
C I L T : 4 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ 
TUTANAK DERGİSİ 

73 ncü Birleşim 

25 Eylül 1981Cuma 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

Sayfa 
I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 372 
II. — SEÇİMLER 372 
1. — Anayasa Mahkemesine Üye Seçimi 

Hakkında Geçici Komisyon Raporu. (3/75, 
3/64) (S. Sayısı: 227'ye 1 nci Ek) 372:376 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİ 376 

1. — Türk Soylu yabancıların Türkiye'de 
meslek ve sanatlarını seribesıtçe yapabilmele

rine, Kamu, Özel kuruluş veya işyerlerinde 
çalıştırılabllmelerine ilişkin Kamın Tasarısı 
ve İçişleri Komisyonu Raporu. (1/220) (S. 
Sayısı 267 ve 267'ye 1 nci Ek) 376:380 

• 2. — Er Kazanından İaşe edileceklere İliş
kin Kanun Tdclifii ve Müi Savunma Komis
yonu Raporu. (2/33) (S. Sayısı 134 ve 134'e 

I 1 mdi Ek) 3801:383 

»•••<m • • -



M. G. Konseyi B : 73 25 , 9 . 1981 O : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
18 Eylül 1981 Cuma 

5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununda De
ğişiklik Yapdması (Hakkında Kanun Teklifi (2/67) 
(S. Sayısı: 268) ile, 

(Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşmelerden 
Doğan Çocukların Neseplerinin Düzeltilmesine ve 
Bu Birleşmelerin Evlilik Olarak Tescilerine ilişkin 
Kanun Tasarısı (1/227) l(S. Sayısı : 266) 

Kabul edildi. 
Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Mesilek ve 

Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel 
Kuruıluş Veya İşyerlerinde Çalıştınlabilmderine İliş

iklin Kanun Tasarısının (1 /'220) (S. Sayısı : 267) 1 ve 
2 nci maddesi kabul olunarak 3 ncü maddesi üze
rinde bir süre görüşüldü. Taslarının türaıü yeniden in
celenmek üzere Komisyona geri verildi. 

Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son
radan tespit edileceği belirtilerek birleşime saat 
16.40'da son verildi. 

Necdet ÜRUĞ 

Mîlli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

BAŞKAN 

»••«« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açûnm Saati : 14.10 

Orgeneral Keman EVREN (Devlet Başkanı, GeneflcuıHMaiy ve Müi Güvenlik Konseyi 
ÜYELER : Orgeneral NuneilMn tERSÎN (K.K.K, /ve Milli Güven* 'Konseyi Üyesi) 
Orgeraâra? TaMn ŞAHÎNKAYA (Hvi K. K. ve. M İ Güvenlik Konseyi Üyesi) 

OralmM Nejajt TÜMER ı(Dz. K.K. ve MIHI Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J.Gm. K ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Milli Güvenlik Konseyinin 73 ncü Bir leşimıini açuyorum. 

II. — SEÇİMLER 

/.: — Anayasa Mahkemesine Üye Seçimi Hakkın
da Geçici Komisyon Raporu. (3/75, 3/64) S. Sayı
sı : 227'ye 1 nci Ek) (1) 

ıBAŞKIAN — Gündemimizin «Seçimler» kısmın
da, Anayasa Mahkemesine Üye Seçimi Hakkında 

eklidir. 
227'ye 1 nci Ek S. Sayılı basmayazı tutanağa 

Geçici Komisyon Raporu yer almaktadır. Bu rapor 
227'ye 1 nci ek sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 

ıMilli Güvenlik Konseyinin 23 Nisan 1981 tarihli 
Birleşiminde aldığı 11 numaralı kararla kurulan Geçici 
Komisyonun Sözcüsü yerini almıştır. 

Komisyon 'raporuyla, seçilme niteliğine s'ahip 
laldajyllalrı igöisltleirieh; çfilz)e3|gê i! oU t̂utyiotytfrıı •:' 

— 372 — 
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Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

L Anayasa Mahkemesine, Millet Meclisince seçilmesi gereken üç asıl1, Cumhuriyd; Senatosunca seçil
mesi gereken bir asıl üyenlin seçim oylamaları, Mili Güvenlik Konseyinin 8 Temmuz 1981 tarihli 62 nci 
Birleşiminde yapılmış; yeterli oyçoMuğunu sağlayan iki aıday Millet Meclisi Kontenjanından ası! üye olarak 
seçilmiş, diğer adaylar oy alamamışlardı. 

Aynı Birleşimde; yeniden ilan yapılması, aday olmak isteyenlerin, Anayasa ve 1Ö97 sayılı Kanunun ön
gördüğü niteliklere sahip olup olmadıklarının araştırılması ve incelenmesi işlemlerinin 11 Nisan 1981 tarihli 
ve 11 sayılı kararla kurulmuş Komisyonumuzca yürütülmesi karariaştınllrnıştı. 

2.: Türkiye Radyoları ve Resmi Gazetede 1 Eylül 1981 tarihinde ıgereki ilanlar yapılmıştır. 

3. 16 Eylül 1981 ıgünüı mesai saati sonuna kadar isteki ©ilan dokuz müracaatçının, evrakları incelenmiş 
ve noksan belgeleri tamaımllatıtıırıllmııştır. 

a) İsteklilerden îstanlbul Hâkimi Dr, Cumhur Doğan ÖZOĞUL Anayasanın 145 nci ve 1697 sayılı Ka
nunun 1 ncli maddesinin öngördüğü yüksek mahkemeler hâkimi fölmıadiığı için seçilme yeterliğine sahip bu
lunmamaktadır, 

ib) Emi. Hâkim Kd. ADb̂  Burhanöettin KELÂV ve Hâkim Kd. AJb. Enver TUĞ halen Askeri Yargıtay 
üyesi, Turhan ÖZTÜRK ise halihazırda avukat ölmarıakl'a beraber bu görevleri yapma niteliklerini kaybet-
memişierdlir,] 

!Bu nedenle seçilme yeterliliğine sahiptirler,; 

4. Seçime yeterliğine sahıiıp sekiz adayın özgeçmişbrine ilişkin özet bilgiler müracaat sırasına göre ek 
çizelgededir. 

5.ı ıSeçimİerin Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu için ayrı ayraj ve gizili oy ile yapılmasını, Milli Gü
venlik Konseyinin takdir ve" tensiplerine arz ederiz. 

Başkan Üye Üye 
Muzaffer BAŞKAYNAK Zeki GÜNGÖR Edip GÜLTEKİN 

Hâk. Tuğg, Hv. Hâk, Kd. Alb. Hâk. Kd. Alb. 
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ÇİZEUGE 

Sıra 
Adı ve Soyadı 

Doğum 
Yılı Görevi Geçmiş Hizmetleri 

l Doğan YAŞINOLIÇ 1925 Ank, Barosunda Av, Avukatlık 

2 Hasan Semih ÖZ'MERT 1921 Yargıtay Üyesi Savcılık - Adalet 
Bakanlığında idari görevler 

3 Hüsamettin YAVUZEL' 1927 Askeri Yargıtay Üyesi Askeri Hâkimlik - Müfettişlik 

4 Burhanettin KELAV 1928 As. Yargıtay Em. Üyesi Askeri Hâkimlik 

Turhan ÖZTÜRK 1931 M. Meclisi Kan. Md, Yrd. Avukatlık 

'Ferc 

1948 yılı A 
Yd. As. Ad 
okullarında 
Matbaacılık 

1942 yılı i 
ve Tekel B 
mi, Î953 -
dımcılık, 1 
virlik, 197 

1950 yıh A 
çeşitli kom 
savcılık, 19 
tişliği, 196 

1952 yıh A 
çeşitli kom 
savcıhk, 1 
idari göre 
ğine seçim 

1953 yıh A 
1972 Ank 
1972 yılın 
riyet. 



Sıra 
No. Adı ve Soyadı 

Doğum 
Yıİı Görevi 

6 Enver TtjĞ 1929 Dz. K. K. Adli Müşaviri 

7 Erdal Bülent ÖZAKI 1927 Ank. Öarosunda AV. 

> 

8 Mahmut Celâlettin 1926 Yargıtay Üyesi 
ÇUHRUK 

I 
Vl 

I 

Geçmiş Hizmetleri 

1953 Ank 
şitli komu 
cılık, Adli 
Üyeliği, 1 
ragat ve 

Avukatlık 1952 Ank 
bu yana a 
Belediyesin 
Okulunda 

Savcılık - Ad. Bak. 1947 Ank 
idari görevler çeşitli ilçe 

Bakanlığın 
virlik, 197 

Askeri Yargıtay Üyeliği : 
Askeri Hâkimlik 
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/BAŞKAN — 1697 sayılı, «Anayasa Mahkemesi
ne Yasama Meclislerinden Seçilecek Asıl ve Yedek 
Üyelikler İçin Adaylığa Başvurma Seçıiım .Esasları 
Usoliü Hakkımda Kanımı»'a göre, seçimin gizili oyla 
lyapıliması gereknıiekıtedir. 

