 3. — Tasarının 2 nci maddesi aynen ıbe^ 
nimsenmiştir; 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür, 

12 . İT : 1980 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R« Baturalp 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
S. Kocatopçu 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

Kültür Bakanı 
C. Baban 

.Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
S. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

. .>. . . 

Milli Güvenlik Konseyi (S._ Sayısı : 203) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 204 

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında 
Kanun ile Türk Ceza Kanununun 264 ncü Maddesinde Yer Alan 
Ateşli Silahlar, Patlayıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin 
Teslimi Hakkmda 2305 Sayılı Kanuna Bir Ek Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu 

Raporu. (1 /182) 

TC 
Başbakanlık 8 Mayıs 1981 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-841/03601 

MILLİ GÜVENLIK KONSEY! BASKANLIĞINA 

MÜH Savunma Bakanlığınca hazarlanıan ve 'Başkanlığınıza ara Bakanlar Kurulunca 1 . 5 . 1981 tattihfitt-
de kararîaştınlan «6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar liHe Diğer Akitler Hakkımla Kanun ite Türk Ceza! 
Kanununun 264 ncü Maddecinde Yer Alan Ateşli Silah br, Patlayıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzer Aletlerin 
Teslimi Hakkında 230)5 Sayılı Kamına Bîr Ek Geçici Madde Eklenmeskıe Dair Kamun Tasarısı» İle gerek
çesi ekU olarak gönderilittiştb'. 

Gereğini emtrierfhe arz ederim. 

Bülend Ulusu 

GENEL GEREKÇE 

2305 Saıyi'lı Kamun hükümlerinle göre haliktan toplanan, 6136 sayılı Kamun ile Türk Ceza Kanununun 264 
ncü maddesinde sayılan her tjüırlü silah ve patlayıcı maddeler üe diğer aletler zoralım silahları kapsamına 
girmemefctedıir. Anılan silah ve benzerleri herhangi bir suçta kullanılmadığı varsayımından hareketle as
keri ve mülki makamlarca taşlın alınmış bulunmaktadır, Bu nedenle Türk Ceza Kanununun zoralıma ilıişkfn 
36 ncı madde hükümlerinin uygulanması mümkün değildir. Son günlerde özelikle kırsal alanda gıizlenmıiş 
olarak veya herhangi bir yerde terkediilmliş halde çok sayıda salah ve benzeri alet güvenlik kuvvetlerince bu-
lunmaikıtadır. Bu silahlar hakkında 6136 sayılı Yasanın: 10 ncu maddesi uyarınca işlem yapmak mümkün ol
duğu halete 2305 sayüi Kanun gereğince askeri ve mülkü makamlara teslim edilmiş bulunan silahlar hakkında 
aynı madde hükmü yetersliz kalmaktadır, Zira bu silahlan «zabıtaca herhangi bir suretle elde edlüienı siftahlar» 
kavramı içerisinde düşünmek mümlkün değildir. Bu şartlar altında Suç Eşyası Yönetmeliğinin uygulanma
sı ile «Jde edilen silah ve ibenzerîeriınfo Silahlı Kuvvetlere intikal ettirıilmesd yolu da kapalı bulunmaktadır. 

Anılan nedenlerle 2305 sayılı Yasada gerekHi düzenlemenin yapılmasına lihüiyaç duyulmuş ve 'bu Yasa 
ile toplanan silahların doğrudan doğruya Kara Kuvvetleri Komutanlığı Ordudonatım kademe ve mühim
mat birlik ve teşkillerine teslim edüebilimesü için yasal dayanak sağlanması amaçlanmış bulunmaktadır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

1< Tasarımın 1 nci maddesi ile 2305 sayılı Kanuna bir ek geçici madde ilave edilmekte ve böylece anı
lan Kanunun 1 nci maddesi gereğince askeri ve anıüUikli makamlara teslim 'edilen her türlü sBaıh ve patlayıcı 
maddeler ile diğer aletlerlin bir tutanak karşılığında (Kana Kuvvetleri Komutanlığı emrin'e verilebilmesi sağlan
maktadır. «Bir tutanak» i'baresii ile 6136 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinde geçen ayniyat makbuzu, Ordu 
Mal Yönetmeliğinde geçen kuruşta belge ve Zoralım Silahlarına Ait Yönergede sözü edilen tutanaklar ifa
de edilmek istenerek uygulama içlin esneklik sağlanması amaçlanmıştır. 

Bilindiği gibi 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve BıçakÜjar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 10 ncu mad-
des'inlim ilik fıkrasında da aynı mahiyette bir huküml yer almaktadır. Anealk, 2305 sayılı Yasa ille toplanan sır
lan ve benzerleri için bu madde hükmünün uygulanmasına imkân bulunmamaktadır. Söz konusu dleğişiiklliık 
aynı zamanda 6136 sayılı Kanon itte 2305 sayılı Kanuni arasında bir paralellik de sağlamış olacaktır. 

