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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

4 Kasını 1981 Çarşamba 

Yukseköğretfa Kanunu Tasarısının (1/203) (S. 
Sayısı : 285 ve 285'e 1 nci ve 2 nci ek) maddeleri 
üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, (tasarı kalbul 
eldldli, 

Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatlin son
radan tespit edileceği belirtilerek (birleşime saat 
X 7,50'de son verildi'.; 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
MİM Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.22 

BAŞKAN : Orgeneral Keman EVREN (Devlet Başkam» Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başkam) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN <K̂  K. K. ve Mili Güvenlik Konseyi Üyesii) 

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

BAŞKAN — Mili Güvenlik Konseyinin 81 nci 
iBirieşitaini açıyorumı. 

II. — KANUN TASA] 
1. — Gemi Sağlık Resmi Kanunu Tasarısı ve 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/119) (S. Sayısı ': 
270) (1) 

'BAŞKAN — Gutodemliımizin 1 nci sınaisıinlda, Ge-
(mıi Sağlık Resmi Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu yer alıyor. Bu rapor sizlere 270ı 
sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 

'Bütçe - Plan Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık 
itetasillcileri yerlerini alldılar, 

Kanun tasarısının tülmü üzerinde göruşime açıyo
rum. Buyurun Bültçe - Plan Komisyonu Başkanı Sa
yıp, Küçülkahımıet.: 

EMEKLÎ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
0Mçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Baş
kanım, Hükümet tasarısıyla 1924 tarihli ve 500i sa
yılı Rüsumu Sıhhiye Kanununun 1 nci ve 4 ncü mad-

(1) 270 Sıra Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

Gündemimize göre kanun tasarı ve" tekliflerimin 
görüşmesine başluyoruz..; 

I VE TEKLİFLERİ 
deUerin değiştirilmesi teklif edilmiştir. Halbuki ka
nunun 58 yıllık bir seçmişi vardır, bir sürü mad-
ıdesinlin bugün uyguliaıma yeri yoktur. Kanun bu
günkü halyle! gemiler dışındaki diğer araçlara hi
tap etaııemdklte, sadece gemilere hitap etmektedir. 
Bunun içlinde uçaklarla i'Jgli hükümler vardır, fa
kat bunlar başka kanunlarla düzenllienmiştiir. 

Kanunun Türkçesi çok eskidir, 50 - 55 yaşınd'a-
Iki kişleriri bile anlamıalklta zoriufc çekeceği bir dille 
yazıfauştır.. Özelikle değer yargıları bugünün çok 
altındadır. Örneğin 10 'bin tonluk gemi, Geımi Sağ
lık Resmi olarak 800 - 1 000 lira ödemektedir. Bu
gün bu rakamlar klomıilkltir. HJalIbulkJi transit gemiler 
için Lozan Antlaşması bir hüküm getirmiştir. Buna 
göire transit olarak boğazlardan geçecek olan ge
miler % 75 akın frank karşıtlığını Türk parasıyla öde
mektedirler.; Kanun1 çıktığı devirde bunun karşılığı 4 
kuruştu ve her gemideln 4 kuruş alınmaktaydı. Hal
buki bugün1, bunun karşılığı 357 kuruşa çıklmış, yani 
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i% 114 defa aırttlmıişitır; falkalt diğer gemiler için yine 
4 kuruş sabit kalmıştır. 

öyle bir terslik olltauşitur 'k!i, Sayın Başkanını, 
transit olaralk geçen gemi, litaıanlarımıza gelen, her 
Hürü imkânlarımızdan yararlanan gemiye nazaran 
bin tmlisli 10 bin inişli daha fazla ödeme yapmak
tadır. Bunun düzdltlmesıi lazımıdır.: 

IBu bakımdan (kanunun tamamının dlüızelitilmesM 
Komisyon olaralk öle alildik ve eski 'kanunu yürürlük
ten kalıdırarak, yerine Gemli Sağlık Resmi Kanunu 
Tasarnsını getirdik. Ancaik, tamamını değiştirdikten 
sonra, Sayın Başbakanımıza, bir kere daha Ibu yol
da Bakanlar Kurulunda görüşülmesinde yarar olup 
olmadığını sorduk. Kenıdiiled, eksik olmasınlar Ko
misyonumuza güvenleri olduğunu lütfelttier ve ya
pılan hazırlıklara katıldıklarını söyledler; aynen hu
zurunuza getirmemizde bir mıalhzur olmadığını bo
yan ettiler. Bu nedenle bu kanun tasarısı huzuru
nuza gelmıiş!th\ Ancak, biz Komisyon olarak bu 
çalışmaları yaparken, her nıe kadar Maliye Bakan
lığı, Dışişleri Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı ve Hudut ve SalhM'er Sağlık Genel Mü-
dMüğünün ilgili personellinden ide istifade ettiysek 
de, gene de bir iki hususta elkisiğümiz olduğunu sa
nıyoruz. Bu konuyu maddelerde sırası geldiğinde 
lütfederseniz huzurunuzda düzelteceğiz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, tasarının tümü üzerinde 
Komisyon Başkanının verdiği izahatı dinledik. 

Tasarının tümü üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı,.. Yok. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenller... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum : 

Gemi Sağlık Resmi Kanunu Tasarısı 

Konu : 
MADDE 1!. — Türk limanları arasında seyreden, 

yabancı ülke limanlarından Türk limanlarına gelen 
ya da Boğazlardan transit geçen gemilerden bu Ka
nunda gösterilen resim ve cezalar alınır. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde Komisyonun 
bir izahatı olacak mı,.. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır, Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Bu başlık «Konu» mudur, «Kap
sam» mıdır? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — «Konu» da 
diyoruz, «Kapsam» da diyoruz. «Kapsam» ı daha 
çok kullanıyoruz, «Konu» yu da kullanıyoruz, em
rederseniz, «Kapsam» da diyebiliriz. 

BAŞKAN — Şimdiye kadar hep «Kapsam» de
dik. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK — «Kapsam» olması gerekir Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — «Konu» zaten başlıkta var : «Gemi 
Sağlık Resmi Kanun Tasarısı.» Bunu «Kapsam» 
olarak düzeltelim efendim. 

1 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 
Yok. 

ıMaddeyi oylarınıza sunuyorum, kenar başlığının 
«Kapsam» olarak düzeltilmiş şekliyle: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

Tanımlar : 

MADDE 2. — Bu Kanunda geçen; 

a) «Gemi» deyimi, kürekli ve yelkenli olmayan 
deniz ticaret araçlarını, 

b) «Transit Gemi» deyimi, yabancı limandan di
ğer bir yabancı limana gitmek üzere, ihtilat etmeden 
Boğazlar ve Marmara Denizinden geçen gemileri, 

c) «Serbest Gemi» deyimi, yabancı bir limandan 
gelip sağlık denetimi yapılmak üzere durdurulduktan 
sonra Türk limanlarında engellenmeden hareket et
mesine izin verilen gemiler ile Türk limanları arasın
da seyreden gemileri, 

d) «Net Ton» deyimi, geminin yük ve yolcu al
maya elverişli olan kapalı yerlerinin hacmini (Lloyd's 
Register'de gösterilen net ton), 

e) «İhtilat» deyimi, transit bir geminin kanun, 
tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen zorunlu haller 
dışında limanda demirlemesi, rıhtıma yanaşması, her
hangi bir madde alıp vermesi ve insan indirip bindir
mesi gibi durumları, ya da yabancı bir limandan ge
len bir geminin sağlık denetimi yapılıp serbest pratika 
almadan herhangi bir madde alıp vermesi ya da in
san indirip bindirmesi gibi durumları, 

f) «Pratika»deyimi, sağlık işlemi yapıldıktan 
sonra geminin kara ile temasına izin veren belgeyi, 

g) «Koruma Yeri» deyimi, ülkeyi salgın hasta
lıklardan korumak için, içinde bir bulaşıcı hastalık 
çıkan bir geminin tüm kısımları ile yük, mürettebat 
ve yolcuların mikroplardan ve ara hayvanlarından 
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M. G. Konseyi B : 81 6 . 11 . 1981 O : 1 

arındırıldığı; hasta ve portörlerin tecrit ve tedavi 
edildiği yeri, 
ifade eder. 

BAŞKAN — Bu tarifler, yani şimdiki tabirler, 
«Tanımlar» maddesi oluyor, 2 nci madde, Bu «ih
tilat,» in başka bir deyimi yok mu? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, «ihtilat», yüksek malumları, karışma, karşılaş
ma, görüşme manasına geliyor. Ancak, burada, ya
zılı olan bu tabirin manasına geliyor. Bunun tama
mını kapsayacak bir tabir bulamadık. Tanımlarda 
bizi en çok tedirgin eden; bir, «ihtilat» a bir karşılık 
bulamadık, bir de geminin tarifinde ne derece isabet 
ettiğimizden şüpheliyiz. Hükümetin değişiklik tekli
finde tabir hiç yoktur, yani gemi tarifi bu defa 
getirildiğinde yoktur. Kanunun aslında, «Buharlı, 
motorlu ve yelkenli gemilerden aşağıdaki rüsum alını
yor» denir. Çalışmalarımızda yelkenliyi bunun dı
şında bıraktık. Ancak, çok büyük yelkenli tekneler 
var. Türk Ticaret Kanununda gemi tarif edilmiştir 
- Çeşitli tarifleri var; fakat, en yaygın tarif odur -
acaba onu mu koysak diye de tereddüt ettik. Eğer 
yüksek izniniz olursa, Ticaret Kanunundaki tarifi bir 
okuyayım, daha yatkın bulunursa onu koyalım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
EMEKLİ AMÎRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Türk Ticaret 
Kanununun 816 ncı maddesinde, «Tahsis edildiği 
gayeye uygun olarak kulanıllmaısı, denizde hareket 
etmesi imkânına bağlı bulunan ve pek küçük olma
yan her türlü tekne gemi sayılır ve her türlü tekne
ye gemi denir.» 

Türk Ticaret Kanunundaki tarif budur; bu daha 
şümullüdür. 

BAŞKAN — Burada, «Yelkenli olmayan» denil
miştir; hem motoru, hem yelkeni varsa ne olacak? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başjkanı) — Efendim, mo
toru olduğu için - bize verilen izahata göre - motor 
varsa her halükârda alınıyormuş. 

BAŞKAN — Ama, «Gemi deyimi, kürekli ve yel
kenli olmayan...» Yelkeni olmayacak değil mi? Mo
toru olacak, yelkeni varsa gemi tarifine girmeye
cek. 

EMEKLİ AMÎRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Efendim, bize 
[izahatları, motor olduğu için alınacak. Ancak, dün 
Sayın Komutanım dia aynı tereddüdü gördüler, on

dan sonra biz de bu defa daha da dikkatli okuyunca 
tereddüt bu defa bizde de oldu. Acaba, Ticaret Ka
nunundaki maddeye de dikkat etmiştik ama, bu hük
mü koymakta daha isabet var mı diye bu defa dü
şündük.! 

BAŞKAN — Sadece «yelkenli olmayan» denilince, 
rüsumdan kurtulmak için, motoru olduğu halde bir 
de yelken takar; yelkenliyim aynı zamanda, mecbur 
olduğum zaman şu motoru işletiyorum diye bu iş
ten kendini sıyırabilir. 

EMEKLİ AMÎRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, gemi deyimi, «Kürekli ve motoru olmayan yel
kenli gemiler, yelkenli ticaret gemileri» diye başına 
bir cümle koyabiliriz efendim., 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hatta ba
zı okul gemilerinde yelken de var ve hatta kürek de 
var, yani motor yanında. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Ama ticari değil. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hayır, ti
cari değil. 

BAŞKAN — Kürek haydi ne ise ama, kocaman 
yelkenliler var şimdi, pekâlâ rüzgâr olduğu zaman on
dan da istifade ediyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yatlar 
var. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, bu hususta 
müsaade buyurursanız, Ticaret Kanunundaki tarifi 
buraya almakta yarar var. İki kanundaki - denizcilik
le ilgili iki kanundur - geminin tarifini ayrı ayrı yap
mak sakıncalı olabilir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSÎN — «Kullanıl
ma maksadı» diye bir ifade vardır, o çok uygun bir 
tabirdir, orada çok uygun olur efendim. 

BAŞKAN — Nasıl? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — «Gemi, tahsis 
edildiği gayeye uygun olarak kullanılması, denizde 
hareket etmesi imkânına bağlı bulunan ve pek kü
çük olmayan tekneye denir.» 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu tarif 
ile birleştirilebilir. 

BAŞKAN — O da pek açık değil. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Ondan tered
düt ettik... 
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BAŞKAN — Bir de şu var : «Kullanılma maksa
dına» ne demek? Yolcu gemisi olarak almış ama, yük 
de alır; yük gemisidir, yolcu da alır, onu nasıl ayırt 
edeceğiz? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O maksa
dı ifade ediyor zannederim, yolcu veya... 

BAŞKAN — «Gemi deyimi, kürökli ve motoru 
* olmayan...» 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Ticaret Kanu
nundan sonra çıkan çeşitli kanunların hepsinde ge
miyi yeniden tarif etmek zarureti doğmuştur; Ticar 
ret Kanunundaki tarifin açık olmaması nedeniyle. 

BAŞKAN — O zaman biz buraya yeni bir tarif 
koyarsak, Ticaret Kanunundaki tarifle bu tarif bir
birine uymayacak, o zaman ne yapacağız? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Birleştire
bilir mi diye, Genel Sekreterimizin bu fikrine ben de 
katılıyorum. 

BAŞKAN — Nasıl yapacağız, var mı öyle bir
leştirilmiş şekli? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bunu esas alalım, bu
rada da, «Kürekli ve sadece muayyen tondaki yelken
liler hariç» şeklinde... 

BAŞKAN — «'Muayyen tondaki»... 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, yat
lar var, ileride de yine bir (karışıklığımız var yatla 
ilgili. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, buraya Ticaret Kanunundaki tarifi koyarsak, 
büyük bir sakınca yaratmayacak. Çünkü, ileride, is
tisna maddelerinde zaten 50 tondan küçük tekneleri 
bu rüsumdan istisna ediyoruz. Küreklide 50 tondan 
büyük tekne yok. Belki bazı okul gemileri vardır, bun
lar dünyada ya bir tanedir, ya da iki tanedir, Türki
ye'ye belki de hiç gelmeyecektir yahut Türkiye ku
rulduğundan beri bir defa gelecektir, bir problem 
olmayacaktır. 

BAŞKAN — Yani, aynını koyalım diyorsunuz? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Ticaret Ka-
nunundakini koyarsak meseleyi hallederiz. Hem de 
Ticaret Kanunu ile bir paralellik sağlamış olacağız. 

BAŞKAN — Sonra değiştirimek gerekirse ikisini 
birden değiştirmek lazım. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet. 
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ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Zaten öyle olur. 

BAŞKAN — Değil mi ya, şimdi buraya yeni bir 
tarif, Ticaret Kanununda ayrı bir tarif... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Hayır, daha iyi bir 
tarife gidersek efendim, hepsini değiştiririz o zaman. 

BAŞKAN — Hepsini değiştirmek lazım. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet efendim. 
Yalnız buradaki tabir gerçekten gayri kâfi efen

dim : «Kürekli ve yelkenli olmayan.» Çoğu gemiler
de şimdi, rüzgâr gücünden yararlanmak için büyük 
gemilerde dahi yelken koyuyorlar, rüzgârdan da isti
fade edebiliyorlar. 

iBAŞKAN — Bir de ufacık var, motoru var, yel
keni de var, ona da şimdi gemi mi diyeceğiz? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 0 - 50 ton is
tisnanın içine girecek. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Aşağıda var efen
dim 50 ton istisnası. 

BAŞKAN — Ama tarifte yok. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başlkanı) — 4 ncü mad
dede, istisnalarda var Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — «Harp gemileriyle hava muhalefe
tinden dolayı zararı olan, Türk limanlarına giren ve 
orada ticarete girişmeyen gemilerde ve 50 tona ka
dar olan gemilerden gemi sağlık resmi alınmaz.» Bu, 
rüsum alınmayacağı durumu belirtiyor, fakat tarifin 
içine giriyor... 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Anlıyorum 
Sayın Başkanım, burada tarifin içine giriyor, fakat, 
rüsum alınmayacağını belirtiyor., 

BAŞKAN — Şöyle ufak bazı şeyler var ya, hem 
yelkeni var, hem de motoru var; bu tarife göre o, 
gemi. Onda, çok küçük olmamak falan diye bitiri
yor, o burada yok. Onda da noksanlık var, bunda 
da noksanlık var; ama o Ticaret Kanununa göre ma
dem tarif edilmiş... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, müsaade 
buyurursanız, Ticaret Kanununu şöyle değiştirmek 
mümkün. Müsaadenizle Ticaret Kanununun maddesi
ni okuyorum; «Tahsis edildiği gayeye uygun olarak 
kullanılması, denizde hareket etmesi imkânına bağlı 
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bulunan, pek küçük olmayan her türlü tekneyi» diyor. 
Şimdi bunu şöyle yapabiliriz : «Tahsis edildiği ga
yeye uygun olarak kullanılması, denizde motor veya 
'yelkenle hareket ötmesi imkânına bağlı bulunan ticari 
maksatlı her türlü tekneyi kapsar.» Bu şekilde ikisini 
birleştirmiş oluyoruz; motor ve yelkenliyi de katmış 
oluyoruz. Aşağıda istisnası 100 tonluk taka var. 

BAŞKAN — O ayrı, o tonlara, tonajlara göre. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Tahsis edildiği ga
yeye uygun olarak kullanılması, denizde motor veya 
yelkenle hareket etmesi imkânına bağlı bulunan» di
yoruz, «kürelk» yok, küreği koymuyoruz; burada, «pek 
küçük olmayan» diyor ki, biz onu çıkartıyoruz, «tica
ri maksatlı her türlü tekneyi» diyoruz. 

BAŞKAN — Bu yatlar da bunun dışında kalıyor 
öyle mi? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Yat var efendim. 50 
tonun üzerinde ise var tabii, motoriu ve yelkenli ise.,.. 

BAŞKAN — Ama, «Ticari maksatlı diyoruz? 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Miffi Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — İnsan taşıyorsa, ticari 
maksatlı efendim. 

BAŞKAN — insan taşımıyor ise, yalnız kendisi 
binmiş, kendi özel yatı?.. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Gemi olduğu için 
dahil ediyoruz. Sağlık muayenesi yapılacak. 

BAŞKAN — O halde ona göre değiştirelim. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yalnız, 

«ticari maksat» ibaresi yat'ı bir parça dışarıda bıra
kabilir, ona itiraz edebilirler. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Yat, ileride geliyor 
efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yat eğer 
ayrı tarif ediliyorsa mesele yok. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, «Özel yat
lar» tabiri var. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yani, 
onun ayrı bir maddesi varsa mesele yok. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu. Başkam) — Büyük bir sa
kınca yaratmayacaik Sayın Komutanım. Maddenin 
içinde «özel yat» tabiri aynen geçiyor, var. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) •— Özel yattan da vergi 
alıyor efendim, o 'konuda mesele yok. 

i? BAŞKAN — Evet, şimdi 2 nci maddenin (a) fık
rasını okutuyorum : 

Madde 2. a) Gemi deyimi tahsis edildiği gayeye 
uygun olarak kullanılması, denizde motor veya yel
kenle hareket etmesi imkânına ıbağlı bulunan ticari 
maksatlı her türlü tekneyi.» 

BAŞKAN — Bu şekilde (a) fıkrasını Ticaret Ka-
ınunundaki tarife paralel 'bir hale getirmiş olduk. * 

ORGENERAL NURETTİN . ERSİN — «veya 
her ikisini de» desek? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «ve veya» desek? 

IBAŞKAN — Ama «ve veya» kanun metinlerinde 
yoktur. Ya «ve», ya «veya» olacaktır. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim ikisi birden 
olabilir. 

IBAŞKAN — Kanun tekniğinde «ve veya» var mı? 
HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
re Başkanı) — «ve» başka, «veya» başka anlam taşır. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim şöyle oldu; 

(Bunu bir kere daha tashihinize sunuyorum : 
«Tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılan, 

denizde motor veya yelkenle veya her iki vasıta ile 
hareket imkânına sahip bulunan ticari ve özel mak
satlı her türlü tekneyi,» 

'BAŞKAN — İkinci maddenin (a) fıkrasını son 
şekline göre bir daha okutuyorum : 

«MADDE 2 — (a) — Gemi deyimi, tahsis edil
diği gayeye uygun olarak 'kullanılan, denizde motor 
veya yelkenle veya her iki vasıta ile hareket imkâ
nına sahip bulunan ticari ve özel maksatlı her türlü 
tekneyi», 

BAŞKAN — Tarif üzerinde söz almak isteyen 
var mı efendim?.. Yoktur. 

2 nci maddeyi (a) fıkrasındaki bu değişiklikle oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 

Sağlık Resmi : 
MADDE 3. — Serbest ve transit gemilerden, her 

net tonu için altın frank esası üzerinden binde 75 
tutarında sağlık resmi alınır. 

Bu resim, Türk limanları arasında çalışan ve ka
botaj hakkına sahip gemilere yüzde 70, Türk liman
larına gelen özel yatlarda yalnız turist taşıyıp başka 
ticari işlemlerde bulunmayan turist gemileri ve bi-
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limsei araştırma yapan gemilere ise yüzde 50 indi
rimli uygulanır. 

Transit gemilerin gittikleri yönden altı ay içinde 
transit olarak geri dönmeleri halinde yeniden resim 
alınmaz. 

Transit gemilerin, İstanbul limanında, yalnız za
ruri ihtiyaçlarını sağlamak ya da acenteleri ile temas 

»etmek üzere tüzük ve yönetmeliklerdeki hükümlere 
uygun olarak 48 saate kadar kalmaları transit gemi 
niteliğini bozmaz. 

Bu resmi, Türk limanları arasında işleyen gemiler 
ilk hareket ettikleri limanlarda, yabancı ülkelerden 
gelen gemiler ise ilk uğradıkları limanda öderler. 

BAŞKAN — 3 ncü madde hakkında açıklama 
yapmanızı rica edeceğim. «Altın Frank» deyimi ne
dir? Binde 75 tutarındaki sağlık resmi ne kadar tu
tar? Birer misal vererek bunlar hakkında izahat rica 
ediyorum. 

Buyurun 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Anlaşması hü
kümlerine göre, OBoğaz'dan transit geçen gemilerin 
sağlık hizmetlerini yürütmek amacıyla Hudut ve Sa
hiller Sağlık Genel Müdürlüğü kuruldu. 

Genel Müdürlük 1924 tarihli ve 500 sayılı Rüsu
mu Sıhhiye Kanunu gereğince bu hizmetine karşılık 
olmak üzere, 250 tona kadar olan gemilerin beher 
tonundan 2 kuruş, 750 tona kadar olan gemilerin 
beher tonundan 3 kuruş, 750 tondan yukarı gemile
rin beher tonundan 4 kuruş almaktaydı. Buna göre 
250 tonluk bir geminin ödeyeceği toplam miktar 5 li
ra, 750 tonluk tür geminin 22,5 lira, 1 000 tonluk bir 
geminin 40 lira, 10 bin tonluk bir geminin 400 lira, 
20 bin tonluk geminin de toplam ödeyeceği miktar 
800 lira olmaktaydı. 

Boğazlardan transit olarak geçen gemiler 6 ay 
içinde geri döndükleri takdirde ayrıca ödeme yapma
maktaydılar. Bugün bu maddeyi aynen koyduk. 

Lozan'da imza edilen Boğazların Tabi Olacağı 
Usule Dair Mukavelenamenin yerine geçen, 20 Tem
muz 1936 tarihli Montrö Mukavelenamesine bağlı la
hika 1 : 

«Boğazlardan transit olarak geçen gemilerin be
her tonu için binde 75 altın frank» esası koymuştur. 

Her tonu başına binde 75 altın frankın o tarih
teki Türk parası karşılığı ne ise alınacaktır. 

1936 yılında Montrö Anlaşması yapıldığı zaman 
binde 75 altın frankın karşılığı 3 kuruştu. Bu uygu

lamaya göre altın frankın karşılığı arttıkça Boğaz
lardan transit geçen gemilerin ödeyecekleri Türk pa
rası da otomatik olarak artmaktaydı. Ancak transit 
gemiler dışında kalan ve serbest gemi olarak adlan
dırılan diğer gemilerin ödeyeceği miktarlar aynen ve 
sabit bir rakam olarak kalmıştır. Bu uygulama sonu
cu zamanla serbest gemi ödemeleri, transit gemi öde
melerinin çok altında kalmıştır. 

Halen binde 75 altın frankın karşılığı 3 lira 57 
kuruş 60 santimdir. Bu miktar, 1924 yılına nazaran 
% 119 misli artışı ifade eder. 1936 yılına göre de tam 
60 katı artışı ifade eder. Buna göre, Boğazlardan tran
sit geçen gemi (T936'da ödediğinin şimdi 60 mislini 
ödemekte iken (örneğin 20 tonluk bir.gemi için bu 
70 >bin liradır), en az bunun kadar ödemesi gereken 
diğer gemiler ise, ancak 800 ile 1 000 lira civarında 
bir para ödemektedirler hâlâ. 

Diğer taraftan, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü katma bütçeli bir idaredir. Gelirlerinin 
tamamını da bu kanuni gelirler teşkil etmektedir. Ge
nel Müdürlük yeni kurulduğu zaman bu gelirlerden 
kendi bütün hizmetini gördüğü gibi, genel bütçeye 
de yardım eden bir genel müdürlüktü. Ama şimdi 
bu hizmetleri görebilmek için genel bütçeden yardım 
alan bir genel müdürlük haline dönmüştür. 

Binaenaleyh, yaptığımız pratik yol, transit gelir
lerde olduğu gibi bir esas bularak, kurlar değiştikçe 
serbest gemilere uygulanan rüsumun da aynı oranda 
artmasıdır. Bunun için bir dayanak aramaya gerek 
yoktur. Lozan Anlaşması 'bize açık seçik bir hak tanı
mıştır. 

Yani binde altın frank esasını, hem serbest gemi
lerde, hem de transit olan gemilerde aynen uygula
mak; bu serbest gemilerin aleyhine değil lehine ola
caktır. Transit gemilere daha az hizmet verdiğimiz 
halde serbest gemilerle aynı parayı alacağız onlar
dan. Yalnız altın frankın değeri değiştikçe veya art
tıkça bu rakam da artacaktır. Huzurunuza getirdiği
miz teklif budur. 

20 tonluk bir gemi ister bundan sonra Boğaz'dan 
transit geçsin, ister serbest gemi olarak yabancı bir 
limandan Türk limanına gelsin, isterse iki Türk li
manı arasında gitsin gelsin 71 bin lira ödeyecektir; 
bu gemi Türk bandıralı ise bunun 1/3'ü olan 21 bin 
lira ödeyecektir. 

BAŞKAN — 1/3'ü mü, % 50'si mi? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır, ondan 
% 70 tenzilat yapıyoruz, turist getirenlere % 50 ten
zilat yapıyoruz. 
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Sayın Başkanım, aslında bu turist gemilerine bü
yük bir indirim değildir, psikolojik etkisini düşünerek 
«% 50» dedik, tamamı da çok büyük bir rakam de
ğildir, ama turist gemileri ve bilimsel gemilere bir 
indirim yapmada yarar vardır diye düşündük; onlara 
% 50, ama Türk gemilerinde % 70 tenzilat sağla
dık. 

Sayın Başkanım, bu madde hakkında arz edecek
lerim bundan ibarettir. 

BAŞKAN — O halde Lozan'dan sonra Boğazlar 
rejimini belirleyen kanun da bunu zaten bize vermiş. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Vermiş efen
dim, onu değiştirmiyoruz. 

BAŞKAN — Biz nedense serbest gemiler için es
ki usule, sabit bir usule bağlı kalmışız. 

Şimdi onu, yetkimize dayanarak, ikisine de eşit 
olarak veriyoruz. 

Peki bu gemilerin altı ay içinde dönüp dönmedi
ğini nasıl kontrol edeceğiz? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bunları Ça
nakkale Boğazından girerken bir kayda tabi tutuyor
lar, dönüşte de bir kayıtları var; bu altı ayı oradan 
takip ediyoruz, o kolaydır. Mevcut kanunda da ay
nen vardı Sayın Başkanım. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ {(Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sadece Boğazlardan 
Marmara'ya geçtiği için tespiti kolaydır. 

BAŞKAN — Peki. 
3 ncü madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 

Yok. 
3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 ncü maddeyi okutuyorum : 
istisnalar : 
MADDE 4. — Harp gemileri ile hava muhale

fetinden dolayı zaruri olarak Türk limanlarına giren 
ve orada ticarete girişmeyen gemilerden ve 50 tona 
kadar olan gemilerden gemi sağlık resmi alınmaz. 

BAŞKAN — «Gemilerden ve teknelerden» de
mek gerekmez mi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Yukarıda ge
mi tarifinin, içine koyduğumuz için efendim, o gemi 
tarifinin içine hangisi giriyorsa... 

BAŞKAN — «50 tona kadar» dediğimize göre 
hepsi giriyor onun içine. 50 tondan küçük olursa alın
mayacak bunlar. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
'Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet, Sayın 
Başkanım, alınmayacak. 

BAŞKAN — O bizim takalar kaç tondur? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Efendim, 50 
tondan büyüğü yok benim bildiğim kadarıyla, bilmi
yorum Sayın Genel Müdürüm biliyor mu? < 

ABDÜLHALİM ERTÜRK (Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Temsilcisi) — Daha büyükleri de 
var. 

BAŞKAN — 50 tondan büyük olanları da var? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Yalnız izniniz 
olursa bu maddeyle ilgili yine bir maruzatım olacak. 

Sayın Başkanım, bu maddenin aslında bunlar ve 
buna ilaveten «Balıkçı kayıkları tarifi» vardı istisna
lar içinde, ancak 50 tona kadar istisna yoktu. Balıkçı 
kayıkları her halükârda 50 tonun içine gireceğinden 
bu istisna hükmünün içine konmadı. 

BAŞKAN — Büyük olabilir? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bir büyük ola
bilir, bir de küçük de olsa etkisi var, sanki balıkçı
lara verilmiş bir hakkı kaldırmışız gibi. 

Eğer lütfederseniz «Gemilerden» sonra «ve» den 
evvel bir virgül koyup «Kabotaj hakkına sahip ba
lıkçı gemileri ve 50 tona kadar gemilerden Gemi Sağ
lık Resmi alınmaz» diye bir cümle ilavesinde zanne
diyorum psikolojik bir yarar var. 

«Kabotaj hakkına sahip» ibaresini kullanmamızın 
nedeni Yunanlılar da istifade etmesin diyedir Sayın 
Başkanım. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Yalnız «Balıkçı ge
mileri» tabiri çok geniş bir kapsama girdi. 

Burada «Balıkçı gemisi, balıkçı teknesi» tabiri 
eski kanunda fakir fukaranın kayıkları, küçük motor
ları ve halihazırda bizim için 40, 50, 15 tonluk gemi
lerdir. 

Şimdi «Balıkçı tekneleri» dersek, 3 000 - 4 000 
tonluk ve içinde konserve fabrikası olan tekneler an
laşılıyor ve Türkiye'de bundan 3 tane vardır; yani 
ticaridir ve mürettebatı da 100 - 150 kişiliktir efen
dim; bunları da istisna etmek gibi bir duruma gire
riz. 

O bakımdan 50 tondan daha yukarı balıkçı gemi
si zaten yoktur ve olamaz; 50 tondan yukarısı artık 
ticari gemi anlamına girer. Yani, buna mukabil fm-
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dik getiren 50 tondan yukarı tekneden alacağız da 
balık getirenden almayacağız gibi bir şey. Fındık da 
Karadeniz'den o takalarla getirilir malumunuz, yani 
Karadeniz sahilinden İstanbul'a yapılan nakliyat ta-
mamiyle takalarla olur. 

'«Balıkçı teknesi» terimi çok şümullü bir terim 
olur bugünkü balık yakalama teknolojisi bakımından. 
Radarı ve içinde konserve fabrikası olan tekneler var 
efendim. 

BAŞKAN — Peki, bu balıkçı tekneleri ayrıca baş
ka rüsum ödemiyorlar mı balıkhaneye, şuraya, bu
raya? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — O, balık satışında 
ödeniyor efendim. Bu sağlık bakımından, içinde has
talık yoktur filan gibi bir tetkiki icap ettiren bir şey. 
Ayrıca balıkhanede rüsum filan verir tabii efendim. 

BAŞKAN — Peki, bugüne kadar alınmıyormuş 
balıkçı teknelerinden?.. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — «Balıkçı ka
yıkları» tabiri vardı ve balıkçı kayıklarından alınmı
yordu, öbürlerinden alınıyordu. 

50 tondan yukarısı büyük bir ticari amaçlı gemi
dir diyorsak o zaman bu 50 ton sınırı yeter; «50 ton, 
150 ton da olabilir» dendi de onun için söylüyorum. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu fakir fukara ba
lıkçı esnafını korumak için yapılmıştır. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Balıkçı 
ve diğer gemilerden» dersek, balıkçı tekneleri de onun 
içine girer. 

BAŞKAN — Hiç demeye gerek yok o zaman. 
Eğer 50 tonun üzerindeki balıkçı teknelerinden rüsum 
almak istiyorsak, buradaki madde kâfi gelir o zaman. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
re Başkanı) — Sayın Başkanım, hangi maksatla kul
lanılırsa kullanılsın, 50 tonun altındaki teknelerin tü
mü istisna edilmiş olur. 

«Balıkçı» deyimi olduğu zaman başka başka ma
nalara girer. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Zâten efendim, mese
la 50 tondan yukarı 100 tonluk olsa % 70 indirimli 
375 lira oluyor. 

BAŞKAN — Hiçbir şey değil o zaman. 
Evet, o halde buna bir şey ilave etmiyoruz. 
50 tona kadar hangi gemi olursa olsun küçük ol

duğu için vergiden muaf oluyor. 

4 ncü madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı?.. Yok. 

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

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Gemi Sağlık Cüzdam: 
MADDE 5. — Türk limanları arasında çalışan ve 

kabotaj hakkına sahip 250 tona kadar olan gemilere, 
o geminin indirimsiz sağlık resmi tutarı karşılığında 
yıllık gemi sağlık cüzdanı verilir. 

BAŞKAN — Evet, bu neden 250 tondur? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, 250 tona kadar olan bütün gemilere halen yü
rürlükte olan kanun gereğince 10 - 15 sayfalık şu 
cüzdan verilmektedir, hatta bunun ciltlileri de vardır. 
«2,5 lira bedelle verilir» diye kanun bunun fiyatını 
tespit etmiş. Bunun masrafı halen 125 - 150 lirayı 
bulmaktadır ve 2,5 liraya verilmesi mümkün değildir. 

BAŞKAN — Biz burada «Cüzdan verilir» dedik, 
yani eskiden kanunda «2,5 lira» tabiri mi vardı? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet Sayın 
Başkanım, 2,5 lira karşılığı veriliyordu. 