ıMıilli Güvenlik Konseyinin, 8 Temımuz 1981 tarih-
İİJİ 62 nci BMıeşimindaki kararı gereğince, l 'i Millet 
Meclisi, l 'i de Cuimlhuıniyeıt Senatosu konltenjanından 
lalmak üzene, 2 asıl üıyelüık içtin ayrı ayrı seçim yapıla-
cakitır.1 

Seçilme geçmeden önce bir hulsusu haıtırlaltimafc is-
tüyoruım : Anayasamın 1,45 ve 1697 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasına göre, adayların se
çilebilmeleri için, en az, Mliililü. Güvenlik Konseyi üye 
tamsayısının salt çoğunluğunun oyunu alması gere
kir. 

Evvela, Millet Meclisi kontenjanına ak 1 asıl üye 
İlik içlin oylama yapacağız; buna ait oy pusulalarını 
dağıttırıyorum. Bilahara, bu sieçiim bittikten sonra,, 
Cuimhurfiyet Senatosu kontenjanından seçilecek aday
lara alit pusulaları dağıitltıırtacağiım. 

/(Oylama yapıldı) 

1. — Türk Soylu yabancıların Türkiye'de meslek 
ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel 
kuruluş veya işyerlerinde çalıştırılabilmelerine iliş
kin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu. 
(1/220) (S .Sayısı : 267 ve 267'ye 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Kanun tasarı ve tekliflerinin görü
şülmesine başlıyoruz. 

Binindi sırada, Türk Soylu Yabancıların Türkiye' 
de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, 
Kamu, Özel Kuruluş veya işyerlerinde Çalışıtırılia-
ıMlmelıerine İlişkin Kanun tasarısı mevcuttur. 

Bildiğiniz gibi bu tasarı, geçen bimleşıiim günlde-
miode 267 sıra sayısı ile yer almış, tasarının tümü 
üzerıindeki görüşmeler tamamilaınmış ve maddelerin© 
geçilmesi de kabul edilımişti; ancak, hâsıl olan bazı 
tereddütleri gidermek için-, tasarı Komisyona 'iade 
lödi'lımıişti. 

Komisyonun yeniiıden düzenlendiği rapor 267*ye 
1 nci ek sıra sayısı ille basılıp dağıtılmıştır. 

(1) 267 S. Sayılı Basmayan 18 . 9 . 1981 tarihli 
72 nci Birleşim Tutanağına; 267'ye 1 nci ek S. Sayılı 
Basmayazı bu tutanağa eklidir., 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Yapılan tasnifte Ha
san Semih Özmert 5 oy almıştır.. 

;BAŞKAN — Bu neticeye göre Milat M'edisi 
kontenjanına ait 1 asıl üyeliğe, 2 nci sırada bulunanı 
ve halen Yargıtay Üyesi olan Hasan Semih Özmient 
'seçilmiştir. 

Simidi Senato Kontenjanına ait 1 asıl üyelik için 
seçimıe geçiyoruz. 

Oy puslaları dağıltılsın., 
(Oylama yapıldı) 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Oy pusulalarınım iın-
celıenimesi neticesine göre, Turhan Özıtürk 1 oy, En-1 

ver Tuğ 1 oy, Mahmut Gelâlatıtıin Çuhruk 3 oy al
mışlardır. 

BAŞKAN — Salt çoğunluk olan 3 oyu sağladığı 
için, Mahmut Celâleittiin Çuhrulk da, Cumhuriyet Se
natosu kontenjanından Anayasa Mahkemesi asıl üye
liğime saçiflmıiştliır. 

Hayırlı uğurlu olsun. 

İçişleri Komisyonu ve Bakanlık temsilcileri yer
lerini aldılar. 

Tümü üzerindeki görüşmeler bittiği içim doğru
dan doğruya maddelere geçiyorum ve 1 nci madde
yi okutuyorum : 

Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sa
natlarını Sertbesltçe Yapabilmelerinle, Kamu, Özıel Ku
ruluş veya İşyerlerinde Çalışltmlabimderıine İlişkim 

JCanun Tasarılsu 

Amaç : 
jMADDE 1. — Bu Kanunun amacı; Türkiye'de 

ikamet eden Türk soylu yabancıların ihMyaç duyulani 
mıöslek ve sanatları serbestçe yapabilmelerine, Türk 
Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Teşkilattı hariç olmak 
üzere kamu, özel kuruluş veya işyerlerinde bu mıes-1 

lak ve sanat daillarınlda çalıştınlabilmelerine olanak 
sağlamaktır. 

ıBAŞKAN — 1 nci madde üzerinde Komisyonun 
bir diyeceği var mı efendim?. 

Geçen birleşimde zaten bu maddeden, «Bunları 
Silahlı Kuvvetlerde de çalıştıracak mıyız; güvenlik 
teşkilatında da çalıştıracak iniyiz?» diye bir tereddüt 
çıkmıştı, 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
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Zannediyorum, onlar hariç tutularak, bu suretle 
çerçevelenmiş ol,du. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (İç-
lişleri Komisyonu Başikanı) — O çerçeve kararname
sinde, bu kamu teşekkülerimde çalışanların istisna tu
tulması lıazım geldiğimi vurguladık Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hükümetin bir diyeceği var mı efen
dim?. 

RIFAT KAPLAN (İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) 
— Yoktur Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — 1 ndi madde üzerimde söz almak is
teyen var mı efendim?.. Yoktur. 

;1 mci maddeyi oylarınıza sunuıyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 noi maddeyi okuyunuz. 

(Kapsam : 
MADDE 2. — Bu Kanun, Türk soylu yabancıla

rın Türkiye'de çalışmalarına, kamu, özel kuruluş ve
ya işyerlerinde çaJıştırılajbilimelerinıe izim verilmesine, 
meslek kuruluş ve sosyal güvenlik kurumları ile iliş
kilerine, hak ve yükümlülüklerimin düzenlenmesine 
ilişkin hükümleri kapsar, 

[BAŞKAN — 2 noi madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yoiktur. 

2 noi maddeyi oylarımıza sunuyorum : Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilımişltir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum : 

Çalışma İzni Verillmesli: 
MADDE 3» — Türk sioyıkı yabancılarım, kanunlar

da Türk vatandaşlarının yapabileceği belÜrtüllen mes
lek, sanat ve işlerde çalışma ve çalıştırılabMımıeleri 
•için, özel kanunlarda aranan nitelikleri taşımak ve 
yükümlülükleri yerline getirtmek şartıyla, Bakanlar Ku
rulunca tespit edilecek usul ve esaslar çerçeveslimde 
Dışişleri ve ilgili bakanlıkların görüşleri alınarak İç
işleri Bakanlığımca süreli olarak 'izin verilebilir. Bu 
'izin süresi sona erdiğimde yenilenebileceği gibi, her za
man geri de alınabilir. 

IBAŞKAN — 3 ncü madde üzerimde Komisyonun 
dlzahaitıını dinleyelim efendim. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (İç
işleri Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, bura
da getirdiğimiz değişiklikle, İçişleri Bakanlığımca ve
rilecek olan çalışma izninin /süreli olmasını benim&e-
'diik. Çünkü, böylece, bu kişilerin o süre zarfımda de
vamlı kontrol altıma alıramasını ve süre somunda, eğer 
sakınca yoksa, iznin yenilenmesini ve bu iznin her 
zaman geri alınafbilmesini vurguladık. 

,Daha önceki tasamda (Hükümet metnimde) süre
sizdi; ancak, «her zaman, geni aknaıbüıir» hükmü var
dı. 

Biz, bunun süreli olmasının daha yararlı olduğu 
kanısına vardık. Bu sürenin ne kadar olacağım Ba
kamlar Kurulu tespit edecek; bu husus, Bakanlar Ku
rulunun çerçeve kararnamesinde beiintıiecektiır, 

Arz ederim. 
.BAŞKAN — Süre dolduğu zaman, sürenin uzatûV 

masını takip edecek olan kim? 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (iç
işleri Komisyonu Başkanı) — Çalıştıran kamu kuru
mu veya kendisi müstakil çalışıyorsa, kendisi müra
caat edecek. 

(BAŞKAN — Kendisimin müracaatı hususunu da 
koysak daha iyi değil mi idi?. Kendisi haıtırla'tsa idi.. 
Yani, süre geçti; kendisi müraeaalt etmedi, ilgili ba
kanlık da unuttu... O zaman ne olacak?. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (İç
işleri Komisyonu Başkanı) — Hem Dışişleri, hem il
gili diğer bakanlıklar bunlar içlim özel dosya tutacak. 
Bu husus, biraz sonra gelecek maddelerde var. Eğer, 
bunun hizmete devamımda fayda görülüyorsa, süre 
dolmadan önce İçişlleri Bakanlığına ve ayrıca Düşüş
leri Bakanlığına mecburen danışılıp ondan sonra... 

