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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

17 Mart 1982 Çarşamba 

Bayındırlık Eski Bakanı Şerafettin Elçi'nin; Bakan
lığı zamanında görevini ihmal ve kötüye kullanma 
ve menfaat temini suretiyle Hazineyi zarara soktuğu 
iddialarını soruşturmak için kurulan Soruşturma Ko
misyonunun raporu (9/14) (S. Sayısı : 364) görüşüle
rek : 

Bayındırlık Eski Bakanı Şerafettin Elçi ve Baka
na tebean, raporda isimleri belirtilen kişilerin memu
riyet görev ve nüfuzunu kötüye kullanmak, rüşvet 
almak, rüşvet vermek ve rüşvet aracılık etmek suç
larından yargılanmak üzere Yüce Divana şevkleri ve 

Ankara Sıkıyönetim Komutanlığınca ilgililer hak
kında alınmış gözetim altında tutma kararlarının, Yü
ce Divanca tutuklanmalarına gerek olup olmadığına 
dair karar verilinceye kadar devamı; 

Kabul edildi. 
Bayındırlık ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Eski Ba

kanı Selâhattin Kılıç'ın; Bakanlıkları zamanında gö
revini kötüye kullanmak suretiyle Hazineyi zarara 
soktuğu iddialarını soruşturmak için kurulan Soruştur
ma Komisyonunun raporu da (9/15) (S. Sayısı : 363) 
görüşülerek : 

Bayındırlık Eski Bakanı Selâhattin Kılıç ile Ba
kana tebean, raporda isimleri belirtilen kişilerin me
muriyet görevini kötüye kullanmak, rüşvet almak ve 
rüşvet vermek suçlarından yargılanmak üzere Yüce 
Divana şevkleri ve 

Ankara Sıkıyönetim Komutanlığınca ilgililer hak
kında alınmış gözetim altında tutma kararlarının, Yü
ce Divanca tutuklanmalarına gerek olup olmadığına 
dair karar verilinceye kadar devamı; 

Kabul edildi. 

647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesine, Ek Birinci Madde
sine Bir Fıkra Eklenmesine ve Bu Maddenin Son Fık
rasının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı (1/299) 
(S. Sayısı : 370) ile; 

21.6.1927 Gün ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununa 
Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi (2/85) (S. Sayısı: 380) ve 

1497 Sayılı Çay Kurumu Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair (1/354) (S. Sayısı : 378), 
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Afganistan'dan Pakistan'a Sığınan Türk Soylu 
Göçmenlerin Türkiye'ye Kabulü Ve İskânına Dair 
(359) (S. Sayısı : 377), 

Kanun tasarıları da kabul olundu. 
Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son

radan tespit edileceği belirtilerek birleşime saat 19.05' 
te son verildi. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.10 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EYREN (Devlet Başkam, Genelkurmay ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K.K.K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAH1NKAYA (Hv.K.K. ve MilU Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz.K.K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Sedat CELASUN (J.Gn.K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin 100 üncü Birleşimini açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu 
Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu. 
(2/78) (S. Sayısı: 388) (1) 

BAŞKAN — Gündemimize göre, kanun tasarı ve 
tekliflerinin görüşmesine başlıyoruz. 

Birinci sırada 926 sayılı .Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si, bu Kamına Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu yer almaktadır. 

Bu rapor 388 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
MMî Savunma Komisyonu Başkanı ve Bakanlık 

temsilcileri yenlerini almışlardır. 
Kanun teklifinin tümü üzerinde görüşme açı

yorum. 
Kısa bir izahatta bulunmak üzere, sözü Millî Sa

vunma Komisyonu Başkam Sayın Başkaynak'a ve
riyorum. 

(1) 388 S .Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

Buyurun Sayın Başkaynak. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, 926 sayılı Kanun, malumları ol
duğu üzere, 1967 yılında kabul edilmiş bulunmakta
dır; esaslı değişiklik ise 1970, dördüncü değişiklik ise 
1975 yılında yapılmıştı. 