O nedenledir ki, bu basılırken bugün, «Fiyatı 2,5 
liradır» diye de üzerine basılıyor, bugün maliyeti 100 
küsur lira olduğu halde. Bu bir düzenleme madde
sidir. 

250 tonluk bir gemi 875 lira verecek, bir sene bu
nunla seyahat edecek ve ayrıca vergi vermeyecek. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ondan 
büyük olan gemiler ne olacak? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Ondan büyük 
olan gemiler zaten normal rüsumlarını veriyorlar. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Her giriş çıkışta ve
riyorlar. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bunlardan bu 
rüsum alınacak ve bir sene başka bir şey ödemeye
cekler. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bunlar da liman için
de devamlı faaliyet gösteren balıkçı tekneleridir efen
dim. 

BAŞKAN — O halde her gemide olacak bu? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Oluyor zaten, 
var efendim. 
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BAŞKAN — 250 tona kadar herkes bunu alacak, 
öteki rüsumdan istisna olacak, değil mi? 10 tonluk 
da olsa, sağlık cüzdanını alacak, 50 tonluk da olsa 
sağlık cüzdanını alacak. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, bu maddede (bila'hara Sayın Genel Müdürümüz 
de konuşacak) şöyle bir aksaklığımız oluyor : Ta
bii 10 tonluk gemi, 5 tonluk gemi ve bütün gemi
lerin taşıması mecburi olunca bir asgari fiyat koy
mak lazım buna .Bunun için lütfederseniz cümlenin 
devamına, «ancak bu miktar 100 tonluk bir geminin 
ödemesi gereken miktardan az olamaz» diye bir cüm
le ilave edersek 375 lira verecek hepsi bir sene için. 

BAŞKAN — Bugün için. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bugün için 
efendim. 

BAŞKAN — Yukarıda 50 tona kadar demiştik, 
burada 100 tona kadar dedik. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 100 de diye
biliriz Sayın Başkanım, bir asgari miktar alabilelim 
diye. 

BAŞKAN — Hayır, 4 ncü madde de 50 tona ka
dar gemilerden alıyorduk; burada şimdi 100 ton di
yoruz. 50 ton desek ne olur? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 178 lira olur. 

BAŞKAN — Kaça mal oluyor bu? Evet buyurun. 
ABDÜLHALİM ERTÜRK (Sağlık ve Sosyal Yar

dım Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, şimdi 
4 ncü maddede rüsum için 50 tondan aşağı rüsum alı
yoruz. 5 nci maddede 250 tona kadar olan bütün ge
milerden rüsum alıyoruz; fakat sağlık cüzdanı veri
yoruz. Rüsumu 50 tondan noksansa almıyoruz. Rü
sum için 50 ton; 250 tona karşı sağlık cüzdanı bede
li alıyoruz. Bu da 100 tondan aşağı bir geminin be
delinden aşağı olmamak kaydıyla, yani 100 ton olan 
bir gemiden 375 lira alınıyor. 

BAŞKAN — Her sene verecek bunu değil mi? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet. 
BAŞKAN — Bu sağlık cüzdanı her sene değişi

yor mu? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Her sene deği
şiyor, Sayın Başkanım. 

'BAŞKAN — İçine işleniyor değil mi bu? 

I EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Sayfalan dolmamışsa ne diye bir 
I daha değiştiriyorsunuz? 

ABDÜLHALİM ERTÜRK (Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, ekse
riya doluyor. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi son şekliyle tekrar 
I okutuyorum : 

Gemi Sağlık Cüzdanı : 
MADDE 5. — Türk limanları arasında çalışan 

ve kabotaj hakkına sahip 250 tona kadar olan gemi
lere, o geminin indirimsiz sağlık resmi tutarı karşı
lığında yıllık gemi sağlık cüzdanı verilir. Ancak, bu 
miktar, 100 tonluk bir geminin ödemesi gereken mik
tardan az olamaz. 

BAŞKAN — 5 nci maddenin son okunan değişik 
şekli üzerinde söz almak isteyen var mı?.. Yok. 

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

6 nci maddeyi okutuyorum : 

Yasaklar ve Cezalar : 
MADDE 6. — Aşağıda gösterilen davranışlarda 

I bulunmak yasaktır. 
a) Limandan sağlık işlemi yaptırmadan hareket 

I etmek, 
b) Sağlık işlemlerini yaptırmak üzere sağlık mer

kezleri önünde ya da bu merkezlerin gösterdikleri 
yerde durmamak. 

I c) İthalat yapmak. 
d) Gerçeğe uymayan sağlık bildirimi vermek. 
e) Gerektiğinde mikrop, haşere ve fare ile mü

cadele hizmetlerini yaptırmak için ilgili görevlilere 
zamanında başvurmamak. 

f) Bulaşık bir limandan gelen gemilerin sağlık 
I muayenesi bitip temiz pratika almadan rıhtıma ya-
I naşması ya da sağlık muayenesi sonunda temiz pratika 

alan ve fakat bazı şartlar altında rıhtıma yanaşma
sına izin verilen gemilerin rıhtıma yanaştıktan sonra 

I bu şartları yerine getirmemesi. 
I g) Bulaşık bir geminin, sağlık muayenesi bitip 
I temiz pratika almadan limana girmesi ya da koru-
I ma yerine alınan bulaşık bir geminin, sağlık tedbir-
I lerinin eksiksiz yerine getirilmesine karşı engeller ve 
I güçlükler çıkarması ve temiz pratika almadan koru-
I ma yerinden hareket etmesi. 
I h) Gerektiğinde, geminin, gündüzleri ön direği-
I ne san karantina bayrağı ve geceleri de üstte kırmı-
| zı, altta beyaz fener bulundurmamak. 
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Bu yasaklara aykırı harekette bulunan gemi kap
tanlarından, geminin ödemesi gereken indirimsiz sağ
lık resminin yüzde onu oranında para cezası alınır. 
Ancak, alınacak para cezası 500 net tonluk bir ge
mi için hesaplanacak indirimsiz resimden az olamaz. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Buyurun Sayın Küçükahmet. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, 8 başlık altında sayılan yasaklar, aslında önem
li yasaklardır. Bugün mevcut kanunda bunlar için ön
görülen ceza en az 1'5 lira, en fazla da 100 liradır. 
Huzurunuza gelen öneride asgari ceza 1 788 lira ol
maktadır, bugünkü tutara göre. Aslında ilgililere hu
zurunuzda şunu hatırlatmayı bir borç bilirim. Geçen 
yıl gazetede Pire Limanında çöp döken bir Yunan 
gemisinden Yunanistan'daki buna benzer teşkilat bir 
milyon lira ceza almıştır. Bunlar büyük cezalardır. 
Bu yaptığımız düzeltmeye rağmen çok cüzi bir şey
dir. Bunlar caydırıcı değildir aslında. 1 788 lirayı 
verir ve her gün de İstanbul Limanına çöpünü de ra
hatlıkla dökebilir. Bunlar bile bana çok az gelmek
tedir, ama ilgili arkadaşlar yeterli bulmuşlardır, hu
zurunuza öyle getirdik. Başlangıçta arz ettiğim gibi, 
çok teknik bir konu; içine giremedim. 

BAŞKAN — Hükümet Temsilcisi arkadaşımıza 
soralım, neden bu kadar düşük tuttular. 

ABDÜLHALİM ERTÜRK (Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı Temsilcisi) — Ancak bu şekilde cay
dırıcı nitelikte olan bir ceza koymak suretiyle önle
yebiliriz? 

BAŞKAN — Bu 1 750 lira ceza mıdır? 
ABDÜLHALİM ERTÜRK (Sağlık ve Sosyal Yar

dım Bakanlığı Temsilcisi) — Büyük tonajlı gemiler 
için tutarlı bir cezadır. 

BAŞKAN — Ne kadar tutuyor bu ceza? 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — 69 bin lira 20 bin 
tonluk bir geminin vereceği rüsum efendim. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Fakat onda 
birini ödeyecek. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bunun onda biri 
6 960 liradır. 

BAŞKAN — Hiçbir şey değil. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, zannederim ki şunun etkisinde kalınmış : Eski 
miktarı 120 misli artırıyoruz. 

BAŞKAN — Sene kaçtı o kanun çıktığı zaman? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 1924 idi. 
'BAŞKAN — 1924'de ben bir kuruşla sokağa çık

tığım zaman çocuktum, öteberi alırdım. Yüz para 
büyük para idi. 30 senelik bir memur 30 lira, 35 lira 
falan maaş alırdı. Onunla kıyas edersek şimdi, kendi
mizi aldatmış oluruz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 
burada bu yasaklar için sayılanlar arasında çok önem 
kazanan çevre ve deniz kirliliğiyle ilgili bir ifade de 
yok. Caydırıcılığı sağlamak için, onu da koyarak mik
tarı artırmakta hiçbir zarar yoktur. Birtakım şeyleri, 
mazot döküyorlar, şunu döküyorlar, bunu döküyor
lar, denizi berbat ediyorlar. Hele bizim Boğaz gibi 
yerlerde bir felaket. Ben geçenlerde Kuleli'ye gittim, 
Küleli'nin bahçesinde oturamadık. Rezil etmişler bü
tün sahili. Boğazın önü, Küleli'nin önü pislikten ge
çilmiyor. Beynelmilel yasaları var çevre kirliliği ko
nusunda. 

BAŞKAN — Bu yasaklar sizin söylediğinizi kap
samıyor, yani çöp dökmeye, mazot dökmeye engel 
olmuyor. Bunlar sağlıkla ilgili, geminin sağlık işleriy
le ilgili muameleleri yaptırmayanlara verilen cezalar
dır. Mesela sağlık işlemi yaptırmadan hareket etmiş, 
muayenesini yaptırmamış. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Bu 
buraya girmez Komutanım. O herhalde limanlarla 
ilgili ayrı bir kanunla düzenlenmiştir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ama do
layısıyla sağlığı ilgilendiriyor. Burada o yok aslında, 
çevre sağlığı ve denizin kirliliği konusu yok. 

BAŞKAN — Bunların bazıları ondan da mühim. 
Mesela bulaşıcı hastalık vardır, asmamıştır şeyini. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Yine de baş
langıçta % 25 demekte yarar var, % 10 yerine % 25 
demekte yarar var. 500 ton değil, asgariyi 1 000 net 
ton demek lazım. 

BAŞKAN — % 10 değil % 25'i demek lazım, öy
le mi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet Sayın 
Başkanım. 500 net tonu da lütfederseniz 1 000 net ton 
diyelim. Yani 3 500 lira ediyor. 

BAŞKAN — Biraz caydırıcı rakamlar koymak la
zım, ki bizim gayemiz para almak değil, caydırıcı 
rakamlar koyarak bunu önlemek; yoksa buradan ge
lir sağlamak değil. Kaldı ki, biz Türk Ceza Kanunun-
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da birçok suçlara dünyanın para cezasını koyuyoruz. 
10 bin lira, 20 bin lira, 50 bin lira, 100 bin liraya ka
dar, değil mi?.. 

(HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Daire 
Başkanı) — Zaten buradaki maksat rüsum almak de
ğil, caydırmaktır. 

BAŞKAN — Caydırmaktır. Amaç caydırma ol
duğuna göre, caydırmada büyük rakamlar tutmak ge
rekir. Eğer böyle yaparsak, o takdirde bu küçük ra
kamları herkes vermeye razı olur, gelir temin ederiz. 
Halbuki bizim gayemiz, gelir temin etmek değil, bu
nu yaptırtmamak. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Daire 
Başkanı) — Muayene için bir süre limanda kalması, 
hareket etmesi ondan daha pahalıya mal olur. 

BAŞKAN — Verir parayı gider. Şimdiki taksi 
şoförlerinin «Al 100 lirayı, 500 lirayı» deyip çekip 
gittikleri gibi. 

Komisyon % 10 rakamını % 25 ve 500 net ton 
değil 1 000 net ton teklif etmektedir. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Böylece 3 500 
lira oluyor Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Bunlar sağlıkla ilgili. Ben her za
man onu söylerim, birisi ilaç yapar ama ilacın için
deki maddeleri tam koymaz. Onun cezası mı büyük
tür, yoksa bir kişi kalkıp da bir kişiyi vurursa onun 
cezası mı daha büyük cezadır? Bence o bir kişiyi öl
dürüyor; öteki yüzlerce kişinin ölümüne sebep olu
yor, para kazanacağım diye. Veya hilekârlık yapıyor, 
zehirli maddeleri veya kokuşmuş şeyleri satıyor, bu 
yüzden insan ölüyor. IKaç kişi ölüyor? Belki 10 - 15 -
50 kişi ölüyor. Onun cezası, bir kişinin adam öldür
mesinden daha az. ıBu buna benzer. , 

Sağlık muayenesi yaptırmamış, ona binaen kişiler 
de hastalığa yakalanmış, onlardan da birkaç kişisi 
ölmüş veya işinden alıkonulmuş. Bu az bir şey değil 
ki. Onun için rakamları, Komisyonun yeni teklifi şek
linde % 25 ve 1 000 net ton olarak düzeltmek uygun 
olacaktır. 

Şimdi bu yeni şekle göre son fıkrayı bir daha oku
tuyorum : 

«Bu yasaklara aykırı harekette bulunan gemi kap
tanlarından, geminin ödemesi gereken indirimsiz sağ
lık resminin % 2'5'i oranında para cezası alınır. An
cak, alınacak para cezası 1 000 net tonluk bir gemi 
için hesaplanacak indirimsiz resimdan az olamaz.» 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak is
teyen başka üye var mı? Yok. 

6 ncı maddeyi değişik şekliyle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
İlgili Bütçe : 
MADDE 7. — 'Bu Kanunda öngörülen sağlık res

mi, yıllık gemi sağlık cüzdan bedeli ve para cezaları 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü bütçesi
ne gelir yazılır. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

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

8 nci maddeyi okutuyorum : 
Yönetmelik1: 
MADDE 8. — Bu Kanunun uygulama esasları 

yönetmelikle belirlenir. 
BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz almak is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 ncu maddeyi okutuyorum : 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler : 
MADDE 9. — 21 . 4 . 1340 tarih ve 500 sayılı; 

31 . 7 . 193'6 tarih ve 3057 sayılı; 3 1 . 7 . 1936 tarih 
ve 3058 sayılı, 18 . 6 . 1947 tarih ve 5115 sayılı ka
nunlar yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yok. 

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

Geçici maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunda hazırlanması 

öngörülen yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar ha
len uygulanmakta olan Genel Yönetmeliğin bu Ka
nuna aykırı düşmeyen hükümlerinin uygulanmasına 
devam olunur. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yok. 

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

10 ncu maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük : 
MADDE 10. — Bu Kanun 1.12.1981 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz almak is

teyen var mı?.. 
Buyurun. 
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EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, bu kanun bize çok eskiden gelmişti, o nedenle 
fazla uzamasın, bir ay bir aydır demiştik. Ancak, lüt
federseniz zaten 12 nci aya yaklaşıyoruz. Bu itibarla 
1.1.1982 diye tarihi düzeltmeyi teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — Yani o zamana kadar kendilerini 
hazırlasınlar diyorsunuz... 

1.1.1982 olarak tarihin düzeltilmesini Komisyon 
Başkanımız istemektedir. Bunun üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Buyurun. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, bu konuyla 
ilgili olmamakla beraber bir hususu belirtmek istiyo
rum. 

ıBu oranlar ve tonilatolarda yaptığımız değişiklik
ler, acaba Lozan Anlaşmasının v hükümlerine uygun 
mudur? Ona ait Lozan Anlaşmasının (transitle ilgili
dir) teferruatında uygulama eklerinde bir kayıt var 
mı, yok mu acaba? Bunu belirleyelim müsaade edi
yorsanız. Varsa, o beynelmilel kaideye de aykırı ha
reket edemeyiz, malum. O bakımdan bunun tetkikini 
emirlerinize arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Buna ait bir hüküm var mı?.. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Efendim, bu 
kanun teklifini hazırlarken, Dışişleri Bakanlığımızın 
Lozan Anlaşmasıyla yetkili ve yetenekli olan uzman
ları geldiler. Özellikle bu nedenle Dışişlerinden ça
ğırdık, başka bir ilgileri yoktu. Lozan Anlaşmasına 
bir aykırılık olmadığını belirttiler. Zaten Lozan An
laşmasının ilgili hükümleriyle ilişkisi olan, bundan ev
velki hükümlerde de bir değişiklik yapmadık. Bunu 
arz ederim. 

BAŞKAN — Sağlıkla ilgili hükümleri ben de oku
dum; bunlara ait bir kayıt orada yoktur. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bilemiyorum efen
dim. 

AİBDÜLHALİM ERTÜRK (Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, tran
sitte de herhangi bir değişikliğimiz yok. Bir de serbest 
kabotaj hakkını haiz gemilere tatbik edilmesi söz ko
nusu. Transit geçenlere tatbiki söz konusu değil, kap
samıyor. 

BAŞKAN — Transit geçenleri kapsamıyor. 
10 ncu madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 

Yok. . 

Maddeyi «1.1J1982 tarihinde yürürlüğe girer» şek
liyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

11 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme : 
MADDE 11. — Bu Kanun Maliye ve Sağlık ve 

Sosyal Yardım Bakanları tarafından yürütülür. 
BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. 
Buyurun. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Daire 
Başkanı) — «Maliye, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı» olması gerekir; «ve» dersek, bir bakanlık 
gibi olur. 

BAŞKAN — Doğru; «Maliye» kelimesinden son
raki «ve» kelimesini kaldırıp virgül koyalım. 

Bunun İçişleri Bakanlığı ile alakası yok mu? 
Kontrolları yapan kimdir? 

ABDÜLHALİM ERTÜRK (Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı Temsilcisi) — Bizim Bakanlığımız yap
maktadır. 

BAŞKAN — Niye Bakanlar Kurulu demedik? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, asıl kanunda bu hizmet sadece Sağlık Bakanlı
ğına verilmiş; Maliye Bakanlığı da yok. Hükümetin 
getirdiğinde de yine sadece Sağlık Bakanlığı var, Ma
liye Bakanlığı yoktur; ama burada da bir bütçe me
selesi vardır; fazlasını bütçeden alacak; biz Maliyeye 
ödenek ilaVe edeceğiz. 

BAŞKAN — Tl nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

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

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

2. — Devlet Mezarlığı Hakkında Kanun Teklifi 
ve İhtisas Komisyonu Raporu. (2/75) (S. Sayısı : 
274) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 2 nci sırasında bulu
nan Devlet Mezarlığı Hakkında Kanun Teklifi ve 
İhtisas Komisyonu Raporunun görüşülmesine geçi
yoruz. 

Bu rapor 274 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
İlgili Komisyon ve Bakanlık temsilcileri yerlerini 

aldılar. 

(1) 274 S. Sayılı basmayan tutanağa eklidir. 
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Kanun teklifinin tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. 

Söz almak isteyen var mı?.. Yok. 
'Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

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

Devlet Mezarlığı Hakkında Kanun Teklifi 

Amaç ve Kapsam : 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; Türkiye 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları ve Devlet Başkanları 
ile Cumhuriyetin kuruluşuna hayat veren Ulu önder 
Atatürk'ün en yakın silah arkadaşları olan İstiklal 
Harbi Komutanları (Kahramanları) için, Ankara'da 
bir «Devlet 'Mezarlığı» tesisi ve bunun idame ve mu
hafazası ile ilgili hususları düzenlemektir. 

Türk milletinin, bir armağan olarak yalnız Büyük 
Kurtarıcısı için tesis ettiği Anıtkabir'de Atatürk'ün ve 
ayrıca en yakın silah ve mesai arkadaşı tsmet İnönü' 
nün kabirleri muhafaza edilir. Anıtkabir alanı içine 
başkaca hiçbir kimse defnedilemez. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde Komisyonun 
izahatını dinleyelim. 

Zannediyorum inönü'nün Sayın Eşleri oradan ay
rılmasına rıza göstermediler, kalmasını uygun buldu
lar. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Daire 
Başkanı) — Sayın Başkanım, daha önceki taslak met
ninde İsmet İnönü'nün mezarının ailesinin rızasıyla 
nakledileceği yazılı idi. Bendeniz, bizatihi kendileriy
le görüştüm, bulunduğu yerde kalmasını, hatta sağlı
ğında mezarını taşıma olanağının da olduğunu, ifade 
ettiler ve hatta Malatya'da bir yer de almayı düşün
müşler. İsmet İnönü'nün Sayın Eşi, «Lütfederlerse 
biz olduğumuz yerde kalalım» dediler. Onun için bu 
şekilde düzenlendi. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
1 nci madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
Yeri, Yapımı ve Yönetimi: 
MADDE 2. — Devlet Mezarlığı Atatürk Orman 

Çiftliği sahası içerisinde, Milli Savunma Bakanlığınca 
tesis edilir. 

Ankara İmar Planı da dikkate alınarak Devlet 
Mezarlığı için tahsis edilecek sahanın Atatürk Orman 
Çiftliği içerisindeki yeri ve büyüklüğünü (yüzölçümü

nü) tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Tespit 
edilecek bu saha Milli Savunma Bakanlığının talebi 
üzerine Hazine adına tescil edilir. 

Milli Savunma Bakanlığı, mezarlığın yönetimin
den ve buradaki idari hizmetlerin yerine getirilmesin
den de sorumludur. 

IBAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı?.. 

IBuyurun efendim. 
HAVA TÜMGENERAL RAMİZ ERTEM (Miti 

Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, 
her ne kadar bu 2 nci madde mezarlığın yapımını ve 
yapımından sonra baikım ve onarımını Milli Savun
ma Bakanlığına veriyorsa da, bazı kısımları için 
Milli Savunma Bakanlığı olarak herhangi bir görü
şümüz yok; görevimizdir zaten. Ancak, 2 nci madde
nin 3 ncü fıkrası, «Milli Savunma Bakanlığı mezar
lığın yönetiminden ve buradaki idari hizmetlerin ye
rine getirilmesinden de sorumludur» diyor. 

Şimdiye kadarki tatbikatta, bu yönetim ve idari 
hizmetler konusunda sadece Milli" Savunma Bakan
lığı yurt dışındaki şehitliklerde, bütçe olanakları ve 
o özel hizmetler dolayısıyla bunu üstlenmişti. Ancak, 
son Anıtkabir Kanununda da yapılmış olan değişik
likle bu hizmet, Silahlı Kuvvetlere, yani Genelkur
may Başkanlığına devrddiknişiti. 

Zaten, Türkiye içerisindeki tüm şefaitlikilerin ba
kımları bizim tarafımızdan, işletmesi ve idari hiz
metleri gene Silahlı Kuvvetlerin çeşitli üniteleri tara
fından yapılmaktadır. Bunun sonradan yönetmelik
le düzeltilmesi ise, bu kanun tasarısı görüşülürken 
bu yükümlülüğün Silahlı Kuvvetlere devredilmesi... 

ıBAŞKAN — Bunu daha evvel konuştuk biz. Si
lahlı " Kuvvetlere, yani Genelkurmay Başkanlığına 
bağlanmasında bazı mahzurlar mütal'aa ettik. Mili 
Savunma Bakanlığı da zaten Silahlı Kuvvetlerin bir 
uzvudur, ayrılamaz, zaten iki kademedir Genelkur
may ile Milli Savunma Bakanlığı. 

Kaldı ki, bütçesi, bütçe olarak Milli Savunma Ba
kanlığının bütçesine konacaktır. Orada bazı memur
lar olacaktır; nasıl yurt dışındaki şehitliklere bakıyor, 
burada da bir tane olacaktır, yalnız Ankara'da. Bu 
bakımdan buna büyük bir yük getirmez. 

HAVA TÜMGENERAL RAMİZ ERTEM (Milli 
Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Kanunda böyle 
kaldı zaten. • 

Yeni bir kadroyla korunması, bakılması gerekir. 
Şimdiki kadroyla bakılması çok zor olacak. 
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BAŞKAN — Tabii sivil personel olacak, bahçı
van olacak, bekçisi olacak. Oraya asker verip de 
bu işi asker ile gördürmeyeceğiz. 

HAVA TÜRÖENERAL RAMİZ ERTEM (Milli 
Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Anıtkabiri muha
faza eden veya oradan sorumlu kıtaya ek görev ola
rak... 

BAŞKAN — Hayır, yok. Bir kere aralarında çok 
büyük mesafe var. Oraya yeni bir kadro verip, ba
şına subay falan, öyle bir şey düşünmedik. Onun 
için Milli Savunma Bakanlığına verdik. Hatta İçişleri 
Bakanlığına veriliyordu bu görev, sionra uygun bul
madık, İçişleri Bakanlığı ıbununla uğraşamaz dedik; 
ama Milli Savunma Bakanlığı bu görevi oradaki 
garnizon komutanlığına devredebilir, «ıbunların di
sipliniyle, idari işleriyle vesairesiyle sen ilgilen.» der, 
yötmeliğe konur o. 

2 nci madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kahul edi'lmişjt'ir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Mali Hükümler : 
MADDE 3. — Devlet Mezarlığının yapım, bakım, 

onarım ve geliştirilmesi için yapılacak harcamalar 
Milli Savunma Bakanlığı Bütçesinde yer alır. 

/BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isteyen?. . 
Yok. 

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

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Mali Kolaylıklar : 
MADDE 4. — Deivlet Mezarlığının tesisi ve ida-

' mesi için yapılacak harcamalarda 1050 sayılı Mu-
hasehei Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma ve 
Eksiltme ve İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Neden koyduk bunu; ne olur ona 
göre yaparsak? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, malumu
nuz süratle yapılması lazım gelen bir konu. İhaleye 
çıkacak, bazı sorumluluklar var. Bunların daha kıas 
zamanda yapılması içindir. 

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

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

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Yönetmelik : 

MADDE 5. — Bu Kanunun uygulanması ile il-
gHi hususlar, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 
üç ay içerisinde Milli Savunma Bakanlığınca çıkarı
lacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok., 

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

Geçici madde l'i okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Devlet Mezarlığına def
nedilecek İstiklal Harbi Komutanları (Kahramanları) 
Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir ve bu mezar
lığa Devlötçe nakledilir. 

•BAŞKAN — Geçici 1 nci madde üzerinde söz 
isteyen?.. Yok. 

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

Geçici madde 2'yi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — Anıtkabir bahçesine def

nedilen Cemal Gürsel'in kabri Devlet Mezarlığına; 
devrim şehitlerinin ise, varsa eşleri, bulunmaması 
halinde anne ve babaları tarafından başka yere nak-
ledi'lmeımeleri halinde Ankara'daki askeri şehitliğe 
Devletçe nakledilirler. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz 
İsteyen?.. Yok. 

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

6 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük: 
MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok, 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme : 
MADDE 7. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

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

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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3. — 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 2 nci Mad- ı 
desinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna bir Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli Sa
vunma Komisyonu Raporu. (1/247) (S. Sayısı : 301) i 
(1) 

BAŞKAN — Efendim, ben gündemde bir değişik
lik yapılmasını oylarınıza sunacağım. 

Gündemin 4 neü sırasındakinlin 3'e, 3 noü sıra-
sındalkinin de 4'e alınmasını oylarınıza sunuyorum : 
Kalkıl edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemimizin, şimdi 3 ncü sırasına aldığımız ve 
gündemde 4 ncü sırada görünen, 1111 Sayılı Asker
lik Kanununun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna 1 Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Rapo
ru mevcut; 301 sıra sayısı ile basılıp dağıtılan Rapor, 

Milli Savunma Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık 
Temsilcisi yerlerini aldılar. 

Kanun taisarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum ıvte çok kısa bir izahatta bulunmak üzere, sözü 
Komisyon Sözcüsüne veriyorum. 

IBuyurun efendim. 
•HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — I 
Sayın Başkanım, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 
2 nci maddesi Muvazzaf hizmette bazı istisnalar ge
tirmiş ve bazı kişileri, Türk vatandaşı olmasına ve I 
bu Kanunun kapsamına girmelerine rağmen, mu
vazzaflık hizmetinden atfetmiştir. Yine yüksek bilgi
leri olduğu üzere, özellikle Kıbrıs Federe Devletinde 
'bulunan Türk vatandaşları aynı zamanda Kıbrıs Fe- I 
dere Devletinin de vatandaşı olrnak'tadıriar, Kıbrıs" 
ta çıkarılan Askerlik Yasasına göre - ki, bunun 4 ncü 
maddesinde - Kıbrıs Federe Devleti vatandaşı ola
rak oraya gidip yerleşen 'kişilerin Kıbrıs'ta askerlik 
yapmaları koşuluyla yabancı ülkede veya yabancı I 
ülkede askerlik yapmaları koşuluyla Kıbrıs'ta asker- I 
lik yapmayacaklarını hükme bağlamıştır. Halbuki bi- I 
zim ne 1076 sayılı Yedek Subaylık Yasamızda, ne de 
1111 sayılı Askerlik Kanunumuzda, yabancı ülkede I 
askerlik yapan kişilerin Türkiye'ye gelmelerinde I 
Türkiye'de askerlikten muaf tutulacaklarına dair bir I 
hüküm mevcut değildir. I 

Hükümet, 1076 sayıh Kanunun; 3 ncü maddesin
de bir değişiklikle, yani özellikle yedeksubay hakkı
nı kazanmış olanların Kıbrıs'ta yedeksubay olma- I 
Harı 'koşuluyla Türkiye'de yedksubay olamayacakla- I 

(1) 301 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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rı yönünde bir madde getirmişti. Komisyonumuz 
konuyu tekrardan ele aldı, özellikle bunun 1076 sa
yılı Kanunda değil, 1111 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin son fıkrasında yer almasını ve Türk vatan
daşlarının Kıbrıs'ta askerlik yapmaları koşuluyla 
Türkiye'ye gelmelerinde, ister yedeksubay statüsünde 
bulunsunlar, isterse er statüsünde bulunsunlar bizde 
asker olamayacaklarını hükme bağladı; dolayısıyla 
yüksek huzurunuza kanun metnini Hükümetin getir
diği tasarıdan değişik biçimde getirmiş bulunuyoruz. 

Takdir ve tensiplerinize arz ederim. 
BAŞKAN —Evet. 
Mili Savunma Bakanlığı bu 'konuda ne düşünü

yor? 
HÂKİM KIDEMLİ ALBAY SÜLEYMAN YIL

DIRAN (Milli Savunma Bakanlığı Temsilcisi)' — 
Milli Savunma Komisyonunun görüşüne katılıyoruz. 
Biz zaten bunu 1111 sayılı Kanunumuzda bir deği
şiklik içerisinde ele almıştık. Böylelikle daha evvelden 
kanunlaşmış olacaktır. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Tümü üzerinde söz almak isteyen sayın üye ar

kadaşımız var mı?.. Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

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

1111 Sayılı Askerlik Kanununun 2 nci Maddesinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde 

'Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — İ l l i sayılı Askerlik Kanununun 

2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Türk vatandaşlarından, Kıbrıs Türk Federe Dev

letinde askerlik yaptıklarını tevsik edenler tekrar 
muvazzaf hizmete tabi tutulmazlar.» 

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

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

12 nci maddeyi okutuyorum : 

IMADDE 2. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa 
aşağıdaki geçici 13 ncü madde eklenmiştiir. 

GEÇtCt MADDE 13. — Bu Kanunun 2 nci 
maddesine eklenmiş bulunan fıkra hükümlerinin yü
rürlüğe girdiği tarihten önce askerlik yükümlülükle
rini Kıbrıs'ta yaptıklarını tevsik edenler hakkında 
da anılan fıkra hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. 
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HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, tabii bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe gireceği için, bu kanunun yayımı tarihin
den sîonra Kıbrıs'ta askerlik yapanlara uygulanabilir. 
O itibarda daha önce askerlik yapmış olanlar da bu 
kanun kapsamına girmiş olacaklar. 

Zalten Kıbrıs Yasasında da bunlar hükme bağlan
mıştır. Özelikle yabancı ülkede bulunan kişiler, ya
bancı ülkede askerlik yapmaları koşuluyla, orada 
çıkan yasadan önce askerlik yapmış olanlar da dahil 
olmak üzere, tekrar muvazzaf hizmetine tabi tutulma
mışlardır. Aynı ilke içerisinde, aynı paralellikte al
mış bulunuyoruz metni efendim. 

BAŞKAN —Evet. 
.2 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarıilhind'e yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak is

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

Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
4 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak 

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

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

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

4. — 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa 
6 Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Milli Savunma Komisyonu Raporu. (2/79) 
(S. Sayısı: 286) (1) 

'BAŞKAN — Efendim, şimdi 4 ncü sıra olarak, 
gündemdeki 5 nci konunun görüşülmesini oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler.... Kabul 
edilmiştin 

Gündemimizin 5 nci sırasına geçiyoruz, ki bunu 
şimdi 4 ncü sıraya aldık. Bu sırada, 5434 Sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 6 Ek 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Milli Savunma Komisyonu Raporu yer alıyor, ki 
286 sıra sayı ile basılıp dağıtılan rapordur. 
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Mili Savunma Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık 
temsilcileri yerlerini aldılar. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde görüşme açıyo
rum ve çok kısa izahat vermek üzere sözü Komis
yon Sözcüsüne veriyorum, 
Buyurun, 

BAKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK {Milli Savunma Komisyonu Başkam) — 
Sayın Başkanım, 2.8.1960 tarihinde kabul edilen 42 
sayılı Yasa, o tarihte Silahlı Kuvvetlerde bulunan 
bin'başı, yaribay, albay ve generalleri emekliye ayır
mıştır. Yalnız emekliye ayırırken, bunları bulunduk
ları rütbe üzerinden ve maaş göstergesinden emekli
ye ayırmıştır; 25 seneden az hizmet verenlere de 25 
sene üzerinden maaş bağlanmıştır. Bilahara, 26 Ağus
tos 1973 tarihinde, 1782 sayılı Yasa bu subayların 
maaşlarını, emekli oldukları tarihten itibaren her 3 
yıllarını 1 derece yükselmesi, her yılını da kademe 
ilerlemesi olmak üzere, yükseltmiştir. Bu yükseltilme
de kendilerinin ek göstergeleri dikkate alınmıyordu. 

Bu subaylar o tarihte; binbaşılar 17 yıl, yarbay
lar 25 - 26 yıl, albaylar da 28 ila 30 yıl hizmet ver
mişlerdi. 1'782 sayılı Yasa bunların tümünü 30 sene
ye kadar iblağ ediyor. Tabii ki, buna albaylar «bize 
hiç vermediniz» yahut generaller «hiç fiili hizmet 
zammı vermediniz» tarzında itirazda bulundular. 
özellikle binbaşılarda da, 1 nci derecenin son kade
mesine gelemedikleri için, ek göstergeleri dikkate 
alınmıyordu. 