IBAŞKAN — Yönetmeliğe atıf yapılabilir. 
iMüracaat formu nasıl olacak?. 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (İç

işleri Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, ile
ride gelecek yönetmelik maddesinde buna ait sarahat 
var. 

/BAŞKAN — Hükümetim bir diyeceği var mı 
efendim?. 

RIFAT KAPLAN (İçişleri Bakanlığı TemsicM) 
— Yoktur Sayın Başkanım. 

IBAŞKAN — 3 ncü madde üzeninde söz almak is
teyen arkadaşımız?.. Ydkltur. 

3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okuyunuz. 
Meslek Kuruluklarıma Girme : 
MADDE 4. — Bu Kanunun 3 mcü maddesine gö

re çalışma veya çalıştırılıaJbilmelerime izin verilenler, 
özel kanunlar uyarınca Türk valtamidaşları gibi ilgili 
meslek kuruluşlarına kayıtlarını yaptırmakla yüküm-
lüdürller. Bu kişiler girdikleri mesHek kumlusliarımın; 
genıel kurullarına katılma, seçme ve seçilme dışındaki 
bütün haklardan yararlanırlar. 
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ıBA§!KAW' — Bilhassa, serbest mesleklerde bu ku- ı 
nulıuşîıar var; AıyaJakaibıciaır Gemıiyeltii, Demirciler Ce
miyeti, Tabip, Mıiroar, Mühendis odaları giilbi; onfla-
m girmekte yükümlü olacaklar. 

(KAVA HÂKİM ALBAY ZERİ GÜNGÖR tfç-
âgfstf-' Koırüsyonu Başkanı) — Yafeız Sayın Başka-
ınım, Hükümet metrende «Bu meslek kurultuişlarına 
girmıeyle haikDarı vardır» sekilimde bir büküm vardı. 
Halbuki, bu meslek kuıtulüışlatn kanunlarında, meslıek 
kuruluşlarına girmek bir hak degl; bir yükümllüfliük-
ttjür. O madenlıe biz, burada «yükümlüdürler» hük-
münlü geUiridik. Bu surette, o yükümlülüğü de yeri^ 
m'e getiirıeoeklıer ve kaydolmadan, bu meslekilerini icra I 
«ıdameyeceklıer. I 

(BAŞKAN — Hükümetlin bir diyeceği var mı?. 
RIFAT KAPLAN (içişleri Bakanlığı TerrisMöisi) 

— Sayın Başıkaınıım bu konuda bir tereddümüz var. 
ıKaınun kapsamıma giren Türk soylu yabancılara ,̂ I 

meslek kuruluşlarına kaydolma yükümlülüğü getirili
yor; ancak, odalar içim, kaydefimie mecburiyatli bakı-
mındatn tereid'üdümüız: var. Maddeye Türk valtaıridaş-
ılari gibi, aynı şartlarla kaydolma bakımınıdaın bir 
açıMîk gdtiüi'Mrae, iyi olur karnDsıınldaıyız. 

ŞöyleM : Bu yükümlülük altımda oliaın kimSe, öda-
ya müracaalt ettiği zaman, mesela aidat Ödem© bakı-
mi'ndamr Türk vataridaşlıarınldamt ayrı bir yükümlülüğe, 
farklı bir işleme taibi tultullaibliılir odalarca. Bu bakımdan 
bir açılklııfc gefiirilmösinlde yarar var., I 

ıBAŞKAN — Ne gibi bir açıklık lisıtayorsunıuz; omu I 
bellirtıin; ne diyelim? I 

ıRIFAT KAPLAN (İçişleri Bakanlığı TemsilöM) 
— «Kayıtlarını, Türk uyruklu meslek miensupllaırıma I 
uyguHamam koşullarla yapmakla yükümlüdürler» şlek- I 
dinde bir açıklama. I 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon Başkanı. I 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR (tç-

lişleni Komisyonu Baışkamu) — Sayım Başkanımı, 4 ncü 
maddenin şu hali ve sarahati karşısında buna gerek 
o&rıadığt kamisımtd&yız. Çünkü burada, «Türk valfcan-
uaşlan gibi üîgilli meslek kuruluşlarıma kayıtlarımı yap
tırmakla yükümlüdürler» denmektedir, 

Gayet tabii bu meslek mlenisuıpdiarına kaydolma 
yükümlülüğü verdiğimize göre, bu meslek teşekkül
leri de şüphesiz bunları kaydetmekte yükümlüdürlıeır. 
Ayrıca oım zikre gerek yok. 

Ayrıca, bunum dışında, bu maddenin sıom cümleslim-
de, «Bü kişiler, girdikleri meslek kuruluşlarımın ge- I 
-met kurularına kaMlma, seçme ve seçilime dışındaki 
bütün hakılaırımıdain yararlaınııriıar» denliyiar. O hakte | 
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bunlar da aynı Türk vatandaşları glibi, şu hakllaınm 
dışında, bütün haklardan istifade edecek ve ytüküm-
lülfükdeılinli yerine getirecektedir. O bakımdan, ayrıca 
tbir iiavaye gerek otaadığı kanısındayım. 

Arz ederim. 

(BAŞKAN — Evet, 

RIFAT KAPLAN (İçişleri Bakamluğı TemslMtoM) 
— Tereddüdümüz aydınlandı Sayın Başkamm. 

jBAŞKAN — Burada bir tereddüt yok. 

HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk işleri, Kanunlar ve Kanarlar Dai
re Başkanı) — Sayım Başkanım, bu meslek kuruliuş-
Harınım gayet tabii ki, yöniötlmidUifclıarli ve tüzükleri var
dır. Tüzükte yazılı olmayan, yönetmıelklte yer al
mamış buliumam mıesela bir ekstra aidatı almalarına 
olanak yok. Saniyen, «Türk vatanıdaşları gibi» 'deyi
mi var.. 

BAŞKAN — Türk vatamldaşı ne ödüıyorsa, nıe yai-
pıyorja, nelerle yükümlü 'ise, aynı şeylıeri o da yapa
cak. 

IRIFAT KAPLAN (İçişleri BakamJağı TemsicM) 
— Sayım Başkanım, zaten konuya bir açıklık getir
mek amacıyla bu konuşmayı yapmıştım. Zapta geç
tiğine göre, yönetmeliği yaparken, bu açıkHamıayı göz-
önümde bulunduracağız \ 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde başka ısöz al
mak isteyen arkadaşımız olacak mı?., Yoktur. 

4 ncü maddeyi oylarımızla sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul; etlmıeyenllar... Kabul edlmıiştlir. 

5 nci maddeyi okuyunuz. 

Tabi Olacakları Mevzuat : 

ıMADDE 5. — Bu Kanunun kapsamına girenler; 
çatıştıkları kamu, özle! kuruluş veya işyerinde uygu
lanan persıonel, siosyal güvenlik, çalışma, çalaışıtırma 
ve diğer fconuliaıra ilişkin mevzuat hükümlerinle Kalbl-
/dir. 

BAŞKAN — Komıisıyon olarak buna bir diyece
ğimiz var mı?.. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (tç-
lişlıeri Komisyonu Başkamı) — Hayır efendim. Biz 
tasarının 5 vs 6 ncı ma/ddbsini tek bir başlık a t ada 
toplamış bulunuyoruz. Başka bir değiışjilfcliiğiimiîz yok-
ıtur. Böylece açıklık gelirdik., 

BAŞKAN — 5 nıci madde üzerimde söz almak is
leyen arkadaşımız?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... | 
Kabul etmeyenler... Kabul ediimiişıfcir. I 

6 ncı maddeyi okutuyorum : I 
.Kişisel Hal Durumları ve Kayıtları: I 
MIADDE 6. — Türkiye'de çakışmalarına izin veri- I 

lenflerin kayıt ve dosyaları Düşüşleri, ilgi! bakaınlıklaır I 
ve İçişleri Bakanlığınca tutulur ve yürütülür. I 

BAŞKAN — Bliır kere, Dışişlıari ile İçişleri mu- I 
hakkak tutacak, bir de ilgili bakanlık tutacak; 3 ba
kanlıkta birden oluyor aşağı yukarı. I 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR (lç-
fişlıeri Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkaaulm, Hü- I 
küimıöt matnlinıde yalnızca «Nüfus İşleri Genıel Mü- I 
dürfliüğünce bunlarım nüfus kaydı tutulıurı» dıiye bir I 
sarahat vardı. I 

Dışiişlierİ bir de ilgili bakanlık muhakkak tutacak; I 
biz, buna ilaveten, İçişleri Bakanlığı da, kemdi «mevzu- I 
atma göre tutması lazım gelen kayıtöiaırı tutsun» dliyo- I 
ruz. I 

RIFAT KAPLAN (İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) 
— Sayın Başkanım, bu maddelerde nüfus kayıtları I 
bakımından bir açıklık getirilmesi gerekmektedir. I 
Şöyle 'ki: Türkiye'de çalışacak olan Türk soylu ya- I 
bancılarım birçok İşlemleri olacaktır; emeklilik iş- I 
temleri, sosyal sigortalarla 'ilgili işlemleri vb... Bu I 
işlemlerde, nüfus kayıtları esas alınmaktadır. Nü- I 
fus Kanunumuza göre, bu yabancılar, ancak lihti- I 
yari olarak nüfus kaydı için nüfusa müracaat ede- I 
bilirler. Yabancıların nüfus kayıtlarının yapılmasın- I 
da zorunluluk getirilmesinde fayda umarız. I 