Gayet doğaldır ki, personel rejimleri yaşayan 
hukuku düzenler. Bu nedenle, gerek tatbikatta görülen 
aksaklıkları, gerekse personel rejimindeki gerekli de
ğişiklikleri içermesi nedeniyle, Sayın Deniz Kuvvet
leri Komutanı tarafından 24 maddelik bir kanun tek
lifi getirilmiştir. 

Kanun teklifi Komisyonumuzca incelendi, yerin
de bulundu. 

BAŞKAN — Kanun teklifi çok daha evvel gön
derilmişti. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet. Şimdiye kadar, Komisyonumuzda inceleme 
ve gündeme girme safhasında bulunuyordu. 

— 445 — 



I 

M. G. Konseyi B : 1( 

Kanun teklifi, özellikle 3 üncü maddede bulunan 
terimlerle ilgili, tariflerle ilgili bir değişiklik getiriyor. 
Yine emekliliğin yeni bir sisteme bağlanması, muay
yen aylarda yapılmasını öngörmektedir ki, bu 8 inci 
maddeyi ilgilendiriyor. 

Silahlı Kuvvetlerde kendi hesabına okuyan kişi
lerin, Silahlı Kuvvetlere alınmasıyla ilgili 14 üncü 
madde, diğer subay kaynağını geniş tabana yaymak
tadır. , 

Yine üsteğmen, yüzbaşı rütbesinde bulunanların 
rütbe bekleme sürelerini düzenleyen 30 uncu madde
de bir değişikliği öngörmektedir. 

Yine, kıdem sıra usulü yeni şartlara bağlamak
tadır ki, bu 36 ncı maddede düzenlenmiş bulunmak
tadır. Üstün başarı kıdeminin tekrar yeni ilkelere 
bağlanması için 38 inci maddede bir değişiklik ön
görmektedir. 

Açığa alınma ile ilgili ve açıkta bulunan kişilerin 
özlük haklarını düzenleyen 65 inci maddede bir de
ğişiklik öngörmektedir. 

Muvazzaf astsubay kaynağını değiş|k bir siste
me bağlayan 68 inci maddede küçük bir değişiklik 
yapılmaktadır. 

Astsubaylıktan subay olanların, yeni getirilen sisteme 
göre rütbe değişikliğini öngören 109 uncu maddede 
bir değişiklik yapılmaktadır. 

Yine subayların yükümlülüklerini düzenleyen 113 
üncü maddede bir değişiklik yapılmaktadır. 

Benim genelde arzım bu kadar. Maddelere ge
çince, emir buyurulursa, teknik izahat vereceğiz. 

Takdir ve tensiplerine arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Kanun teklifinin tümü üzerinde görüşme açıyo

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

Kabul edenler. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. l 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna 
Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun 

Teklifi 
MADDE 1. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetle

ri Personel Kanununun 3 üncü maddesinin i(s) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

s) Lisansüstü öğrenim: Kuvvet Harp Akademile
ri, yüksek lisans (bilim uzmanlığı, yüksek mühendis
lik, yüksek mimarlık, master) veya doktora öğrenim-
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leri ile tıpta, diş tabipliğinde, veterinerlikte ve ecza
cılıkta uzmanlık öğrenimine veya doçentlik için yapı
lan öğrenime fcu Kanunun uygulanmasında lisansüs
tü öğrenim denir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim?.. 

HÂlKlM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK dMillî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Teknik bilgi arzu ediyorsanız, Sayın Başkanım, arz 
edelim; yoksa, biz ihtiyaç duymuyoruz. 

BAŞKAN — Yalnız bu «Yüksek lisans» deyimi
nin tarifini rica edeceğim. 

HÂlKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ- ^ 
KAYNAK ((Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, balen yürürlükte bulunan eski rne-
metinde, «Yüksek lisans kıdemi» deyimi vardı ve onun 
tarifini yapmıştık. Aslında, bu tarifin içinde o kıdem 
yok; «Kıdem» kelimesini çıkardık. 

ikincisi de; Üniversiteler Yasasına göre master 
yapmak, yüksek lisans yapmak yeni bir sisteme bağ
landı. Orada geçen terimlere sadık kalarak yeni baş
tan düzenlemiş oluyoruz; sadece tarif maddesi. 

BAŞKAN — Tamam. 
1 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen?.. 

Yak. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler.. Etmeyenler.. Ka'bul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — 926 sayılı Türk Silahlı (Kuvvet

leri Personel Kanununun 8 inci maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

«Emeklilik hakkını kazananlar, emekliliklerini 
ancak Ocak ve Şubat ayları içinde isteyebilirler. Bu 
aylar dışındaki emeklilik istemleri ancak ilgili kuvvet 
Komuıfiaınılan veya Jandarma Gendi Komutanının 
hıizımdt gerakterü libitaoyfe uygun göırıme&i 'halinde 
kalbisi edilebilir.» 

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

Bunun esbabı mucibesini evvelce konuşmuştuk. 
Böyle her ay emeklilik talepleri olursa planlama ya
pılamıyor. Bir de, tayin listesi çıkıyor; tayin liste
si çıktıktan sonra yerini 'beğenmiyor, «Ben gitmiyo
rum, emekliliğimi istiyorum» diyor. O hizmet yerine 
tayin tekrar başka birisine çıkıyor; o da emekliliğini 
istiyor. 

Emeklilik dilekçesini vereoekse, ocak şubat ayı 
içerisinde versin ki, Kuvvetler tayin planlamalarını 
ona göre yapsınlar; ama bunun haricinde belki özel 
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bir şey olabilir; bunda da Kuvvet Komutanlarına yet
ki verdik. 

HÂIKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK ıflMillî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Yani Silahlı Kuvvetler açısından tayin planlamasını 
'bir baza oturtmak ve muayyen zamanlara ıhasretmek 
gerekli. Genelkurmay da bu ihtiyacı duyuyor; bera
ber çalıştık kendileriyle. Kanun teklifinin bu tarzda 
gelmesi de Genelkurmay Başkanlığınca uygun mü
talaa edildi; Komisyonumuz da uygun buldu. 

BAŞKAN — Evet. 
IBaışka, 2 ncıi maıddie üzerimde söz aknaık isteyen?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 3. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetle
ri Personel Kanununun 14 üncü maddesi 'başlığı ile 
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

II. — FAKÜLTE VEYA YÜKSEKOKULU 
BİTİRENLERDEN MUVAZZAF SUBAY OLMA 
VE YEDEK SUBAYLIKTAN MUVAZZAF SU

BAYLIĞA GEÇME 
Madde 14. — En az 4 yıl süreli Fakülte veya yük

sekokulları bitiren kadın veya erkeklerden muvazzaf 
subay olmak için başvuranlar; düzelti'memiş nüfus 
kaydına göre 30 yaşından, lisansüstü öğrenimi tamam
lamış olanlar ise 35 yaşından büyük olmamak ve di
ğer nitelikleri de haiz bulunmak şartıyla Genelkur
may Başkanlığınca gösterilecek lüzuma göre Türk 
SiUaıblı KuıvvetÜeninlinı hıanrp okulaırınıda yötıiştıiırem'edıi-
ği veya yeterince yetiştiremediği sınıflarda muvazzaf 
subaylığa nasbedilebilirler. 