2. ıBu madde yürürlüğe ilişkin olup, yürürlük tarihi 2305 sayılı Yasanın yürürlük tarihine götürüllmek-
tedıir, 

3. Bu madde ise yürütmeyi düzenlemektedir. 

Milli Savunma Komisyonu Raporu 

Milli Güvenli Konseyi 
Milli Savunma Komisyonu 29 Mayıs 1981 

Esas No. : 1/182 
Karar No. : 23 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

«6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanununun 
264 ncü maddesinde yer alan Ateşli Silahlar, Patlayıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin teslimi hak
kında 2305 sayılı Kanuna bir ek geçici madde eklenmesine dair Kanun Tasarısı» ve gerekçesinin Komisyo
numuzca yapılan incelemesi sonucunda tasarının tümü gerekçedeki açıklamalar da gözönünde bulundurularak 
benimsenmiş ve maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

6136 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi; müsadere edilen veya zabıtaca herhangi bir suretle ele geçirilen 
silahlar, mermiler ve bıçakların, Milli Savunma Bakanlığı emrine verilmesi hükmünü getirdiği gözönünde 
bulundurulduğu takdirde 2305 sayılı Kanun gereği teslim edilmiş silahların da anılan Bakanlık emrine veril
mesinin isabetli olacağı ve böylece kamuya maledilmiş silahlar üzerinde tasarrufta bulunulurken tek elden işlem 
yapılmasına imkân yaratılacağı düşünülmüş; keza «teslim edilir» ibaresi teslim alınan silahlar üzerinde teslim 
alana serbestçe tasarrufta bulunmaya yeterince yetki tanımadığı ve bu nedenle tereddütlere yol açabileceği 
düşüncesinden hareketle bunun yerine «emrine verilir» ibaresi uygun bulunmuş ve bu amaçla tasarının 1 nci 
maddesiyle 2305 sayılı Kanuna ilâve edilen ek geçici madde l'de gerekli düzeltme cihetine gidilmiştir. 

Tasarının yürürlük tarihine ilişkin 2 nci ve yürütmeye ilişkin 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca aynen 
benimsenmiştir^ 

Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Feridun BALATLIOĞLU Bülent BARLAS M. Emin TURGUT 

Hâkim Kd. Albay Personel Atgm. Adalet Bakanlığı 
M. S. B. Temsilcisi Kanunlar, Pln. Araş. 

Gn. Md, ğü Başmüşaviri 

Üye Üye 
Ümit ERDAL Orhan GÜVEN 

Emniyet Gn. Md. ğü M. K. E/K. Pazarlama ve 
Asayiş Dai. Bşk, İhracat Dairesi Başkanı 

Mitti Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 204) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanununun 
264 ncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahtar, 
Patlayıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin 
Teslimi Hakkında 2305 Sayılı Kanuna Bir Ek Geçici 

Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 25 Eylül 1980 tarihli ve 2305 sa
yılı Kanuna aşağıdak ek geçici madde eklenmiştir. 

,«EK GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun birinci 
maddesinde sayılan ve mahalli askeri veya mülki 
makamlara teslim edilmiş bulunan her türlü silah ve 
patlayıcı maddeler ile diğer aletler ilgili makamlarca 
bir tutanak. karşılığında Kara Kuvvetleri Komutan
lığı Ordu Donatım kademe ve mühimmat birlik ve 
teşkillerine teslim edilir.» 

MADDE 2. — Bu Kanun 29 . 9 . 1980 tarihinden 
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

Başbakan, 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı V. 
Ş. Kocatopçu 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
• Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

imar ve İskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU METNİ 

6136 Saydı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanununun 
264 ncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahtar, 
Patlayıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin 
Teslimi Hakkında 2305 Sayılı Kanuna Bir Ek Geçici 

Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 25 Eylül 1980 tarihli ve 2305 sa
yılı Kanuna aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir. 

«EK GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun birinci 
maddesinde sayılan ve mahalli askeri veya mülki ma
kamlara teslim edilmiş bulunan her türlü silah ve 
patlayıcı maddeler ile diğer aletler ilgili makamlarca 
bir tutanak karşılığında 6136 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesi ve 8 . 5 . 1969 tarih, 1176 sayılı Kanun 
uyarınca işlem yapılmak üzere Milli Savunma Bakan
lığı emrine verilir.» 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
benimsenmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
benimsenmiştir. 

Devlet Bakanı. 
Prof. Dr. î. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı V. 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

Köy işleri ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

Kültür Bakanı V. 
/. Evliyaoğlu 

1 . 5 . 1981 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
S. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. Özgül 

»*•»« 
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