BAŞKAN — Peki, Türk vatandaşlığına geçme- I 
yen bir ikisinin nüfus kaydı nasıl olacak? I 

RIFAT KAPLAN (İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) 
— İhtiyari olarak mümkün. I 

(BAŞKAN — Değil. Onun için zaten İçişleri Ba
kanlığına verilmiş bu; tutulacak; tutarken onu koyar. 1 

RIFAT KAPLAN (İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) 
— Sayın Başkanım yabancıların kayıtları emniyet I 
kayıtları bakımından esasen tutulmaktadır. İçişleri 1 
Bakanlığının buradaki kayıt tutma zorunluluğu, em
niyet kayıtları bakımından olsa gerektir; nüfus balo I 
mından bir sarahat yoktur. I 

(BAŞKAN — Evet. 
Buyurun Komisyon. I 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (İç

işleri Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, biz 
burada nüfus kaydı tutulsun veya sair çalışma ile il
gili dosya tutulsun diye bir sarahat vermedik. İçişleri I 
Bakanlığının, lüzum gördüğü her türlü kayıtları ve | 
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dosyaları tutabileceği şekilde genel bir İfade kullan
dık 

iBAŞKAN — İşte ben de onu söyledim. Tabii, 
çıkarılacak yönetmelikte, bu kaydın tçişlerince nasıl 
tutulacağı belirlenir; sonra, nüfus kayıtlarının tu
tulması gerekiyorsa, bunları tebliğ eder; «Gidin, 
'bunları kaydettirin» der; «Hayır, kanunda yok diye 
ben kaydetıttanem» demez. Yani her şeyi kaydetme
ye hatta o kaydın nasıl yapılacağının formunu da 
koymaya lüzum yok. Onlar, artık yönetmeliğe atıf 
yapılacak hususlardır. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mitli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) .— Nüfus kaydının 
böyle, kanunda olmasınıra bir tehlikesi var: Belki 
nüfus kâğıdı talep eder, «Kayda aldığınıza göre, nü
fus kâğıdı verin» diyebilir; sonra da vatandaşlık iddi
asında bulunur. O bakımdan, bu kanunda sarahat 
mevcuttur efendim Komisyon Sözcüsünün ifade et
tiği gibi, İçişleri Bakanlığı, istediği şekilde, nasıl is
tiyorsa öyle kaydını tutar efendim. 

IBAŞKAN — Siz yapar, onu yönetmeliğe koydu
rursunuz, 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Nüfu
sun yararı ne acaba? 

IRIFAT KAPLAN (İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) 
— Efendim, nüfus kayıtları bunların bazı hakları ba
kımından da gerekli olacaktır. Çocukları doğacak, 
evlenmeleri olacak, nüfus hareketleri olacak; bunları 
da takip etmeye mecburuz. 

ORGENERAL (NURETTİN ERSİN — Bunlar 
nüfusa kaydedilecek mi? 

RIFAT KAPLAN (İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) 
— Nüfusları ayrı bir yabancı kayıtla yürütecekler
dir. 

BAŞKAN —• İyi ya, bunu kanuna koymaya 
lüzum yok. 

RIFAT KAPLAN (İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) 
— Yükümlülük gdtirmesi bakımından Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Hayır, değer mi? Siz yönetmelik 
yapsanız, onu yönetmeliğe koysanız, bir şahıs, «Ben 
yönetmeliğe uymuyorum» der mi? Zaten, uymadı
ğı anda izni iptal edilir o şahsın; gider, mesele kal
maz. Muayyen bir süre vermişiz ve ne isterse İçiş
leri Bakanlığı, onu yapmakla mükellef. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNtAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Daire Başkanı) — 8 nci maddede zaten «...Yönetme
likle olan konularda, bu kanunun uygulanmasına 
ilişkin hüküm ve esaslar...» diyor, 
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IBAŞKAN — Nitekim, 7 mci maddede «...İkamet 
ve çalışma 'ile ilgili kanunların öngördüğü Türk va
tandaşı olma şartından istisna edilirler» diye hü
küm var; bir de 8 nci madde de, «...tliışıkin esaslar, 
çalışma veya çalıştırılma şartları, içişleri Bakanlığı
nım 'koordinatörlüğünde...» diye bir hüküm var; ona 
vermişiz. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk işleri, Kanunlar ve Kararlar 
Daire Başkanı) — Gönderen memleket tarafından 
veya nüfusa 'kaydolan İkisi tarafından da bir endişe 
olabilir: «Çifte taıblyet mi aldım?» diyecek, ,«o halde 
ıseçime gireyim» diyecek. Birtakım sıkıntılarını be
raberinde getirebilir Sayım Başkanııriv 

HAVA HÂKİM AUBAY ZBKt GÜNGÖR 
(içişleri Komisyonu Baişkanı) — Sayım Başkanım, 
Sayın Hükümet Temsilcisi, bunları diğer yabancılar 
eşidi, diğer yabancılar misüllü kabul ekmektedir. Di
ğer yabancılar gayet tabii, nüfusa İcaydolup olma
makta muhtardırlar; ama Türk soylu yabancılara 
biz çalışma hakiki veriyoruz, bir hak getiriyoruz. Onun 
dışında, «yönetmelikte belirteceğimiz, şu, şu şu şart
larında yerine getirilmesi lazımdır» dediğimiz zaman, 
kanunum tatbikatı ile ilgili olması bakımından, oma 
gayet tabii riayet edeceklerdir. 

BAŞKAN +- Evet. 
Efendim, 6 nci madde üzerimde başka söz almak 

isteyen var mı?... Yok. 
6 mcı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kaibul «tmeyenler.... Kalbül .edilmiştir. 
7 noi maddeyi okutuyorum: 
İHaklarında Uygulanmayacak Hükümler : 

MADDE 7̂  — Bu Kanuna göre kendilerine izin 
verilenler, izin süresince, ikamet ve çalışma ile ilgi
li kanunların öngördüğü Türk vatandaşı olma şar
tından istisna edilirler. 

/Bunlar süyasü (haklardan yararlanaınazlar. 
BAŞKAN — 7 noi madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?... Yok. 
(Maddeyi oylarımıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 
'8 nci maddeyi Okutuyorum:' 

Yönetmelik : 
MADDE 8/ ,— Bu Kamunun uygulanmasına iliş

kin esaslar ve çalışma veya çalıştırılma şartlan, içiş
leri Baikamlığımım koordİmatörlüğünde ilgili bakanlık
ların görüşleri alınmak suretiyle Bakanlar Kurulun
ca çılkarıîacafc yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — 8 nci madlde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yok. 

Maddeyi oylarımıza sunuyorum: Kaibul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kaibul- edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum: 

Yürürlük : 
'MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 

IBAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yok. 

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

10 ncu madeyi okutuyorum: 

Yürütme : 
MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerimi Bakan

lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yok. 

Maddeyi oylarımıza sunuyorum: Kabul edenler.. . 
Kabul etmeyenler.., Kabul ledilmiştir. 

Tasarınım tümümü oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hayırlı, uğurlu olsun» 

2. — Er Kazanından İaşe )Edileceklere İlişkin {Ka
nun Teklifi ve Milli Savunma Komisyonu Raporu. 
(2/33) (S. Sayısı: 134 ve 134'e \1 nci \Ek) (1) 

BAŞKAN — Şimdi, gündemim 2 nci 'sırasında bu
lunan, Er Kazanımdan iaşe Edileceklere ilişkin Ka
mun Teklifi ve Milli Savumıma Kömisyomu Raporu
nun görüşülmesine geçiyoruz. 

Teklif, Milli Güvenlik Konseyimin 21 Ocak 
1981 tarihli ,35 nci Birleşimi Gündeminde 134 sıra 
sayısıyla yer almış; teklifin tümü üzerindeki görüş
meler tamamılanmıış Ve maddelerine geçilmesi kabul 
edildikten sonra, maddelerin tümü yeniden düzen
lenmek üzere Komisyona iade edilmişti 

Komisyonun o tarihten beri çalışarak hazırladığı 
yeni rapor, 1'3'4'e 1 noi Ek sıra sayısıyla basılıp dağı
tılmıştır. 

Milli Savunma Komisyonu Sözcüsü ve Bakan
lık temsilcileri yerlerindeler. 