Sayın Jandarma Genel Komutanı ve Milli Gü
venlik Konseyi üyesi tarafından verilen kanun tek
lifinde, 5 yıldan daha az fiili hizmet zammı alanlar 
5 yıla iblağ ediliyor. Özellikle, 1782 savılı Kanun 
kapsamına giren emekli inkılap subaylarından 1 nci 
derecenin 4 ncü kademesine gelmiş bulunanlara, ha
len Silahlı kuvvetlerde uygulanan ek göstergelerinin 
emeklilikte de uygulanmalarını hükme bağlıyor. 

özeti bu; Takdir ve tensiplerine arz ederiz. 
BAŞKAN — Yani halen emekli olanlara ne sta

tü uygulanıyorsa, onlara da aynısı uygulanacak ve 
hepsi aynı hizaya getirilmiş olacak. 

(HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Hepsi aynı hizaya gelmiş oluyor, yeter ki Silahlı Kuv
vetlerdeki emsali ilk rütbede olmuş olsun J 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz almak is
teyen var mı efendim?... Yok, 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

(1) 286 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
'Kabul edenler.,.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

II nci maddeyi okutuyorum : 
5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa 6 Ek 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Ka
nununa aşağıdaki ek geçici maddeler eklenmiştir. 

EIK GEÇİCİ MADDE 1. — 26.6.1973 tarih ve 
1782 sayılı Kanunla 5434 sayılı TC Emekli Sandığı 
Kanununa eklenen, geçici madde uyarınca, borçlan
dırılmak suretiyle, ayMc bağlamaya esas alınan fiili 
hizmetleri 30 yıl kabul edilenlerden, 5 yıldan az hiz
met eklenmiş bulunanların bu süreleri 5 yıla tamam
lanmak, hizmet ilavesinden yararlanmamış olanların 
ordudan emekliye ayrıldıkları tarihteki fiili hizmet
lerine 5 yıl eklenmek suretiyle emekli aylıkları düzel
tilir, 

Bunlardan, emekliliğe tabi görevlerde bulunmuş 
ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emek
liye ayrılmış olanların, toplam hizmetleri, yukarıda
ki fıkra gereğince emsalinin ulaşacağı hizmet süre
sinden eksik olduğu takdirde, eksik olan bu süreleri 
kadar hizmet ilave edilmek suretiyle işlem1 yapılır. 

Yukarıdaki fıkralar kapsamına girenlerin, aylık 
bağlanmasına esas alınan hizmet süreleri toplamı hiç
bir şekilde 40 yılı geçemez. 

'BAŞKAN — Ek geçici madde 1 üzerinde söz al
mak isteyen var mı?.. Yok. 

Ek geçici madde l'i oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

(Ek geçici madde 2*yi okutuyorum : 
EK GEÇİCİ MADDE 2, — Yukarıdaki ek ge

çici birinci madde uyarınca eklenen: süreler, ilgilile
rin ilk emekliye sevkediîdikîeri tarihteki görev ay
lıkları üzerinden, o tarihteki borçlanma esaslarına gö
re TC Emekli Sandığınca borçlandırılır. 

Bu borçlanma., ilgililerden, borcun tahakkuk et
tirildiği tarihi takip eden aybaşından itibaren, emdcli 
aylıklarından '% 10 kesrimde suretiyle tahsil olunur. 

IBASKAN — Efendimi, bu ek geçici 2 nci madde 
üzerinde Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri
mizin bir değişiklik önergesi var, onu okutuyorum : 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun teklifindeki Ek Ge

çici 2 nci maddenin 2 nci fıkrasının aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Neodet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 
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l«'Bu borçlanmalar tutarı, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığınca Hazineden tahsil edilir.» 

ıBAŞKAN — Komisyon bunu izah eder mi? Da
ha evvelki ile bunun arasında bir fark var, 

!Buyurun, 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, 1 nci madde ile 5 yıldan aşağı fiili 
hizmet zammı almışlar 5 yıla kadar iblağ ediyor
duk, 5 yıl almamış olanlara da 5 daha ilave yapı
yorduk. Tabii maaşlarda bir yükselme olacaktır. Ör
neğin; 30 yıl üzerinden, maaş bağlanan bundan böyle 
35 yıl üzerinden olacaktır, yani maaşının % 80 ine 
İblağ ediyoruz. Tabii ki, 5 yıl fiili hizmet zammı 
yapınca emekli keseneği vermek durumundadır. 
Emekli keseneğinin % 14'ünü Maliye verecektir, 
% 8'ini de kişi verecektir. 'Bu geçici 2 nci madde ki
şiyi borçlandırıyordu, emekliye ayrıldığı tarihteki 
maaşının % 8'ini Emekli Sandığına emekli keseneği 
olarak vermeyi amaçlıyordu/ 

Sayın Genel Sekreter önergeleriyle kendilerinden 
bir emekli keseneği alınmamasını, kendilerine ait 
olan emekli keseneğinin de, ki % 22 dir toplamı, % 
14'ünü zaten Maliye Bakanlığı verecek, bu % 8'ini 
de Maliye Bakanlığı versin Emekli Sandığına ve bu 
kişiler bir daha borçlanmasın istiyorlar. 

Komisyon olarak aynen katılıyoruz. 
BAŞKAN — İyi ama daha evvel, zamanında eğer 

bu çıkmaydı, bunu borçlanacaktı, verecekti; değil mi?. 
iBuyurun, 
METİN KANTARCIOĞLU (Emekli Sandığı 

Temsilcisi) — Efendim, gerçekten isabetli oldu. Bu
yurduğunuz gibi bu kanunun dayanağı olan 1782 sayılı 
Kanununda bu borçlanmalar yapılmıştır ve kişiler 
borçlanmıştır ve ödemişlerdir borçlarını bu değişik 
hükümle, hem o kişiler bakımından, hem de bu ka
nuna göre yeniden borçlanacaklar bakımından ayrı 
bir uygulama olmuş olacaktır. Hazinenin bunu kar
şılaması halinde evvelce vermiş olanlarla bunlar ara
sında bir aykırılık olacaktır. Kaldı ki, bu tip borçlan
malar, daha sonra bu tip borçlanmayı isteyeceklere 
bir yol gösterme niteliğindedir. Uygun görüldüğü 
takdirde, maddenin aynen kabulünü rica ediyoruz; 
Aslında emekliler de bunun karşılığını ödeyecekleri 
için kazanmış oldukları hizmetin karşılığını ödemek 
gibi psikolojik bir rahatlığın içine de gireceklerdir. 
Zaten bu borç miktarı pek fazla değildir. 

ORGENERAL NEODET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, herkese 5 
sene ilave edildi; binbaşısına, yarbayına, albayına. 

I 
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Ayrıca emekliye çıkmış, gitmiş başka iş görmüş, gel
miş 1 sene kalmış, 6 ay kalmış; kimisine belki 3 ay. 
Binaenaleyh içinden çıkılmaz bir şey, bir problem 
olacak Emekli Sandığının hesabı bakımından. Kaldı 
ki, miktar da çok cüzi. Bunun 78 lira 69 kuruşunu, 
-P/o 14*üraü Hazine geri kalan 8 lira 63 kuruşunu da 
şahıs ödesin gibi çok küçük küçük hesaplar olacak 
efendim. 'Bu bir atıfettir, binaenaleyh, kanunla em
saline tatbik edilmiyor, sadece bunlara yapıyoruz. 
Bu geçici bir kanundur, bir atıfet kanunudur. 

BAŞKAN — iyi ama dediği doğru, bunları vak
tiyle ödeyenler var, 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Onlar da girecek bu
nun içerisine efendim. İstisnasız herkese 5 yıl tatbik 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Albay olanlar var; yani biz binba
şılara verdik şimdi bunu. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — 'Hayır, 40 seneye ka
dar olan herkese verdikj 

BAŞKAN — Binbaşıları albaylığa kadar yükselt
tik; o esnada albay olanlar vardı, albayın Son sene
sinde olanlar vardı ve onlar bütün Emekli Sandığı 
keseneklerini ödemişti. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Herkes ödedi efen
dim onu. 

BAŞKAN — Onu bunlar ödemedi şimdi. 5 sene 
daha geriye gidiyoruz, ilave ediyoruz onlara. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Herkese ilave edi
yoruz efendim bu 5 seneyi; 40 seneyi geçmeyenle
rin hepsine, 

BAŞKAN — General yapmıyoruz ki albayları. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Hayır, albaylara da 
veriyoruz efendim. 40 senesini aşmamak şartı ile 
herkese; istisnasız o sırada EMîNSU olarak emekli 
olan herkese tatbik ediliyor, istisnasız., Öyle değilmi 
idi? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Efendim, eskiden 30 yıla iblağ etmiş olduklarımıza 
bir şey vermiyoruz. Yani 25 yıldan daha aşağı hiz
meti olanları 30'a iblağ etmiştik, onların hiçbirine ver
miyoruz. 5 yıldan az olanlar var; 25, 26, 27, 28, 30, 
30'dan sonrakilere veriyoruz 5, 29'lara 1 yıl, aşağı 
doğru geliyoruz, onlara veriyoruz^ 

— 177 — 

Buyurduğunuz doğrudur, eskiden borçlandırılmak 
suretiyle kendilerine fiili hizmet zammı verilmişti, 
şimdi nevama kendilerinden herhangi bir para al
maksızın hizmet zammı veriyoruz, ancak Sayın Ge
nel Sekreterin ifade ettikleri gibi çok cüzi bir para 
©luyor« 

BAŞJKAN — O zaman mesele yok. Emekli San
dığımız bunu hesap edemez mi? 

METİN KANTARCIOĞLU (Emekli Sandığı 
Temsilcisi) — Efendimi, zaten Hazineden tahsil edi
lecek olduktan sonra hesap etmek mecburiyetimiz 
var. Bu borçlanmaların hesabı bizim için sorun de
ğil. Hazineden tahsil edeceğimiz zaman da bunun he
sabını yapacağız* 

(BAŞKAN — INasıl olsa hesabını yapacak. Sonra, 
ı% 14 değil, % 10 konmuş buraya, değil mi? 

'ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, taksit o. 

METİN KANTARCIOĞLU (Emekli Sandığı 
Temsilcisi) — Efendim, borç tahakkuku, o günkü ke
senek oranı olan % 12 üzerinden yapılacak, fakat 
çıkan borç emekli aylıklarının % 10'u oranında ke
silecek. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bir de psikolojik ta
rafını düşündük, fazla bir şey yapamadık. 

BAŞKAN — Ama hep atıfet veriyoruz... Zaten 
büyük bir atıfet, 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bir şey değil Sayın 
Başkanım, gerçi.. 

BAŞKAN — Tabii ben rakamı bilmiyorum da, 
ben prensip üzerinde duruyorum. Yani ne Öder, ne 
kadar öder, bunun hesabını yapmış değilim. Ne ka
dar? 

METİN KANTARCIOĞLU (Emekli Sandığı 
Temsilcisi) — Şimdi efendim, ortalama 1 aylık hiz
met ilavesi için 150 lira, 5 yıl ilave için 9 bin lira 
civarında bir paradır. 

BAŞKAN — 9 bin lira; ne kadar zamanda öde
yecektir bunu? 

METİN KANTARCIOĞLU (Emekli Sandığı 
Temsilcisi) — Bunu emekli aylığından •% 10 kesil
mek suretiyle ödeyecek. Bu kanun emekli aylığını 
da son derece yükselttiği için •% 10'u kesildiği zaman 
aylık farkından çok cüz'i bir meblağ kesilmiş olacak. 

BAŞKAN — Yani evvelce eline geçenle şimdi ge
çen arasında lehine mi fark olacak? 
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METİN KANTARCIOĞLU (Emekli Sandığı 
TemısMoîsi) — Lobine fark olacak, kesilmesine rağ
men. 

BAŞKAN — Kesilmesine rağmen lehine olacak... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Dokuz bin lirayı aniden, bir defada vermek sure
tiyle kurtulabilir. 

BAŞKAN 
mem. 

Belki Öyle 'de yapanlar olur, onu bil-

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Talbii ki, şöyle de bir psikolojik varsayımdan hareket
le, emiekli irikılap su'baylarma, «maaşımız arttı, ama 
arkadan da kesinti başladı, hiçbir şey artmadı» izlenimi
ni veririz diye düşündük. Bir de bunların dul ve ye
timleri var. 

'BAŞKAN — Efendim, bundan sonra başka tür 
kanun gelir, bunu misal gösterirler, «Ona yaptınız bi
ze de yapın» derler. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, bu
nu tamamen takdirlerinize sunuyoruz. Bazı düşünce
lerimiz vardı, onu huzura getirmek istedik:. 

BAŞKAN — Bundan sonra d'iğer memurlara •birer 
ikişer derece verildi diyelim; ona ait bir kanun gelir, 
«'emekli subaylara yaptınız buna da yapın» derler, 
emsal olur, 'bir şey de diyemeyiz o zaman. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ '(Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — İzin verirseniz öneri
mi geri alayım efendüm. 

BAŞKAN — Evet. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — önerimi geri aldım 
efendim. 

ıBAŞKAN — Çün'kü, mühim bir şey değil bu. 
Peki, öneri geri alındı. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Şimdi 
bu subaylara bir haksızlık yapıldı veya haksızlık gibi 
görülüyor, ama aslında bir haksızlık dolayısıyla bu 
beş seneyi ilave ediyoruz. 'Bu durumda olacak başka 
kimseler ya çıkar ya çıkmaz. Yani bir haksızlığın gi
derilmesi sırasında bunlara bir şey veriyoruz. 

BAŞKAN — Esasında hak'sızlığı giderme değil bu, 
yani haksızlığı gidermiyoruz, hepsini bir yere koyu
yoruz. Bunların hepsini en üst düzeye kadar çıkardık, 
binbaşıydı, yarbaydı şimdi, albay ıgibi birinci dereceye 
çıktı. Değil mi, öyle çıkmadı mı?.... 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — 1% 4'üne. 
BAŞKAN — 1 % 4'üne kadar çıktı. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hepsi Tin 

4'üne getirildi.; 
BAŞKAN — (Hizmet etmediği halde çıktı, zaten 

bu bir atıfetti. Simidi bir de bunu veriyoruz, ama bu
nun karşılığı Hazineden çıkacak. Hep Hazineden, 
hep Hazineden, ama Hazinenin halini biliyoruz, Hazi
nenin hali belli. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR (Mil
li Savunma Komisyonu Üyesi) — Büyük bir rakamı 
değil. 

BAŞKAN — Demeyin öyle, şimdi 9 bin lira. Kaç 
kişi var? 

METİN KANTARCIOĞLU (Emekli Sandığı 
Temsilcisi) — 18 m'iyon lira tutuyor, 

BAŞKAN — 1-8 milyon lira; az bir para değil ki. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Sayın 

Başkanım, zaten öneriyi Sayın Genel Sekreterimiz geri 
aldılar. 

BAŞKAN — Evet. 
Bu ek geçici 2 nci madde üzerinde başka söz al

mak İsteyen var mı?... Yoktur. 
Ek geçici 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Saat H.OO'de devam etmek üzere oturumu bu

rada kapatıyorum. Saalt 17.00'de ek geçici 3 ncü mad
deden itibaren devam ederiz. 

15.55 

» • • " « 
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tRÎNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17.00 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurmay ve MiHi Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYEI;ER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K.K.K. ve MiHi Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Talisin ŞAHtNKAYA (Hv. K.K. ve MM Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K, ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

» 

BAŞKAN — İkinci oturumu açıyorumı. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 

4. _ 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa 
6 Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Milli Savunma Komisyonu Raporu. (2/79) (S. 
Sayısı : 286) (Devam) 

BAŞKAN — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa 6 Ek Geçici Madde Eklen
mesi Hakkındaki Kanun Teklifi üzerinde görüşme
lerimizi sürdürüyorduk ve ek geçici madde 3te kal
mıştık. 

Ek geçici madde 3'ü okutuyorum : 
BK GEÇtCl MADDE 3. — Gerek 26.6.1973 ta

rihli ve 1782 sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanuna ek
lenen geçici maddeden, gerekse bu Kanunla eklenen 
ek geçici 'birinci maddeden yararlananlardan, 1 nci 
derecenin 4 ncü kademesine gelmiş olanların, aylık
larının düzeltilmesinde, 19.2.1980 tarihli ve 2260 sa
yılı Kanunla, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununa eklenen ek geçici 34 ncü madde 
uyarınca, halen orduda görevli bulunan, aynı rütbede
ki emsaline uygulanan ele göstergeler dikkatte alınır. 

Bunlardan yeniden emekliliğe tabi görevlere gir
miş olup da bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce bu görevlerden de emekli olmuş bulunanların 
ek göstergelerinin dikkate alınmasında ek geçici 1 nci 
maddede sözü edilen emsalinin ulaşacağı hizmet sü
resi değerlendirilir. 

BAŞKAN — Bu suretle, başka bir göreve girmiş 
olanları da geçici 1 nci madde gereğince aynı hizaya 
getirmiş oluyoruz. 

, Ek geçici 3 ncü madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı?... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KÂYNAK (MMi Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Kısaca bilgi arz etmek istiyorum, müsaade buyuru-
lursa. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK '(Mili Savunma Komisyonu Başkanı) — 
26.6.1973 tarihinde 1782 sayılı Yasa ile Eminsular 
'(emekli inkılap subayları) 1 nci derecenin son kade
mesine kadar gelmişlerdi. Kabul buyuracağınız bu ya
sa ile de kendilerine 5 senelik bir fiili hizmet zammı 
getirmiş bulunuyoruz. 

Yüksek malumları olduğu üzere, biz 19.2.1980 ta
rihinde 2260 sayılı Yaisa ile subayları bir üst dereceye 
çıkardık, 657 sayılı Kanuna paralel olarak ve bir üst 
dereceye çıkan subayların da ek göstergelerini, bir 
üst derecede geldikleri maaş karşılığında ödedik. Do
layısıyla halen Silahlı Kuvvetlerde bulunan binbaşı ve 
yarbayların ek göstergeleri 400^^. Yarbayların gös
tergeleri 1 200, binbaşıların göstergeleri 1 150'dir. Bu 
gelen yasa ile bunlara, emekli 'inkılap subaylarına, 
1 200 gösterge uyguluyoruz, binbaşılarına dahi. Yine 
Silahlı Kuvvetlerdeki' emsali yarbaylar ve binbaşılar 
400 gösterge aldıkları için, bunların da emekliliklerine 
ek gösterge olarak 400 rakamını uyguluyoruz. 

Konunun esas odak noktası burası efendim. 

Bunlardan yeniden emekliliğe tabi bir görevde bu
lunan varsa, bulunduğu hizmet süresini, bu yasa ile 
getirdiğimiz hizmet süresi ile birleştiriyoruz. Ne var-
ki, emsalinin hizmet süresini geçemeyecekler; bir de o 
hükmü getirmiş bulunuyoruz. 

Öyle zannediyorum ki, bundan böyle emekli inkı
lap subayları ki bir noktaya gelmek istiyorum, bugün 
Silahlı Kuvvetlerden emekli olan binbaşının emeklilik
teki ek göstergesi sayılmıyor; bunlarınkini de say
mış bulunuyoruz. 

Yine bundan böyle, bunların yarbaylarına, albay
larına ve binbaşılarına, Silahlı Kuvvetlerdeki emekli-
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life statüsü olarak ne uygulanacaksa bunlara 'da oto
matik uygulanacaktır; bir de onu getiriyoruz. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Zaten Hükümetin prensibi, politlüka-

sı da bu; eski emekli, yeni emekli, şu emekli, bu emek
li yok, herkes aynı olacak. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Aslında 1İ01 sayılı Kanun 'bunu amir ama, özellikle 
buraya, Silahlı Kuvvetlerdeki emsal rütbedeki uygula
nır, diye 1101 sayılı Kanunun biraz daha sağlıklı ve 
sıhhatli hükmünü buraya rütbe söyleyerek, ki W Öl 
sayılı Kanun 2 nci maddesinde rütbeden bahsetmez, 
eşdeğerdeki derece ve kademeden bahseder, eşdeğer
deki memuriyetten bahseder, bunu özellikle köydük ki, 
bun'dan böyle Silahlı Kuvvetlerdeki emekli yarbaya 
ne verilecekse, emekli binbaşıya ne verilecekse bunlar 
da bunu alacaklardır. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu pren
sip bundan sonra da aynı mı devam edecektir? Yani, 
muvazzaf bir sulbayın muvazzaf hayatın'da aldığı ek 
göstergeler emeklilik hayatın'da da aynen devam ede-. 
cek mi?... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkam) — 
Zaten devam ediyor. 

BAŞKAN — Ediyor da, bunlar alamıyordu. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yani bu 

prensip devam ediyor ve şimdi bunları da oraya getir
miş oluyoruz; evet. 

BAŞKAN — Ek geçici 3 ncü madde üzerinde baş
ka söz isteyen?... Yok. 

Ek geçici 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek geçici madde 4'ü okutuyorum: 
EK GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürür

lüğe girdiği tarihte emeklilikle ilgili görevde çalışan
lara, emekli oldukları tarihte bu Kanun hükümleri 
uygulanır. 

BAŞKAN — «Emeklilikle ilgili görevde çalışan
lar...» İbaresinden kastınız nedir, 'bunu izah eder mi
siniz?.... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
42 sayılı Kanun kapsamına giren emekli inkılap su
bayları bilalhara da bir başka kanun kapsamına girerek 
'hizmet ddiyorlar. 'Bunlar da o ikinci görevlerinden 
emekli ol'du'kların'da bu yasa uygulanacak, örneğin, 
halen hizmet ettikleri yerde ek gösterge verillmemliş ola
bilir kendilerine. 
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(BAŞKAN — Bu daha evvel, burîdan evvelki ge
çici maddede geçmedi mi?... 

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

«Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emeklilik
le ilgili görevde çalışanlara, emekli oldukları tarihte 
bu kanun hükümleri uygulanır.» 

Örneğin, emekli inkılap subayı halen ek gösterge-
siz bir memuriyette bulunabilir. Bu memuriyetinden 
de emekli olduğu takdirde, halen çalıştığı yerdeki 
emekli göstergesi aşarsa... 

'BAŞKAN — Anladım da, tabir bana tuhaf geldi; 
«'Emeklilikle ilgili görevde.» Böyle midir bunun İfade 
tarzı?.... 

METİN KANTARCIOĞLU (Emekli Sandığı 
Temsilcisi) — 'Sayın Başkanım, iki tane konu var. 
Bu konulardan bir tanesi ek geçici 3 ncü maddede 
halledildi. Oridu'dan emekli olduktan sonra emekliliğe 
tabi bir göreve girmiş ve bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte oradan da emekli olmuş kişi ek geçici 
3 ncü maddede halledildi. 

Ek geçici 4 ncü madde, halen çalışmaya devam 
edenlere de, tekrar emekli olmaları halinde 3 ncü rnad-
(de gibi işlem yapılacağım amirdir. 

'BAŞKAN — «Emeklilikle ilgili görev» mi denir 
ona?... Onun 'tarifi böyle midir?.... 

METİN KANTARCIOĞLU '(Emekli Sandığı 
Tem'silci'si) — Bvet. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Efendim, 3 ncü maddenin sön fıkrasında emekli olan
lar, bir başka deyimle, bir başka memuriyetten emekli 
olmuşlarsa bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten ön
ce,. onlara da 'bu yasa uygulanacak. Ama, bu kanun 
yürürlüğe girdiği tarihte bir memuriyette bulunuyor
sa, 'bu memuriyetten ikinci bir emekliliğinde... 

'BAŞKAN — «Emekliliğe tabi görevlerde çalışan^ 
lar...» Falan demek gerekir. Tarif bana tuhaf geldi. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHÎNKAYA — 3 ncü 
maddede de aynı şekilde söyleniyor; maddeler arasın
da beraberlik sağlanmalı. 

ıBAŞKAN — «Yeniden emekliliğe tabi görevlere 
girmiş olanlar» demeli; «emeklilikle ilgili» değil, 
«emekliliğe tabi görevde çalışan» olacak. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Burada 
da aynı tabir kullanılalbilir. 

ıBAŞKAN — «Bunlardan yeniden emekliliğe tabi 
görevlere diyor. Burada ise, «emeklilikle ilgili gö-

I rev...» Burada da «emekliliğe ta!hb demek lazım. 
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HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Şöyle düzelttik öf endim, 3 ncü maddede olduğu gibi; 
'«emekliliğe tabi görevlerde...» Gözümüzden kaçmış 
©fendim. 

'BAŞKAN — Tamam;... «emekliliğe tabi görevler
de çalışanlara, emekli oldukları tarihte bu kanun hü
kümleri uygulanır.» 

Bir dana okutuyorum ek geçici madde 4'ü -. 
«Ek Geçici Madde 4 — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte emekliliğe tabi görevlerde çalışanlara, 
emekli oldukları tarihte bu kanun hükümleri uygu
lanır.» 

'BAŞKAN — Ek geçici 4 ncü madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı efendim bu sekiyle?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kaibul edenıled... 
Etmeyenler... Kaibul edilmiştir, 

'Ek Geçidi Madde 5'i okutuyorum : 
(EK. GEÇİCİ MADDE 5. — Bunlardan ölenlerin 

dul ve yetimleri hakkında yukarıdaki ek geçici mad
delerin uygulanmasında, ölenin ilk emekliye ayrıldı
ğı tarihten öldüğü tarihe kadar geçen süreleri dikkate 
alınarak işlem yapılır. 

İBAŞKAN — Onları da o seviyeye getirmiş oluyo
ruz. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (MiMİ Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, şimdi emekliye ayrıldığı tarihten... 

BAŞKAN — Mesela binbaşı iken ayrıldı. 
'HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
'Burada 5 senelik fiili hizmet zammı getirdik kendi
lerine. Ama, 'binbaşı değil; emekli olduğu tarih ile 
öldüğü tarih arasında geçen süreyi değerlendiriyoruz. 
Öldükten sonrasını değerlendirmiyoruz. 

'BAŞKAN — Ek Geçici Madde 5 üzerinde söz 
almak isteyen var mı?.. Yok, 

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

Ek Geçici 'Madde 6'yı okutuyorum : 
EK GEÇİCİ MADDE 6. — Bunlara geçmiş sü

reler için görev ve emekli aylikları ile emekli ikra
miyesi farkı ödenmez. 

'BAŞKAN — Yani, bu kanunun yürürlüğe girdi
ğinden evvelkiler ödenmez... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Mili 'Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Gerek fiili hizmet süresi (bakımından, gerek ek gös
terge bakımından yenii 'bir uygulama getirdik; geçmiş 
tarihlerdte 'bu kalmada 

BAŞKAN — Evet, Maliye Bakanlığının bütün uy
gulamaları bugüne kadar bu yöndedir zaten. 

Ek Geçici Madde 6 üzerinde söz almak isteyen?.. 
Yok. 

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

Çerçeve 1 nci maddeyi, ek geçici 1, 2, 3, 4, 5, ve 
6 ncı maddelerle birlikte oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Madde 2'yi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihini takip 

eden aybaşından itibaren 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 is

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

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

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5. — Çocuk Mahkemeleri Kuruluşu, Görev ve 

Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine, Bazı Maddelerinin Kaldı
rılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyo
nu Raporu. (1/246) (S. Sayısı : 300) (1) 

(BAŞKAN — Gündemimizin 3 ncü sırasında olup 
da 5 nci sırasına aldığımız, Çocuk Mahkemdlerinin 
Kuruluşu, Görev ve Yardama Usulleri Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı 
Maddelerin'in Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu raporunun görüşmesine geçi
yoruz. 

'Bu rapor, 300 sıra sayısıyla basılkp dağıtılmıştır. 
Tasarıyla ilgili olarak Adalet Komisyonu Sözcü

sü ve Bakanlık Temsilcisi yerlerini aldılar. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo

rum ve ilk sözü Adalet Komisyonu Sözcüsü arkada
şıma, kısaca izahat vermek üzere bırakıyorum. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ^ 
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, 21 Kasım 1979 tarihinde 2253 sayılı Ço
cuk Mahkemeletrinin Kuruiluşu, Görev ve Yetkileri 

(1) 300 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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ve Usulü Hakkımda bir Yasa çıkmıştır. Çıkan bu ya
sa, İsi - 15 yaş arasındaki suçlu çocukları özeli mah
kemelerde yargılanmaları, özel ıslahevlerine ve özel 
cezaevlerine konmaları ve bunlar hakkında tedbir 
alınmasına yönelikti. O tarihteki Hükümet, gerek 
kanom tekinliği açısından, gerekse uygulama olanağı 
bakımından bir kanun teklifimi Parlamentoya getir
miş, özellikle Adalet Komisyonunda konu görüşül
müş, Genel Kurul gündeminde müzakere edilıiır iken* 
bazı önergelerle yasa saptırılmıştır .Söz konusu ya
sanın, o tarihteki çıkan metnine göre uygulaması da 
1980 yılına kadar, 21 Ekim 19S0 yılına kadar erte-
lemmişıtti. Daha önoe kabul buyurduğunuz bir kanunla 
halen yürürlükte bulunan bu yasanın uygulanımasımi 
21 Kasım 1981'e götürmüş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Geçen sene kabul ettiğimiz bir ka
mumla bunu uzattık. 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet. 

Bu ayın 21'nden itibaren bu kanun yürürlüğe gi
recek. 

Adalet Bakanlığı, demin arz etmiş olıduğum, Ge
nel Kurulda yasanın saptırılmasını dikkate alarak, 
kendi imkân ve ölçülerini de dikkate alarak yasaya 
işlerlik sağlamak için ve özelikle yasayı, Türk Ceza 
Kanununun 54, 55 ve 56 ncı maddelerindeki yaş sı
nırları içerisinde suçlu çocukların yargiammaları ve 
cezalarının indirilmeleri bakımından ve gerekse 647 
sayılı İnfaz Yasasının ölçüleri içerisinde bunlara in
faz müessesesi getirmesi bakımımdan ve gerekse hâ
kim atamaları daha önoe Yüksek Hâkimilıer Kurulu 
tarafından yapnlıyondu, atama sisiteminin yeni bir mü
esseseye bağlanması açısından maddelerde değişikllilk-
ler yaparak yüksek huzurunuza gelmiş bulunuyor. 

Ayrıca, bazı teknik elemanlarım da bundan 'böyle 
gerek mahkemelerde, gerekse ıslahevlerinde, gerekse 
bunların infazını öngören cezaevlerinde bulunmalarını 
tazammun eden hükümler getiriyor. 

Bendenizin arzı bu kadar, Konu, Adalet Komis
yonumuzda incelenmiş, Adalet Bakanlığı teknıisyen-
leriyle müzakere edilmiş, olumlu bulunmuştur, ufak 
tefek bazı değişikliklerle yüksek huzurunuza gelmiş
tir. Maddelere geçildiğimde, tek tek ayrıca izahat ve
rilecektir. 

Arz ederim. 

iBAŞKAN — Evet, teşekkür ederimi. 
Tümü üzerimde söz aJtoak isteyen var mı?... 
Buyurun Ali Kâşifoğlıu. 

KBMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, Sayın Konsey 
Üyeleri; değerli meslektaşım generalimizin de ifade 
ettiği gibi; konu bir süre önce de huzurunuza çıkmış
tı ve 2253 sayılı Kanunun bir yıl daha ertelemmeslini 
huzura getirmişti. Bu tasan yasalaştı ve bu ayın 21' 
ine kadar mahkemelerin kurulması ertelendi. Bu sü
re içerisinde yapılan müzakerelerle, Sayın Başkanı
mızın ve Konsey Üyelerimizin emirleri doğrultusun
da yasanın noksan hükümlerini ilaveye çalıştık. 

Yüksek malumları olduğu üzere, çocuk mahke
meleri konusu İ!889'lardan itibaren dünya kamuoyunu' 
meşgul eden bir meseledir. Bugün, nadir ülkeler ara-
sımdayız mahkemeyi kurmayan. 

Mahkemeler iki türlü kuruluyor. Bir tanesi müs
takil mahkemeler halinde görev yapıyor; diğeri de 
normal mahkemeler içerisinde ya yetki verilmek su
retiyle bir mahkeme kesinlikle çocuk suçlarına bakı
yor veya diğer mahkemeler çocuk suçlarına ilişkin 
maddeleri uygulamak suretiyle yargılama yoluna gi
diyorlar. 

Mahkemelerin kuruluşu ise, dünyada iki tür ola-
ırak karşımıza çıkıyor : Bir tanesi başta Amerika ve 
İngiltere olmak üzere çocuk mahkemelerinde görev' 
yapan kişiler, hâkim değil. Tabii, bu her şeyden ev
vel Anayasa düzeniyle ilgili bir konudur. Zira, başlan
gıçta iş mahkemeleri de bizde işveren ve işçi temsil
cileriyle oluşmuştur; fakat konu Anayasa Mahkeme
sine intikal ettiği zaman, Türk Ulusu adına yargı gö
revinin ancak hâkimler tarafından yerine getirilebile
ceği noktasından hareketle bu madde iptal edildi ve 
bugün iş mahkemeleri de sadece ve sadece hakimliler
den oluştu. Bu meselenin kesinlikle ele alınması, dün
yadaki uygulamanın ışığından geçirilmesi, eğer yarar 
var ise çocuk mahkemeleri veya iş mahkemeleri gibi 
mahkemelerde yargıcın dışındaki kişilere de yer ve
rilip verilmemesi meselesi, çok önemli bir konu ola
rak karşımıza çıkıyor. 

Diğer taraftan, mahkemelerin görevleri yönünden 
de M uygulama vardır : Bir tanesi, yasalarda suç ni
teliği teşkil eden eylemlerin işlenmesi halinde mah-
kemdıar görevlendirilmiştir. Veya bu tür suçların ön
lenmesi hususlarında mahkemeye görev verilmiştir 
veya bunun dışımda okuldan kaçma, ana babaya karşı 
itaatsizlik, sigara veya içki içme gibi konularda da 
çocuk mahkemelerine görev verildiğimi görüyoruz ve 
müşahede ediyoruz. 

/Sosyologlar çocukları üç grupta topluyorlar : Bun
lardan 0 - 6 yaş grubunu aile yaşamı dönemi olarak; 
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6 - 1 7 yaş dönemi arasına okul yaşamı dönemi; 17-21 
yaş arasını da genellik dönemli olarak bellirliyorlar. 

jDiğer önemli bir konu burada; çocuk, hangi yaş
ta suç işlemiş kabul edilecektir? Yüksek malumları 
olduğu üzere, bizim kanunumuzda, fiili işlediği za
man 11 yaşını bitirmemiş olanlara bir ceza tertip et
mek mümkün değildir. l!l ila 15 yaş arasında ise su
çun kötülüğünü anlayacak nitelikte ise bir ceza ver
mek mümkün olabilmektedir. Eğer bu sağır ve dili
şiz ise, bunun yaş sınırı 15 ila 18 yaş arasında ve iş
lediği suçun kötülüğünü anlayacak nitelikte ise bir ce
za vermek yoluna gidilmiştir. 

Bu, muhtelif ülkelerde ayrı ayrı düzenlenmiştir. 
Örneğin; Fransa'da bu yaş sınırı 13 olarak görünüyor, 
Norveç, İsviçre, Avusturya, İngiltere, Almanya'da 
14 yaş olarak belirleniyor. 