En az 4 yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bi
tirip Silahlı Kuvvetlerde yedek subaylık hizmetine 
başlayan ve yedek subay okuluna »irişlerinde düzel-
t'ilım'amTş nüfus kaydına göre 30 yaşındaım, feaınfetü 
öğrenimini tamamlamış olanlarda ise 35 yaşından bü
yük olmayan yedek subaylardan muvazzaf subaylığa 
geçmek isteyenler, yukarıdaki fıkrada yazılı şartlar 
dahilinde muvazzaf subaylığa nasbedilebilirler. Ter
hislerini müteakip başvuranlar da birinci fıkra hü
kümlerine göre muvazzaf subaylığa nasbedebilirler. 

En az 4 yıl süreli fakülte veya yüksek okulları biti
rerek muvazzaf ısubay oflirrualk içtin başvuınaın asit'sübay-
flar da 30 yatsımdan, dıiısanıüsitü öğreniımi'nıi1 itaımaım.laTni'ş 
olanlar ise 35 yaşından büyük olmamak ve diğer ni

telikleri de haiz bulunmak şartıyla Kuvvet Komutan
larının veya Jandarma Genel Komutanının teklifi 
'üzenime öğrenimlerinin illgıiienıdirdliga' siınıfilarda teğmen 
nüitlbesiyte muvazzaf subaylığa nlasibedl'dbliırfbr. Bun
lardan nasbedildikleri teğmen rütbesinin aylığından 
fazla derece ve kademe aylığı alankr daha önce em
sal oldukları astsubayların derece, kademe ve yüksele
cekleri yeni derece ve kademe aylıklarına göre aylık 
almaya devam ederler. Ancak yükselecekleri subay-
Hiuk ırüıttbe ve ırü'Cbe kiıdemilil'iğindöki ayılık derece ve ka
demeleri emsalleri astsubayların aylık derece ve ka
demelerine eşit hale gelince emsali subaylar hakkında
ki aylık derece ve kademelerine tabi tutulurlar. 

Yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre muvazzaf 
subaylığa alınanlar, ancak yardımcı sınıf subaylığa 
nasbedilirler. 

357 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde bir açıkla
manız olacak mı?.. 

Buyurun. 
HÂİK'tM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, bu, özellikle üç konuyu içermekte
dir. 

Birinci konu şu: Şimdiye kadar Silahlı Kuvvetlere 
kadın subay alınmıyor idi. Bundan böyle kadın su
bay almayı da öngörmektedir. 

BAŞKAN — Muayyen branşlara. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Muayyen branşlara; yani, doktor gibi, Silahlı Kuv
vetlerin yetiştiremediği sınıflara alınacak. 

Bu birinci fıkra hükmü; kendi hesabına yüksek 
okulu bitiren kişilerin müracaatları ve Genelkurrnay-
yın ihtiyaç duyması halinde alınacakları kapsıyor. 
Bunda da en az dört yıllık bir yüksekokulu bitirme 
şartı var. 

İkinci fıkra hükmü ise, Silahlı Kuvvetlerde yedek-
subay olanlardan, muvazzaf subay olmak isteyenler
le ilgilidir. 

Üçüncü fıkra hükmüyle ise, astsubaylardan yük
sekokulu bitirenlerin subay olmalarına imkân sağlan
maktadır. 

Her iki fıkrada da 30 yaş öngörülmektedir, li
sans tahsili için; ama eğer yüksek bir tahsil yapmışsa, 
yani master yapmış, doktora yapmış, doçent olmuş 
veya mütehassıs olmuş ise, onun da yaş sınırını 35 
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olarak getirmektedir. Daha önceki metinde Harp Oku
lundan yetişmeyen sınıflara bunlar alınıyorlar idi; 
yeni gelen metinde Harp Okulundan yetişmeyen ve
ya yeterince yetiştirilemeyenler de alınacaktır. 

Yine son fıkra da, bu tür alınan ve muvazzaf su
baylığa geçenler, ancak yardımcı sınıfta hizmet gö
recekler, muharip sınıf olmayacaklar. Zaten son fık
rada, 357 sayılı Kânunda askerî hâkim yetiştirmenin 
sistemi buna benzemekle beraber, bir başka yöntem 
âziiemakltedıiır; o hıalklkı da sıalkiı tuitmualkıtadıır. 