(1) 134 S. Sayılı IBasmayazı 21 . 1 . 1981 tarihli 
35 nci Birleşim [tutanağına; 

134'e l nci Ek S. Sayılı Basmayan bu birleşim 
Tutanağına eklidir. 
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Tümü üzerindeki görüşmeler o tarihte yapıldığı 
için ışim'di, birinci maddeyi okuituyorum : 
Er Kazanından İaşe Edileceklere ilişiklin Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Genelkurmay Başkanlığının teklifi 
üzerine Milli Savunma 'Bakanlığınca (Jandarma birlik
leri için içişleri Bakanlığınca) tespit olunacak; 

a) Belirli mevziler, hudutlar ve kıyılardaki birlik
ler ile bölük seviyesini geçmeyen yüzer birliklerin, 

b) Barışta; manevra ve tatbikatın 'devamı süre
since bu manevra ve tatbikatlara katılan birliklerin, 

c) Savaş, seferberlik ve diğer olağanüstü hallerde 
ve bu hallerin devamı süresince; seyyar ordu veya bu 
hallerle ilgili diğer birliklerin, 

d) 'Keşif, emniyet, salhil muhafaza gibi hizmetler 
nedenliyle üssünden ayrılan yüzer 'birlikler, hava radar 
mevzileri ile garnizondan uzakta olup müfrez bulunan 
ve bölük seviyesini geçmeyen kara, deniz ve hava bir
liklerinim, 

Kadrolarında görevli subay, astsubay, uzman jan
darma çavuş, uzman çavuş, 657 sayılı Kanuna tabi si
vil memur ve 1475 sayılı Kanuna talbi işçiler, 

Er tabelasına ithal edilerek ayrıca kazandan yediri-
lir. Bu istihkak hiç (bir şekilde para veya yiyecek mad
desi olarak verilemez. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde Komisyon Söz
cüsü arkadaşımızın izahatını dinleyelim. 

HÂK'IM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, 9 Temmuz 1945 tarihinde, 478'6 sa
yılı Yasa ile, 'belirli mevzilerde, hudutlarda, kıyılar
da bulunan askeri 'birliklerin kazandan 'iaşe edilme 
zarureti hissedilmiş ve bunlar kazandan iaşe ediliyor
lardı. Ayrıca, barışta manevra ve tatbikat nedeniyle 
garnizondan uzakta bulunan birliklerin subay ve astsu
bayları aynı sebebe dayalı olarak, kazandan iaşe edi
liyorlardı. Yine gayet doğal ki, savaş ve seferberlik 
olağanüstü hallerin de, özellikle askeri birlikler ara
zide görev aldıkları için, şehirlerden ve garnizonlar
dan uzak 'bulundukları için yine kazandan iaşe edili
yorlardı ve mevcut ve meri mevzuat (bu tarzda oldu
ğu için İşlerliğini devam ettiriyordu. Ancak, 1978 yı
lında 2155 sayılı Yasa çıkarken '(Ki, bu, Silahlı Kuv
vetlerin tayın bedelini düzenleyen bir kanundur) 4786 
sayılı Yasayı yürürlükten kaldırmıştır. Fakat uygula
mada görülmüştür ki, belirli mevzide, hudutta, kıyı
da bulunan ve bölük seviyesini geçmeyen birlikler ken
di kendilerini ı(sübay ve astsubay yönünden) iaşe ede
miyorlar, mümkün değil tatbikatta. Yine manevra ve 

tatbikat nedeniyle olağanüstü hallerde, özellikle sa
vaşta, yine bu birliklerin kendi kendilerini iaşe etme
leri, yani subay ve astsubaylarının bir evden veya 
lokantadan iaşe edilmeleri, yemek yemeleri olanak
sız. 

Bu ihtiyaç nedeniyle yeniden bir kanun yapmak 
lüzumu hissedildi. Bunu gidermek için her yıl bü'tçe 
yasalarına özel hükümler getirildi; özellikle 1980 ve 
1981 yıllarında, nevama 4786 sayılı Yasayı yaşata
cak özel hükümler getirildi. Bunu her sene bütçe ka
nunlarıyla yenilemekten ise, Genelkurmay Başkanlığı
mız, yeni bir yasayla, bir başka deyimle, 478'6 'sayılı 
Yasayı yeniden ihya etmek için bir kanun teklifi getir
di; kanun teklifini Kara Kuvvetleri Komutanımız 
tekalbbül buyurdular. Bu teklif Yüksek Huzurunuza 
gelmiştir. 

'Komisyonumuz konuyu tetkik etti, yerinde bul
du; ancak, Komisyon olarak yasaya sadece bir (d) 
fıkrası ekledik. Bu da, keşif, emniyet, sahil muhafazası 
gibi hizmetler nedeniyle üssünden ayrılan tüm yüzer 
birlikleri kapsıyor. Çünkü, yasanın (a) fıkrası gereğin
ce, bölük seviyesini geçmeyen yüzer birlikler kazan
dan iaşe ediliyordu. Komisyonumuz, yine bulkünkü 
koşullar altında, bütün radar birliklerinde görevli bulu
nan subay ve astsubaylar, bir de bunun 'dışında - ka
ra da, denizde de, havada da olabilir - bölük seviyesi
ni geçmeyen, evinden ve garnizondan uzakta bulu
nan müfrez birlikleri de kanun kapsamına alalım di
ye düşündü. 

Tetkik buyururlarsa görülecektir ki, yasanın 1 nci 
maddesi gereği, Genelkurmay Başkanının teklifi üze
rine, ilgili bakanlık, bunları yedirecektir. Gayet tabii, 
bu ihtiyacı duyan kuvvet komutanlıkları Genelkur
may Başkanlığına bu tür, iaşe edilecek birliklerin ih
tiyaçlarını götürecekler; Genelkurmay Başkanlığı tas
vip ettiği takdirde, önerisini Milli Savunma Bakan
lığı veya içişleri Bakanlığına götürecek; dolayısıyla, 
burada çalışan subay, astsubay, uzman çavuşlar; yine, 
657 sayılı Kanunun kapsamına giren sivil memurlar 
veya 1475 sayılı Yasanın kapsamına giren işçiler er 
kazanından İaşe edileceklerdir. Yine bir incelik var; 
bu er kazanından iaşe edilme, katiyen bunlara ayın 
verme veya para ödeme şeklinde olmayacaktır Arz 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
'Bu suretle bir yara kapanmış oluyor. Şimdiye 

kadar açıkta kalmıştı ve her sene bütçe kanununa ko
nularak kapatılıyordu. 

Başka izahatınız var mı?... Yok. 
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Simidi 1 noi maldde üzerinde isöz altmak felteyen t 
arkadaşımız, Kara Kuvvetleri Komutanımız var. 

iBuyurun. I 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, j 

'biraz evvel Komisyon Başkanının da açıkladığı gibi, 
dava evVel, 1978 senesine kadar, yasayla bu veriliyor-
dtu ve Sonra kaldırıldı; bundan sonra hep bültçe kanu
nuna ilave edildi. Bunu hazırlayan kuvvetlerdeki 
endişe, «Bütçe kanununa konulduğu zaman, eski ka-
munîa bütçe kanunundaki ifadeler arasında acaba bir 
farklılık olur da, ileride bize bir suç, zimmet tekeffül 
eder mi? şeklinde idi. 

Şimdi bu kanunun getirilmesiyle arada bir fark 
kalır da, bir farklılık olur da, bir zimmet meselesi çı
kabilir mi? 

BAŞKAN — İşte, onu 3 ncü maddede, 1978'den 
itibaren yürürlüğe koyduk onun için; onları kapat
mış olduk. 

'HÂK'IM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, Sayın Kara Kuvvetleri Komutanının 
bu fikrini Komisyonumuz dikkate aldı. Doğabilecek 
tereddütleri gidermesi bakımından bütçe yasalarında 
var olan terimleri aynen kullandık; ona da ilaveler 
yaptık. İleride gelecek bir uygulama maddemiz var; 
orada da bunun işlerliğini, 4786 sayılı Tayin Bedeli 
Kanununun yürürlükten kaldırılmış olduğu /tarihe 
götürdük. Hiçbir tereddüt kalmayacak. 

Arz ederim. 
iBAŞKAN — 1978'den itibaren değil mi? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNIAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet Efendim, 1 Temmuz 1978'den itibaren. Zaten 
2155 sayılı Kanun, 1 Temmuz 1978 yılından geçerli 
olarak yürürlükten kaldırmıştır. Bunu oraya götürdük 
ki.... 

BAŞKAN — Arada bir boışluık kalmasın... 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Hayır. Demin oraya gelince ben arz edecektim za
ten; biz bunu T97S - 1979 yıllarında Bütçe Kanununa 
koyamamıştık iki yıl; bir çözüm getirdik. Ayrıca da, 
Bütçe Kanunundaki noksanlığı gidermesi açısından 
da bunun yürürlüğünü geriye götürdük. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde ibaşika söz al- i 
mafc isteyen?.. Yoktur.. 

1 nci maddeyi oylarımıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum; ! 