Tüm ülkelerde görülen durum şudur : 19 ncu Yüz
yıldan sonra çocuk suçlarında büyük artışlar görülı-
müşıtür .Bunu araşıtıırıcılar iki nedene dayandırıyor : 

1. Toplumsal nedenler, 
2. Bireysel nedenler. 
Toplumsal nedenleri; ekonomik nedenler, sosyal 

nedenler, kültürel medenîler ve sıiyasıi nedenler ola
rak bellirliyorlar ve bu başlık allında sergiliyorlar. 

Bireysel nedenleri ise, sayın Başkanım ve değerli 
Konsey üyeleri; organik hastalıklar, vücut sakatlık
ları, beslenme eksiklikleri akıl ve ruh hastalıkları 
olarak gösteriyorlar. 

örneğin; daha ilkokulda görme gücü noksan olan 
bir çocuğun anası veya babası tarafından durumu 
tespit edilemezse ve çocukta arka sıralarda oturuyor-
&a, bunun dersle ilgisinin kesilmesine ve kaçmasına 
neden olduğu yolundadır. 

Diğer bir konu; sakat çocukların bilhassa çevre
nin tesiriyle son derece hor görülmesi, çocuğun 
okuldan kaçmasına ve bir yerde itaatsızlığa yol açıyor 
ve belli bir aşamada da suç işlemeye sürüklüyor. 

Tabii, çocuk mahkemeleri konusu öne sürüldüğü 
zaman, tüm memleketlerde baktığınız zaman, tam 
müesseselerin mutlaka kurulduğunu görüyoruz. Çün
kü bu yasanın en büyük yeniliği, bize göre ve tüm 
hukukçulara göre suça yönelen çocukların daha suç 
işlemeden muhafaza altına alınması. Bugün İtalya' 
<da 8 tane ayrı müessesenin var olduğu bir gerçek. 
Sosyal yardım fonları var, medikb psikolojik ve 
Patalojik bürolar var, gözetleme enstitüleri var, Islah 
eğitim ve öğretimi, mediko - psikolojik ve patolojik 
tedavi enstitüleri var, (okul işyeri) veya özel eğitim 
(yerleştirme yerleri) var, Özel teşvik pansiyonları var, 

hukuki ıslah evleri var. Nihayet çocuklara mahsus 
cezaevleri ve infaz kurumlan vardır. 

ı O balkımdan, mutlaka ve mutlaka bizim Türki
ye'de de çocuğu suç işlemekten kurtarmak, yeniden 
cemiyete kazandırmak için, !bu konuya çok büyük 
ağırlık vermek; eğitici itibariyle bu müesseseleri 
oluşturmak suretiyle bir neticeye varmak, gerekece
ği ortadadır. 

IBu ıkere biz haıziran'a kadar ertelenmesini istiyo
ruz. Çünkü, 1981 yılı bütçesinde buna ait bir ödenek 
konmamış. Bu ödeneğin, gerek Milli Eğitim Bakan
lığı bütçesine, gerek Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı bütçesine, gerekse Adalet Bakanlığı bütçe
sine konması suretiyle belirlenmesi lazımıdır. Pek çok 
ülkelerde bunların ayrı ayrı yardım kurumları para
sından düzenlendiği de ortadadır. 

Sayın Başkanım, değerli Konsey Üyeleri, diğer 
bir konu tabii mahkemelerin kuruluşuyla ilgili. Mah
kemelerin müstakil kuruluşunun doğrudan doğruya 
hâkim ve savcı kadrosu ile direk ilgisi var. O ba
kımdan öyle tahmin ediyorum ki, biz başlangıçta 
1457'ye varan hâkim açığı karşısında, daha çok yet
ki vermek suretiyle, 'hâkimlere yetki vermek suretiyle 
bu meseleyi çözümleyeceğiz. Ama ileride hâkim ve 
savcılarımızın kadroları yeterli seviyeye yükseldiği 
zaman il ve ilçelerde müstakil malhkmeuer kurmak 
ısuretiyle bu meseleyi çözümlemeye gayret edeceğiz. 

Genelde arz edeceğim bundan ibarettir. Maddeler
de emriniz olursa, o zaman karşılaşmaya çalışaca
ğımızı arz ederim. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka tümü üzerinde söz almak isteyen?.. Yok

tur. 
Tümü üzerindeki' görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini' oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum : 
Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve 

Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine, Bazı Maddelerinin Kal

dırılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemele
rinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hak
kında Kanunun 1 nci maddesinin son fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«İl ve ilçe çocuk mahkemelerinde görev yapa
cak hâkimler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
Itarafından doğrudan doğruya bu mahkemelere ata
nabilecekleri gibi, liş ve kadro imkânları nazara alı-
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marak, görevli oldukları mahaldeki çocuk mahke
meleri ınezdimde yetki ile de (görevlendirilebilirler.» 

'BAŞKAN — Eskiden Yüksek Hâkimler Kurulu 
ve Savcılar Kurulu şeklinde 'idi; Salvcılar ayrı idi. Hâ
kimler Kurulu ayrı adi. Şimdi bunlar birleştirildi. Mad
dede sadece 'bir kelime değişikliği yapılmış. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
iKAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
'Başkanım, sadece Jcelime değişikliği yapıldı. Eskiden 
Yüksek Hâkimler Kurulu bu hâkimleri atıyorlardı; 
Şimdi Hâkimler - Savcılar Yüksek Kurulu kuruluyor; 
bu kurul atayacak. Bundan başka bir değişiklik yok
tur efendim. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde başka söz al
mak isteyen var mı efendim?.. Yoktur, 

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemeleri-

nün Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hak
kında Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

'MADDE 2. — 1) İllerdeki çocuk mahkemesi 
'başkan ve üyelerimin itercilban; 

a) Daha önce ilçe veya -merkez ilçelerde çocuk 
mahkemelerinde görev yapmış olmaları, 

ıb) 30 yaşını bitirmiş bulunmaları ve çocuk sa
hibi olmaları, 

c) Kadro imkânlarının elverdiği oranda ayrı 
cinsten bulunmaları, 

Gereklidir. 
2) ilçe ve merkez ilçedeki çocuk mahkemelerin

de, öncelikle çocuk sahibi hâkimler ıgörevlendiirillir. 
BAŞKAN — (c) fıkrasında, «Kadro .imkânlarının 

elverdiği oranda ayrı cinsten »bulunmaları gerekir» 
deniyor. Bunda ne kastediliyor? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, illerdeki çocuk mahkemeleri 3 kişiden olu
şuyor; \\ başkam, 2 üye. 

Mümkün olduğu takdirde 1 kadın üye bulunsun 
veya 2 kadın varsa, 1 erkek üye olsun. Yürürlükteki 
metne göre değiştirdik, şu noktada Sayın 'Başkanım : 
Eskiden emredici bir hüküm vardı; «çocuk mahke
meleri başkan ve üyeleri ile, çocuk mahkemesi hâ
kimlerinin nitelikleri şunlardır» diyordu ve şart ko
şuyordu; bu nitelikleri taşıyanlara... 

'BAŞKAN — Şimdi «tercihan» dedik, Elastikiyet 
olsum... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER IBAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu 'Başkanı) — Evet. Bu-
iunamama halinde, elastikiyet olsun, esneklik olsun, 
imkân verilsin diye. 

İBAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yoktur. 

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

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemeleri

nin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkın
da Kanunun 3 ncü maddesi aşağıdakü şekilde değiş
tirilmiştir. 

Mıadde 3. — Çocuk Mahkemesi başkan ve üye
leriyle çocuk mahkemesi (hâkimlerinin hukuki veya 
fiili sebeplerle görev yapamamaları halinde, bu mah
kemede görev yapacak başkan, üye ve hâkimler, 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca önceden 
belli edilir. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen? 

(HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, 1 nci maddedeki gerekçe burada da ay
nen var. Eskiden «Yüksek Hâkimler Kurulu» iken, 
şimdi, Hâkimler - Savcılar Yüksek Kurulu olarak de-
ğiş'türildi; tabir değişikliği var. 

©AŞKAN — Başka bir değişiklik yoktur. 
13 ncü madde üzerinde söz almak isteyen?.. Yok

tur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 ncü maddeyi okutuyorum : 

MÂJDDE 4. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemeleri
nin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hak
kında Kanunun 6 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 6. — 15 yaşını 'bitirmeyen küçükler tara
fından işlenen genel mahkemelerin görevine giren ağır 
cezalı suçlara ilişkin davalar illerdekÜ çocuk mah
kemelerinde; bunun dışında kalan suçlara ilişkin da
valar ilçe ve merkez ilçe çocuk mahkemelerinde gö
rülür. 

Çocuk mahkemeleri bu kanunda yazılı tedbirleri 
alır ve kanunla verilen diğer görevleri yapar. 

Olağanüstü haller, sıkıyönetim ve savaş halli ile 
askeri mahkemelerin görevlerine giren suçlar ve Ana
yasanın 136 nci maddesinin ikinci paragrafında sayı
lan suçlara ilişkin hükümler saklıdır. 
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BAŞKAN — Bu madde üzerinde izahat verir 
misiniz? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER 1BAŞ-
(KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, burada esasta bir değişiklik yolk; sadece 
maddenin düzenleme biçimi değiştıirilmiştir. 1 nci ve 
2 nci fıkra genel hükümleni ifade etmektedir; son 
fıkra ise, istisna hükmüdür; olağanüstü haller, sıkıyö
netim, savaş halinde sıkıyönetim mahkemelerim' veya 
Devlet Güvenlik Mahkemelerini yetkili kılmıştır. 

Bu istisna hükmü, yürürlükteki metnin 2 nci fık-
rasındaydı; halbuki 3 ncü fıkrada olması lazım gelir. 
Başka biir değişiklik yok efenldliım; sadece yer değiş
miş oldu. 

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

(Maddeyi oylarınıza sunuyorum!: Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kalbul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum!: 

mahkemesi kurulması gereklidir ve bu, tek hakimlidir 
ve asliye ceza ve daha aiz cezayı müstelziım suçlara 
bakacaktır., 

Buradaki telk değişiiıklıik şu öf eridim: Çocuklarını 
büyüklerle iştirak halimde müşterek suç işlemeleri ha-' 
ünde, soruşturmaları ayrılıyor, davaları da ayrılıyor
du; büyüklerin dadalarına bir başka mahkemıede, kü-
çüklerite .davalarına bir başka mahkemede bakılacak-
<tı; Fakat bazı olaylarlda müşterek yargılaınımaıları ge
rekiyor. Örneğin, anarşfiik olaylarda büyükler, genellde 
küçükleri küllani'yoır; davanın beraber görüllmıesi ve 
delillerin mıüışlfcerefc değerlendirilmesi lazım geliyor. 

Gerektiğinde, büyükler hakkındaki mahkeme, kü
çüklerin mahlkemteslinden böyle Hir talepte bulunacak; 
o mahkemece de kalbul edilme koşulluyla, davadan bir
leştirip, birlikte bakacaklar. Onu tazamımun ediyor. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz alimlak is
teyen var mı leferidlim?. Yok. 

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

ŞJmld'i 6 nfcı maddeyi .okutuyorum: 
IMAODE 6. — 2I2İ5İ3 sayılı Çocuk Mahkemderanin 

Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişıtiril-
mi^tir. 

Madde 15. — Küçükler hakkında uygulanacak 
tedbirler, en geç 1® yaşını biMrımeleri ile sona erer. 

BAŞKAN — Bu maddedeki değişiklik nedir? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BlAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkamı) .— Sayın 
Başkanım, halen yürürlükte bulunan yasanım 10 ncu 
maddesinde, küçükler hakkında uygulanacak tedbiriıer-
ıdetn söz edilmektedir. Bu maddede örneğin, ıveliye, va
siye veya bakıp gözeltmieyi üzerine alan akrabadan bi
rine teslim; b'akıp gözetmeyi üzerine alan güvenli bir 
aile yanına yerfcşftırme; bu maksatla kurulmuş olan 
çocuk bakıimevleriln'e yerleşjtiriilme gibi birtakım ön/ted-
birler vardı. Eskiden, 'bu ,tedbliırler 15 yaşına kadar alı
nıyordu; burada yaş sınırı 18'e getirilmiştir, 

'BAŞKAN •— .Buyurun efendim 

KEMALETTİN ALİ KÂŞÜFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temısiilcisi) — Müsaadelerinizle buraya bir şey 
ilave etmek isiterilm1.. 

Madde düzenlenmeısıi, sayın meslektaşımın da ifa
de ettiği gibi, kanunun Meclis ve Senatoda iyi incelenı-
metmesi neticesinde bu şekle dönüşmfüşitü. Zira, Türk 
Ceza Kanununun 53 ncü maddesıkiide^zaten ıbu tür ted-
'biırlerün 1ı8 yaşına kadar devam edeceği sekilinde ke
sin hüküm vardır- Dolayısıyla Çocuk Mahkemeleri 

MADDE 5. — 2'253 sayılı Çocuk Mahkemelerimin 
Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nunun 9 nıcu maddesi aşağıdaki sekilide değiştliıfİmdş-
ıtir. 

Madde 9. — Bu Kanunun kapsamana giren küçük
lerin büyüklerle birlikte 'suç işlemeleri halinde hazır
lık soruşturması sonunda evrak tefrik olunur. 

iBu halde de çocuk mahkemeleri küçükler hakkın
da gerekli tedbirleri uygulamakla beraber, lüzum gö
rüldüğü takdirde küçükler hakkındaki yargılamayı ge
nel mahkemedeki davanın sonucuna kadar bekîefte-
bülir. 

Davaların birlikte yürütülmesinin zorunlu görülıme-
si halinde; genel mahkemeler, yargılamanın her saf
hasında çocuk mahkemelerlinlin uygun bulması şar
tıyla birleştirme kararı verebilir. Bu takdirde birleşti
rilen .davalar genel maihkem'elerde görülür. 

BAŞKAN — Aynı yerde ÇOCUK mahkemesli yok
sa ne olacak? Her vilâyette, her ilçede çocuk mahke-
mıesi olacak mı? 

KEMAUETTÎN ALÎ KÂŞÎFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) •— Evet eferidiml.ı 

BAŞKAN — Çoteulk mahkemesi muhakkak ola
cak.. ..4.4 

HÂİKİÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK ^Adalet Komteyonu Başkanı) — E'veit 
efendimi., 

Halen yürürlükteki yasaya göre, her ilde bir çocuk 
mahkemesi ki, hu, ağır cezalı mevaütan suçlara ba
kacak; her ilçede de - merkez ilçe dahil - b'ir çocuk 
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Kanunundaki bu madde, temel yasamız olan Ceza 
Kanunuınıun 53 ncü maddesine aykırı bir hüküm ilbJti-
va ediyordu. 'Bu düzenlemeyle her ölküisi arasında bir 
uyum da sağlanmış olmaktadır efendim. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (Adalet (Komisyonu Başkanı) — Ayrıca 
Sayın Başkanım, bugün küçükler hakkındaki ceza uy
gulaması 18 yaşma kadar ıdeğilşik tarzdadır. Arkadaşı
mın beyan öttükdeıri. gibi, .111 yaşıma kadar suç işleyen
ler .haJkik'ında hiçbir cezai işlem yapılmaz. 11-15 yaşın
dakiler için özel maihikemıeiler ölüp, özel indirimler var
dır. Suç işlktoelteri halinde, 15-118 yaşına kadar olan
lar hakkında da yine, tedbir h'üikülmleriıylıe beraiber özel 
indirim vardır. Bu, Türk Ceza Kanununun 55, 56 
ncı maddelerinde ifade ediimişltlir. Tedbirler de 53 
ncü maddede ifade edildiği gibi, onlara paralel duru
ma g'eitMmliiştıiır.ı 

Anz ederimi 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — 15 yaşın

dan sonrakiler çocuk mahkemelerine gitmiyor mıu? 
HÂİKİİM TUĞGENERAL MUZAFFER ÖAŞ-

IKAYıNAlK (Adalet Kbmlisyonu Başkanı) — Hayıır; 
ama suç işıkımeleri ıhalinde verilecek ceza, muayyeni 
bir ölçüde iin'dirilîiıyor. 

KEMALETTİN ALÎ KAŞÎFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Bir de infaz yönünden ıbir bir
lik vardır. Suç işlediği zaman 15 yaşına bitirmemiş 
bir kişi, hüküm tarihinde 18 yaşını doldurmamışsa, 
bunlar yine çocuk ıslah ve cezaevlerinde cezalarını 
çökeceklerdir. Hatta, 18 yaşını bitirdiği zaman, ba
kiye cezası çok az ise ve çocuk, tavrı, terbiyesi itiba
riyle bir uyum içerisindeyse çocuk cezaevlerinde, ar
tık büyük cezaevlerine yollanmayacak, o yine çocuk 
cezaevinde bakiye cezasını çekmek suretiyle, büyük
lerin gittiği cezaevlerine gidip kötü bir alışkanlığa 
uğramadan cemiyete tekrar döndürülecektir. 

»BAŞKAN — 6 ncı madde üzeninde başka söz 
almak isteyen var mı efendim?.. Yok. 

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

7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin 

Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanunun 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril1-
miştir. 

Madde 16. — Hüküm zamanı 18 yaşını bitirmıiş 
bulunanlar hakkında tedbir uygulanmaz. 

BAŞKAN — Eskiden, kanunda 15'di; burada 18 
olarak değiştirildi. 

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

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

8 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE '8. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemeleri

nin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usuleni Hakkın
da Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Madde 20. — Bu Kanunda gösterilen ceza ve ted
birlerin uygulamasından önce küçüğün işlediği suçun 
anlam ve sonuçlarım kavrayabllme yönünden bede
ni, akli ve ruhi durumu mütehassıs kimselere tespit 
ettirilir. 

Ceza ve tedbirin uygulanmasından önce gerekir
se küçüğün aile, terbiye, okul durumu, gidişatı, için
de yetiştiği ve bulunduğu şartlar Veya bunlar gibi! 
gerekli görülen sair hususlar çocuk mahkemeleri 
nezdinde görevlendirilmiş olan sosyal hizmet uzman
ları veya yardımcıları veya pedegog veya psikolog 
veya psikiyatr gibi uzmanlar marifetiyle araştırılır. 
Çocuk mahkemelerinde görevlendirilmiş olan bu 
personelin iş durumlarının müsait olmaması veya 
görevin bunlar tarafından yapılmasında bir engel 
bulunması ya da atama yapılmamış olması hallerin
de çocuk mhkemeeri bu araştırmanın yapılması için 
resmi veya özel kurum ve kuruluşlarda çalışan bu 
tür uzmanları, bunların da bulunmaması halinde bu1 

araştırmayı yapabilecek nitelikte olan kimseleri gö
revlendirir. 

Yukarıdaki fıkralar gereğince yapılan araştırma 
ve inceleme sonucu gerekirse küçüğün bir müşahede 
merkezinde müşahade altına alınmasına da karar 
verebilir.» 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz altmak iste
yen?.. Buyurun Sayın Başkaynak. 

HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkam) — Sayın 
Başkanım, eskiden de bu madde aynen vardı. Getiri
len yenilikte madde biraz daha genişletilmiş ve özel
likle bu mahkemelere pedegog, psikolog ve psikiyatri 
uzmanlarının da atanabileceğini, bunların resmi ola
rak orada görev alacağını da vurgulamış ölüyoruz. 

BAŞKAN — Yoksa... İşte şuna, şuna, şuna... 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkan) — Muhak
kak, dolayısıyla tabii. «'Bulunmaması hallinde de şun
lar, şunlar, şunlar kullanılacaktır» diye ifade edili
yor. Biîahara gelecek bir madde de, buraya atanan 
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bu kişilerin hâkim vasfında olduğunu kabul etmiş ve 
bunlara bir tazminatı da öngörmüştür. 

Arz ederim. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hâkim

lere bu konuda ihtisas yaptırılabilir mi? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Komutanım, gayet tabii. Çocuk mahkemelerine ata
nan hâkimler, özel bir eğitimden geçirillmese bile 
sanıyorum ki, bundan böyle çocuk mahkemelerinde 
mutlaka kendi kendini yetiştirecektir. Bir çocuk psi
kolojisini bilecektir, bir yerde pedagog olacaktır, bir 
yerde çocuk suçluluğunun yapısını, aile düzenini, 
okul düzenini, akli düzenini bilecektir; bunlar üze
rinde mutlaka ihtisaslaşacaktır. 

Yüksek malumları olduğu üzere, zaten iş mahke
meleri vardır, ağır cezalar vardır, asliye cezalar var
dır, hukuk mahkemeleri vardır, ticaret mahkemeleri 
vardır, askeri mahkemeler vardır, sıkıyönetim mah
kemeleri vardır, devlet güvenlik mahkemeleri var
dır; bu da onlar gibi bir nevi ihtisas mahkemesi ola
cak, devamlı bu hizmette bulunacaktır. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hukuk 
tahsili sırasında ders programları içerisinde çoculk psi
kolojisi Jle alakalı bir ders var mı? 

HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu 'Başkanı) — Çocuk 
psikolojisi! dersi yok; ama psikoloji dersi okunur. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Çok 
önemli 'bir konu da, onun için üzerinde duruyorum. 

BAŞKAN — Tabii. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAS-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Suçluluk 
psikolojisi, kriminoloji ve psikoloji dersleri, hukuk 
felsefesi dersleri vardır; bunlar onun içinde vardır 
efendim. 

'BAŞKAN — Kâşifoğlü, buyurun. 

KEMALETTİN ALÎ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Efendim, bu konu daha önce 
planlandığı İçin aşağı yukarı 196Q'dan 'beri ele alınıp 
bir türlü neticelenmeyen bir konu. 'Bunu 'gören Ba
kanlık, bu zamana kadar dışarıya yollamış olduğu 
hâkim ve savcılara bu görevli vermiştir ve arkadaşla
rımızın çok değerli incelemeleri gerek dosyalarında, 
gerekse Adalet Dergilerinde de yayınlanmıştır; hatta 
ben 'bunlardan birkaç tanesini de getirdüm. Sön ola
rak Koyulhisar Hâkimi Mahmut Bilginin cidden, 
tüm dünyayı inceleyen 'bir yazısı var. Yine bu arada 
Danışma Meclisi üyeliğine seçilen Feridun Güray ar

kadaşımızın da İtalya'da bu konuda bir incelemesi 
var. 

Yani şunu söylemek istiyorum : Gerek kadın hâ
kimler arasında, gerekse erkek arkadaşlarımız ara
sında !bu konuda, Türkiye'nin bütününe yetmemekle 
»beraber, yine de ihtisas sahibi çok değerli arkadaşla
rımız vardır; hatta îsviçre^de 'bizzat çocuk mahkeme
lerinde hâkim olarak görev yapan arkadaşlarımız 
vardır. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde başka söz al

mak isteyen var mı efendim? 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güvenlik 

Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim son paragrafta 
fail yok. İbarenin, «karar verilebilir» şeklinde olma
sı lazım. «Karar verebilir» denmiş... Kim verir? Bu
nun içinde o yok. Binaenaleyh, «yerebilir» olursa, 
«mahkemece» demek lazım yahut da «verilebilir» 
şeklinde kullanmak gerekir. 

«Yukarıdaki fıkralar gereğince yapılan araştırma 
ve inceleme sonucu gerekirse küçüğün bir müşahede 
merkezimde müşahede altına alınmasına da karar ve
rebilir.» 

Kim verir?... 
'BAŞKAN — Oraya «mahkeme» demek lazımdı; 

konmamış. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Yahut da «verilebi
lir» şeklinde olacaktır. 

BAŞKAN — İlla «verilir» değil; «verilebilir.» 
Çerçeve maddeye bağlı olarak, 20 nci maddenin 

son fıkrasını bu şekilde bir daha okutuyorum efen
dim : 

«Yukarıdaki fıkralar gereğince yapılan araştırma 
ve inceleme sonucu gerekirse küçüğün 'bir müşahede 
merkezinde müşahede altına alınmasına da karar ve
rilebilir.» 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Yanlış 
yazılmış. Zaten metinde, «verilebilir» şeklinde efen
dim. 

BAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı 
efendim?.. Yoktur. 

'8 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

nin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkın
da Kanunun 25 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 
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/«Mahkemenin izniyle yargılamanın 'her safhasın
da küçüğün müdafii, velisi, vasisi, sosyal 'hizmet alan
larında faaliyet gösteren resmi ve gönüllü kuruluşla
rın temsilcileri, çocuk mahkemeleri nezdinde görev
lendirilmiş bulunan sosyal hizmet uzmanları veya yar
dımcıları ile pedegog, psikolog, psikiyatr veya araştır
ma ya da gözetimle görevli sair kimseler hazır bulu
nabilirler.» 

(BAŞKAN — Bu maddede ne değişiklik yapıldı 
efendim? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
ıKAJYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, çocuk mahkemelerimde duruşmalar giz
lidir. Madde, bu duruşmalarda mahkemede kimlerin 
bulunabileceğini açıkladığı gibi; yine pedagog, psi
kolog,. psikiyaıtrlerin de hu işte görev alabileceklerini 
vurguluyor. 

IBAŞKAN — Bulunabilir; onlar da alınabilir. 
9 ncu madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 

Yoktur. 
9 ncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

©deriler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
10 ncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — 2253 sayılı Çocuk Mahkeme

lerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hak
kımda Kanunun 30 ncu maddeisi başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değişitiriknıişıtıir. 

«Görevliler : 
Madde 30. — Bu Kanunun 20 nci maddesinin 

ikinci bendinde yazılı sosyal araştırma ve 29 ncu 
maddesinde yazılı gözetimi yapmak üzere Adalet 
Bakanlığınca her çocuk mahkemesine yeteri kadar 
öncelik 'sırasına göre sosyal hizmet uzmanı veya 
yardımcısı, pedegog, psikolog, psikiyatr atanır. 

Çocuk mahkemelerine atanan sosyal hizmet uz
manları veya yardımcıları ile pedegog, psikolog, ve 
psikiyatrlara almakta oldukları aylıkların brüt tuta
rının yüzde ellisi oranında ödenek verilir. 

Bu görevlilerin bulunması veya iş ducumlariinın 
müsait olmıaımıaisı veya görevin bunlar tarafından 
yapılmasında bir engel bulunması halinde bu göze
timi yapabileoelk nitelikte olan kimseler görevlendiri
lir. 

ISosyal hizmet konularında faaliyet gösteren res
mi veya gönüllü kurumlar gözeticilik yapabilecek 
kimselerin bir listesini her yılbaşında mahkemeye 
verirler. Hayırsever diğer kimseler de mahkemeye 
başvurabilir. Mahkeme bunların ahlaki ve içtimai 
durumlarını inceledikten sonra seçtiği kimselerin 
isimlerini listeye kaydeder. 

Çocuk mahkemesi her zaman yukarıda yazılı ku
rum ve derneklerden aday göstermelerini isteyebilir.» 

IBAŞKAN — Evet Başkaynak, bu maddeyle il
gili açıklama yapar mısınız? 

HÂKiîM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başjkanı) — Sayın 
Başjkanım, biraz önce kalbul buyurulan 20 nci mad
deyle, pedagog, psikolog ve psikiyatrların bu mah
kemelerde bulunabilecekleri hükme bağlanmıştı; ama 
nasıl görev alacakları belli değildi. 

Bu maddede onların bu mahkemelere atandıkları 
takdirde tazminat alabileceklerini ve bir de, bunların 
bulunamaması halinde, bu işte kimlerin vazifelendi-
rüleceğini eski yasada olmasına rağmen - biraz daha 
geniş ve biraz daha açık bir şekilde hükme bağlıyor. 

IBAŞKAN — Yalnız şimdi biz bunu bir mecbu
riyet gibi koyduk 30 noü maddede; «atanır» dedik. 

«Madde 30. — Bu Kanunun 20 nci maddesinin 
ikinci bendinde yazılı sosyal araştırma ve 29 ncu 
maddesinde yazılı gözetimi yapmak üzere Adalet 
Bakanlığınca her çocuk mahkemesine yeteri kadar 
öncelik sırasına göre sosyal hizmet uzmanı veya 
yardımcısı, pedegog, psikolog, psikiyatr atanır.» 

(Atanmazsa ne olur? Türkiye'de bu kadar pede
gog, psikolog, psikiyatr yoik. 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, biraz evvel 
dile getirdiğim, italya'da her çocuk mahkemesi nez
dinde mutlaka uzmanlar var. Bunlar olmadığı tak

dirde, zaten hemen maddemizde açıklık var, eğer 
resmi kuruluşlarda varsa, bunlardan istifade edilecek; 
eğer resmi kuruluşlarda da yoksa... 

BAŞKAN — Bunları yapabilecek kişiler, onlar 
sayıldı. 

KEM ALETTİN ALÎ KÂŞÎFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Yani, varsa, atama mecburiye-
ıti Bakanlığa aittir. Müracaat etti; münhalimiz var; 
atama mecburiyeti (Bakanlığa ait; ama yoksa, resmi 
kuruluşlara gidecek; o da yoksa, özel kuruluşların 
müracaat eden kişileri araştırılacak; eğer namuslu 
kişilerse, bu tür görevleri alabilecek 'nitelikte kişi-
lerse, onlardan istifade etmek yoluna gidilecek... 

IBir de orada çok önemli bir konu var: öncelik 
sırasına göre; yani önce sosyal hizmet uzmanı, son
ra pedegog, sonra psikolog, sonra psikiyatri uzma-
mıannnın atanması şeklinde uygulamayı yürütecek. 

ıBAŞKAN — Zaten altındaki 3 noü fıkrada «Bu 
görevlilerin bulunmaması veya iş dumanlarının mü
sait olmaması veya görevin bunlar tarafından ya-
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pılmasmda bir engel bulunması halinde bu gözetimi 
yapabilecek nitelikte olan kimseler görevlendirilir» 
diyor. 

'Bunlar da bu % 50 lik ödenekten faydalanacak
lar mı? 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİPOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Hayır. Yalnız onlara yönet
melikte tespit edilecek miktarda ;bir ücret verilir. 
Yani, 'bir bilirkişi olarak atanmış gibi, bir .bilirkişiye 
ne kadar ücret veriliyorsa, kendilerine de bu ücret 
verilecek. 

HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAlK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım müsaade eder misiniz? 

Hükümetten gelen metinde «bulummaması halin
de» diye bir tabir yok/bu. Komisyonda dikkatimizi 
çekti, omum için ilave ettik. «Bu görevlilerin 'bulun
maması halinde» diye, ondan sonrakilere hizmet ver-
m'eyi öngören tarzda düzenlediğimiz için 3 nöü fıkra 
1 nci fıkranın noksanlığını tamamlıyor. 

Arz ederim. 

(BAŞKAN — 10 <ncu madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı efienldim?.. Yoktur. 

10 ncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'111 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 11. — 2253 sayılı Çoculk Mahkeme

lerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hak
kında Kanunun 31 nci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklemniştıir. 

ı«Gö2letimin ne şekilde yapılacağı ve bu işlerde 
çalıştırılan kimselerin yetiştirilmeleri ve görevleri ite 
ilgili sair ayrıntılar Adalet (Bakanlığınca düzenle
necek bir yönetmelikle belirlenir.» 

BAŞKAN — Bu kaçıncı fıkra olarak ekleniyor? 
Sonuna mı ekleniyor? 

HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
IKAYNAK ı(Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet. 
Hükümetten geHen metinde böyle bir sistem yoJktu; 
komisyon çalışmalarında bizim dikkatimizi çekti. Bu 
gözetimin ne şekilde yapılacağı konusu yasada ol
mamasına rağmen, yönetmıeliğe konursa, dayanak
sız bir yönetmelik olur diye yasaya Özellikle bunu 
getirmiş bulunuyoruz. 

IBAŞKAN «Aşağıdaki fıkra eklenmiştir» denince; 
lyarti 31 nci maddenin ısonuna ekleniyor, değil mi? 

HAKİ/M TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet 
efendim. 

(BAŞKAN — Kaç fıkra hailinde. 
IHÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Baştoanı) — 31 nci 
madde üç fıkradan ibaret; dördüncü fıkra olarak ek
leniyor. 

IBAŞKAN — «Aşağıdaki dördüncü fıkra eklen-
mişitıir» desek. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu IBaşkanı) — İlk üç 
fıkraya rakam söylemiş olsalardı, biz dördüncü di
yecektik; ilk üç fıkraya rakam söylenmediği için, son 
tfikra olarak ekledik efendiim. 

IBAŞKAN — 111 nci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı?... Yoktur. 

Maddeyi aylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
»Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 12. — 2253 sayılı Çocuk Malhkemele-
rinlin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hak
kında Kanunun 32 nci maddesi başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değişjtirilmiştir. 

ı«Ücret : 
Madde 32. — Çocuk Mahkemelerinde, 20 nci 

maddenin ikinci Ibendi ve 30 ncu maddenin üçüncü 
fıkrası uyarınca geçici olarak görevlendirileceklere 31 
nci maddeye göre düzenlenecek yönetme!ilkteki esas
lar çerçevesinde çalışmalarına uygun ücret takdir 
olunur.» 

ıBAŞKAN — Bu madde hakkında izahat verir 
mMniz? 

HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet (Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, biraz önce Hükümet Temsilcisi ifade et
mişlerdi; bizim buraya resmen atadığımız kişiler maaş
larının yüzde ellisi nispetinde tazminat alıyorlar. 
Atamadığımız kimseleri biz burada görevlendirdiği
miz zaman kendilerine ne miktar ücret ödeneceği çı
karılacak bir yönetmelikle tespit edilecek; onu vur
guluyor. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz almak 
'isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 ncu maiddteyi okuyunuz. 
MADDE 13. — 2253 sayılı Çocuk Mahkeme

lerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hak
kında Kanunun 34 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiiştir. 
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Madde 34. — Küçükler hakkında adliı 'sicile geçi
rilen bilgiler; ancak, soruşturma <ve kovuşturma ko
nusu olan işler -sebebi ile Cumhuriyet savcıları, sor
gu hâkimleri ve mahkemelerce veya Yasama Mecli
si üyeleri seçimleri ile ilgili olarak yetkili seçim 
kurallarınca istendiği takdirde adli sicilce bildirilir. 

IBirinci fıkra gereğince verimiiş olan bilgiler 
başka herhangi bir iş Ve konu için kullanıllmıalz. 

İBAŞKAN — IBu madde hakkında izahat verir-
misiıniz? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, eski metinde aynı deyimler vardı; fakat 

«Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi seçimleri 
için» tabirleri vardı. 

ı«Yetkili seçim kurullarınca istendiği takdirde 
adli sicilin bildirilmesi.» diyor. Eski metin, «Mah
kemelerce Cumhuriyet Senatosu veya MiMet Meclisi 
üyelerinin seçimlerinde bunların sicilleri istenir» di
yordu. 

BAŞKAN — Yani, çocukluk zamanlarında işle
dikleri suçları için imi? 

(HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu iBaşkanı) — Küçük
ken suç işlemeleri halinde. Tabii, bugün Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisi olmadığı için ve ileri
de de ne olacağı belli olmadığı için «Yasama Mec
lisi» denmiş. 

(BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

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

(14 ncü maddeyi okuyunuz. 

MADDE 14. — 2253 sayılı Çocuk Mahkeme
lerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanunun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Maldde 36. — Suçu .işlediği zaman 1/1 yaşını foi-
tirmüş olup da 15 yaşını bitirmeyen ve cezanın çek
tirilmesine başlandığı anda 18 yaşını doldurmayan 
küçüklerin cezaları çocuk ıslahevi veya çocuk ceza
evlerinde çektirilir. Bunllar hakkında, çocuklara 
ait cezaların infazına ilişkin diğer kanunlar ve tü
züklerin bu kanuna aykırı olmayan hükümleri de 
uygulanır. 

18 yaşını ikmal ederlerin geri kalan cezaları bü
yüklere mahsus cezaevlerinde çektirilir. 

İBAŞKAN — Sayın Kâşif oğlu, demin «18 yaşım 
bitirse dahi 'bakiye cezası ıslahevinde çektörilebilir» 
demiştiniz; halbuki burada, «18 yaşını ikmal edenle
rin geri kalan cezaları büyüklere mahsus cezaevlerin
de çektirilir» diyor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Değin
diğimiz değişiklik Komisyonumuzca yapılmıştır. Bu
günkü tabir, sadece yaşı 18'e çıkan şeklindedir. Suç 
işlediği zaman 11 yaşını bitirmiş olursa, 15 yaşını 
bitirmek ve cezanın çektirilmesine başlandığı anda 
18 yaşını doldurmayan... Buradaki «18 yaş» fiili 
yoktu; 15 yaşını doldurmayanlar içinde bu. Sadece 
18'i getirmiş oluyor. 

Tüzükte her ne kadar, «18 yaşını bitirse dahi 21 
yaşma kadar hali, durumu, tavrı iyi ise büyüklerin 
cezaevine nakledilmezler» diye hüküm bulunmasına 
rağmen, biz Komisyon olarak, 18 yaşını bitiren kişi
nin cezasının normal cezaevlerinde infaz edilmesi 
için bir ikileme oluyor. Yani 16, 17, 18 yaşında ceza
sını çekmeye başladığı zaman çocuklara mahsus ce
zaevlerinde devam ettiriliyor; 18 yaşından sonra suç 
işlemesi halinde veya hüküm tesisinden önce 18 ya
şını ikmal etmesi halinde normal cezaevine gidiyor 
diye, bu eşitliği bozar diye şu hükmü Komisyonda 
kendimiz benimsemiş olduk; «18 yaşını ikmal eden
lerin geri kalan cezaları büyüklere mahsus cezaevle
rinde çektirilir» deyimini biz getirmiş öldük; ama bu 
konuda Hükümetle bir anlaşmamız olmadı. Biraz ön
ce Sayın Kâşifoğlu bu konuya değinmişlerdi. 

BAŞKAN — Evet, ben onun için sordum. Belki 
ŞU bakımdan doğru olabilir; çocuk çekmiştir, çek
miştir; dört, beş ayı kalmıştır; bu beş ay için büyük
lere mahsus cezaevine gidecek. Belki orada ahlâkı 
bozulacak... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Biz Ko
misyon olarak, ilke alarak Hükümetlin bu görüşüne 
katılıyoruz. 

İBAŞKAN — Ama buna da bir sınır getirmek la
zım. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Tüzükte 
var efendim o. 

KEMALETTİN ALÎ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Müsaade eder misiniz?.. 

Suç işlediği zaman 15 yaşını bitirmiş olup da 18 
yaşını bitirmeyen ve cezanın çektirilmesine başlandı
ğı anda 18 yaşını doldurmayan hükümlülerin ceza-
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lan açık, yarı açık ve kapalı çocuk cezaevlerinde in
faz olunur. Bunlar için müstakil cezaevleri kurula
madığı takdirde, cezaları diğer hükümlülere mahsus 
cezaevlerindeki çocuklara ayrılan kesimlerinde infaz 
olunur. Bunlar 18 yaşını bitirdikleri zaman, eğer hü-' 
kümlülük süresd üç yıldan ve geri kalan süresi iki 
yıldan fazla ise (zatı âlinizin buyurduğu bir sınır ge
tirmiş) diğer hükümlülere mahsus cezaevlerine nak
lolunurlar; ancak bunlardan, geçirdikleri süre içinde 
•hal ve durumlarına ıgöre uygun görülenler, çocuk ce
zaevlerinde ve diğer hükümlülere mahsus cezaevleri
nin ' çocuklara ait olan kesimlerinde alıkonabiiirler. 
Hükümlülük infazına başlandığı tarihte 18 yaşını bi
tirmiş ve hükümlülük süresi 3 yıldan az bulunmuş 
ölüp da, geçmişteki hallerine nazaran çocuk cezaev
lerinde veya diğer hükümlülere mahsus cezaevlerinde 
çocuklara ayrılan kesimlerin'de bulunmaları uygun 
görülenlerin cezaları da bu cezaevlerinde çektirilir. 

Yüksek malumları, bugün bizim çocuk cezaev
leri ve çocuk ıslahevlerimiz var. Bunlardan bir tanesi 
ve hakikaten infaz müessesesi olarak 'gururla orta
ya koyacağımız Ankara Çocuk Islahevi ve Cezaevi 
var. Burada ilk ve orta tahsil yapılma imkânı var, 
bir; ikincisi, bunların yüksek tahsillerini yapmaları
na dahi müsaade ettik; çocuk gider, yapar, gelir. 
Üçüncü konu, burada kendilerine sanat öğretilir : 
Marangoz atölyeleri vardır, kaporta atölyemiz var
dır, boya atölyemiz vardır, dem'ir aksamı atölyemiz 
vardır. Bugün biz cezaevlerimizin bütün çelik dolap 
İhtiyacını Çocuk Islahevinden karşılarız; keza bütün 
ayakkabı ihtiyaçlarını Çocuk Islahevinden karşılıyo
ruz. 

Bir çocuk 11 ile 15 yaş arasında suç işlemiştir; 
hüküm giymiştir; ama henüz 18 yaşını doldurmadan 
hüküm giymiş ise, çocuk ıslahevinde tutukluluk hali, 
hükümlülük haline dönüşür. Ta ki, yapması gereki
yorsa talhsile hemen başlatılır; yok, bir sanata yönel
miş ise - Çünkü burada iki tür uygulama vardır, sa
nat ve tahsil - sanata yöneltilir. 

Şimdi, 18 yaşını bitirmiş ve bakiye cezası 2 yıl
dan fazla ise mutlaka büyüklere malhsus cezaevlerine 
gidecektir; eğer hükümlülük süresi 3 yıldan ve geri 
kalan süresi 2 yıldan fazla ise, büyüklere mahsus 
cezaevlerine gidecektir. Bunun altında ise ve çocuk 
da hakikaten çalışıyor ise ve durumu itibariyle diğer 
çocuklarla da bir uyumsuzluk söz konusu değilse 
- bu bir ay olabilir, altı ay olabilir, bir sene ola'bilir -
orada devam edecektir; daha sonra oradan tahliye 
edilecektir, 

Bu bakımdan, belki arkadaşlarım genelde haklı
dır. 18 yaşını bitirmiş olan bir kişi suç işlediği zaman, 
ne olursa olsun, çocuk cezaevleri ile bir alakası yokr 
tur; bunların, büyüklere mahsus cezaevlerinde hü
kümlülük sürelerini geçirmeleri gerekir. Burada bir 
fark var : Bu çocuk 11 ile 15 yaş arasında suç işle
miştir ve bir de 1'8 yaşını bitirmeden hüküm kesinleş
miştir ve çocuk zaten tutuklu olarak ceza infaz ku
rumları ve çocuk cezaevleriridedir; bakiye cezası da 
azdır. O bakımdan, büyüklere mahsus cezaevlerine 
yollamak suretiyle onun herhangi bir tesire maruz 
kalmasının önüne geçme yolunda, öyle sanıyorum ki 
son fıkranın, metinden çıkarılması gerekir. 

BAŞKAN —Evet. 
'Komisyon ne diyor? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, biz konunun yüksek huzurunuzda tartı
şılmasını arzu etmiştik ve demiştik ki, suçu işlediği 
tarihte küçük olmasına rağmen, hüküm tarihinde 18 
yaşını bitirmiş ise, normal cezaevlerine gitsin. 

18 yaş sınırı içerisindeki kişileri, biz, küçüklere 
mahsus cezaevlerinde yatırıyoruz. 1>8 yaşını geçmiş 
kişilerin aynı cezaevlerinde kalmalarında belki psiko
lojik ve fizyolojik rahatsızlık olabilir diye düşündük. 

BAŞKAN — O yetki var değil mi? Yine gönde
rilir; kesin hüküm değil. 

KOMALETTIN ALİKÂŞItFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Evet, kesin değil. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı)' — Eşitlik 
ilkesini de bozmayalım diye konuyu yüksek huzuru
nuza getirmiştik; ama konunun müzakeresinde duru
mu takdir ve tensiplerinize bırakmakla beraber... 

BAŞKAN — Yani bu son fıkrayı çıkarırsak me
sele halloluyor, değil mi? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet. 
Takdirlerinize bırakmak için o tarzda bir önerge 
düzenledik. 

BAŞKAN — Peki. 
Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterimizin 

önergesini okutuyorum : 

Milli Güvenlik' Konseyi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Çocuk Mahkemelerinin Ku
ruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı 
Maddelerinin Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı-
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nın 36 ncı maddesinin son fıkrasının, bu husus, Ceza 
infaz Kurumlan ile Tevkif Evlerinin yönetimine 
ve Cezaların İnfazına Dair Tüzüğün 8 nci maddesin
de daha esnek ve ilerici bir şekilde düzenlendiğinden 
tasandan çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Milli Güvenlik Konseyi 
Genel iSekreteri 

BAŞKAN — Bu önerge üzerinde söz almak iste
yen var mı?.. Yoktur. 

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

O halde, 36 ncı maddenin 2 nci fıkrası bu suretle 
çıkarılmış oluyor. 

36 ncı maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum : 
Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15 nci maddeyi okuyunuz. 

MADDE 15. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemeleri
nin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkın
da Kanunun 44 ncü maddesi başlığı ile birlikte aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Görev ve Yetkiler : 
MADDE 44. — a) Küçüklerin cezalarının infaz 

edileceği ıslah ve eğitim evlerinin, bu Kanunun 10! 
ncu maddesine göre haklarında tedbir uygulanmış 
olan küçüklerin yerleştirileceği Devlete ait müessese
lerin, müşahade merkezlerinin, küçüklerin kısa süre
lerle kabul edilecekleri veya icabımda müşahadeleri-
nin yapılmasına elverişli kalbul merkezlerinin, çocuk 
mahkemelerine ait bina ve küçüklere mahsus tevkif-
evlerinin tesisi, 

b) Bu müesseselerin sevk ve idare tarzlarının 
tanzimi, buralara alınmış olan küçüklerin muhafaza, 
bakım ve eğitim işlerinin kontrolü, 

c) Yukarıda yazılı müesseselerde ve çocuk mah
kemelerinde sosyal araştırma ve gözetimle görevli 
personelin özlük işlerinin yapılması, bu personelin 
hizmete yararlı olacak şekilde devamlı eğitim ve ye
tiştirilmelerinin sağlanması, 

d) Küçüklerle ilgili mevzuat ve müesseseler üze
rinde devamlı inceleme ve araştırmanın yapılması, bu 
konudaki kanun tasarı ve teklifleri hakkında mütalaa 
beyanı ve icabında bunların bizzat hazırlanması, 

e) Çocuk suçluluğunun sebep ve faktörleri üzerin
de incelemeler yaparak önlenmesi çarelerinin araştı
rılması, bu hususta yerli, yabancı ve milletlerarası 
kurum ve teşekküllerle temas temini, 

f) Çocuk suçluluğu konusunda gereken istatis
tiklerin hazırlanması, velayet ve vesayetin nezi ve kü
çüklere vasi tayinine dair işlemlerin takip edilmesi, 

g) Eğitimi güç küçüklerin yerleştirildiği kurum
lar ve küçüklerin zararlı yayınlardan korunması hu
susunda Milli Eğitim; çeşitli işlerde çalışan küçükler 
bakımından çalışma; filmlerin küçükler yönünden 
kontrolü için içişleri ve küçüklerin yerleştirileceği 
tedavi kurumları ve sosyal servislerin çocuk mahke
meleri ile olan münasebetlerini tanzim bakımından 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının ilgili servisle
riyle işbirliği yapılması, • 

h) Cezaları infaz edilen küçüklerin işe yerleşti
rilmeleri mevzularında infaz sonrası yardım mües
seseleri vesair kurumlarla ilişki kurulması, 

ı) Küçüklerin yerleştirildiği özel kurumların de
netlenmesi, 

j) Bu Kanunun uygulanmasıyla alakalı diğer gö
revlerin yapılması, 

Adalet Bakanlığı Merkez Kuruluşundaki ilgili bi
rimlerce yerine getirilir. 

»BAŞKAN — Evet; madde üzerindeki izahatı din
leyelim.. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Şöyle 
arz edeyim : Çocuk mahkemelerinin kuruluşu ve iş
leyişi ile ilgili yasanın 44 ncü maddesinde hiçbir de
ğişiklik yapılmamıştır. 

Halen yürürlükte bulunan metnin matlalbı, yan 
başlığı, «Çocuk Eğitim Islah infaz İşleri Genel Mü
dürlüğü» idi ve yürürlükte bulunan maddenin sonun
da da, «Çocuk Eğitim Islah İnfaz işleri Genel Mü
dürlüğü Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulmuştur» 
deyimi vardı. 

Halen bu yasa yürürlükte olmamasına rağmen, 
Adalet Bakanlığı bu müessseyi kendi bünyesinde 
kurmuş. 

Şimdi getirilen metin bu müesseseyi kaldırıyor; 
kaldırırken de, bunu, kendi birimlerinde, yani Ada
let Bakanlığının kendi teşkilatında herhangi bir üni
teye bağlayacak. Böylesine bir genel müdürlük arzu 
etmiyor. 

O nedenle, maddenin yan başlığı, matlabı deği
şiyor; «Görev ve Yetkiler» diyor. Maddenin sonun
da da, eski yasadaki «Çocuk Eğitim Islah infaz İş
leri Genel Müdürlüğü kurulur» ibaresi kalkıyor; bu
nun yerine, «Adalet Bakanlığı merkez kuruluşunda
ki, ilgili birimlerce yerine getirilir» deyimi kalıyor, 
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Onun dışındaki, (j) fıkrasına kadar olan yetkiler 
ve görevler aynen muhafaza ediliyor. 

Arz ederim, 
ORGENERAL 'NURETTİN ERSÎN — Niye kal

dırıyorlar bu çocuk eğitim evini? 
IBAŞKAN — Yeniden bir genel müdürlük kur

mamak için galiba; değil mi? 
ORGENERAL NURETTİN ERSÎN — İdari bir 

sıkıntı mı var? 
İHÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, yasa yürürtükte olmamasına rağmen, sa
dece atama yapmışlar. Yüksek malumunuz, Adalet 
Bakanlığının genel müdürlük seviydsindeki birimle
rinde bulunan bu genel müdürler, Yargıtay üyeleri
nin hukukuna sahiptir. Bir başka göreve tayin olu
namazlar; atanamazlar. Buna rağmen oraya bir kişi
yi atamışlardır. 

Sanıyorum tatbikatta ihtiyaç kalmıyor. Ceza ve 
İnfaz işleri Genel Müdürlüğü, «Şöyle bir kadroya 
ihtiyacımız yok; ilişki kurmayalım» diyor. 

Ayrıca, genel durum olmasına rağmen, genel mü
dür muavini ile illgili üniteler de kurulmamış zaten. 

IBAŞKAN — Bugün Türkiye'de çocuk ıslah ve 
cezaevlerinde ne kadar suçlu var; var mı bir rakam? 
Yani, bu kadar çok mudur ki, bu ayrı bir genel mü
dürlük kurulmasını gerektiriyor? Denildiği gibi, Ce
zaevleri Genel Müdürlüğünün içinde bir şube olarak 
da bu görev pekala yerine getirilebilir.. 

KEMALETTİN ALİ KAŞlFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Efendim, şimdi, Ankara Ço
cuk Cezaevinde 10.4.1980 tarihi itibariyle 157 top-
iam; Elazığ Çocuk Islahevinde 65; izmir Çocuk Is
lahevinde 185; Eskişehir Çocuk Islahevinde 253; Si
nop Çocuk Cezaevinde 53; Konya Çocuk Cezaevin
de 10; toplam 700 tane, 

IBAŞKAN — 700 tane için1 bir genel müdürlük 
olmaz tabii; onun için yapılmıştır. Çocuklardan ne 
•kadar suçlu olacaktır ki, bir genel müdürlük sevi
yesinde olsun bu? Olmaz tabii 

(KEMALETTİN ALI KAŞlFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — 1978 rakamlarına göre de il iti
bariyle şöyle bir sıra oluyor, çocuk suçluları bakı
mından : Adana, Adıyaman, Afyon, Amasya, An
kara şeklinde.., 

IBAŞKAN — Sıralanıyor... 
KEMALETTİN ALİ KAŞlFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Adana, İstanbul, İzmir, Anka
ra şeklinde sıralanıyor 1978 yılı, 10 il dışındaki suç 
işleyenlerin sayısı 17064'tür, 

I BAŞKAN — Şimdi sizin saydığınızda 700?.. 
KEMALETTİN ALİ KAŞlFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — fBu hükümlülerin sayısı; bu, tu
tukluların sayısı. 

(BAŞKAN — Tutuklularla beraber... 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sebebi şu efendim : 
Sıkıyönetim tarafından tutuklanmıştı, gözetim altına 
alınmıştı, bunlar mahkemeye sevk edilmişti, boykot 
işgal gibi şeyler yapılmıştı; o yüzden fazla bir rakam 
görünüyor, 

KEMALETTİN ALİ KAŞlFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Efendim, şimdi, yüksek ma
lumları olduğu üzere, teşkilat, tespit edilmiş bir ama
cın gerçekleşmesi için görev ve yetkilerin insanlar 
arasında dağılması için gerekli Teşkilat, canlı bir ya
pıya sahip, Bu bakımdan, zaman süreci içerinde tet
kik edilerek gözden geçirilmesi, ancak büyük etütler 
sonucunda teşkilatların, teşkilatlanmanın değiştirilme
si yoluna gitmek gerekir. 

Diğer taraftan, yine teşkilatlanmada şu ana ilke
lerin de yer alması ilgili kitaplarda vurgulanmış; 
biz de bir makalemize almışız : Hedefler, amaçlar, 
kuruluş politikası, görevler, sorumluluk ve yetkiler 
açık, kesin yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere du-
yurulımalııdır. 

'2 — Yeterli etüt ve inceleme ve bir düşünceye 
dayanmadan ani kararlarla örgütte değişikliğe gidü-
memelidir, 

3 — Örgütte sorumluluk ve etkili emir kumanda 
hatları kesinlikle belirlenmeli; seçilen amaca varabil
mek için gerekli bütün unsurlar tek sorumlu yöneti
ci elinde toplanmalı; memurlar birbirlerine karşı so
rumlu olmak ve onlar da emir almalıdır, 

4 — ©ir kişinin etkili bir tarzda yöneteceği ve 
denetleyeceği alan, iş yapanın bilgisi, kapasitesi ve 
tecrübesine, iş ve yerinin niteliğine, işte kullanılanı 
metot, makine ve malzemenin cinsine bağlı olarak 
sınırlı olması; örgütte sorumlulukla birlikte yetki ve
rilmelidir.. işler ancak beşeri ve maddi kaynaklar 
kullanılmak suretiyle yapılır* 

IBAŞKAN — Evet, yani bunlar prensipleri koyu
yor, 

KEMALETTİN ALİ KAŞlFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Şöyle : Geçmiş dönemlerde 
bilhassa yan müesseselerle ilgili işlerliği yapabilmek 
için bu konuda bir genel müdürlük oluşturulması 

I yoluna gidildi ve genel müdürlük de kuruldu. Şöyle 
kuıuldu : 'Bütçe Kanunu ile 1 nci derecede bir kadro 

1 » — 



I 

M. C. Konseyi B : 81 

alındı ve bu genel müdürlüğe atama yapıldı; fakat 
görüldü ki, bu genel müdürlüğün, bilhassa Ceza Tev
kif Evleri Genel Müdürlüğü ile yetki ve görev ça-
Itışması oldu. Bunu ıgören Bakanlık, teşkilat yasasını 
yaparken, ıbu genel müdürlüğe verilmiş görevlerin 
bir kısmını Eğitim tşleri Genel Müdürlüğüne, bir kıs
mını özlük İşleri Genel Müdürlüğüne, bir kısmını 
da Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğüne vermiş
tir. Asıl olarak Bakanlık, cezaevleri içerisinde bir dai
re kurmak suretiyle meseleyi çözümleyecek. 

BAŞKAN — O bakımdan, bu madde elastikiyeti 
sağlar. 

KEM ALETTİN ALİ KAŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Evet ; bakanlık tercihi olarak 
belirleniyor. 

Takdir Yüce Konseyindir. 
BAŞKAN — Ben bununla ilgili olmamakla be

raber, sizden şunu öğrenmek istiyorum : Acaba bü
tün ülkelerde, dış ülkelerde bu ceza ve tevkif evleri 
Adalet Bakanlığına mı bağlıdır? 

KEMALETTİN ALİ KAŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Hayır, değildir efendim. Bazı 
ülkelerde İçişleri Bakanlığına bağlı olarak da görü
yoruz, 

BAŞKAN — Yani demokratik ülkelerde de,.. 

KEMALETTİN ALİ KAŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Yani infaz ile bir yerde aynı 
bakanlık içerisinde..., 

BAŞKAN — Aynı bakanlık içerisinde olmasının 
bazı sakıncaları da var. 

KEMALETTİN ALİ KAŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Adliyenin ilişkisi kesiliyor; an
cak bizim İnfaz Yasası hükümleri içerisinde bütü
nüyle de adliyenin dışında bırakmak çok tehlikeli. 
Şöyle ki : Bugün 647 sayılı Cezaların İnfazına İliş
kini Kanunun 19 ncu maddesine göre, idari nitelikte
ki 'bir kurulun lj/3 cezayı indirme yetkisi vardır. 18 
(sene (hüküm giyen bir kişi aslında cezaevinde 13 se
ne kalmaktadır. 2'148 sayılı Kanunu yeniden huzu
runuza getirdik. Bunun dışında, otomatikman, tutuk
luluktan itibaren ayda 6 gün bir İstifade etme konu
su vardı; o da 72 gün. 

Şimdi, ancak iyi niyetli olan, cezaevine uyum 
gösteren, dışarıya çıktığı zaman namuslu bir vatan
daş olarak görev yapabilecek kişilere bu hakkın ve
rilmesi de çok önemli 'bir konudur. Bu bakımdan, 
konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerekir. Ya
ni, hâkimleri bunun dışında bırakırsak, siyasi etki ne
deniyle, belli kişilerin lj/3 gibi büyük cezalarda 10 
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sene, 20 sene istifade etmesi konusu bir mekanizma
dan geçmeden, otomatikman yasalaşır; diğer bir gru
ba baskı niteliği şekline dönebilir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
15 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen?.. 

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

MADDE 16., — 2253 sayılı Çocuk Mahkemeleri
nin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hak
kında Kanunun Geçici 3 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir, 

Geçici Madde 3, — İllerdeki çocuk mahkemele
rine, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca ya
pılacak ilk atamalarda bu Kanunun 2 nci maddesi
nin birinci fıkrasının (a) bendinde yazıiı şart aran
maz. 

IHÂKİİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, Hükümetten böyle 'bir geçici madde tek
lifi gelmemiştir bize; ama biz Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulunu diğer maddelere de getirdiğimiz 
için, ister istemez Ibu ilk atamada, özellikle şimdi ye
ni fıkra teklif ediyoruz; Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulu deyimini getiriyoruz,, 

(BAŞKAN — 16 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur,, 

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

17 nci maddeyi okuyoruz, 

'MADDE 17. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemeleri
nin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkın
da Kanunun 5 nci maddesi ile 29 ncu maddesinin 
ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

IBAŞKAN — Bunları kaldırma sebebi nedir? 
İHÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet 'Komisyonu Başkanı) — Halen 
Yürürlükte bulunan yasada, çocuk mahkemelerinden 
verilen hükümlerin Yargıtayda belirli bir daire tara
fından bakılacağına ve bunu da Yargıtay Başkanlar 
(Kurulunun tespit edeceğine dair amir hüküm var
dım 

Sanıyorum ki, Hükümet, Yargıtayın kuruluş bi
çiminde, cezaların ve suçların vasfına göre onları 
gamlandırmış, sınıflandırmış veya görevlendirmiş 
yetkilendirmiş. Çocukların yaşına göre orada bir ih
tisas dairesi yok. O itibarla, genel hükümler içeri
sinde mütalaa edilsin. Çünkü, çocuk, karşısında ol
muyor, tabii duruşma hâkiminde olduğu gibi. Yaşı-
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m, durumunu, ailevi düzenini, sununu, bununu, biza
tihi hâkim karşı karşıya gelip görmüyor. Halbuki 
orada asıl olan, suçların ve cezaların ağırlığı ölçü
sünde ihtisaslaşma vardır. Onun için, suçun cinsi ve 
cezanın ağırlığı ölçüsündeki ihtisas dairesine bu dava
lar gitsin diye, düşünülmüştür, 

Sayın Başkanım, 29 ncu maddenin ikinci fıkrası 
ise, biraz önce kabul buyurduğunuz gibi, «Çocuk 
Eğitim Islah ve infaz İşleri Genel Müdürlüğünün 
yetkileri ve görevleri bir yönetmelikle düzenlenir» 
diyor. O zaman gereği de kalmıyor onun. O bakım
dandır efendim. 

İBAŞKAN — 17 nci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen?.. 

KEMALETTÎN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın meslektaşımızın da açık
ladığı gibi, bugün Yargıtay 9 ceza dairesinden olu
şuyor ve her ceza dairesi kendine özgü bir ihtisas
laşmayı gerektiriyor.i Örneğin, bir adam öldürme Bi
rinci Cezaya girer; ama bir kaçakçılık Yedinci Ce
zada görülüyor; bir silah kaçakçılığı Sekizinci Ceza
da görülür. Bu bakımdan, bunun Yargıtay safhasın
daki incelemesini İhtisas dairesi yapsın. 

BAŞKAN — Çocuk için ayrı bir şey olmasın. 
KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Tabii, daha sağlıklı ve daha 
iyi karar verilsin, 

HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNİAK (Adalet Komisyonu 'Başkanı) — Sayın 
Başkanım, bunu Komisyonumuz tetkik etti gayet ta
bi., Silah kaçakçılığına karışan bir çocukla veya 
darp hadisesine veya hırsızlığa karışan veya herhangi 
'bir kaçakçılığa karışan çocuğun, özellikle işlenen su
çun vasfı açısından gayet tabii ki, Yargıtaydaki il
gili dairesi daha mütehassis oluyor. Aksini kabul et
tiğimiz zaman, lihtisaslaşamamış bir yargı merciinde 
her türlü davaya bakmak mecburiyeti doğuyor ki, 
sanıyorum ki, kararlarında isabet olmayabilir. 

(BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı?. Yoktur. 

17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul" 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemele
rinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hak
kında Kanunun 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 46. — Bu Kanun 1 Haziran 1982 tarihin
de yürürlüğe girer. 

.BAŞKAN — Geçen sene değiştirmiştik değil mi 
o tarihi? Şimdi bunu... 

HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Geçen 
sene yasa çıktığı zaman, zaten «21 Kasım 1980'de 
yürürlüğe girer» demiştik. Biz, bir erteleme ile, «21 
Kasım 1981'de yürürlüğe girer» dedik. Adalet Ba
kanlığı ister istemez bir zaman kazanmak istemekte
dir. Atamaları, teşfcilaitlannıayı ona göre yapmak 
için hazirana götürüyor uygulamayı. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Evet, 8 ay kazanmış oluyor. 
18 nci madde üzerinde söz almak isteyen?.. Yok

tur, 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici Maddeyi okuyunuz, 

«GEÇİCİ MADDE — Adalet Bakanlığında mev
cut Çocuk Eğitim, Islah ve İnfaz İşleri Genel Mü
dürlüğü kadro ve unvanı kaldırılmıştır. Bu nedenle 
açıkta kalan Genel Müdür, kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren bir ay içinde Adalet Bakanlı
ğına ibaçvurduğu takdirde birinci sınıfa ayrılmış hâ
kimlik veya savcılık sınıfları içerisinde bir göreve, 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca veya Ba
kanlık hizmetlerine Adalet Bakanınca atanır, 

Anılan Genel Müdürlük müşavirleri de durumla
rına uygun görevlere, Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunca veya Adalet Bakanınca atanırlar. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK ^Adalet Komisyonu Başkam) — Sayın Baş
kanım, malddede konu edilenler Yargıtay üyeleri hu
kukuna sa'hip bulundukları için bir başka göreve ata-
namıyorlardı. Bu maddeyle bir başka göreve atama 
imlkânı veriyoruz. Yüksek malumları, bundan üç dlört 
ay önce Adalet Bakanlığı müşavir kadrolarını kaldır
mış ve buna benzer bir hüküm: koymuştuk. O zaman 
da birinci sınıf hâkimlerin aitanabileceği yerlere bu 
müşavirlerin atanacağını Söylemiştik. Burada da bu 
Genel Müdür birinci sınıf hâkimlerin atanabileceği 
yere gidecek. Ancak onun yanında müşavir sınıfından 
hâkim ve savcılar varsa, oradaki genel hükümlere ta
bi olacaklar. 'Bu yasada da idari göreve atama yetki
sini Adalet Bakanlığına vermiş. Burada o Genel Mü
dürün idari göreve atanması gösterilmiş. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz ataıak is
teyen var mı efendim?... Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza ısunuyoruim : Kabul edenler...-
Fjfmeyenler... Kabul edilmiştir. 

— 195 — 
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19 ncu maddeyi okutuyorum: 

MADDE 19. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — 19 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?,.. Yoktur. 

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

20 nci maddeyi okuituyorum : 

MADDE 20. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 20 nci madds üzerimde söz almak is
teyen var mı ... Yoktur. 

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

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

Hayırlı olsun. 
Efendim, gündemimize göre görüşülecek başka ko

nu bulunmadığından, bilahara tespit edilecek gün ve 
saatte toplanmak üzere 'birleşimi kapatıyorum. 

Teşekkür ederim. 
Kapanma Saatti : 18.20 

— 19* — 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 
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tf Kasım 1981 Cuma 

Saat': UM 

İ. — KANON TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — Gemi Sağlik Resmi Kanunu Tasarısı ve Büt
çe - Plan Komisyonu Rapora. (1/119) (S. Sayısı : 
270) 

2. — Devlet Mezarlığı Hakkında Kanun Teklifi 
ve İhtisas Komisyonu Raporu. (2/75) (S. Sayısı : 
274) 

3. — Çocuk Mahkemeleri Kuruluşu, Görev ve 
Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine, Bazı Maddelerinin Kal
dırılmasına Dair Kanun Tasansı ve Adalet Komis
yonu Raporu. (1 /246) (S. Sayısı: 30Ö) 

4. — ll'lll Sayılı Askerlik Kanununun 2 nci Mad
desinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 'bir Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli Sa
vunma Komisyonu Raporu. .(1/247) <S. Sayısı : 301) 

5. _ 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa 
6 Bk Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Milli Savunma Komisyonu Raporu. X2/79) 
(S. Sayısı: 2816) 

6. — îsltaribul Su ve Kanalizasyon tdaresi Genel 
Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu. (1/243) (S. 
Sayısı : 279) 

7. — Büyük Şehirlerin Yakın Çevresindeki Yerle
şim Yerlerinin Anafoelediyelere Bağlanmaları Hak
kında Kanun Tasarısı ve îhtfeas Komisyonu Raporu 
<l/129)(!S.lSayısı:27i6) 

8. — Adli Tıp Kurumu Kanunu Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu. '(1/2,211) (S. Sayılsı : 278) 

9. — Sendikalar Kanunu Tasarısı. (1 /235) 
10. — Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ka

nunu Tasarısı. ı(l /236) 
l'l. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ba

zı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 'Bu Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasansı 
'(1 /222) 

12. — 2330 Sayılı Nakdi Tazminat Ve Aylık Bağ
lanması Hakkındaki Kanunun 2 nci Maddesinin (e) 
ve (e) Fıkralarının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasamı. H /244) 

13. — Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgeleri Ka
nun Tasarısı. (1 /245) 

14. — Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurba
ğa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu Teklifi (2/77) 

115. — Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı (l /230) 
"16. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 

Kanununun Bazı Maddelerinin DeğiştMlmesine Dair 
Kanun Teklifi. '(2/78) 

17. — Turizmi Teşvik Kanunu Tasarısı. (1/207) 
18. — Telsiz Kanunu Tasarisı. 1(1/224) 
(19. _ iBor, Kömür, Asfaltit, Fosfor Demir Ma

denleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletil
mesini Düzenleyen Kanun Tasansı. <1 /209) 

(20. — 13İH2 Salyılı Türkiye Elektrik Kurumu Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi tki Mad
desinin Yürürlükten Kaldırılması Bazı Madde, Bend 
ve Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı. {1 /239) 

21 j — 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine, Bu Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı. (1/H96) 

22. — 5590 Sayılı «Ticaret ve Sanayi Odaları»! «Ti
caret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Borsaları» 
ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi 
Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinin DeğıViritaıesine, Bir Maddesinin Kal
dırılmasına, Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi
ne ve 6763 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Meriyet ve 
Tatibik Sekli Hakkında Kanunun 12 nöi Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı. (1/1195) 

23. — !61i8 Sayılı Limanlar Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Dört Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı. <1 /1'6(2) 

24. — 4922 Sayılı Denizde Can ve Mal Koruma 
Hakkındaki Kanuna Dört Ek Madde eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı. (1 /163) 

25. — 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı. '(1 /'1Ö4) 

26. — Bilim ve Teknoloji Komitesi Kurulmasına 
Pişkin Kanun1 Tasarısı. (1 /228) 

27. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu 
Tasarı. (1/229) 

(Devamı arkada) 



28. — Danıştay 'Kanunu Tasarısı. '(1/260) 
29. — Bölge İdare Mahkemeleri, idare Mahke

meleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Gö
revleri Hakkında Kanun Tasarısı. î(l /255) 

30. — İdari Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı. 
(1 /254) 

31. — Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Kal
dırılması Hakkında Kanun Tasarısı. (1 /256) 

32. — Askeri Yargıtay Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı. (1 /2S7) 

33. — 2247 Sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Ku
ruluş ve İşleyişi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (»1/253) 

34. — Adalet 'Bakanlığı Merkez Kuruluş Kanunu 
Tasarısı. (1/261) 

35. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu Tasarısı. 
(1/262) 

316. — 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
3 ncü Maddesi ile 15 nci Maddesinin ı(h) Fıkrasının 
Değiştirilmesine ve 39 ncu Maddesine (j) Fıkrası ve 
Bu Kanuna Geçici ve Ek Geçici Maddeler Eklenme
sine Dair Kanun Tasarısı. (1 /259) 

37. — Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Oeza Ka
nunu Teklifi. (2/82) 

38. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
Bazı Maddelerinim Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin 
'Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenme
si Hakkında Kanun Tasarısı. (1 /25H) 

39. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı. '(1 /'265) 

40. — 6245 Sayılı Harcırah Kanununda Değişik
lik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı. (1 /266) 

41. — Başbakanlık Kuruluş Kanunu Tasarısı. 
•(1/264) 

42. — Türk Ticaret Kanununun Meriyet ve Tat
bik Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı. !(1 /241) 

43. — 926 Saydı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve Kanu
na 4 Ek Geçici Madde Eklenmesin'e Dair Kanun 
Tasarısı. (1/252) 

44. — 'Deniz Ticaret Filosunu Geliştirme ile 
Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanun Ta
sarısı. (1/170) 

45. — Enerjinin Tasarruflu Kullanılması Hakkın
da Kanun Tasarısı. '(1 /2'67) 

46. — Sosyal Hizmetler Kurumu Kanunu Tasa
rısı. (1/268) 

47. — 1475 Sayılı İş Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1 /269) 

48. — 24116 Sayılı 1981 Mali Yılı Bütçe Kanunu 
ve Bu Kanuna Bağlı (A) İşaretli Cetvelde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı. '(1/271) 

49. — 2388 Sayılı Ankara Üniversitesi 1981 Mali 
Yılı Bütçe Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı. <1 /272) 

50. — '2412 Sayılı Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1981 Mali Yılı Bütçe Kanunu
na Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı. (1 /273) 

51. — 2411 Sayılı Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü 1981 Mali Yılı Bütçe Kanununa Bağlı 
Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı. (1/274) 

52. — 2407 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü 
1981 Mali Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı. 
(1/275) 

•53. — 2413 Sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü 1981 Mal] Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvel
lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı. 
'(1/276) 

54. —Bazı Vergi Kanunlarında ve Tahsilatın Hız
landırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı. (1/270) (S. Sayısı : 292) 
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21 Nisan 1340 Tarih ve 500 Sayılı Rüsum-u Sıhhiye Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1 /119) 

TC :: 
Başbakanlık 24 Aralık 1980 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-385/07630 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

SağMc ve Sosyal Yamdkrn Baksaulığuıcla hazn-Ia/nan ve Biaşlkaıdığıniiza arza Bakanlar Kurtulunca 10.12.198ü! 
tenıühlmdle kararDaşhoIamı «<21 öNtösam 1340 tarih ve 500 Sayılı Rüsumdu SıhMlye Kanuınunun Bazı Maddleierinin 
Dei^tirilmesii Hakkında Kamım Tasarısı:» file gerekçesi ekili olarak göndeıllmiştir. 