Arz ederim. 

ORGENERAL NURETTİN ERStN — Efen
dim, nasıl bir hak bu 357 sayılı Kanunun sağladığı 
halk.? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Şöyle diyeyim müsaade ederseniz efendim: Askerî 
liseyi bitiren kişilerden veya muvazzaf subaylardan 
üsteğmen rütbesinde olanlardan okutulacak. 

Son çıkardığımız bir metne göre de, yüzbaşılık 
rütbesini aşmamış olanlar kendi hesabına okumuş 
olacaklar; ama bu kaynaklardan hangilerini işletece
ğine de - yedek subay kaynağı da var - Yüksek Aske
rî Şûra karar verecek; Onu saklı tutuyoruz. Eğer em
rederseniz okuyayım o son maddeyi efendim?... 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hayır, 
gerekmez. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ 
KAYNAK '(Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Yani, askerî 'hâkimler bu sistemin dışında. Evvela 
dört kaynağı var; bu dört kaynaktan hangisinin işle
tileceğine Yüksek Askerî Şûra karar verecek ve kay
naklardan ilki; sivil kişilerden almayacak, askerî lise
lerden alacak bir. 

'İkincisi; yedek subaydan alınacak. 
Üçüncüsü; yüzbaşı rütbesini geçmemiş, kendi he

sabına okuyanı alacak. 
Dördüncüsü; üsteğmen rütbesindekileri biz okut

muş olacağız hukuk fakültelerinde, onu saklı tutu
yoruz. 

Arz ederim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ve ih
tiyaca göre öncelikleri de var zannediyorum. 

BAŞKAN — Bunların en iyisi üsteğmen olarak 
okuyanlar; fakat müracaat az olabilir; onun için Şû
raya bıraktık. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisvonu Başkanı) — 

Anailke; tabiî, muvazzaf subay olan kişileri tercih 
edeceğiz; ama ihtiyacı karşılamadığı takdirde, diğer 
kaynakları çalıştırmaktır. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı efendim?.. Yok. 

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 4. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 15 inci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Madde 15. — Silahlı Kuvvetler veya kendi hesa
bına fakülte veya yüksekokulları bitirenler ile lisans
üstü öğrenimi tamamlayanlar subay nasbedildikten 
sonra nakledildikleri sınıfları ile ilgili bir göreve ata
nırlar. 

Bunlar nasbedildikleri rütbede ilk açılacak sınıf
ları ile ilgili subay temel kursu eğitimine, sınıfları ile 
ilgili subay temel kursu olmayanlar ise askerî eğiti-
time tabi tutulurlar. Başarı gösteremeyenler görev
lerine dönerek sonraki dönem eğitimine katılırlar. 
Bunlardan ikinci dönem eğitimde de başarı göstere
meyen görevlerine iade edilirler ve yeniden eğitime 
tabi tutulmazlar. Bu gibilerin nasbedildikleri rütbe
ye ait bekleme süresi bir yıl uzatılır. 

BAŞKAN — 4 üncü maddeye göre; evvela sınıf 
okuluna gidecek, eğitim görecek, başarısız olduğu za
man kıtaya dönecek, sonra tekrar bir daha kursa ge
lecek, onda da muvaffak olamazsa artık görevine ia
de edeceğiz; fakat bir sene de kıdeminden! indireceğiz. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, bu, 14 üncü maddeyi tamamlayan 
bir madde zaten. Yani, sivilden muvazzaf subaylığa 
geçen kişilerin mutlaka bir sınıf okulundan veya te
mel eğitimden geçme zorunluluğu var. 

Zannediyorum ki, Harp Okulundan mezun olan
lar da bu sistemin içindeler. Yani, Harp Okulunu bi
tirdikten sonra, sınıf okuluna giden kişiler iki defa 
başarısız olunca, terfileri bir yıl gecikiyor, bunlarda 
o sisteme bağlanmış oluyor. 