MADDE 2. — 2416 sayılı 1981 mali yılı Bütçe 
Kanununun 34 ncü maddesinin, (d) bendi dışındaki 
hükümleri yürürlükten kaldırıılmıış'tır. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde, buyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAS

IC A YN AK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, biraz önce arz etmiştim; 34 ncü 
madde, 4786 sayılı Yasayı ihya eden bir madde idi. 
(d) bendini biz yürürlükte bırakıyoruz. Bu (d) bendi 
bizi ilgilendirmiyor bir yerde; ordu hastabakıcı, 
hemşire ve ebelerin, erler gibi iaşe edileceklerine dair 
bir hükümdür bu ve yine .kalıyor. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen arkadaşımız .. Yoktur. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3 — Bu Kanun 1 Temmuz 1978 tari

hinden geçerli olarak yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

'BAŞKAN — Tamam, demin bumun izahatını yap
tınız. Bu, 1978 ile 1980 arasındaki boşluğu da gider
miş oluyor böylece. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YN AK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Bir yere değinmek istiyorum müsaade buyurursanız 
efendim. 

'BAŞKAN — Evat, buyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Milli Salvunma Komisyonu Başkanı) — 
34 ncü maddenin (b) bendinde, «sıkıyönetim hizmetin
de çalışan subay, astsubaylar kazandan iaşe edilirler» 
ibaresi var. Bu, ikileme oluyor; zaten, 1402 sayılı 
Kanunun 26 nci maddesinin (a) bendinde de var. Çı
karmış olduğumuz yasada, sıkıyöne'tıimıden bahsetmi
yoruz. 

BAŞKAN — Çünkü Sılkıyönetim Kanununun za
ten içinde var. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER IBAŞ-
KAYNAIK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sıkıyönetim Yasasında zaten genel düzenleme içeri
sinde istisnai hükümler getirildiği için, Sıkıyönetim 
Kanununu açan, burada bulunanların nasıl iaşe edi
leceklerini, nasıl tazminat alacaklarını, nasıl atanacak
larını kendi bünyesi içerisinde düzenlediği için iBütçe 
Kanununa sehven Ikonduğunu da düşünerek çıkarmış 
olduk. 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Çünkü, eğer sıkıyönetim konusunu 
da buraya itihal edecek olursak, o zaman Sıkıyönetim 
Kanunundalki o maddeyi oradan kaldırmak lazım ge
lecek. O kendine göre yürüyor zaten; Sıkıyönetim 
Kanunu içerisinde yürüyor o. Orada görev alanlar, 
zaten kazandan iaşe edilecekler. 

HAIKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Bir nedene daha dayalı Sayın Başkanım1: Sıkıyönetim 
komutanlığının emrine, yalnız Silahlı Kuvvetler gir
miyor; güvenlik kuvvetleri giriyor... 

BAŞKAN — Yalnız Silahlı Kuvvetler girmiyor 
tabii, güvenlik kuvvetleri giriyor, hatta sivil teşkiller 
de giriyor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK .(Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sivil teşkilat da giriyor, evet. Bu sadece ve sadece, 
Silahlı Kuvvetlere hizmet veren birliklere ait bir yasa: 
Sıkıyönetim ise, nevi şahsına münhasır bir yasa; bu 
orada düşünülsün, mütalaa edilsin, bu ayrı mütalaa 
edilsin diye. 

Arz ederim. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Malumunuz, sııkryö-
nebimin emrine giren kuvvetler, emniyet kuvvetleri, 
sıkıyönetim komutanının görüşüne göre kazana dahil 
edilirler. Binaenaleyh buraya alırsaik sivilleri de, gü
venlik.... 

BAŞKAN — O ayrı bir kanun, ayrı bir özelliği 
olan bir kanun. 

• « *m\ 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — O ayrıca (kömıpet 
(compete) kanunu efendim, hepsi onun içinde. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Malumunuz, sıkıyönetim harcamaları Başbakanlığın 
bütçesindendir; bu harcamalar da 'bizim 'bütçemiz-
dendir. Biz, bütçe yasasına hatalı girdiği nedeniyle 
onu çıkarttık. . 

BAŞKAN — Evet. 
3 ncü madde üzerinde başka söz almak isteyen?.. 

Yoktur. 
3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

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

Kurulu yürütür. 

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

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

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

Gündemimize göre, göriüşülece'k ıbaşlka konu kal
madığından, bilahara tespit edilecek gün ve saatte 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Teşekkür ederim. 
Kapanıma Saati : 14.51 

• * • 
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GÜNDEMİ 

73 NOÜ BİRLEŞİM 

25 EyiüJ 1981 Cuma 

Saalt : 14.00. 

1. — SEÇİMLER 
I. — Anayasa Mahkemesine Üye Seçimli Hakkın

da Geçici Komisyon Raporu. (3/75, 3/64) i(S. Sayı
sı : 227'ye 1 nci Ek) 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1. — Türk Soylu yabancıların Türkiye'de meslek 

ve sanatlarım serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel 
kuruluş veya işyerlerinde çalıştırılabilmelerline iliş
kin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu. 
(1/220) (S. Sayısı : 267 ve 2'67'ye 1 nci Elk) 

2. — Er kazanmdan İaşe Edileceklere İlişkin Ka
nun Teiklifıi ve Milli Savunma Komisyonu Raporu. 
(2/33) (S. Sayısı : 134 ve 134'e 1 nci Ek) 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S, Sayısı : 134'e 1 nci Ek 
Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanun Teklifi ve Milli 

Savunma Komisyonu Raporu. (2 /33 ) 

M. G. K. 
Milli Sav. Kom. 
Esas No: 2/33.' 
Karar No : 18 

Milli Savunma Komisyonu Raporu 

5 Mart 1981 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Milli Güvenlik Konseyinin 21 . 1 . 1981 tarihli 35 nci birleşiminde, yeniden düzenlenmesi için Komisyo
numuza iade edilen Er Kazanından İaşe Edileceklere tlişkin 'Kanun Teklifi, Genel Kurmay Başkanlığı, Kara, 
Deniz, Hava Kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı temsilcilerinin de iştirakiyle Komisyo
numuzda yeniden görüşülmüştür. 

Yapılan müzakereler sonunda; Kanun teklifinin 1 nci maddesi yeniden düzenlenmiş ve kazandan iaşe hü
kümlerinin ancak Genelkurmay Başkanlığının teklifi ile işleyebileceği esası getirilmiştir. Diğer bir ifade ile 
bu maddede yer alan her bemlt ancak Genelkurmay Başkanlığının teklifinden sonra işlerlik kazanabilecektir. 

Sıkıyönetim halinde, kazandan iaşe hükümleri 1402 sayılı Kanunda ayrıca düzenlendiğinden metinden 
çıkarılarak bu bent yeniden düzenlenmiştir. 

Ayrıca, keşif, emniyet, sahil muhafaza gibi görevler ve hizmet özellikleri dikkate alınarak yüzer birlik
ler ve hava radar mevzilerini kapsayacak şekilde yeni bir bent madde kapsamına ilave edilmiştir. 

(Mevzuatımızda kazandan iaşeye ilişkin bir hüküm halen 2416 saydı 1981 yılı Bütçe Kanununun 34 ncü 
maddesinde yer almaktadır. Uygulamada tereddüt yaranmamak için andan hükmün yürürlükten kaldırılması 
ve bunu sağlamaya yönelik bir maddenin kanun teklifine ilavesi uygun görülmüştür. 

Komisyonumuzca hazırlanan yeni metin ve raporumuz takdir ve tensiplerine arz olunur. 

(Başkan 
Muzaffer BASKAYNAK 

Hâkim Tuğgeneral 

Üye 
Nurdoğan GÜMÜŞELİ 

Lv. Albay 
K. K. K. Lv. D. Yiy. 

$b. Müdürü 

Üye 
İsmet ONUR 
Hâkim Albay 

Üye 
Ersin ESEROL 
Hâkim Yarbay 

Üye 
Hasan TAŞDELEN 

Jand. tkıib. 
J. Gn. K.lığı 

Üye 
Orhan AKÇASAKIZ 

Lv. Albay 
Genkur. Loj. Hiz. D. 

Lv, $b. Müdürü 

Üye 
Abdullah Ş. BÜLBÜL 
Hv. Lv. <Kd. Binbaşı 

Hv. K. K. İk. D. Lv. 
Şt>. Müdürü 

Üye 
Cengiz ERBAŞ 

İk, Ön Yzto. 
Dz. K. K. İk. D. Bşk. 
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MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU METNİ 

Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Gmetökurttnay Başkanlığının teklifi üzerine Miffli Savunma Bakanflıtğınca (Jandarma bir-
îiklerli için İçişleri Bakanlığınca) tespit olunacak; 

a) 'Beİrli mevziiler, hudutlar ve kıyılardaki birlikler ite bölük seviyöslenj geçmeyenyüzer bÜrhklerin, 

b) Barışta; manevra ve tatbikatın devamı süresince bu manevra ve taitbUkaitİara kaMan birMklerin, 

c) Savaş, seferberlik ve diğer olağanüstü halerde ve bu haillerin devamı süresince; seyyar ordu veya bu 
halterle ''ilgili dliğer birlüikılerin, 

d) Keşif, emniyet, sahil muhafaza gibi hizmetler nedeniyle üssünden ayrrian yüzer birlikler, hava radar 
mevzffleri ite garnizondan uzalktta olup müfrez bulunan ve bölük seviyesüinü geçmeyen kaıra, deniz ve hava bir-
li'klerinin, 

Kadrolarında görevli subay, astsubay, uzman jandarma çavuş, uzman çavuş, 657 sayılı Kanuna tabi sdvtiit 
memur ve 1475 sayılı Kanunla Itaıbi işçiler. 