Gereğini enaMeonie larz edenim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

A —i Genel •: 
Genel Müdürlüğümüzün esaıs görevi, Kara, Demiz ve Hava sınırlarımızdan yurdumuza gelmesi muhtemel 

bulaşıcı insan hastalıklıarının önlıenmesıiyle IHıgili sağlık tedbirlerini almaktır. Özelllliklıe son yılîarda Ortadoğu 
ülkelerinde başgösiteren sutma ve kolera gibi bulaşıcı hastalıkların Güney hududumuzdan yurdumuzu teü> 
dit ettiği bilinmektedir. 

Hudut kapılarımuzdaki sağlık tesMerimıiz, geniş çapta bir salgın hastalığın yurdumuza girmesini önleyecek 
düzeyde değildir. Son lyılıliarda Hac ve .turiisiCik gezleri artmıştır. Yurdumuza giren ve çıkanların sağlık fcomlt-
roHarınıın süratle ve günün koşullarına uygun ollarıak yapılabilmesi İçin yenli tesisler kurulması, mevcut te
sislerim de tamıiııi İ e personel yönünden takviyesi zorunlu görülmektedir. 

Bu şekilde karantina Ihfamıetlieırlirnıiıze yenliden yön veriimesi ise kurumumuzun maili durumunun güçlenme-
sline bağlı bulunmaktadır. 

,Diğer yandan, 657 sayılı Kanun ve kanuna dayalı olarak çıkarılan kararnamelerle, Devlet Memurilaırma 
ödenmesi gerekli sosyal yaırdımlarda büyük artış meydana gelmiştir. Genel İdare Oizmetleriimlizin yürütül
mesi ficin gereklii sağlık araç ve gereçleri ve diğer tüketim mal ve malzemeleri fiyatlarında ve özeUiklıe akar
yakıt fiyatlarında önemli artışlar olmuştur. 

Giderlıerdeki bu artışa karşılık gelirlerin artırılması içlin uzun yılardan iberü 5QQ sayılı Rüsum-u Sıhhiye 
Kanununda bir değişiklik yapılamamıştır. 

Lozan Sulh Muahedenamesinlin 1<14 ve 115 ndi maddeleriyle ekleri, 24 Temmuz 1923 ıtarih «Mesaili Sıh
hiyeye Müteallik Beyanname» ve «Lahika - I» deki hükümlere uygun olarak, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı bünyesinde kuruîıan Genel Müdürlüğümüz, giderlerini kendi gelirleriyle karşılayan katma bütçeli bür 
kuruluştur. Gellirlerıin yaklaşık % 95101 boğazlardan geçen gemilerden alınan Sıhhiye Resmi teşkil etmek
tedir. 

Sıhhiye Resmi dışındaki geliir kaynaklarımız çok sınırlıdır. 



— 2 — 

Boğazlardan traıosli't olarak geçen germilerden net itan başına alunan sılhJbjye resmi ide yukarıda değiniHem 
raua'hedenamıe eki Lahika - l'de, % 075 Aılltın Frankını Türk parası karşılığı olarak 'tespit edilımiiş oltmıaldıa ıbu 
miktarın artırılması yönünde herıhamgü bir değişlikllik yapılması güçtür. 

Sıhhiye Resmi, '21 Nisan 1924 itaınih ve 5010 ısıayılıı «Rüsum-u Sıhhiye Kanunu» hlükıümlıerine göre tahsil 
edilmektedir. 

14.6.1935 tarih ve 2810, 31.7.1936 tarih ve 3057, 31.7.193i6 tarih ve 3058, 18.6.1947 tarih ve 51115 saıyafn 
kanunlarla 500 sayılı Kanunun bazı maddeleri değiştirilmiş, bazı maddelerine fucralar eklenmiştir. ıKanuınıuın, 
alınacak sıhhiye resmi miktarlını belirteyem maddelerinde 1947 tarihlinden bugüne değin değişiklik yapılıma-
mış, bu nedenle hailen uygulanmakta olan resim tarifesi Türk parasınım buigıünlkü değeri yanıınıda çok cüzi 
kaljrniiştır. 

Açıklaman nedenlerle, günden güne artan giderlerinin karşılanabilmesi, yurdum sağlığıma yaptığı fayda
lı hizmetlerine devam edebilmesi ve varlığımı sürdürebilmesi içim, Hazine yardımı atamayan Kurumumuz gellir-
lıerinin artırılması yönünde ilk tedbir olarak 500 sayılı Rüsum-u Sıhhiye Kanununun resim ve ceza miktar
larını belirleyen maddelerÜınde, arıtınca nitelikte değişiklik yapılması içiiııı, bu bağlı tasları hıazırlıanrnııış builıum-
makıtadır. 

B — MADDELER : 
Madde 1. — Boğazlardan transit olarak geçen gemilerden alınan resüım, Lozan (Sulh Anıtlaşmasına bağla 

Lahika - Fin 1 oci mıaddesiinin (a) fıkrası gereğince % 075 AHtım Frankın Türk parası karşılığı üzerimden 
hesaplanmaktadır. 

% 075 Alltım Frankın Türk Parası karşıılığı ise, para değerlinde meydana gelen değişiklik tariıhilerlimıdıe 
TC Merkez Bankası Genel Müdürlüğümden aliınıan yazılara göre tespit edimektedir. 

Serbesıt geçen gemilerden ataacak resim, Kaplı Patente ve para cezaları 500 ısayılı Rüsum-u Sıhhiye Ka
nunu ite belirlenen miktarlar üzerinden hesaplanarak tahsil edilmektedir. 

21 Nisan 1924 tarMmde yürürlüğe giren 500 sayiı Kanunun 1 imci maddesinde; 
a) ,1 - 250 'tonilatoluk gemiler için 'beher tonilato başıma (2) kuruş, 
b) 251 - 750 tonilatoluk gemiler içim beher tonilato başına (3) kuruş, 
c) 751'den yukarı tonilatoluk gemiler içim beher tonilato başıma (4) kuruş, (51)15 sayiltı Kamunla 1947 

yılında bu miktarlar iki katıma çıkarılmıştır.) alımıacağı yazılı olup, serbest resim talhslilaitımda halen bu tarife 
uygulianımıalktadır. 

Beher mat ton başıma 'alımamı transiit sıhhiye resmi, Lozan Mıuahedenamesi ilişiği «Lahika-1»*im (a) fıkrası hük
mü uyanınca 0,075 Allltım Frank karşılığı olduğundan, para değerinde değişme oldukça resimlin hesabıma esas 
alıraan miktar da değişmektedir. 

Örneğim; 1936 yılımda Qj075 Altın Frankım Türk Parası karşılığı TL. 0,0307 iken ıbugün TL. 2.36,46'a yük-
selıtilımliştir .Bu sayılar dikkate alındığımda, 1936'tiam' bugüne kadar 77,02 kat gibi çok yüksek bir artışın mıey-
dana geldiği anlaşılmaktadır. Ancak, serbest resim ve cezalarda böyle değişken bir ölçü esas atamadığından, 
kanunda değişiklik yapılmadıkça, ton başıma almam sıhhiye resminin artın'lmasıma imkân bulunımamafctıadır.ı 

Yukarıda açıküamdığı üzere 0,075 Altın Frankım değeri 0,û30ı7'den 236,46'ya yükselımliş olmakla transit 
resmimde 77,02 kat bir artış meydana geldiği ortaya çıkmaktadır. Bu artış oranımın serbest resim tarifeslime yam-
sıtılmıası halimde, halen uygulamam tarifede belrtftlıem mliktarların, bugünün şartlarından ne derece uzak ol
duğu görüllür. 

1936 yılında, 0,075 Altın Frangım Türk paraısı karşılığı 3 kuruş iken, 500 sayılı Sıhhiye Resmi Kamumuma 
göre alınan serbest resimler de, 

a) 250 tonilatoya kadar 2 kuruş, 
:b) 251 - 750 tonilatoya kadıar 3 kuruş, 
c) 751'den yukarı tonilatoya kadar 4 kuruş olanak alınmaktaydı. Bu tablodan açıkça lamüaşılıacağı gilbi 

transit resmi, 251'den 750 tonilatoya kadarki serbest gemilerden alınan ısıbbiye resmi ile aynıydı. 
Bu açıklamadan şu sonuç çıkıan'llabilıir. 1936 yılımda 3 Türk Kuruşunun satın alıma gücü Qj075 Altın Fran

kın satım alma gücü ile eş değerde idi. Bugün ise 236,46 kuruş, 0,075 Altın Frankın satın alma gücüne eşit 
bulunmaktadır. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 270) 
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1936 yılında net ton başına serbest gemilerden 2, 3 ve 4 kuruş, transit gemilerden de 3 kuruş hesabiyle sıh
hiye resmi alındığı dikkate alındığında anılan yıl, serbest resmin Altın Frank karşılıkları aşağıda gösterildiği 
üzere belirir. 

3 Kuruşun karşılığı 0,075 Altın Frank olduğuna göre, 
2 Kuruşun karşılığı 0,050 Altın Frank, 
3 Kuruşun karşılığı 0,075 Altın Frank, 
4 Kuruşun karşılığı 0,100 Altın Frank, 
Resim 0,075 Altın Frank esasına bağlanması sonucu transit sıhhiye resminde meydana gelen 77,02 ora

nındaki artışın serbest resim tarifesine uygulanması halinde, 
1936'daki 2 kuruşun bugünkü karşılığı 154,04 kuruş, 
1936'daki 3 kuruşun bugünkü karşılığı 231,06 kuruş, 
1936'daki 4 kuruşun bugünkü karşılığı 308,08 kuruş, olmaktadır. 
Hal böyle iken, serbest sıhhiye resmi net ton başına yine 2, 3 ve 4 kuruş üzerinden hesaplanmakta, alınan 

resim ise bu konudaki kırtasiye ve makbuzun maliyetini dahi karşılamaktan uzak bulunmaktadır. 
Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere değişken bir sisteme bağlı transit resminde yaklaşık 77 kat bir 

artış olmasına rağmen sabit tutarların esas alındığı serbest resimde artış olmamış, böylece büyük çapta gelir 
kaybı olmuştur. 

Bu sakıncanın önlenmesi ve her yıl ekonomik gelişme ve para değerindeki değişiklik dikkate alınarak her 
yıl bütçe kanununa konulacak bir hükümle serbest resim miktarlarının tespiti uygun olacaktır. 

Madde 2. — Tonilatosu 250'den fazla olmayan ve motorlu ve yelkenli gemilere verilen ciltli patenteler 
için yüz kuruş (5115 sayılı Kanunla iki buçuk liraya yükseltilmiştir) alınmaktadır. 

Birinci maddenin gerekçesinde açıklandığı üzere Türk parasının Altın Frank karşısındaki değer kaybı yüz
de 77,02 olmakla 1936 yılımda tespit edilen yüz kuruş yüzde 77,02 artış uygulandığında 77 lira 02 kuruşa 

yükselmektedir. Kaldı 'ki patente bedeli 100 kuruş 193 6'da değil, kanunun yürürlüğe girdiği 1924 yılında tespit 
edilmiştir. Diğer yandan kaplı patentenin bastırılması kâğıt vesair masraflarının maliyeti bugünkü fiyatlarla 
100 TL.'yı aşmaktadır. Bu nedenlerle, ciltli patente bedellerinin de her yıl bütçe kanununda gösterilecek 
ıriiktar üzerinden alınmasının uygun olacağı düşünülmüştür. 

Madde 3. — 500 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinde; 
a) Alelumum yelkenlilerden 15 lira, 
b) Motorlu sefain ile istimbot ve romerkörlerden 25 lira, 
c) Vapurlardan 100 lira. 
(1949 yılında 5435 sayılı Kanunla bu miktarlar 5, 2248 sayılı Kanunun 23 ncü maddesiyle de 30 katına 

çıkarılmıştır) 
Para cezası alınması öngörülmekte ve bugün, yukarıda belirtilen artışlarla belirlenen miktarlar üzerinden 

ceza tahsilatı yapılmaktadır. 
Birinci maddenin gerekçesinde belirtildiği üzere 1936 yılından bugüne kadar Türk parası altın frank kar

şısında yüzde 77,02 oranında bir değer kaybına uğramıştır. Bu oranın maddede belirtilen miktarlara uygu
lanması sonucunda; 

1936 yılındaki 15 liranın bugünkü karşılığı 1 155,30 
25 liranın bugünkü karşılığı 1 925,50 
100 liranın bugünkü karşılığı 7 702 

liraya tekabül ettiği anlaşılmaktadır, 

Türk parasının altın frank karşısındaki değer kaybı oranının tespitinde 1936 yılından sonraki durum esas 
alınmıştır. Maddede yazılı bulunan 15, 25 ve 100 liraların 1924 yılında tespit edilmiş oldukları dikkate alın
dığında ise bugün alınmakta olan cezalarda yaklaşık 100 kat artış yapılması gerektiği ortaya çıkar. 

Açıklanan nedenlerle, 500 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinde yazılı yasaklara uymayan gemi kaptanla
rından alınacak para cezaları her yıl bütçe kanununa konulacak hükümle tespitinin uygun olacağı düşünül
mektedir. 

Madde 4 ve 5 yasanın yürürlük ve yürütülmesine ilişkindir. 
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riiitçe - Plan Komisytoıııj Raporu 

TC 
M/tf/ Güvenlik Konseyi 29 Eylül 1981 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Esas No. : 1/119 
Katar No. : 73 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca 24.12.1980 tarihinde Milli Güvenlik Konseyine sunulan «21 Nisan 1340 Tarihli ve 
500 sayılı Rüsumu Sıhhiye Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» Ko
misyonumuzca incelenmiştir. 

Bu inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. 
Esas görevi kara, deniz ve hava sınırlarımızdan ülkemize gelmesi muhtemel bulaşıcı hastalıkların önlen

mesiyle ilgili tedbirleri almak olan, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı, Hudut ve Sahiller Sağlık 
Genel Müdürlüğü katma bütçeli bir kuruluştur. Genel Müdürlüğün gelirlerinin yaklaşık % 95'ini transit 
gemilerden alınan sağlık resmi oluşturmakta olup bu gelir adı geçen Genel Müdürlüğün ihtiyaçlarına cevap 
vermekten uzaktır. 

21.4.1340 tarihli «Rüsumu Sıhhiye Kanunu» nun bazı maddeleri 1947 yılına kadar üç defa değişikliğe 
uğradığı halde 34 yıldan beri adı geçen Kanunda hiçbir değişiklik yapılmadığından kuruşla 'ifade edilen pa
rasal ölçüler anlamını yitirmiş ve 'transit gemiye nazaran daha fazla sağlık resmi ödeyen serbest gemiler çok 
daha az ödeme yapar hale gelmiştir. 

Tasarıda, esas olarak, kuruşla ifade edilen sağlık resminin, para değerindeki değişmeler dikkate alına
rak, her yıl Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün Bütçe Kanununda tespitini sağlamak amacıyla «Rü

sumu Sıhhiye Kanunu» nun iki maddesi değiştirilip bir maddesi yürürlükten kaldırılmaktadır. 
Tasarı, ıRüsumu Sıhhiye Kanunu ve onu değiştiren diğer kanunlar birlikte incelendiğinde, esas Kanunun 

dilinin farklı ve bugünkü kuşaklar için anlaşılmasının zor olduğu görüldüğünden hem dilde sadeliği sağlamak 
ve anlaşılır hale getirebilmek hem de uygulama alanı kalmamış hükümleri ayıklamak amacıyla Kanunun 
tümünün yeniden düzenlenmesi yoluna gidilmiştir. 

Komisyonumuzca yeniden düzenlenen metin 11 maddeden oluşmaktadır. 
Kanunun konusunu düzenleyen 1 nci maddesinde, yabancı ülkelerden Türk limanlarına gelen, boğazlar

dan transit geçen ve Türk limanları arasında seyreden gemilerden bu Kanunda gösterilen resim ve cezaların 
alınacağı belirtilmiştir. 

2 nci maddede, kanuna ve uygulamaya açıklık kazandırmak amacıyla, Kanun içinde geçen bazı deyim
lerin tanımı 500 sayılı Kanun ilkelerine uygun olarak yapılmıştır. 

3 ncü maddede, serbest ve transit gemilerden alınacak sağlık resminin tutarı belirtilmektedir. 
Boğazlardan transit olarak geçen gemiler için, Lozan Anlaşmasının eki olan Lahika - I'de tespit edilen 

ve 500 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde belirtilmiş olan, «net tonı» başına 0,075 altın franik karşılığı sağ
lık resmi aynen benimsenmiştir, 

Serbest gemiler için de aynı tutarda sağlık resmi alınması önıgörülmüştür. Bu düzenleme ile tasarı da 
yer aldığı gibi her yıl bütçe kanununda sağlık resmi gösterilmesi yerine, para değerindeki değişmeleri de kar
şılayacak, daha gerçekçi ve kalıcı bir ölçüye bağlanmış olmaktadır. 

Maddede, bu resmin, Türk Gemiciliğini teşvik amacıyla, kabotaj hakkına sahip ve Türk limanları arasın
da çalışan gemilere % 90; turizmi teşvik amacıyla Türk limanlarına gelen yatlar ile yalnız turist taşıyıp başka 
ticari işlemlerde bulunmayan turist gemilerine ve bilimsel araştırma yapan gemilere % 50 indirimli uygulan
ması kabul edilmiştir. 

Ayrıca, transit gemilerin gittikleri yönden altı ay içinde transit olarak geri dönmeleri halinde yeniden. 
resim alınmayacağını; transit gemi niteliğini bozmayan halleri ve gemilerin sağlık resmini hangi limanlarda 
ödeyeceklerini gösteren, maddenin üç, dört ve beşinci fıkraları 500 sayıh Kanun hükümlerine paralel olarak 
düzenlenmiştir. 
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istisnalar başlığım taşıyan 4 ncü maddede, yine 500 sayılı Kanuna paralel olarak, sağlık resmi alınmaya
cak gemiler belirtilmiştir. Ancak, 50 tona kadar olan tüm gemilerin istisna kapsamı içine alınması uygun 
görülmüştür. 

5 nci maddede, Türk limanları arasında çalışan ve kabotaj hakkına sahip 250 tona kadar olan küçük 
gemilerin her seferinde sağlık resmi ödemek durumunda kalmamaları için, kendilerine bir yıl geçerli «Gemi 
Sağlık Cüzdanı» verilmesi ve karşılığında 100 net tonluk bir geminin indirimsiz sağlık resmi tutarında tah
silat yapılması uygun bulunmuştur. Böylece, 500 sayılı Rüsumu Sıhhiye Kanununun 5 nci maddesinde küçük 
gemiler için yer alan «kaplı patenta» uygulamasına benzer bir kolaylık getirilmiştir. 

Yasaklar ve ceza başlığını taşıyan 6 nci madde; Rüsumu Sıhhiye Kanununun 9 ve 10 ncu maddeleri kar
şılığı olarak daha açık ve bir bütün teşkil edecek şekilde düzenlenmiştir. Ancak, cezalar, rakamsal tutarlar
dan çıkarılarak, geminin ödemesi gereken indirimsiz sağlık resminin '% 10'u şeklinde tespit edilmiş ve bu 
cezanın 500 net tonluk bir gemi için hesaplanacak-indirimsiz resimden az olamayacağı belirtilmiştir. 

7 nci madde, bu kanunda öngörülen sağlık resmi ve diğer tahsilatın, ilgili anlaşmalarına da uygun ola
rak bu hizmeti yürüten Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü bütçesine gelir yazılacağı gösterilmiş
tir. 

8 nci maddede, bu Kanunun uygulama esaslarının bir yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir. 
9 ncu maddede, 500 sayılı Rüsumu Sıhhiye Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan 3057, 3058 ve 5115 

sayılı kanunların yürürlükten kaldırılması hakkındadır. 

Geçici maddede, bu Kanuna göre hazırlanması öngörülen yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar, uygu
lamada mevzuat boşluğu doğmaması için, 500 sayılı Kanuna ıgöre hazırlanmış ve halen uygulanmakta 
olan genel yönetmeliğin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı kabul 
edilmiştir. 

10 ve 11 nci maddeler yürürlük ve yürütme hakkındadır. Yeni kanunun uygulama hazırlıklarının ya
pılabilmesi için yürürlük tarihinin 1.12.1981 olmasının uygun olacağı düşünülmüştür. 

Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkanı 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET 

Em. Amiral 

Kâtip Üye 
Turhan AKPORAY 

Mly. Kd. Aiby 

Üye 
Güven BOŞGELMEZ 

Üye 

Başkan Yardımcısı 
Tanju ERDEM 

Dz. Kd. Kur. Alb. 

Kâtip Üye 
Tahsin EKİNCİ 
Mly. Kd. Bnb. 

Üye 
Mehmet KÂMİLOĞLU 

Üye 
Berki MELLİ Serpil ULUER 

Başkan Yardımcısı 
Haşmet YUR.TAL 

Mly. Kd. Alb. 

Üye 
Nazmi BİLGİÇ 

Üye 
Doğan KAYRAN 

(izinli) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

21 Nisan 1340 Tarifeli ve 500 Sayılı Rüsumu Sıhhiye 
Kanununun JBazt Maddelerinin Değiştirilmesi Hak

kında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 21 Nisan 1340 tarihli ve 500 sayılı 
Rüsumu Sıhhiye Kanununun 1 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1. — Beher net ton başına alınacak Sıh
hiye ıResmi ile kaplı patente ve para cezaları, ülke
nin elkbnıomii'k gelişme seyri ve para değeirmdıeiki de
ğişmeler dikkâte alınma'k suretiyle her yıl Hudut ve 
Sahiller Sağlık: Genel Müdürlüğü bütçesinde göste
rilir. 

Ancak alınacak resim, transit geçen gemiler için 
hesaplanacak resimden az olamaz. 

Alınan resim, patente ücreti ve para cezaları bu 
bütçeye gelir yazılır. 

3057 ve 3058 sayılı kanunların hükümleri saklıdır» 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 4 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Kaplı Patente Resmi : 
Madde 4. — Limanlarımız arasında sefer yapan 

ve kabotaj hakkını haiz olup 1 ila 50 tonilatoya ka
dar olan istimbot ve römorkörlerle motorlu, yelkenli 
ve küreikliIküçük gemilere 20 seferlik, 51 ıtonâlatodan 
250 (dahil) tonilâtoya kadar olan ve buharlı olma
yan küçük gemilere de yıllık patende verilerek yıllık 
bütçe kanununda gösterilen patente bedeli alınır. 

20 sefedıi patenteye bağlı gemilerden ayrıca sıh
hiye resmi alınmaz. Yıllık Kaplı Patenteye bağlı ge
milerden her sefer için sıhhiye resmi alınır.» 

MADDE 3. — 500 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi 
ile 18.6.1947 tarih ve 5115 sayılı Kanun yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

Gemili Saghk Resmi Kanunu Tasarısı 

Konu : 

MADDE 1. — Türk limanlan arasında seyreden, 
yabancı ülke limanlarından Türk limanlarına gelen 
ya da Boğazlandan transit geçen gemilerden bu Ka
nunda gösterilen resim ve cezalar alınır. 

Tanımlar : 

MADDE 2. — Bu Kanunda geçen; 
a) «Gemi» deyimi, kürekli ve yelkenli olmayan 

deniz ticaret araçlarını, 
b) «Transit Gemi» deyimi, yabancı limandan di

ğer bir yabancı limana gitmek üzere, ihtilat etmeden 
Boğazlar ve Marmara Denizinden geçen gemileri, 

e) «Serbest Gemi» deyimi, yabancı bir limandan 
gelip sağlık denetimi yapılmak üzere durdurulduktan 
sonra Türk limanlarında engellenmeden hareket et
mesine izin verilen gemiler ile Türk limanları arasın
da seyreden gemileri, 

d) «Net Ton» deyimi, geminin yük ve yolcu al
maya elverişli olan kapalı yerlerinin hacmini (Lloyd's 
Register'de gösterilen net ton), 

e) «îhtilat» deyimi, transit bir geminin kanun, 
tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen zorunlu haller 
dışında limanda demirlemesi, rıhtıma yanaşması, her
hangi bir madde alıp vermesi ve insan indirip bindir
mesi gibi durumları, ya da yabancı bir limandan ge
len bir geminin sağlık denetimi yapılıp serbest pratika 
almadan herhangi bir madde alıp vermesi ya da in
san indirip bindirmesi gibi durumları, 

f) «Pratika» deyimi, sağlık işlemi yapıldıktan 
-sonra geminin kara ile temasına izin veren belgeyi, 

g) «Koruma Yeri» deyimi, ülkeyi salgın hasta
lıklardan korumak için, içinde bir bulaşıcı hastalık 
çıkan bir geminin tüm kısımları ile yük, mürettebat 
ve yolcuların mikroplardan ve ara hayvanlarından 
arındırıldığı; hasta ve portörlerin tecrit ve tedavi 
edildiği yeri, 

ifade eder. 

Sağlık Resmi : 

'MADDE 3. — Serbest ve transit gemilerden, her 
net tonu için altın frank esası üzerinden binde 75 tu
tarında sağlık resmi alınır, 

Milli Güvenlik Konseyi (S, Sayıaı : 270) 
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(Hükümetin Teklifi) (Bütçe - Plan Komisyonu Metni) 

Bu resim, Türk limanları arasında çalışan ve ka
botaj hakkında sahip gemiilere yüzde 70, Türk limanla
rına gelen özel yaJtlarla yalnız turist taşıyıp başka ti
cari işlemlerde 'bulunmayan turist gemileri ve bilim
sel araştırma yapan gemilere 'Jse yüzde 50 indirimli 
uygulanır, 

Tranisit gemilerlin gittikleri yönden altı ay içinde 
tran'sit olaralk geri dönmeleri halinde yeniden resim 
alınmaz. 

Transit gemilerin, istanbul umanında, yamız za
ruri ihtiyaçlarını sağlamak ya da acenteleri ile temas 
etmek üzere tüzük ve yöraetmeliklerdekli hükümlere 
uygun olarak 48 saate kadar kalmaları transit gemi 
niteliğini bozmaz, 

Bu resmi, Türk limanları arasında işleyen gemiler 
ilk hareket öttükleri limanlarda, yabancı ülkelerden ge
len gemiler 'ise ilk uğradıkları İmanda öderler. 

İstisnalar : 

MADDE 4. — Harp gemileri ile hava mutıale-
fdtînden dolayı zaruri olarak Türk limanlarına giren 
ve orada ticarete girişmeyen gemilerden ve 50 tona 
kadar olan gemilerden gemi sağlık resmi alınmaz. 

Gemi Sağlık Cüzdanı : 

'MADDE 5. — Türk limanları arasında çalışan ve 
kabotaj hakkında «sahip 250 tona kadar olan gemilere, 
o geminin indirimsiz sağlık resmi tutarı karşdığında 
yillık gemi 'sağlık cüzdanı verilir. 

Yasaklar ve Cezalar : 

(MADDE 6. — Aşağıda gösterilen davranışlarda 
bulunmak yasaktır. 

a) Limandan sağlık işlemi yaptırmadan hareket 
etmek-

b) Sağlık işlemledn'i yaptırmak Üzere sağlık mer
kezileri önünde ya da bu merkezlerin gösterdikleri 
yerde durmamak. 

c) ithalat yapmak. 
d) Gerçeğe uymayan sapık bildirimi vermek. 

e) Gerektiğinde mikrop, haşere ve fare ile mü
cadele 'hizmetlerini yaptırmak için ilgili görevlilere 
zamanında başvurmamak. 

f) iBulaışrk bir limandan gelen gemilerin sağlık 
muayenesi bitip temiz pratika almadan rıhtıma ya
naşması ya da sağlık muayenesi sonunda temiz pratika 
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alan ve falkalt haizi şaftlar altında rıhtıma yanaşma
sına izin Verilen gerrtiferin rıhtıma yanaştıktan sonra 
ibu sarflları yerine getirmemesi.ı 

g) üulaişık bir geminin, (sağlık muayenesi (bitip 
temiz pratika almadan imanla girmesi ya da {körü-* 
ma yerine alınan bulaşık (bir geminin, sağlık tödibür-
•terimin eksiksiz yerine getirilmesine karşı engeller ve 
glüçlükler çıkarması ve temiz pratîka almadan koru
ma yerinden hareket etmesi. 

h) GereMiğiride, geminin, gündüzleri ön direği
ne sarı karantina Ibayrağı ve geceleri de üisıüte kırmı
zı, altta beyaz fener bulundurmamak. 

Bu yasaklara aykırı harekötlte bulunan gemi kap-
ıtan'laronidan, geminin Ödemesi gereken indirimsiz sağ-
'lık resminün yüzde onu oranında para cezası alınır. 
Ancak, alınacak para cezası 500 net tonluk bir ge
mi için hesaplanacak indirimsiz resimden az olamaz. 

İlgili Bütçe : 

MADDE 7. — Bu Kanunlda 'öngörülen sağlık res
mi, yıllık gemi sağlık cüzdan bedeli ve para cezalan' 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü bütçesi
ne gelir yazılır, 

Yönetmelik : 

MADDE 8. — Bu Kanunun uygulama esasları 
yönetmelikle belirlenir. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 9. — 21.4Jİ340 tarih ve 500 sayılı; 31.7. 
19316 tarih ve 3Ö57 sayılı; 3Ü .7.1936 tarih ve 3058 sa^ 
yılı, 18.6.1947 tarih ve 5115 sayılı ıkanunlar yürür
lükten fcal'dırılmıştır. 

G E Ç M MADDE — Bu Kanunda hazırlanması 
'öngörülen yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar ha
len uygulanmakta olan Genel Yönetmeliğin bu Ka
nuna aykırı düşmeyen hükümlerinin uygulanmasına 
devam olunur. 
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MADDE 4. — Bu Kamun yayıimmı izleyen mali yıl 
başında yürürlüğe girer, 

MADDE 5. — Bu Kanun foük'ümHeıM SağÜılk ve 
Sosyal Yardım 'Balkanı yürüttür. 

10 . 12 . 1980 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 
Devlet Bakam 

Prof. Dr. t. Öztrak 
Devlet Bakam 

Prof. Dr. M. N. Özdaş 
Mili Savunma Balkanı V. 

Z. Baykara 
Dışişleri Balkanı V. 

/. Öztrak 
Milli Eğitim Bakam 

H. Sağlan 
Ticaret Bakam 

K. Cantürk 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

R. Baturalp 
Tarım ve Orman Bakam 

Prof. Dr. S. Özbek 

Sanayii ve Tek Balkanı V. 
K. Cantürk 

Turizm ve Tanıtma Bakam 
î. Evliyaoğlu 

Köy tş. ve Koop. Bakam 
M. R. Güney 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

T. özal 
Devlet Bakanı 
M. özgüneş 

Adalet Bakam 
C. Menteş 

İçişleri Bakam 
S. Çetiner 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Bayındırlık Bakam 
Dr. 7\ Önalp 

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

Ulaştırma Bakam 
N. özgür 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. 7\ Esener 
Enerji ve Tabii Kay. 

Balkanı V. 
M. R. Güney 

tmar ve İskân Bakam 
Dr. Ş. Tüten 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. özgül 

Kültür Bakanı 
C. Baban 

'(Bütçe - Plan Komisyonu Metni) 

Bu Kanun 1.12.1981 tarihinde 

Yürürlük : 

MADDE 10. 
yürüdüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 11. — Bu Kanun Mailiye ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Balkanları taraıfından yürütülür. 

..>.. »m« .«.. 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 274 

Devlet Mezarlığı Hakkında Kanun Teklifi ve İhtisas Komisyonu 
Raporu. (2 /75) 

MİLLİ GÜVENLİK KONSE'Yİ BAŞKANLIĞINA 

Devlet Mezarlığı Hakkında Kamun Teklifli ve gerekçesi ekte sunulmuştur. 
Arz ederîm. 