BAŞKAN — Evet. 
Sizin bir söyleyeceğiniz var mı Sayın Avcı?... 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — İfadede var Sayın Başkanım. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, «Subay temel kursu eğitimi», bize 

I 
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«Sınıf okulu» diye geldi. Onun yeni bir deyimi var; ı 
o deyimi Genelkurmaydan izah edecekler efendim. I 

BAŞKAN — «Subay temel kursu eğitimine..» de- I 
ğil mi? 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — «Subay sınıf okulları eğiti
mine» olacak Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Temel kursu da bu. 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK '(Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sınıf okullarının ismi o tarzda imiş efendim.. I 

KÂİKtM ALBAY EDÎP GÜLTEKIN (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Efendim, 2259 sayılı I 
Kanunla değişik iç hizmetin 33 üncü maddesi değiş
tirildiğinde, «Subay sınıf okulları temel eğitimi» iba- I 
resi kullanıldı... I 
, BAŞKAN — O zaman onu öyle değiştirmek la- I 

zım. I 
HÂİKÎIM ALBAY EDÎP GÜLTEıKÎN (Millî Sa

vunma [Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, şu şe- I 
ikilde oluyor efendim: I 

«...subay sınıf okulları temel eğitimine, sınıfları I 
ile ilgili, subay sınıf okulları olmayanlar ise, askerî I 
eğitime tabi tutulurlar.» I 

BAŞKAN — Şimdi yeniden düzeltildiği için bir ] 
daha okutuyorum: •[ 

«MADDE 15. — Silahlı Kuvvetler veya kendi I 
hesaibına fakülte veya yüksekokulları bitirenler ile I 
lisansüstü öğrenimi tamamlayanlar subay nasbedil- I 
dikten sonra nakledildikleri sınıfları ile ilgili bir gö- I 
reve atanırlar. Bunlar nasbedildikleri rü'bede ilk açık- I 
lacak sınıfları ile ilgili subay sınıf okulları temel eği- I 
timine, sınıfları ile ilgili subay sınıf okulları olmayan- I 
lar ise askerî eğitime tabi tutulurlar. Başarı göstere- I 
meyenler görevlerine dönerek sonraki dönem eğiti- I 
mine katılırlar. Bunlardan ikinci dönem eğitimde de I 
başarı gösteremeyenler görevlerine iade edilirler ve I 
yeniden eğitime tabi tutulmazlar. Bu gibilerin nasbe- I 
diklikleri rütbeye ait ıbekleme süresi bir yıl uzatılır.» I 

BAŞKAN — Evet. 
Buyursunlar efendim. I 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim yukarıda bu I 
askerî eğitimi tarif etmek, sıfatlandırmak lazım. Hep- I 
si askerî eğitim, temel askerî eğitiminden geçecek. I 

«Sınıf okulları olmayanlar askerî eğitimden ge- I 
çeoek» deniyor. Bunların hepsi zaten askerî eğitime I 
tabi tutuluyorlar. Binaenaleyh, bundan kasıt, temel | 
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eğitimdir. Geçen sefer de dikkatten kaçtı; kasıt, te
mel askerî eğitimdir. 

BAŞKAN — Temel askerî eğitim olunca, sınıf 
okulu temel eğitim oluyor işte.. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sınıf okulları olma
yanlar için biz, «Askerî eğitime tabi tutulurlar» diyo
ruz. Nedir askerî eğitim? 

BAŞKAN — 'Mesela, öğretmen sınıfından alıyo
ruz, onu, piyade okuluna gönderiyoruz; orada dört 
aylık bir eğitime tabi tutuyoruz. Bu bir askerî eğitim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ama 
oraya, temel eğitim diye girmiş. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Ama onun bir ismi 
olması lazım. Bundan maksat, temel eğitimdir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — İsim 
koymak lazım. 