Er tabelasına ithal edilerek ayrıca kazandan yedirür. Bu fsıtühkak hiç bir şeklide para veya yiyecek mad
desi olanak verilemez. 

MADDE 2. — 341*6 sayılı ,1981 Mali Yıllı Bütçe Kanunumun 34 ncü madesinün, (d) bendi dışındaki hü-
(kümllerö yürürlük/ten kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu Kanun l Temmuz 1978 tarihinden geçerli olarak yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bak anlar Kurulu yüriitür, 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 134'e 1 nci Ek) 



MİLDİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 267'ye 1 nci Ek 
Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Yapa
bilmelerine, Kamu ve Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabil-
melerine İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu. 

(1 /220) 

İçişleri1 Komisyonu Raporu 
TC 

MGK İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/220 
Karar No. : 19 24 Eylül 1981 

Mili Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Türk 'Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Yapabilmelerine, Kamu ve Özel Kuruluş Ve
ya İşyerlerinde Çalıştırıla'bilmelerine teskin Kanun Tasarısı, Milli Güvenlik 'Konseyinin 18.9.1981 tarihli 72 
nci Birleşiminde bazı ikamu görevlerinin tasarı kapsamından (istisna edilmesi ve diğer maddelerinde buna 
göre yeniden düzenlenmesi jgerekçesiyle Komisyonumuza iade edilmesi üzerine yeniden görüşülmüştür. 

TasaniMi :l 
«'Amaç» başlıklı 1 nci maddesi; Türk soylu yabancıların ihtiyaç duyulan meslek ve sanatları serbestçe 

yapaibiîrnelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Teşkilatı hariç olmalk üzere kamu, özel kuruluş veya 
işyerlerinde bu meslek ve sanâ t dallarında çalıştınla'bilmelerine olanak sağlayacak biçimde yeniden düzenlen-
miştiira

 : ( 
«Çalışma İzni» başlıklı 3 ncü maddesi; çalışma izninin süreli olması ve bu sürenin bitiminde yenilenebil-

mesi, süre bitmeden de bu iznin her zaman geri alınabileceğini sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
«Kişisel Hal Durumları ve Kayıtları» başlıklı 6 nci maddesi; çalışmalarına izin verilenlerin kayıt ve 

dosyalarının İçişleri Bakanlığından ayrı olarak Dışişleri ve iltgli bakanlıklar tarafından tutulması ve böylece 
izin verilenlerin devamlı kontrol altına alınmasını sağlayacak biçimde yeniden düzenlenmiştir. 

Rapommuz Müli Güvenlik Konseyine arz olunur. 

Başkan 
Zeki GÜNGÖR 
Hv. Hâkim Alb. 

Üye 
Emin TURGUT 
Adalet Bakanlığı 

Kanunlar P. A. Gn. Md. 
Başmüşaviri 

Üye 
Ünal MARAŞLI 

Dışişleri Bak. 
Yunanistan İşleri Dairesinde 

Üye 
Saim BOSTANCIOĞLU 
Sağ. ve Sos. Yar. Bak. 

Müsteşar Baş. Yrd. 

Üye 
Yasar ÇİFTÇİOĞLU 

Hâkim Alb. 

Üye 
Mehmet SEVER 

Hâkim Yz. 
M. S. B. Kanunlar 

Dairesi 
Üye 

Rusuhi ECEVİTOĞLU 
Maliye Bak. 

Bütçe ve Mali Kontrol 
Gn. Md. Yrd. 

Üye 
i. Haydar ŞEŞENOĞLU 

Çalışma Bak. 
Hukuk Müşaviri 

Üye 
Necmettin ÖNEN 

TC. Emekli Sandığı 
Tahsis Dairesi Bşk. 

Üye 
Eyüp ERSÜ 

Kur. Kd. Bnb. 
Genkur. P. P. Bşk. 

Üye 
Erol TEZCAN 

İçişleri Bak. 
Nüfus İşleri Gn. 

Md. Yrd. 
Üye 

Halis Fikret AK SOY 
Bayındırlık Bak. 
Hukuk Müşaviri 

Üye 
Zahit GENENCEN 

Sosyal Güvenlik Bak. 
Gn. Md. Yrd. 
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HÜKÜMETIN TEKLÎFI 

Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de İMeısltelk ve Sanatlarını Yapabilmelerine, Kamu ve özel Kuruluş veya 
İşyerlerinde Çahştırdabflmelerine lUskin Kanun Tasarısı 

Amaç : 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Türkiye'de bulunan Türk soylu yabancıların çalışmalarına; meslek 
ve sanatlarını yapmalarına olanak sağlamaktır. 

Kapsam : 

IMADDE 2. — Bu Kanun, Türk soylu yabancıların Türkiye'de çalışmalarına izin verilmesine, mesleki 
'kuruluş ve sosyal güvenlik kurumları ite ilişkilerine, bak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine ilişkin hü
kümleri kapsar. 

Çalışma İzni Verilmesi : 

MADDE 3. — Kanunların, sadece Türk vatanda;larının yapabileceğini kabul etmiş olduğu meslekler 
ve sanatlarla diğer işleri, özel kanunlarında kabul edilmiş olan nitelikleri taşıyan Türk soylu' yabancıların, 
Bakanlar Kurulunca önceden tespit edilecek esaslar çerçevesinde, Türkiye'de yürürlükteki mevzuata göre 
serbestçe yapmalarına, Dışişleri Bakanlığının da görüşleri alınarak İçişleri Bakanlığınca izin verilebilir. 

'Bu Kanun uyarınca verilen izinler, süresine bakılmaksızın her zaman geri alınabilir. 

Meslek Kuruluşlarına Girme : 

ıMADDE 4. •— Bu Kanunun 3 ncü maddesi uyarınca Türkiye'de meslek ve sanatlarını, yapmalarına veya 
diğer işlerde çalışmalarına izin verilen Türk soylu yabancılar, ilgili meslek kuruluşlarına girme hakkına sa
hiptirler. Meslek kuruluşları, bu gibilerin başvurmaları halinde, o meslek mensuplarına uygulanan koşullarla 
derhal kayıtlarım yapmakla yükümlüdürler. Bunlar girdikleri Kuruluşların asli üyelerinin, genel kurullarına 
katılma, seçme ve seçilme dışındaki bütün haklarından yararlanırlar. 

Tabi Olacakları Personel Mevzuatı : 

IMADDE 5. — Bu Kanunun 3 ncü maddesinin kapsamına giren Türk soylu yabancılar çalıştıkları kurulu
şun personel mevzuatına tabidirler. 

Sosyal Güvenlik \Hak ve Yükümlülükleri : 

MADDE 6. — Türkiye'de meslek ve sanatlarım serbestçe, Kamu ve özel Kuruluş veya işyerlerinde 
yapmalarına izin verilen Türk soylu yabancılar ilgili sosyal güvenlik haklarından yararlanırlar. 

Bunlar Türk vatandaşlarına tanınan diğer haklardan da yararlanır ve aynı yükümlülüklere tabi olurlar. 

Kişisel Hal Durumları ve Kayıtları : 

ıMADDE 7. — Türkiye'de meslek ve sanatlarını yapmalarına veya çalışmalarına izin verilen Türk soylu 
yabaneılaırra nüfus kayıt ve dosyalan İçişten* Bakanlığı Nüfus İşleri Genel Müdürlüğünde tutulur ve yürütü
lür. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 267'ye İnci Ek) 
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İÇİŞLERİ KÖMİıSYONU METNİ 

Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarım Serbestçe Yapabiknelerine, Kamu, Özel Kuruluş 
veya İşyerlerinde Çahştınlabilmelerine tüşkin Kanun Tasarısı 

Amaç : 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; Türkiye'de ikâmet eden Türk soylu yabancıların ihtiyaç duyulan mes
lek ve sanatları serbestçe yapabilmelerine, Türk Silahlı Kuvvetten ve Güvenlik Teşkilatı hariç olmak üzere 
kamu, özel kuruluş veya işyerlerinde bu meslek ve sanat daManrida çalışMabiflmtelerine olanak «ağlamaktır. 

Kapsam : 

MADDE 2. — Bu Kanun, Türk soylu yabancıların Türkiye'de çalışmalarına, 'kamu, özel kuruluş veya 
işyerlerinde çahştırılalbilmielerine izin verilmesine, meslek 'kuruluş ve sosyal güvenlik kurumları ile ilişkile
rine, hak ve yulkürnlülüMeranin düzenlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.) 