Nurettin ERSİN 
OrgemenaJ 
Kara Kuvvetleri Komutanı ve 
MiHi Güvenlik Konseyi Üyesi 

GENEL GEREKÇE 

Türk Milleti, Büyük Kurtarıcısı ve Cumihuriyetinlin Kurucusu Ulu Önder Atatürk'ü en yakın silah ve 
mesai arkadaşı İsmet İnönü ile birlikte, sonsuza dek yaşayacak Türkiye Cumhuriyetinin başkenitü Ankara'da 
inşa ettiği Anıtkabir'e deffned'ilıniştfir. 

O'nun ölümünden sonra Türkiye Cumhuriyetine Cumhurbaşkanlığı ve Devlet Başkanlığı yapmış kişilerle, 
Currihuriyetin kuruluşuna hayat veren, Atatürk'ün en yakın silah arkadaşlarından İstiklal Harbi Komutanla
rı (Kahramanları) için bir mezarlık tösüsi hep arzu edilmişse de bir türlü- gerçeMeşememiştir. Böyle bir me
zarlık olmaması nedeniyle de İstiklal Harbinin bu eşsiz Kahramanlarının yurdun değişik yörelerine defne-
d'ilidükleri ıgörülmüşitür. 

Atatürk'ün en yakın silah arkadaşlarından İstiklal Hartbi Komutanlarını (Kahramanlarını) Ankara'da, 
yine Atatürk'ün kurduğu Atatürk Orman Çiftliği alanı içerisinde tesis edilecek bir mezarlığa toplamakla, 
Türk (milleti şükran ve vefa borcunu ödetmiş olacakltır. 

Tasarı bu amaçla hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Ankara'da, bir «'Devlet Mezarlığı» kurulmakta ve bu mezarlığa defnedilecekler belirlenmek
tedir. Buna göre, Türkiye Oımhuriyetinin Cumhurbaşkanları ve Devlet Başkanları, ölümlerinde, buraya def
nedileceklerdir. İstiklal Harbinde kahramanlık mertebesine erişmiş Atatürk'ün en yakın silah arkadaşları 
olan komutanlar bir defaya mahsus olmak üzere beTirlenıeteek ve bu mezarlığa nakledileceklerdir. 

Anıtkabir'e defnedilmiş bulunan Atatürk ile İsmet İnönü bu kanun kapsamı dışında tutulmuştur ve Anıt-
kalbir alanına bundan sonra hiç kimsenin gömülmemesi öngörülmüştür.. 

Madde 2. — Bu maddede, anılan1 mezarlığın, Atatürk Orman Çiftliği sahası içerisinde belirlenecek uy
gun bir yerde, Milli Savunma Bakanlığınca tesis edileceği, ifade edilmektedir. 

Buna göre, Milli Savunma Bakanlığı mezarlığın tesisi ile ilgili tüm işlemleri yürütecek ve Türk milletinin 
arzulsu yönünde örnek bir mezarlık tesis edecek ve tesisi müteakip mezarlığın yönetimini, gereken idari hiz
metlerin sağlanmasını üstlenecektir. 

Madde 3. — Madde, mezarlığın yapımı, bakımı, onarımı, ve geMştini'Imesi içlin yapılacak harcamaların, 
Miüİ Savunma Bakanlığının bütçesinde yer almasını, düzenlemektedlir. 

Madde 4. — Bu madde ile de, bu mezarlığın tesis ve idamesi işlemlerini süratlendirmek ve kolaylaştır
mak amacıyla, yapılacak harcamaların 1050 sayılı Muhasebe! Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma ve 
Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerinin dışında tultulması öngörülmüştür.. 
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Madde 5. — Bu maddede kanunun uygulanmıasından doğacak tüm hususların bir yönetmelik içerisinde 
düzenlenmesi ve bu yönetmeliğim kanunun yürürlüğe girmesinden itiıbaren üç ay içerisinde Milli Savunma 
Bakanlığınca çrkartıtaası öngörülmektedir. 

Geçici Madde 1. — Kanun kapsamına giren İstiklal Harbi Komutanlarını (Kahramanlarını), bir defaya 
mahsus olmak üzere en iyi belirleyecek makamın, alskeri yönü itilbariyle, Genelkurmay Başkanlığı olacağı, 
düşünülmüştür. Nakillerle ilgili harcamalar ve gerekli istemlerin Devletçe yapılması öngörülmektedir. 

Geçici Madde 2. — Bu madde ile de; Anıtkabir'e defnedilmiş bulunan ve Cemal Gürsel'in Devlet Mezar
lığına devrim şehitlerinin de varsa eşleri, bulunmarması halinde anne ve babalarının isteklerine uygun olarak 
nakilleri düzenlenmektedir. 

iMadde 6. — Bu madde, kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğini düzenlemektedir. 
'Madde 7. — Bu madde ile bu kanunun Balkanlar Kurulunca yünütuleceği öngörülmektedir. 

İhtisas Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 

İhtisas Komisyonu 
( Esas No. : 2/75 

Karar No. : 67 

28 Eylül 1981 

MiRi Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği sahası içerdsinds, bir Devlet Mezarlığı tesisini ve bu mezarlığa Cum
hurbaşkanları ve Devlet Başkanları ile Atatürk'ün en yakın s'ilalh arkadaşlarıı dan istiklal Harbi Komutanla
rının (Kahramanlarının) defnedilmelerini öngören, Kanun Teklifi, ilgili temsilcilerin iştirakiyle yapılan Ko
misyon toplantısında müzakere edilmiş ve teklifin tümü uygun mütalaa edilerek maddelere geçilmiştir. 

Milli Sa-vunlma Bakanlığının Mezarlığın yapım ve'yönetimi ile siorumlü kılınmasının; Anıtkabir'im yalnız 
Atatürk ile en yakın silah Ve mesai arkadaşı ismet inönü'ye hasredilmesinin ve Devlet mezarlığına defne
dilecek IsltikM Harbi Komutanlarının (Kalhraımanlarının1) Genelkurmay Başkanlığınca beJlidenmölerinin ya
rarlı olacağı düşünülmüştür. 

Tensiplerine1 arz olunur. 

Komisyon Başkanı 
Cumhur EVCİL 
Kurmay Albay 

Proje Yetkilisi 
M. Selim OKÇAY 

Kurmay Yarbay 

Uye 
Necati ERTÜRK 
Kurmay Yarbay 

Üye 
M. Kuşat AKIN 
Kurmay Binbaşı 

Genelkurmay Prs. 
Bşk. lığı Plan Şb. 

Üye 
Faik KOKAN 

İller idaresi 
Gendi Md. Yrd. 
içişleri Bk. lığı 

Üye 
O. Şener AKKAYNAK 
Muhasebat Genel Müdür 

Başyardımcısı 
Maliye Bakanlığı 
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TBKIJÎF 

Devlet Mezarlığı Hakkında Kanun Tekllif i 

Amaç ve Kapsam : 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları ve Devlet Başkanları ile 
Cumhuriyetin kuruluşuna hayat veren Ulu Önder Atatürk'ün en yakın silah arkadaşları olan istiklal Harbi 
Komutanları (Kahramanları) için, Ankara'da, bir «Devlet Mezarlığı» tesisi ve bunun idame ve muhafazası ile 
ilgili hususları düzenlemektir. 

Türk milletinin, bir armağan olarak yalnız Büyük Kurtarıcısı için tesis ettiği Anıtkabirde Atatürk'ün ve 
ayrıca en yakın silah ve mesai arkadaşı İsmet inönü'nün kabirleri muhafaza edilir. Anıtkabir alanı içine başkaca 
hiçbir kimse defnedilemez, 

Yeri, Yapımı ve Yönetimi : 

MADDE 2. — Devlet Mezarlığı Atatürk Orman Çiftliği sahası içerisinde, Milli Savunma Bakanlığınca tesis 
edilir. 

Ankara imar Planı da dikkate alınarak Devlet Mezarlığı için tahsis edilecek sahanın Atatürk Orman Çift
liği içerisindeki yeri ve büyüklüğünü (yüzölçümünü) tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Tespit edilecek 
bu saha Milli Savunma Bakanlığının talebi üzerine Hazine adına tescil edilir. 

Milli Savunma Bakanlığı, mezarlığın yönetiminden ve buradaki idari hizmetlerin yerine getirilmesinden de 
sorumludur. 

Mali Hükümler : 

MADDE 3. — Devlet Mezarlığının yapım, bakım, onarım ve geliştirilmesi için yapılacak harcamalar Milli 
Savunma Bakanlığı Bütçesinde yer alır. 

Mali Kolayltklar : 

MADDE 4. — Devlet Mezarlığının tesisi ve idamesi için yapılacak harcamalarda 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve ihale Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

Yönetmelik : 

MADDE 5. — Bu Kanunun uygulanması ile ilgili hususlar, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç 
ay içerisinde Milli Savunma Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Devlet Mezarlığına defnedilecek istiklal Harbi Komutanları (Kahramanları) Ge
nelkurmay Başkanlığınca belirlenir ve bu mezarlığa. Devletçe nakledilirler. 

GEÇÎCt MADDE 2. — Anıtkabir bahçesine defnedilen Cemal Gürsel'in kabri Devlet Mezarlığına; dev
rim şehitlerinin ise, varsa eşleri, bulunmaması halinde anne ve babaları tarafından başka yere nakledilmeme-
leri halinde Ankara'daki askeri şehitliğe Devletçe nakledilirler. 

Yürürlük : 

MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 7. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Devlet Mezarlığı Hakkında Kanun Teklifi 

Amaç ve Kapsam : 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesinin aynen muhafazası. 

Yeri, Yapımı ve Yönetimi : 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesinin aynen muhafazası. 

Mali Hükümler : 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesinin aynen muhafazası, 

Mali Kolaylıklar : 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesinin aynen muhafazası. 

Yönetmelik : 

MADDE 5. — Teklifin 5 nci maddesinin aynen muhafazası. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Teklifin geçici 1 nci maddesinin aynen muhafazası. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Teklifin geçici 2 nci maddesinin aynen muhafazası, 

Yürürlük : 

MADDE 6. — Teklifin 6 ncı maddesinin aynen muhafazası. 

Yürütme : 

MADDE 7. — Teklifin 7 nci maddesinin aynen muhafazası. 

•-.>• ı^>-m<mam -<— 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 286 

5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 6 Ek Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Milli Savunma Komisyonu 

Raporu. (2/70) 

MÜH GüvenBk Konseyi Başkanlığına 

13 Ekim 1981 

«5434 Saydı TC Emekli Sandığı Kanununa Altı Ek Geçidi Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifli» ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğin! arz ederim. 

Sedat CELASUN 
Orgeneral 
Jandarma Ga K. ve 
Milli Güvenlik Konseyi Üyesi 

GENEL GEREKÇE 

26.6.1973 tarihli ve 1782 sayılı Karnın ile 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa eklenen geçioi mad
denin (a) fıkrası gereğince : 2.8.1960 tarihli ve 42 sayılı Kanunun geçici maddelerine göre, istekleri üzerine 
veya re'sen emekliye ayrılanların, ayrıldıkları tarih (ile 3.9.1971 tarihleri arasında geçen sürelerinin her üç 
yılı bir derece yükseltilmek ve artan her yılına bir kademe verilmek suretiyle emekli intibaklarının yapılması 
sağlanmıştır. 

Böylece; 42 sayılı Kanun icabı emekliye ayrılan ve rütbeleri binbaşı, kıdemli binbaşı, yarbay ve albay 
olan subaylar ile askeri memurların, rütbelerinde bir değişiklik olmaksızın emekli intibakları yukarıda belir
lenen esaslar dahilinde 1 nci derecenin 4 ncü kademesine getirilmiş ve emekli aylıkları bu derece ve kademe 
üzeninden ödenmeye başlanmıştır. 

Ayrıca, 1782 sayılı Kanunla getirilen ikinci bir imkânda; bu gibilerden (30) yıldan az hizmette iken emekli 
edilenlerin hizmetlerinin bu miktara iblağının borçlan dırılmâk suretiyle sağlanmasıdır. 

1 nci derecenin 4 ncü kademesine getirilen bazı rütbeler, bugün için ordudaki rütbesinin emsali 1 nci dere
cenin 4 ncü kademesine gelmediği için, ek göstergelerden emekli aylıklarının bağlanmasında yararlanama
maktadırlar. 19.2.1980 tarihli ve 2260 sayılı Kanunla yarbaylar 1 nci derecenin 4 ncü kademesine getirildik
leri için, kendilerine ödenen ek göstergelerden <+ 400)'dür emekli keseneği kesilmekle, emekli aylıkları da bu 
ek gösterge üzerinden bağlanmakta olduğundan evvela aynı rütbeden emekli olan eski emeklilerin {1782 sayılı 
Kanun kapsamına girenler de dahil) aylıklarında bu ek gösterge dikkate alınarak düzeltilmiştir. 

Bu defa 1782 sayılı Kanun kapsamına giren daha alt rütbedeki (binbaşı veya fcd. binbaşılar) yukarıdaki 
neden gerçekleşmediğinden ek göstergelerden yararlanamamaktadır. Bu gibilerin de bir özel kanunla 1 nci de
recenin 4 ncü kademesine getirildikleri nazara alınarak bunların da ordudaki emsaline uygulanan ek göster
gelerinin emekli aylıklarına yansıtılması uygun görülmektedir. 

Bu konu bu şekilde kanunlaştığı takdirde, çeşitli rütbelere u3^gulanan ek göstergeler farklı olacağından, 
emekli olunan rütbelerin farklılığı emekliliklerine de yansıtılmış olacağı gibi, rütbeler arasındaki hiyerarşi de 
emeklilikte korunmuş olacaktır. 
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iBir başka yenilik de, hizmet borçlanmasında olmaktadır. 1782 sayılı Kanunda hizmet borçlanması 30 yıla 
kadar yapılmış olduğundan, bu süreyi tamamlamış olanlar hizmet borçlanmasından yararlanamadıkları gibi, 
hizmet süresi 30 yıla yakın olanlar, hizmetleri az olanlardan daha eksik yararlanmışlardır. Örneğin hizmeti 
20 yıl olanlara 10 yıllık bir ilave sağlandığı halde, 28 yıl olanlara 2 yıl hizmet ilavesi yapılmış, 30 yıldan 
fazla hizmeti olanlar ise hiç yararlanamamışlardır. 

Bu konuda da bir yenilik getirilerek, bu imkân Kem hizmet süresi 30 yıla yaklaşanlar bakımından, hem de 
bu süreyi doldurmuş alanlar için asgari bir faydalanmayı sağlamak amacıyla, en az <5 yıl) borçlanma im
kânı getirilerek, bir ölçüde adalet sağlanmak istenilmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

1 nci madde ile 5434 sayılı Kanuna eklenen : 

Ek geçici 1 nci maddede, 26.6.1973 tarihli ve 1782 sayılı Kanunla, 5434 sayılı Kanuna eklenen geçici 
maddeden yararlanmış olanlardan, hizmetlerinin 30 yıla iblağı sırasında 5 yıldan az veya hiç yararlan
mayanların, hizmetlerine 5 yıla kadar hizmet ilavesi öngörülmüştür. 

Ayrıca, bunlardan, emekliliğe tabi göreve girmiş olup da, halen emekliye icra edilmiş olanların, sonra
dan geçen hizmetlerinin değerlendirilmesinde, emsallerine verilen süre kadar, hizmetin ilavesi kabul edil
miştir. 

Ek geçici 2 nci madde ile, bir önceki maddede, bu gibilerin hizmetlerine eklenmesi öngörülen sürelerin 
borçlanma suretiyle yapılacağı, bu borçlanmaların, 1782 sayılı Kanunda olduğu gibi, ilgililerin emeîkliye sevk 
edildikleri tarihteki görev aylıkları esas alınarak, o tarihte TC Emekli Sandığı Kanunundaki esas ve oranlara 
göre yapılacağı, ortaya çıkacak borcun bağlanmış olan ve bu Kanunla yükseltilecek emekli aylıklarından 
•% 10 oranında kesilmek suretiyle tahsil olunaoağı belirtilmiştir. 

•Bunlardan göreve girerek tekrar emekli olanların göreve girmeyen emsallerinin borçlandırılan süreleri 
kadar ve daha fazla hizmet edenler için bu miktardaki hizmetleri esasen alındığından ve bu gibilerin ayrıca 
borçlandırılmayacağı tabii olduğundan, bunların emsallerinden eksik süreleri kalırsa, bu eksik süre için borç
lanma yapılacaktır. 

Ek geçici 3 ncü madde ile, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa geçici bir madde eklenmesi hakkın
daki 26.6.1973 tarihli ve 1782 sayılı Kanuna göre, İnci derecenin 4 ncü kademesine emekli intibakı yapılan 
subay ve askeri memurların, 19.2.1980 tarih ve 2260 sayılı Kanunla, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununa eklenen ek geçici 34 ncü madde uyarınca, halen orduda görevli bulunan, aynı rütbedeki 
emsaline uygulanan ek göstergelerin dikkate alınarak, emekli aylıklarının yükseltilmesi sağlanmış olup, bun
lara uygulanacak ek göstergelerin, ordudaki aynı rütbe için uygulanan ek gösterge rakamını geçmeyeceği ta
biidir. 

Ek geçici 4 ncü madde ile, bu Kanun şümulüne girip de, halen emeklilikle ilgili görevlerde çalışmakta 
bulunanların yeniden emekli olacakları tarihte bu Kanunla getirilen imkânlardan yararlanacakları hükme 
bağlanmaktadır. 

Ek geçici 5 nci maddede ise, 2.8.1960 tarihi ile 3.11.1961 tarihleri arasında 2.8.1960 tarihli ve 42 sayılı Ka
nun hükümlerine göre emekliye sevk edilmiş bulunanlardan, gerek çalışmakta iken, gerekse emekli aylığını 
almakta iken ölenlerin, dul ve yetimlerinin aylıklarının yükseltilmesine, ölenin ilk emekliye ayrıldığı tarihten 
öldüğü tarihe kadar geçen sürelerinin, ek geçici birinci maddede emsaline verilen süreyi geçmeyecek şekilde 
değerlendirilmesi sağlanmak istenmiştir. 

Ek geçici 6 nci madde ile, bu Kanunun yürürlük tarihi yayımı tarihini takip eden aybaşı olduğundan, bu 
tarihten önceki süreler için aylik veya ikramiye farkı ödenmeyeceğine açıklık getirilmiştir. 

Madde 2. — Yürürlük maddesidir. 

Madde 3. — Yürütme maddesidir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 286) 
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MUB Savunma Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 

Milli Savunma Komisyonu 
Esas No. : 2/79 
Karar No. : 34 

15 Ekim 1981 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

«5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa Altı Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi» nin 
Komisyonumuza havale edilmesi üzerine, ilgili Bakanlık ve kurum temsilcilerinin iştirakiyle yapılan müza
keresi sonucunda; 

Teklifin gerekçesi de dikkate alınarak tümü benimsendikten sonra maddelerin müzakeresine geçilmiş ve 
1, 2 ve 3 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Kanun Teklifi ve gerekçesi raporumuza ilişkin olarak Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Komisyon Başkanı 
Muzaffer BAŞKAYNAK 

Hâkim Tuğgeneral 

Üye 
Zeki GÜNGÖR 
Hv. Hâkim Alb. 

Üye 
Yaşar ÇİFTÇİOĞLU 

Hâkim Alb. 

Üye 
Binay DEMİRDAĞ 

MSB Kanunlar 
D. Bşk.'da görevli 

Üye 
Erdoğan ÖNEL 

Maliye Bak. Bütçe ve 
Mali Kontrol Gn. Md. Y. 

Üye 
Necmettin ÖNEL 

TC Emekli Sandığı 
Tahsisler D. Bşk. Y, 

Mili Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 286) 
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TEKLİF 

5434 Sayın TC Emekli Sandığı Kanununa 6 Ek 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Ka
nununa aşağıdaki ek geçici maddeler eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 1. — 26.6.1973 tarih ve 
1782 sayılı Kanunla 5434 sayılı TC Emeldi Sandığı 
Kanununa eklenen, geçici madde uyarınca, borçlan
dırılmak suretiyle, aylık bağlamaya esas alınan fiili 
hizmetleri 30 yıl kabul edilenlerden, 5 yıldan az hiz
met eklenmiş bulunanların bu süreleri 5 yrla tamam
lanmak, hizmet ilavesinden yararlanmamış olanların 
ordudan emekliye ayrıldıkları tarihteki fiili hizmet
lerine 5 yıl eklenmek suretiyle emekli aylıkları düzel
tilir. 

Bunlardan, emekliliğe tabi görevlerde bulunmuş 
ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emek
liye ayrılmış olanların, toplam hizmetleri, yukarıda
ki fıkra gereğince emsalinin ulaşacağı hizmet süresin
den eksik olduğu takdirde, eksik olan bu süreleri ka
dar hizmet ilave edilmek suretiyle işlem yapılır. 

Yukarıdaki fıkralar kapsamına girenlerin, aylık 
bağlanmasına esas alınan hizmet süreleri toplamı hiç
bir şekilde 40 yılı geçemez. 

EK GEÇtCt MADDE 2. — Yukarıdaki ek ge
çici birinci madde uyarınca eklenen süreler, ilgilile
rin ilk emekliye sevkedildikleri tarihteki görev ay
lıkları üzerinden, 0 tarihteki borçlanma esaslarına gö
re TC Emekli Sandığınca borçlandırılır. 

Bu borçlanma, ilgililerden, borcun tahakkuk et
tirildiği tarihi talkip eden aybaşından itibaren, emekli 
aylıklarından % 10 kesilmek suretiyle tahsil olunur. 

EK GEÇİCİ MADDE 3. — Gerek 26,6.1973 ta
rihli ve 1782 sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanuna ek
lenen geçici maddeden, gerekse bu Kanunla eklenen 
ek geçici birinci maddeden yararlananlardan, 1 noi 
derecenin 4 ncü kademesine gelmiş olanların, aylık
larının düzeltilmesinde, 19.2.1980 tarihli ve 2260 sa
yılı Kanunla, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununa eklenen ek geçici 34 ncü madde 

uyarınca, halen orduda görevli bulunan, aynı rütbede
ki emsaline uygulanan ek göstergeler dikkate alınır. 

Bunlardan yeniden emekliliğe tabi görevlere gir
miş olup da bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce bu görevlerden de emekli olmuş bulunanların 
ek göstergelerinin dikkate alınmasında ek geçici 1 nci 
maddede «özü edilen emsalinin ulaşacağı hizmet sü
resi değerlendirilir. 

M İ L M SAVUNMA KOMİSYONU METNİ 

5434 Sayın TC Emekli Sandığı Kanununa 6 Ek 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

/ 

MİM .Güvemltk Konseyi (S. Sayısı : 286) 
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(Teklif) 

BK GEÇtCt MADDE 4. — Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte emeklilikle ilgili görevde çalışan
lara, emekli oldukları tarihte bu Kanun hükümleri 
uygulanır. 

EK GEÇÎCl MADDE 5. — Bunlardan ölenlerin 
dul ve yetimleri hakkında yukarıdaki ek geçici mad
delerin uygulanmasında, ölenin ilk emekliye ayrıldı
ğı tarihten öldüğü tarihe kadar geçen süreleri dikkate 
alınarak işlem yapılır. 

EK GEÇtCt MADDE 6. — Bunlara geçmiş sü
reler için görev ve emekli aylıkları ile emekli ikra
miyesi farkı ödenmez. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihini takip 
eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

(Milli Savunma Komisyonu Metni) 

MADDE 1 — Teklifin 2 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

Mili Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 286) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 300 

Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı Mad
delerinin Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komis

yonu Raporu. (1 /246) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 2 Eylül 1981 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-934/05643 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 31.8.1981 tarihinde kararlaştı
rılan «Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine, Bazı Maddelerinin Kaldırdmaısına Dalir Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiş-
tir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend Ulusu 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

2253 sayılı «Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun» Millet 
Meclisi Genel Kurulunda değiştirilerek kabul edilmiş olması ve Cumhuriyet Senatosunda görüşülmeden süre 
yönünden otomatikman kabul edilmiş sayılarak yasalaşması, sözü edilen kanunda bazı hata ve noksanların bu
lunmasına neden olmuştur. 

Bu hata ve noksanların giderilmesi, kanuna açıklık ve işlerlik getirilmesi, özellikle TCK nun 54 - 55 nci 
maddeleri, 647 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi sonradan yürürlüğe giren Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
Kanunu ile paralellik sağlanması yönünden bazı değişikliklerin yapılması gerekmiştir. 

Ayrıca hâkim ve C. Savcıları sayısındaki eksiklik ve lüzumlu ödeneklerin 1981 yılı bütçesine konulmamış 
olması da kanunun yürürlük tarihinin ertelenmesine sebebiyet vermiştir, 

MADDE GEREKÇELERİ 

1. Kanunun 1 nci maddesinde yapılan değişiklikle 13.5.1981 tarih 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulu Kanununa uygun olarak çocuk mahkemelerindeki hâkimlerin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuru
lunca görevlendirilecekleri açıklanmıştır, 

2. 2 nci maddedeki yeni düzenleme ile çocuk mahkemelerine atanacak hâkimler yönünden esneklik sağlan
mıştır. 

3. Kanunun 3 ncü maddesi de 1 nci maddede belirtilen nedenle değiştirilmiştir. 
4. Yargıtay ceza daireleri arasındaki görev bölümü aynı zamanda belirli konularda her dairenin ihtisas

laşmasını sağladığından 5 nci madde tamamen kaldırılmak suretiyle çocuk mahkemelerinden verilen hükümle
rin görevli dairede incelenmesi temin edilmiştir. 
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5. Kanunun 6 ncı maddesinde yapılan yeni düzenleme ile 2 ve 3 ncü fıkraların yerleri değiştirilmiş ve bu 
şekilde çocuk mahkemesinin görevi dışında kalan konulara açıklık getirilmiştir. 

6. Küçüklerin büyüklerle birlikte suç işlemeleri halinde davalara ayrı ayrı mahkemelerde bakılmasının sa
kıncalı olduğu durumlarda birlikte yargılama yapılmasını teminen İtalyan mevzuatı da nazara alınarak 9 ncu 
maddesinin değiştirilmesi yoluna gidilmiştir. 

7. 15 nci maddede yapılan değişiklikle küçükler hakkında uygulanacak tedbirlerin 18 yaşına kadar deva
mı sağlanmıştır. 

8. Kanunun 16 ncı maddesi de 15 nci maddesi ile uyum sağlamak üzere değiştirilmiştir. 
9. 20 nci maddeye açıklık getirmek ve uygulamada doğacak tereddütleri gidermek amacıyla yeniden kale

me alınmıştır. 
10. 25 nci maddede yapılan yeni düzenleme ile 20 ve 30 ncu maddelerdeki değişikliklere paralellik sağlan

mıştır. 
11. 29 ncu maddenin ikinci fıkrası Adalet Bakanlığı Merkez Kuruluş Kanunu Tasarısıyla uyum sağla

mak üzere kaldırılmıştır. 
12. 30 ncu madde ile madde başlığı kanunun 30 ve 32 nci maddelerini kapsayacak ve Çocuk Mahkeme

leri nezdinde pedagog, psikolog ve psikiyatrların atanmasına ve bunlara ödenek verilmesine imkân sağlayacak 
ve uygulamadaki tereddütlerin kalkmasına yarayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

13. 31 nci maddeye bir Jıkra ^eklemek suretiyle gözetim görevinin yerine getirilmesi ile ilgili ayrıntıların 
bir yönetmelikle belirleneceği açıklanmıştır. 

14. Kanunun 32 nci maddesindeki yeni düzenlemeyle çocuk mahkemelerinde 20 nci maddenin ikinci faen-
di ve 30 ncu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca görevlendirileceklere verilecek ücret hükme bağlanmıştır. Bu 
tür ücretleri karşılamak üzere Adalet Bakanlığı Bütçesine her yıl yeterli ödenek konulması ^caşgöriümüftür. 

15. Kanunun 34 ncü maddesi yasama organı bünyesinde yapılması muhtemel değişiklik nazara alınarak 
değiştirilmiştir. 

16. Kanunun 36 ncı maddesinde yapılan değişikliklerle, 647 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi, Ceza İnfaz 
Kurumları İle Tevk'ifevleri Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzüğün 8 ve 9 ncu maddeleri ile uyum 
sağlanmıştır. 

17. Kanunun 44 ncü maddesi Adalet Bakanlığı Merkez Kuruluş Kanunu Tasarısına uyum sağlamak üze
re değiştirilmiştir. 

18. Kanunun 46 ncı maddesi 1981 yılı bütçesince lüzumlu ödenekler konulmadığından ve hâkim kadrola-
rmdaki münhallerin çokluğu nedeni ile değiştirilmiştir. 

19. Kanuna eklenen geçici madde ile bu Kanunla kaldırılan Genel Müdürlük personelinin yeni görevlere 
atanmaları sağlanmıştır. 

20. Yürürlükle ilgilidir. 
21. Yürütme ile ilgilidir. 

Asdalat Komisyonu Raporu 
TC 

Milli Güvenlik Konseyi 
Adalet Komisyonu 5 Kasım 1981 
Esas No. : 1/246 
Karar No. : 33 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

«Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı 'Maddelerinin 
Değiştirilmesine, Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı» havalesi gereği Adalet Bakanlığı tem
silcisinin de iştirakiyle Komisyonumuzda görüşülmüş tür. 

Tasarının tümü görüşülerek benimsendikten sonra maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 
Tasarının 1 nci maddesi aynen benimsenmiş, 2 nci maddesinin (e) bendindeki «gerekirdir» şeklindeki söz-

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 300) 
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cük diğer hentleri de kapsayacak surette satırbaşına alınmıştır. Bu madde ile değiştirilen 3 ncü maddenin 
başlığı ile diğer maddelerle değiştirilen 3, 6, 9, 15, 16, 20, 34, 36 ve 46 ncı maddelerin başlıkları değiştiril-
medSiğinden ilgili madde metinlerinden çıkarılmışlardır. 

Tasarının 3 ncü maddesi aynen benimsenmiştir. 
Tasarının 4 ve İÜ nci maddeleri yürürlükten kaldı rılan hükümlerle ilgili olduğundan kanun yapım tekni

ğine uyum sağlanması bakımından tek madde halinde tasarının sonuna alınarak diğer madde numaraları bu
na göre değiştirilmiştir. 

Tksaranm 5, 6, 7 ve 8 nci maddeleri 4, 5, 6 ve 7 nci maddeler olarak aynen benimsenmiştir. 
Tasarının 9 ncu maddesi redaksiyona tabi tutulmak suretiyle 8 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 10 ncu maddesi 9 ncu madde olarak aynen Ibenimsenmiştk, 

Tasarının 12 nci maddesi 10 ncu madde olarak ve bu madde ile değiştirilen 30 ncu maddenin 3 ncü fık
rasına bu görevlilerin değiminden sonra «bulunmaması veya» sözcüklerinin eklenmesi suretiyle kabul olun
muştur. 

Tasarının 13 ncü maddesi 11 nci madde olarak aynen benimsenmiştir, 
Tasarının 14 ncü maddesi ile değiştirilen 32 nci maddenin son fıkrası, hizmetler için lüzumlu ödeneklerin 

Bütçe Kanununa konulması olağan olduğundan metinden çıkarılmış ve madde hu haliyle 12 nci madde olarak 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 15 nci maddesi 13 ncü madde olarak aynen benimsenmiştir. 
18 yaşını bitirenlerin cezalarının infaz yerlerine açıklık getirilmesi için tasarının 16 ncı maddesine fıkra ek

lenmek suretiyle 14 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 17 nci maddesi redaksiyona tabi tutulup 15 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun geçici 
3 ncü maddesinde de Yüksek Hâkimler Kurulu sözü geçtiğinden 2461 sayılı Kanunla paralellik sağlamak için 
bu geçici maddenin de değiştirilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüş ve 16 ncı madde olarak yeniden dü
zenlenmiştir, 

Tasarı ile yürürlükten kaldırılan hükümler 17 nci madde olarak düzenlenmiştir. 
Tasarının 18 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 
Tasarının 19 ncu maddesi ile düzenlenen geçici maddenin 2253 sayılı Kanunun değil, bu kanunun geçici 

maddesi olduğu düşünülerek yeniden ve- numarasız olarak düzenlenmesi yoluna gidilmiştir. 
Tasarının 20 ve 21 nci maddeleri 19 ve 20 nci maddeler olarak- aynen benimsenmiştir. 

Başkan Üye Üye 
Muzaffer BAŞKAYNAK İsmet ONUR Ersin ESEROL 

Hâk. Tuğgeneral Hâk. Kd. Albay Hâk. Yarbay 

Üye 
A, Cemtd GÖĞÜS 

Adalet Bakanlığı 
Kan. Pl. A. Gn. Md. 

Tetkik Hâkimi 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 30^) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değişitrilmesine, Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına Daür Kanun Tasansı 

MADDE 1. — 2253 sayılı Çocuık Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nunun 1 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

«İl ve ilçe çocuk mahkemelerinde görev yapacak hâkimler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafın
dan doğrudan doğruya bu mahkemelere atanabilecekleri gibi, iş ve kadro imkânları nazara alınarak, görevli ol
dukları mahaldeki çocuk mahkemeleri nezdinde yetki ile de görevlendirilebilirler.» 

MADDE 2. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemeleri o ;n Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Çocuk Mahkemeleri Başkan ve Üyeleriyle Çocuk Mahkemesi Hâkiminin Nitelikleri : 

Madde 2. — 1, ıtllerdeki çocuk mahkemesi başkan ve üyelerinin tercihan; 
a) Daha önce ilçe veya merkez ilçelerde çocuk mahkemelerinde görev yapmış olmaları, 
b) 30 yaşını bitirmiş bulunmaları ve çocuk sahibi olmaları, 
c) Kadro imkânlarının elverdiği oranda ayrı cinsten bulunmaları, gereklidir. 
2. İlçe ve merkez ilçedeki çocuk mahkemelerinde; öncelikle çocuk sahibi hâkimler görevlendirilir.» 

MADDE 3. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nunun 3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Başkan, Üye ve Hâkimlerin Görev Yapamamaları Hali : 

Madde 3. — 'Çocuk mahkemesi başkan ve üyeleriyle çocuk mahkemesi hâkimlerinin hukuki veya fiili se
beplerle görev yapamamaları halinde, bu mahkemede görev yapacak başkan, üye ve hâkimler, Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunca önceden belli edilir.» 

MADDE 4. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nunun 5 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 5. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka-
' nunun 6 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Çocuk Mahkemelerinin Görevi : 

Madde 6. — 15 yaşını bitirmeyen küçükler tarafından işlenen genel mahkemelerin görevine giren ağır 
cezalı suçlara ilişkin davalar illerdeki çocuk mahkemelerinde; bunun dışında kalan suçlara ilişkin davalar ilçe 
ve merkez ilçe çocuk mahkemelerinde görülür. 

Çocuk mahkemeleri bu kanunda yazılı tedbirleri alır ve (kanunla verilen diğer görevleri yapar. 
Olağanüstü haller, sıkıyönetim ve savaş hali ile askeri mahkemelerin görevlerine giren suçlar ve Anayasa

nın 136 nci maddesinin ikinci paragrafında sayılan suçlara ilişkin hükümler saklıdır. 