BAŞKAN — Ama, yönetmelikte yok mu o? Prog
ram var, askerlere tatbik etetiğimiz temel eğitimi. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Fakat, 
«Temel eğitim» dersek, süresi farklı olur o zaman. 

BAŞKAN — Erlere tatbik ettiğimiz temel eği
timi o. 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Dört ay olması lazım Sayın 
Başkanım; ama bu iki ay. 

ORGENERAL NEODET ÜRUĞ (Millî Güven
lik ÎKonseyi Genel Sekreteri) — Efendim, Sanki yu
karıdaki eğitimler askerî eğitim değilmiş de, bu bir 
özel askerî eğitimmiş gibi oluyor. 

BAŞKAN — «özel askerî eğitime tabi tutulan.» 
Zaten yönetmelikte bu tespit edilecek. 

HÂKİ'M TUĞGENEIRAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK ((Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Efendim, oradaki, «Subay temel kursu eğitimi» tabi
ri, kanunnamelerden kalkmış, yeni ismi ile şimdi bu
raya geçmiş oldu. «Subay sınıf okulları temel eği
timi» almış o ismi, sınıf okulu olanlar oraya gide
cek, olmayanlar ise, özel eğitim görecek. 

BAŞKAN — Yani, ayrıca bunlara özel bir as
kerî eğitim yapılacak; temel kurşundaki eğitim de
ğildir. Bu, özel askerî eğitim olacak. 

HÂKtfM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK '(Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Hayır, değildir. 

BAŞKAN — Erlere uygulanan eğitim de değildir. 
Bunlara uygulanan, özel bir eğitimdir. 
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HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ- I 
KAYNAK '(Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — [ 
Levazım oldu, ulaştırma oldu, maliyeci oldu, perso
nel oldu; bunların sınıf okulları var; ama olmayan 
olur ise.. 

BAŞKAN — Mesela öğretmen 
HÂKÎİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma 'Komisyonu Başkanı) — 
Örneğin öğretmen; artık, Silahlı Kuvvetler nerede [ 
uygun buluyor, hangi özel eğitime tabi tutmayı arzu 
ediyorsa, onu yaptıracak; süresini de yönetmelikte 
göstereceklerdir. 

BAŞKAN — Onu düzelttiniz değil mi? «Özel as
kerî eğitime tabi tutulurlar» 

Düzeltilmiş şekli ile bir kere daha okutuyorum 
efendimi: 

«...olmayanlar ise özel askerî eğitime ta'bi tutu
lurlar.» 

BAŞKAN — Şimdi aklıma bir husus geldi. Ka
dın olsa ne yapacağız, bir tek kadın?. 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, bu gibiler 
müteakip dönemlerde biriktirilerek, bir sınıf yapılın
ca kurs açılıyor. 

BAŞKAN — «(Müteakip tik kursa» diyor. 
TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 

Bakanlığı Temsilcisi) — Tabiî, bir tek kişi için kurs 
açamayız. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven- j 
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Erkeklerle birlikte 
eğitim yapacaktır Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Onlarla beraber gidecektir artık. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Ayrı bir odada otu- | 
rur, erkeklerle birlikte eğitime çıkar. Kadınlar için 
ayrı bir eğitim yoktur, o sınıfın eğitimini erkeklerle 
birlikte yapacaktır. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Şimdi efendim, özel eğitime veya sınıf okuluna gide- | 
çekse, kadın-erkek tefriki yapılmaksızın aynı eğitimi 
görmeye mecburdurlar. 

BAŞKAN — Çünkü, öğretmen, bayan da olabi
lir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (/Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Tabiî, gayet doğal. Erkek öğretmen subaylarla aynı 
eğitime tabi tutulurlar. I 

BAŞKAN — Doktorlar için bir sıkıntımız yok; 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi var. Eğitim merkezi
dir orası, orada yapar; değil mi?. O kolay. 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Evet Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Ama, daha ziyade bu öğretmen ba
yan olabilir; o takdirde diğerleriyle beraber gider. 