Çalışma İzni Verilmesi : 

MADDE 3. — Türk soylu yabancıların, kanunlarda Türk vatandaşlarının yapabileceği belirtilen meslek, 
sanat ve işlerde çalışma ve çahştınJabilrneleri için, özel kanunlarda aranan nitelikleri taşımak ve yükümlülük
leri yerine getirmek şartıyla, Bakanlar Kurulunca tespit edilecek usul ve esaslar çerçevesinde, Dışişleri ve 
ilgili bakanlıkların görüşleri alınarak İçişleri Bakanlığınca sürei olarak izm verilebilir. Bu izin süresi sona 
erdiğinde yenilenebileceği gibi, her zaman geri de alınabür, , 

Meslek Kuruluşlarına Girme : 

MADDE 4. — Bu Kanunun 3 ncü maddesine göre çalışma veya çahştınlabilmelerine izin verilenler, özel 
kanunlar uyarınca Türk vatandaşları gibi ilgili meslek kuruluşlarına kayıtlarım yaptırmakla yükümlüdürler. 
Bu kişiler girdikleri meslek kuruluşlarının; genel kurullarına katılma, seçme ve seçilme dışındaki bütün hak
lardan yararlanırlar^ 

Tabi Olacakları Mevzuat : 

MADDE 5. — Bu Kanunun kapsamına girenler; çalıştıkları kamu, özel kuruluş veya işyerinde uygula
nan personel, sosyal güvenlik, çalışma, çalıştırma ve diğer konulara ilişkin mevzuat hükümlerine tabidir. 

Kişisel Hal Durumları ve Kayıtları : 

MADDE 6. — Türkiye'de çalışmalarına izin verilenlerin kayıt ve dosyalan Dışişleri, ilgili bakanlıklar 
ve İçişleri 'Bakanlığınca tutulur ve yürütülür. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 267'ye il net Ek) 
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(Hükümetin Taklifi) 

Haklarında Uygulanmayacak Hükümler 

İMADDE 8. — Bu Kamana göne çaJjsmaılajıma izin verilen Türfc soylu yabanctkır için ikâmet ve çalışma 
ile ilgili diğer Kanunların öngördüğü Türk vatandaşı olma koşulu aranmaz ve uygulanmaz. Ancak bunla* 

siyasi halklardan yararlanamazlar. 

MADDE 9. — Bu Kanumm ııygulanmasma ilişkin esaslar ve serbest çairşma koşullan hazırlanacak bir 
yönetmelikle düzenlenir. 

Yürüdük : 

MADDE 10. — Bu Kanun yayımı itarifeinsete sürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE M. — iBu Kanun hükümlerini Balkanlar (Kurulu yürütür. 

20 . 8 . 1981 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Dışişleri Bakanı 
/ Türkmen 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

["urizm ve Tanıtma Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Milli Savunuma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Ticaret Bakanı 
K. C ant ürk 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

İmar ve iskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
T. Özal 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetmer 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

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

Tarım ve Orman Baltanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
St Bingöl 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

Kıültür Saikanı 
C. Baban 

Mıiüi GüvenMk Konseyi (S. Sayısı: 267'ye 1 noi Ek) 



_ 5 — 

(İçişleri Komisyonu Metni) 

Haklarında Uygulanmayacak Hükümler ; 

MADDE 7. — Bu Kanuna göre kendilerine izin verilenler, izin süresince, ikâmet ve çalışma ile ilgili 
kanunların öngördüğü Türk vatandaşı olma şartından istisna edilirler. 

Bunlar siyasi haklardan yararlanamazlar. 

Yönetmelik : 

MADDE 8. — Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esaslar ve çalışma veya çalıştırılma şartları, İçişleri 
Bakanlığının koordinatörlüğünde ilgili bakanlıkların görüşleri alınmak suretiyle Bakanlar Kurulunca çıka
rılacak yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 9, — Tasarının 10 ncu maddesi 9 ncu madde olarak aynen benimsenmiştir. 

MADDE 10., — Tasarının 11 nci maddesi 10 ncu madde olarak aynen benimsenmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 267'ye 1 noi Ek) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 227'ye 1 nci Ek 

Anayasa Mahkemesine Üye Seçimi Hakkında Geçici Komisyon 
Raporu. (3/7& 3/$4) 

Anayasa Mflhkeuresljre Üye Seç&rti Hakfcmda Geçici Koşngfpçn Raporu 

Milli Güvenlik Konseyi 
Anayasa Mahkemesine 21 Eylül 1981 
Üye Seçim Komisyonu 
Esas No. : 3/75, 3/64 

MUM Güvenlik Köleyi Başkanlığına 

1. Anayasa Mahkemesine, Millet Meclisince seçilmesi gereken üç asıl, Cumhuriyet Senatosunca seçil
mesi gereken bir asıl üyenin seçim oylamaları, Milli Güvenlik Konseyinin 8 Temmuz 1981 tarihli 62 nci 
Birleşiminde yapılmış; yeterli oyçokluğunu sağlayan iki aday Millet Meclisi Kontenjanından asıl üye olarak 
seçilmiş, diğer adaylar oy alamamışlardı. 

Aym Birleşimde; yeniden ilan yapılması, aday olmak isteyenlerin, Anayasa ve 1697 sayılı Kanunun ön
gördüğü niteliklere sahip olup olmadıklannm araştırılması ve ancelenmesi işlemlerinin 11 Nisan 1981 tarihli 
ve 11 sayılı kararla kurulmuş Komisyonumuzca yürütülmesi kararlaştırılmıştı. 

2. Türkiye Radyoları ve Resmi Gazetede 1 Eylül 1981 tarihinde gerekli ilanlar yapılmıştır. 

3. 16 Eylül 1981 günü mesai saati sonuna kadar istekli olan dokuz müracaatçının, evrakları incelenmiş 
ve noksan belgeleri tamamlattırılmıştır. 

a) İsteklilerden İstanbul Hâkimi Dr. Cumhur Doğan ÖZOĞUL Anayasanın 145 nci ve 1697 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin öngördüğü yüksek mahkemeler hâkimi olmadığı için seçilme yeterliğine sahip bu
lunmamaktadır. 

b) Em. Hâkim Kd. Alb. Burhanettin KELÂV ve Hâkim Kd. Alb. Enver TUĞ halen Askeri Yargıtay 
üyesi, Turhan ÖZTÜRK ise halihazırda avukat olmamakla beraber bu görevleri yapma niteliklerini kaybet
memişlerdir.. 

Bu nedenle seçilme yeterliğine sahiptirler. 
A* Seçilme yeterliğine sahip sekiz adayın özgeçmişlerine ilişkin özet bilgiler müracaat sırasına göre ek 

çizelgededir. 
5. Seçimlerin Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu için ayrı ayrı ve gizli oy ile yapılmasını, Milli Gü

venlik Konseyinin takdir ve tensiplerine arz ederiz. 

Başkan 
Muzaffer BAŞKAYNAK 

Hâk. Tuğg. 

Üye 
Zeki GÜNGÖR 

Hv. Hâk. Kd. Alb. 

Üye 
Edip GÜLTEKİN 

Hâk. Kd. Alb. 



Adı ve Soyadı 
Doğum 

Yılı Görevi 

Doğan YAŞINKILIÇ 1925 Ank. Barosunda Av. 

Hasan Semih ÖZMERT 1921 Yargıtay Üyesi 

ÇİZELGE 

Geçmiş Hizmetleri 

Avukatlık 

Savcılık * Adalet 
Bakanlığında idari görevler 

T 

1948 yılı 
Yd. As. A 
okulların 
Matbaac 

1942 yılı 
ve Tekel 
mi, 1953 
dımcılık, 
virlik, 19 

Hüsamettin YAVUZEL 1927 Askeri Yargıtay Üyesi Askeri Hâkimlik - Müfettişlik 1950 yılı 
çeşitli ko 
savcılık, 
tişliği, 19 

Burhanettin KELAV 1928 As. Yargıtay Em. Üyesi Askeri Hâkimlik 1952 yılı 
çeşitli k 
savcılık, 
idari gö 
ğine seç 

Turhan ÖZTÜRK 1931 M. Meclisi Kan. Md. Yrd. Avukatlık 1953 yılı 
1972 A 
1972 yıl 
riyet. 

Enver TUĞ 1929 Dz. K. K. Adli Müşaviri Askeri Yargıtay Üyeliği -
Askeri Hâkimlik 

1953 An 
şitli kom 
cılık, Ad 
Üyeliği, 
ragat ve 



Sıra, 
No. Adı ve Soyadı 

7 Erdal Bülent OZAKI 

8 Mahmut Celâlettin 
ÇUHRUK 

& 

N 

Doğum 
Yılı Görevi 

1927 Ank. Barosunda Av. 

1926 Yargıtay Üyesi 

Geçmiş Hizmetleri 

Avukadık 1952 An 
bu yana 
Belediye 
Okulund 

Savcılık - Ad. Bak. 1947 An 
idari görevler çeşitli il 

Bakanlığ 
virlik, 1 