MADDE 6. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nunun 9 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Suçların Birlikte işlenmesi Hali : 

Madde 9. — Bu Kanunun kapsamına giren küçüklerin büyüklerle birlikte suç işlemeleri halinde hazırlık 
soruşturması sonunda evrak tefrik olunur. 

Bu halde de çocuk mahkemeleri küçükler hakkında gerekli tedbirleri uygulamakla beraber lüzum gördüğü 
takdirde küçükler hakkındaki yargılamayı genel mahkemedeki davanın sonucuna kadar bekletebilir. 

.Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 300) 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Çocuk Malıkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine, Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

'MADDE 2. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 2. — 1) tllerdeki çocuk mahkemesi başkan ve üyelerinin tercihan; 
a) Dalha önce ilçe veya merkez ilçelerde çocuk mahkemelerinde görev yapmış olmaları, 
b) 30 yaşını bitirmiş bulunmaları ve çocuk salhibi olmaları, 
c) Kadro imkânlarının elverdiği oranda ayrı cinsten bulunmaları, 
Gereklidir, 
2) İlçe ve merkez ilçedeki çocuk mahkemelerinde, öncelikle çocuk sahibi hâkimler görevlendirilir. 

MADDE 3. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakında 
Kanunun 3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 3. — Çocuk Mahkemesi başkan ve. üyeleriyle çocuk mahkemesi hâkimlerinin hukuki veya fii
li sebeplerle görev yapamamaları halinde, bu mahkemede görev yapacak başkan, üye ve hâkimler, Hâ
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca önceden beli edilir. 

MADDE 4. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanunun 6 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 6. — 15 yaşını bitirmeyen küçükler tarafından işlenen genel mahkemelerin görevine giren 
ağır cezalı suçlara ilişkin davalar illerdeki çocuk mahkemelerinde; bunun dışında kalan suçlara ilişkin da
valar ilçe ve merkez ilçe çocuk mahkemelerinde görülür. 

Çocuk mahkemeleri bu kanunda yazılı tedbirleri alır ve kanunla verilen diğer görevleri yapar. 
Olağanüstü haller, sıkıyönetim ve savaş hali ile askeri mahkemelerin görevlerine giren suçlar Anaya

sanın 136 nci maddesinin ikinci paragrafında sayılan suçlara ilişkin hükümler saklıdır. 

MADDE 5. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanunun 9 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 9. — Bu Kanunun kapsamına giren küçüklerin büyüklerle birlikte suç işlemeleri halinde hazır
lık soruşturması sonunda evrak tefrik olunur. 

Bu halde de çocuk mahkemeleri küçükler hakkında gerekli tedbirleri uygulamakla beraber, lüzum 
gördüğü takdirde küçükler hakkındaki yargılamayı genel mahkemedeki davanın sonucuna kadar bekle
tebilir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S; Sayısı : 300j) 
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(Hükümetlin Teklifi) 

Davaların birlikte yürütülmesinin zorunlu görülmesi halinde; genel mahkemeler, yargılamanın her safhasın
da çocuk mahkemelerinin uygun bulması şartıyla birleştirme kararı verebilir. Bu takdirde birleştirilen davalar 
genel mahkemelerde görülür. 

MADDE 7.. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nunun 15 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Tedbirlerin Müddeti : 

Madde 15. — Küçükler hakkında uygulanacak tedbirlerin, en geç 18 yaşını bitirmeleri ile sona erer.»» 

MADDE 8. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nunun 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Tedbirlerin Uygulanması : 

Madde 16. — Hüküm zamanı 18 yaşını bitirmiş bulunanlar hakkında tedbir uygulanmaz.» 

MADDE 9. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kamunun 29 nci maddesi aşağıdaki şekilde* değişltirilmiştir. 

«Ceza veya Tedbir Uygulanmasından önce Yapılacak İnceleme : 

Madde 20. — 1) Bu kanunda gösterilen ceza ve tedbirlerin uygulanmasından önce küçüğün işlediği su
çun anlam ve sonuçlarını kavrayalbiJme yönünden bedeni, akli ve ruhi durumu mütehassis kimselere tespit 
ettirilir. 

2) Ceza ve tedbirin uygulamasından önce gerekirse küçüğün aile, terbiye, okul durumu, gidişatı, iğinde 
yetiştiği ve bulunduğu şartlar veya bunlar gibi gerekli görülen sair hususlar çocuk mahkemeleri nezdinde gö
revlendirilmiş olan sosyal hizmet uzmanları veya yardımcıları veya pedegog veya psikilog veya poikliyaftr 
gilbi uzmanlar marifetiyle araştırılır. Çocuk mahkemelerinde görevlendirilmiş olan bu personelin iş durum
larının müsait olmaması veya görevin bunlar tarafından yapılmasında bir engel bulunması ya da attama ya
pılmamış olması hallerinde çocuk mahkemeleri bu araştırmanın yapılması için resmıi veya. özel kurum ve ku
ruluşlarda çalışan bu tür uzmanları, bunl'ariin da bulunmaması halinde bu araştırmayı yapabilecek nitelikte 
olan kirniseleri görevlendirir. 

Yukardaki bentler gereğince yapılan araştırma ve inceleme sonucu gerekirse küçüğün bir müşahade mer
kezinde müşahade altına alınmasına d'a karar verebilir.» 

MADDE 10. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama -UsufieflL, Hokkanda 
Kanunun 25 nci maddesinin ikinci Merası: aşağıdaki şekilde değişltdrifamşlir. 

«•Malhkctoenin izniyle. yargılaraamn her safhasında küçüğün, müdafii, velisi, vasisi, sosyal hizmet atanla
rında faaliyet göslteren resmi ve gönüllü kuruluşların temsilcileri, çocuk mahkemeleri nezdinde. göcevleradis-
rilmiş bulunan siosyal hizmet uzmanları veya yardımcıları ile pedegog, psikolog, psikiyatr veya araştırma ya 
da gözetimle görevli sair kimseler hazır bülunalbilrler.» 

'MADDE 11, — 2253 sayılı Çocuk Mahkemderinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkımda 
Kanunun 29 ncu maddesinin ikinci fıkrası kaldırılmıştır., 

MADDE 12. -r- 2253 say ıh- Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hatktonda 
Kanunun 30 ncu maddesi haslığı ile birlikte aşağıdaki şekilde d^ğişltirilnıiştîr; 

M«i Gatonlk Konsey* !($ Sayısı : 30®) 
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(Adalet Komdsybıumun .Kabul Ettiği Metin) 

Davaların birlikte yürütülmesinin zorunlu görülmesi halinde; genel mahkemeler, yargılamanın her safha
sında çocuk mahkemelerinin uygun bulması şartıyla 'birleştirme, kararı verebilir. Bu takdirde birleştirilen da
valar genel mahkemelerde görülür. 

MADDE 6. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakında Ka
nonum 15 nci maddesi .aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 15. — Küçükler hakkında uygulanacak tedbirler, en geç 18 yaşım bitinnseteri ile «sena (euer. 

MADDE 7. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama usulleri Hakkında Ka
nunun 16 -nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 16. — Hüküm zamanı 18 yaşını bitirmiş bulunanlar hakkında tedbir uygulanmaz. 

MADDE 8. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 20. — Bu Kanunda gösterilen ceza ve tedbirlerin uygulanmasından önce küçüğün işlediği suçun 
anlam ve sonuçlarım kavrayabilme yönünden bedeni, akli ve ruhi durumu mütehassıs kimselere tespit ettiri
lir. 

Ceza ve tedbirin uygulanmasından önce gerekirse küçüğün aile, terbiye, okul durumu, gidişatı, içinde ye
tiştiği ve bulunduğu şartlar veya bunlar gibi gerekli görülen sair hususlar çocuk mahkemeleri nezdinde görev
lendirilmiş olan sosyal hizmet uzmanları veya yardımcıları veya pddegog veya psikolog veya psikiyatr gilbi uz
manlar marifetiyle araştırılır. Çocuk mahkemelerinde görevlendirilmiş olan bu personelin iş auTuinıarmm 
müsait olmaması veya görevin bunlar tarafından yapılmasında bir engel bulunması ya da atama yapılmamış 
olması hallerinde çocuk mahkemeleri bu araştırmanın yapılması için resmi veya özel kurum ve kuruluşlarda 
çalışan bu tür uzmanları, bunların da bulunmaması halinde bu araştırmayı yapabilecek nitelikte okm kimsele
ri görevlendirir. 

Yukarıdaki fıkralar gereğince yapılan araştırma ve inceleme sonucu gerekirse küçüğün bir müşaJhade 
merkezinde müşahade altına alınmasına da karar verebilir.» 

MATDlDE 9. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Koşulusu, Göcev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nunun 25 nci maddesinin ikinci frkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş'tir. 

«Mahkemenin izniyle yargılamanın her safhasında küçüğün müdafii, velisi, vasisi, sosyal hizmet alanla
rında faaliyet gösteren resmi ve gönüllü .kuruluşların temsilcileri, çocuk mahkemeleri nezdinde görevlendiril
miş bulunan sosyal hizmet uzmanları veya yardımcıları ile pedegog, psikolog, psikiyatr veya araştırma ya da 
gözetimle görevli sair kimseler hazır bulunabilirler.:»! 

MADOE 10. — 2253 -sayılı Ç©cuk Mahfcemeierinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri vHâkkında Ka
nonun 30 ncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştrrümiştir. 

MMi Güvenlik Konseyi ı|S. Sayısı : im) 
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(Hükümetin Teklifi) 

«Görevliler : 

ıMaldde 30. — Bu Kanunun 20 nci maddesinin ikinci bendinde yazılı sosyal araştırma ve 29 ncu madde
sinde yazı'h gözetimi yaipmak üzere Adalet Bakanlığınca her çocuk mahkemesine yeteri kadar öncelik sırasına 
göre sosyal hizmet uzmanı veya yardımcısı, pedegog, psikolog, psikiyatr atanır. 

Çocuk mahkemelerine atanan sosyal hizmet uzmanları veya yardımcıları ile pedegog, psikolog ve psikiyatr
lara almakta oldukları aylıkların brüt tutarının yüzde ellisi oranınlda! ödenek verilir. 

Bu görevlilerin iş durumlarının müsait olmaması veya görevin bunlar tarafından yapılmasında bir engel 
bulunması halinde Ibu gözetimi yapabilecek nitelikte olan kimseler görevlendirilir. 

.'Sosyal hizmet konularında faaliyet gösteren resmi veya gönüllü kurumlar gözeticiiMk yapabilecek kimsele
rin bir listesini her yılbaşında mahkemeye verirler. Hayırsever diğer kimseler de mahkemeye başvurabilir, 
Malhkeme bunların ahlaki ve İçtimai durumlarını inceleclikten sonra seçtiği kimselerin isimlerini listeye kay
deder. 

Çocuk mahkemesi her zaman yukarda yazılı kurum ve derneklerden aday göstermelerini isteyebilir.» 

MADDE 13. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanunun 31 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Gözetimin ne şekilde yapılacağı ve bu işlerde çalıştırılan kimselerin görevleri ile ilgili sair, ayrıntılar Ada
let Bakanlığınca düzenlenecek bir yönetmelikle belirlenir.» 

MADDE 14. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanunun 32 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ücret: 

Madde 32. — Çocuk mahkemelerinde, 20 nci maddenin ikinci bendi ve 30 ncu maddenin üçüncü fıkrası 
u/yarınca geçici olarak görevlendirileceklere 31 nci maddeye göre düzenlenecek yönetmelikteki esaslar çerçeve
sinde çalışmalarına uygun ücret takdir olunur. 

Bu tür ücretleri karşılamak üzere, Adalet Bakanlığı ibütçesiine her yıl yeteri kadar ödenek konulur.)» 

MADDE 15. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanunun 34 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Adli Sicil : 

Madde 34. — Küçükler hakkında adli sicile geçirilen bilgiler; ancak, soruşturma ve kovuşturma konusu 
olan işler sebebi ile Cumhuriyet savcıları sorgu hâkimleri Ve mahkemelerce veya Yasama Meclisi üyeleri se
çimleri ile ilgili olarak yetkili seçim kurullarınca istendiği takdirde adli sicilce bildirilir. 

Birinci fıkra gereğince verilmiş olan bilgiler başka herhangi bir iş ve konu için kullanılmaz.» 

MADDE 16. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nunun 36 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Cezaların İnfaz Edileceği Yer : 

Madde 36. — Suçu işlediği zaman 11 yaşını bitirmiş olup da 15 yaşını bitirmeyen ve cezanın çektirilmesi-
ne başlandığı anda 18 yaşını, doldurmayan küçüklerin cezaları çocuk ıslahevi veya çocuk cezaevlerinde çekti
rilir. Bunlar hakkında, çocuklara ait cezaların infazına ilişkin diğer kanunlar ve tüzüklerin bu kanuna aykırı 
olmayan hükümleri de uygulanır.» 

Milli Güvenlik Konseyi <S, Sayısı : 300) 
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(Adalet Komisyonumla Hafaul Ejttiği Metin) 

Madde 30. — Bu Kanunun 20 nci maddesinin ikinci bendinde yazılı sosyal araştırma ve 29 ncu madde
sinde yazılı gözetimi yapmak üzere Adalet Bakanlığınca her çocuk mahkemesine yeteri kadar öncelik sırası
na göre sosyal hizmet uzmanı veya yardımcısı, pedagog, psikolog, psikiyatr atanır. 

Çocuk mahkemelerine atanan sosyal hizmet uzmanları veya yardımcıları ile pedegog, psikolog, ve psiki
yatrlara almakta oldukları aylıkların brüt tutarının yüzde elîisi oranında ödenek verilir. 

Bu görevlilerin bulunmaması veya iş durumlarının müsait olmaması veya görevin bunlar tarafından ya
pılmasında bir engel bulunması halinde bu gözetimi yapalbilecek nitelikte olan kimseler görevlendirilir. 

Sosyal hizmet konularında faaliyet gösteren resmi veya gönüllü kurumlar gözeticilik yapabilecek kimse
lerin bir listesini her yılbaşında mahkemeye verirler. Hayırsever diğer kimseler de mahkemeye başvuralhilir. 
Malhkeme bunların ahlaki ve içtimai durumlarını inceledikten sonra seçtiği kimselerin isimlerini listeye kay
deder. 

Çocuk mahkemesi her zaman yukarda .yazılı kurum ve derneklerden aday göstermelerini işteyeMir.» 

MADDE M. — 22S3 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kamuma 31 mi maddesine aşağıdaki .fıkra eklenmiştir. 

«Gözetimlinin ne şekilde yapılacağı ve bu işlerde çalıştırılan kkmderan yelişitirİimderi ve görevleri ile 
ilgili sair aynutıiaır Adalet Balcaalıgınca düzeoleneceık bir y^netmelikie belirlenir.» 

MADDE 12. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanunun 32 nci maddesi başlığa ile birlikte aşağıdaki şekilde değ^i^taıişitir. 

«Ücret : 

Madde 32. —Çocuk matokerndorindc, 20 nci maddemn ikdnci brodd ve 30 ncu maddenin üçüncü fıkrası 
uyarınca geçici olarak görevlendirileceklere 31 nci maddeye göre düzenlenecek yünsKmefflcâeiM' esaslar çer
çevesinde çalışmalarına uygun ücret takdir olunur.» 

MADDE 13. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinim Kuruluşu, Görev ve Yargılanna Usulleri Hakkında 
Kanunun 34 neti maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

M'adde 34. — Küçükler hakkında adli sicile geçirilen bilgiler; ancak, soruşturma ve kovuşturma konu
su olan işler sebebi ile Cumlhuriyet savcıları,, sorgu hâkimleri ve mahkemelerce veya Yasama Meclisi üyeleri 
seçimleri ile ilgili olarak yeTkii seçim kurullarınca istendiği takdirde adli sicilce bildirilir. 

Birinci fıkra gereğince verilmiş olan bilgiler başka herhangi bir iş ve konu için kullanılmaz. 

MADDE 14. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kamrnmr 36 acı maddesi aşağıdaki ştikilde. değiştirilmiştir. 

MadJde 36. — Suçu işlediği zaman 11 yaşını bitirmiş olup da 15 yaşını bitirmeyen ve cezanın çektiril-
ırnesine başlandığı anda 18 yaşını dokunmayan; küçüfeteria cezaları çocuk ıılahevi \isya çocuk cezaevlerinde 
çekflirilir. Bunlar hakkında, çocuklara ait cezaların infazına ilişkin diğer kanunlar ve tüzüklerin bu kanuna 
aykırı olmayan hükümleri de uygulanır. 

18 yaşım İkmal edenlerin geri kalan cezaları büyüklere mahsus cezaevlerinde çektirilir. 

MM Gücendik Konseyi (S. S&ym : 3Q0t) 
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MADDE 17. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nunun 44 ncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

«Görev ve Yetkiler : 

Madde 44. — 1. Küçüklerin cezalarının infaz edileceği ıslah ve eğitimevlerinin; bu kanunun 10 ncu mad
desine göre haklarında tedbir uygulanmış olan küçüklerin yerleştirileceği Devlete ait müesseselerin, musaha
be merkezlerinin, küçüklerin kısa sürelerle kabul edilecekleri veya icabında müşahadelerinin yapılmasına el
verişli kabul merkezlerinin, çocuk mahkemelerine ait bina ve küçüklere mahsus tevkif evlerinin tesisi, 

2. Bu müesseselerin sevk ve idare tarzlarının tanzimi, buraılara alınmış olan küçüklerin muhafaza, ba
kım ve eğitim işlerinin kontrolü, 

3. Yukarıda yazılı müesseselerde ve çocuk mahkemelerinde sosyal araştırma ve gözetimle görevli perso
nelin özlük işlerinin yapılması, bu personelin hizmete yararlı olacak şekilde devamlı eğitim ve yetiştirilmele
rinin sağlanması, 

4. Küçüklerle ilgili mevzuat ve müesseseler üzerinde devamlı inceleme ve araştırmanın yapılması, bu ko
nudaki kanun tasarı ve teklifleri hakkında mütalaa beyanı ve icabında bunların bizzat hazırlanması, 

5. Çocuk suçluluğunun sebep ve faktörleri üzerinde incelemeler yaparak önlenmesi çarelerinin araştırılması, 
bu hususta yerli, yabancı ve milletlerarası kurum ve teşekküllerle temas temini, 

6. Çocuk suçluluğu konusunda gereken istatistiklerin hazırlanması, velayet ve vesayetin nezî ve küçüklere 
vasi tayinine dair işlemlerin takip edilmesi, 

7. Eğitimi güç küçüklerin yerleştirildiği, kurumlar ve küçüklerin zararlı yayınlardan korunması hususun
da Milli Eğitim; çeşitli işlerde çalışan küçükler bakımından Çalışma; filmlerin küçükler yönünden kontrolü 
için içişleri ve küçüklerin yerleştirileceği tedavi kurumları ve sosyal servislerin çocuk mahkemeleri ile olan mü
nasebetlerini tanzim bakımından Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının ilgili servisleriyle işbirliği yapılması, 

8. Cezaları infaz edilen küçüklerin işe yerleştirilmeleri mevzularında infaz sonrası yardım müesseseleri ve-
sair kurumlarla ilişki kurulması, 

9. Küçüklerin yerleştirildiği özel kurumların denetlenmesi, 
10. Bu Kanunun uygulanmasıyla alakalı diğer görevlerin yapılması. 
Adalet Bakanlığı Merkez Kuruluşundaki ilgili birimlerce yerine getirilir. 

MADDE 18. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerimin Kuruluşu, Görev ve Yargılaımıa Usulleri Hakkımda 
Kanunun 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yürürlük : 

Madde 46. — Bu kanun 1 Haziran 1982 tarihinde yürürlüğe girer.»! 

Milli GüvenikİKonseyl.; J(S.. Sayısı.: 3ÛÛj)i 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 15. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanunun 44 ncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,; 

«Görev ve Yetkiler : 

Madde 44, — a) Küçüklerin cezalarının infaz edileceği ıslah ve eğitim evlerinin, bu Kanunun 10 ncu 
maddesine göre haklarında tedbir uygulanmış olan küçüklerin yerleştirileceği Devlete ait müesseselerin, mü-
şalhade merkezlerinin, küçüklerin kısa sürelerle kabul edilecekleri veya icabında mıüşahadelerinin yapılması
na elverişli kabul merkezlerinin, çocuk mahkemelerine ailt bina ve küçüklere mahsus tevkifevlerinin tesisi, 

Ib) Bu müesseselerin sevk ve idare tarzlarının tanzimi, buralara alınmış olan küçüklerin muhafaza, ba
kım ve eğittim işlerinin kontrolü, 

c) Yufkanda yazılı müesseselerde ve çocuk mahkemelerinde sosyal araştırma ve gözetimle görevli per
sonelin özlük işlerinin yapılması, bu personelin hizmete yararlı olacak şekilde devamlı eğitim ve yetiştiril
melerinin sağlanması, 

d) Küçüklerle ilgili mevzuat ve müesseseler üzerinde devamlı inceleme ve araştırmanın yapılması, bu ko
nudaki kanun tasarı ve teklifleri hakkında mütalaa beyanı ve icabında bunların bizzat hazırlanması, 

e) Çocuk suçluluğunun sebep ve faktörleri üzerinde incelemeler yaparak önlenmesi çarelerinin araştırıl
ması, bu hususta yerli, yabancı ve milletlerarası kurum ve teşekküllerle temas temini, 

f) Çocuk suçluluğu konusunda gereken istatistiklerin hazırlanması, velayet ve vesayetin nezi ve küçük
lere vasi tayinine dair işlemlerin takip edilmesi, 

g) Eğitimi güç küçüklerin yerleştirildiği, kurumlar ve küçüklerin zararlı yayınlardan korunması hususun
da Milli Eğitim; çeşitli işlerde çalışan küçükler bakımından çalışma; filmlerin küçükler yönünden kontro
lü için İçişleri ve küçüklerin yerleştirileceği tedavi kurumları ve sosyal servislerin çocuk mahkemeleri ile 
olan münasebetlerini tanzim bakımından Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının ilgili servisleriyle iş/birliği 
yapılması, 

h) Cezaları infaz edilen küçüklerin işe yerleştirilmeleri mevzularında infaz sonrası yardım müesseseleri 
vesair kurumlarla ilişki kurulması, 

ı) Küçüklerin yerleştirildiği özel kurumların denetlenmesi, 
j) Bu Kanunun uygulamasıyla alakalı diğer görevlerin yapılması, 
Adalet Bakanlığı Merkez Kuruluşundaki ilgili birimlerce yerine getirilir. 

MADDE 16. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanunun Geçici 3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

Geçici Madde 3. — illerdeki çocuk mahkemelerine, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılacak 
ilk atamalarda bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yazılı şart aranmaz. 

MADDE 17. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanunun 5 nci maddesi ile 29 ncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.-

MADDE 18. — 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanunun 46 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 46. — Bu Kanun 1 Haziran 1982 tarihinde yürürlüğe girer. 

Milli Güvenlik Konseyi l(S, Sayısı : 300) 
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MADDE L9. — 2253 sayılı- Çocuk MafckemölerinJn Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Bfetekıııida 
Kanuna aşağıdaki Geçici Madde ödenmiştir. 

«GEÇÎCt MADDE : Bu kanunun yürürlüğe girmesi ile 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Gö
rev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 44 ncü maddesinin son fıkrasınıda yapılan değişiklik nedenliy
le, Çocuk »Eğitim, IsMı ve İnfaz $$m. Gened Müdürlüğü kadrosunda bulunup da 4caıdro ve unvanının kaldı
rılması .sebûbiyle -açıkta kalan Genel Müdür, kanunun yürürlüğe girdiği tariıhteıı Ititaen bir ay içinde Adalet 
Bakaultğma başcVurduğu Sadedinde 'birinci sunta ayrılmış hâkimlıik .veya savcılık sımaları içerisinde ıbir görave, 
Hâkimler \se -Savalar Yüksök Kumlunca veya Bakanldc bizmetatoe Adalet Bakanınca atanır. 

Anuatı Göne! Müdürlük raüşa^riqri de dwümlaj;ına uygun görevlere, Hâ'kirrtlıer ve .Savcılar Yüksek »Ku
rulunca veya Adalet Bakanınca atanırlar. 

MADDE 20. — Bu kanun yayımı tarihimde yürürlüğe girer. 

MADDE 21. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Balkanı 
M. Özgüneş 

'İçişleri Balkanı 
S. Çet iner 

Bayındırlık Başkanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Enerji, ve Ta Kay. Bak. V. 
Ş. Kocatopçu 

•Gençlik ve 
V. 

D&vMt Bak, - Başbakan Yrd. 
Z. Baykara 

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

Dışişleri Bakam 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Ta. Balkanı 
/. Evliyaoğlu 

De/vtet Bak. - Başbakan Yrd. 
T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

îtnaır ve iskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

11 . ,8 . ,LS®1 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Milli Savunma Balkanı 
Û. H. Bayülken 

Milli Eğitim Balkanı 
H. Sağlam 

Güm. ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

Köy İş. ve Koop. Balkan 
Af. R. Güney 

Î Spor Bakam Sosyal Güvenlik Bakaa; Kültür Bakam 
Q$gjil S. Side C. Baban 

Mili Güteenîik;Konseyi ,<S. ;Sapsı : .W&) 
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«GEÇİCİ MADDE — Adalet Bakanlığında mevcut Çocuk Eğitim, Islah ve tnıfaz İşleri Genel Müdürlü
ğü kadro ve unvanı kaldırılmıştır. Bu nedenle açıkta kalan Genel Müdür» kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren bir ay içinde Adalet Bakanlığına başvurduğu takdirde birinci sınıfa ayrılmış hâkimlik veya sav
cılık sınıfları içerisinde bir göreve, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca veya Bakanlık hizmetlerine Ada
let Bakanınca atanır. 

Anılan Genel Müdürlük müşavirleri de durumlarına uygun görevlere, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku
rulunca veya Adalet Bakanınca atanırlar, 

MADDE 19. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 20. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

••-.>»• *m>-m<tBm •<"-

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 300) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 301 

1076 Sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanununun 
3 ncü Maddesinin (g) Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun 

Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu. (1 /247) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 8 Eylül 1981 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-943/05708 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 
MUM Savunma Bakanlığımca hazırlanan ve Başkanlığımıza ana Bakanlar Kurulunca 1 . 9 . 1981 tarihinde 

kararlaştırılan «1076 saydı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanununun 3 ncü Maddesinin (g) Fık-
ıiasumn Değiştirilmesine İfişkin Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderimuştu*. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend Ulusu 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Kibrıs Türk Federe Devletimde askerlik yükümlülüğüne yeni esaslar getiren 14/1980 sayılı Kıibrıs Türk 
Federe Devleti Aslkerlilk Kanununa paralel olarak 14/1978 sayılı Kıibrıs Türk Federe Devletî Yedek Subay 
Kanununda da değişiklik yapılması yoluna gidilmiştir. 

Kıibrıs Türk Federe Devletli Yedek Subay Kanununda Türkiye'den Kılbrıs'a göç etmiş olanlardan 
K.T.F.D. uyruğuna geçenlerin Türkiye'de ilken asker lik yükümlülüğünü yerine getirtmiş olmaları hainde 
bunum Kıibrıs Tlüirlk Federe Devletinde de geçerli olmasını öngören değişflkliikler yer almaktadır.: 

Bu değişikliğe Türkiye'de de uyum sağlanması için 1076 sayılı «Yedelk Subay ve Yedek Askeri Memurlar 
Kanunu» nda değüşilki'ilk yapılrnası zarureti hâsıl olmuştur. 

Tasarı kanunlaştığı takdirde Türik vatandaşlığı hakikini koruyan ve kenldî isteği ile Kılbrıs'a yerleşen Kıbrıs 
Türik Federe Devletli uyruklu Tür'k vatandaşlığından 4 yıl ve daha fazla yükseköğre'nıiim kurumu mezunu yü-
küimllüler, yedek subaylık hizmetini Kıbrıs Türk Federe Devleti kanunlarına göre yapacaklar ve bu hüz-
metlerin'i Türkiye'de yapmış sayılacaklardır.: 

MADDE GEREKÇELERİ 

L Bu madde ile 1076 sayılı «Yedek Sulbay ve Ye dek Askeri Memurlar Kanunu» nun 3 ncü maddesinin 
*(g) fıkrası değişiCMlmekltedir, 

Böylece Kıbrıs'a kendi isteği ile yerleşen Kıbrıs uyruklu Tür'k vatandaşlarından 4 yıl ve daha fazla süreli 
yükseköğrenimi. kurumlarından mezun olan yükümlülerin yedek subaylık hizmetlerini Kıbrıs Türk Federe 

Devleti Askerlik kanunlarına göre yapmaları sağlan mış olacak ve bu hizmıetleni Türlkiye'de yapılmış sayı
lacaktır. 

2. Bu madde yürürlüğe ilişiklin olup kanun Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürüdüğe girecektir. 
3̂  Bu madde ise yürütme maddesidir. 
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Milli Savunımıa Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 

Milli Savunma Komisyonu 
Esas No: 11247 
Karar No : 37 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

«1076 Sayılı Yedeksubay ve Yedek Askeri Memurlar Kanununun 3 ncü Maddesinin (g) Fıkrasının Değiş
tirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı» ilgili Genelkurmay Başkanlığı, 'Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakan
lığı temsilcilerinin de işfciralkiyle Komisyonumuzca tetkik edilerek tümü prensip olarak benimsendikten 
sonra, maddelerin tetkikine geçilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesi ile 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanununun 3 ncü, 
Maddesinin i(g) Fıkrasının değiştirilmesinin amaçlandı ğı görülmüştür. Yapılan incelemede, askerlik yüküm
lülüğünün bu konuda genel kanun olan 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine göre yürütüldüğü dik
kate alınarak ve aynı durumdaki erlerin de Kanunun kapsamına girmelerini temin için maddenin, 1111 sa
yılı Askerlik Kanununun 2 nci maddesine bir fıkra şeklinde eklenmesinin uygun olacağı kanısına varıla
rak bu madde ve bu maddeye bağlı olarak da Kanu nun başlığı yeniden düzenlenmiştir. 

1076 sayılı Yedek 'Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanununun 3 ncü Maddesinin (g) Fıkrasında, 
«Muvazzaflık hizmetini yapmadıkça, İ l l i sayılı Askerlik Kanunu ile bu Kanunun tespit ettiği esaslar 
dışında hiçbir yükseköğrenim mezunu askerlik çağından çıkarılamaz.» hükmü yeraldığından Komisyonu-
mıuizca düzenlenmiş bulunan madde metni, 1076 sayılı Kanundaki bu açık hüküm karşısında yedek su-; 

baylar hakkında da aynı esaslar içinde uygulanacaktır. ıBu bakımdan anılan bu fıkrada herhangi bir de
ğişiklik yapılmasına gerek bulunmamıştır. 

Ayrıca, Kanunun yürüdüğe girdiği tarihten evvel aynı durumda olanlara ilişkin geçici bir madde dü
zenlenmesi de zorunlu görülerek Tasarıya geçici madde eklenmiştir. 

Tasarının yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 ncü maddeleri 3 ve 4 ncü maddeler olarak aynen be
nimsenmiştir. 

(Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Muzaffer BASKAYNAK İsmet ONUR H. Hüseyin İŞLER 

Hâk. Tuğgeneral Hâk. Kd. Albay Prs. Kd. Albay 

ÜYE ÜYE ÜYE 
Ersin ES EROL Eyüp ERSU Ay dm ÖZDEMİR 

Hâk. Yarbay Kur. Kd. Binbaşı Prs. Yüzbaşı 

ÜYE 
Acar TÜZÜN 

Dışişleri Bakanlığı 
Kıbrıs Koor. D. Bşk. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 301) 

5 Kasım 1981 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1076 Sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar 
Kanununun 3 ncü Maddesinin (g) Fıkrasının Değiş

tirilmesine İlişkin Kamun Tasarısı 

MADDE 1. — 16 , 6 . 1927 tarihli ve 1076 sa
yılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Ka
nununun 3 ncü maddesinÜn (g) fukrası aşağıdaki şe-
Ikiikte değişıtMlmliştir. 

«rg) Muvazzaflık hizmetini yapmadıkça bu Ka
nunun tespit ettiği esaslar dışımda hiçbir yükseköğ
renim mezunu yükümlü askerlik çağından çıkarıla
maz. Ancalk, Türk vaıtanldaşlığı hakkını koruyan ve 
kendi isteği ile Kıbrıs'a yerleşen ve burada mesleki, 
ticari, sanaıyi ve tarımsal bağlantılar kuran Kıbrıs 
Tüirk Federe Devleti uyruklu Türik vatandaşlarından 
4 yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim kurumu me
zunu yükümlüler, yedek subaylık hizmetini Kıbrıs 
Türk Federe DevHertli kanun'larına göre" yaparlar ve 
bu hizmetlerini Türkiye'de yapmış sayılırlar.» 

iMADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer., 

MADDE 3. — Bu Kanun hıüklümledn'i Bakanlar 
Kurulu yürütür^ 

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU METNİ 

1111 Sayılı Askerlik Kanununun 2 nci Maddesinin 
Değiştiribnesli ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde 

Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 
2 ndi maddesinle aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Türk vatandaşlarından, Kıbrıs Türk Federe Dev
letinde askerlik yaptıklarını tevsik edenler tekrar mu
vazzaf Hizmete tabi tutulmazlar.» 

MADDE 2. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa 
aşağıdaki geçici 13 ncü madde eklenmiştir.: 

GEÇİCİ MADDE 13. — Bu Kanunun 2 nci 
maddecine eklenmiş bulunan fıkra hükümlerinin yür 
Hürlüğe girdiği tarihten önce askerlik yükümlülükle
rini Kıbrıs t a yaptıklarını tevsik edenler hakkında 
da anılan fıkra bükümleri uygulanır. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer, 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Balkanlar 
Kutulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

İçişleri Balkanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Enerji ve Ta. Kay. Bakanı V. 
Ş. Kocatopçu 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
Z. Baykara 

Devlet Bakamı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. C ant ürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Tarizim ve Ta. Bakanı 
1. Evliyaoğlu 

T. Özal 
Adalet Bakanı 

C. Menteş 
Maliye Bakanı 

K. Erdem 
Sağ. ve Sos. Y. Bakam V. 

Dr. Şerif Tüten 
Çalışma Bakanı 

Prof. Dr. T. Esener 
îmar ve İskân Bakanı 

Dr. Ş. Tüten 

1 . 9 , 1981 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. İ. Öztrak 
Milli Savunma Bakanı 

Ü. H. Bayülken 
Milli Eğitim Balkanı 

H. Sağlam 
Güm. ve Tekel Bakanı 

R. Baturalp 
Sanayi ve Tek. Bakanı 

S. Kocatopçu 
Köy İş. ve Koop. Bakanı 

M. R. Güney 
Gençlik ve Spor Bakanı 

V. Özgül 
Sosyal Güvenlik Bakanı 

5. Side 
Kültür Bakanı V. 

İ. Evliyaoğlu 
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