4 üncü madde üzerinde başka söz isteyen?. Yok
tur. 

4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum:: 

MADDE 5. — 9126 sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun 30 uncu maddesindeki üs
teğmen ve yüzbaşı rütbelerine ait normal bekleme 
süreleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Üsteğmen 6 yıl 
Yüzbaşı 6 yıl 
BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen?. Yoktur. 
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 

Personel Kanununun 35 inci maddesinin (d) ve (e) 
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

d) Fakülte veya yüksekokulları kendi hesapları
na bitirenlerden Silahlı Kuvvetlerde branşları ile il
gili muvazzaf subaylığa geçme talebinde 'bulunanlar, 
subaylığa nasıp kararnamesinin onayı tarihinden ge
çerli olarak muvazzaf subay nasbedilirler. Bu perso
nelin subaylık nasıpları hangi tarihte olursa olsun, 
kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerine 
esas olacak nasıpları kararname takvim yılının 30 
Ağustos'u itibar olunur ve kademe ilerlemesi veya 
üst rütbeye yükselmelerinde 31 ve 32 nci madde hü
kümlerine göre işlem yapılır. 

Lisansüstü öğrenimini tıpta uzmanlık, diğer mes
leklerde doktora öğrenimi olarak tamamlamış bu
lunanlar ile doçentlik unvanını almış olanlar, muvaz
zaf subaylığa ilk girişlerinde Silahlı Kuvvetlerdeki 
emsallerinden ve yüzbaşı rütbesinden büyük rütbe ve
rilmemek şartı ile muvazzaf subaylığa nasbedilirler 
ve nasıpları muvazzaf emsallerinin nasıp tarihine gö
türülür. Bu nasıplarına göre bîr üst rütbeye yükseltil
melerine veya emsali subayların bulundukları rütbe
lere intibaklarının yapılmasına ilişkin esas ve şartlar, 
yönetmelikte gösterilir. 
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Nasıp düzeltilmesinden ötürü maaş, maaş farkı 
ödenmez ve diğer özlük haklan verilmez. 

e) Yedek subaylık hizmeti esnasında veya ter
hisini müteakip muvazzaf subaylığa geçirilmesi uy
gun görülenler, subaylığa nasıp kararnamesinin ona
yı tarihinden geçerli olarak muvazzaf subay nasbedi-
lirler. Yedek subay okulu ile yedek subaylık hizmet-
tinde geçen süreleri nasıp tarihine eklenerek bekleme 
süresinden sayılır. Bu personelin ast rütbelere terfii 
bu şekilde bulunan nasıplanna ve yukarıdaki bent 
ile 31, 32 ve 64 üncü maddeler hükümlerine göre yü
rütülür. Nasıp düzeltilmesinden dolayı maaş, maaş 
farkı ödenmez ve diğer özlük hakları verilmez. Bun
lardan lisansüstü öğrenimini tıpta uzmanlık, diğer 
mesleklerde doktora öğrenimi olarak tamamlamış bu
lunanlar ile doçent unvanını almış olanlar hakkında 
bu maddenin (d) bendindeki hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — 6 ncı madde hakkında bir açıkla
manız olacak mı? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAIK (Millî Savunma ıKomisvonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, müsaade ederseniz çok kısa maru
zatta bulunacağım. 

Eski metin şöyle idi: Fakülte ve yüksekokulu bi
tiren kişilerin teğmenliğe nasıpları fakülte ve yüksek
okulu bitirdikleri tarihe götürülüyordu, yani dışarı
da geçen süreleri sayılıyordu. 

Bu yeni gelen metinde, onay tarihinden geçerli 
olmak üzere teğmenliğe nasbedileoekler. 

Eskiden yine, otuz gün içinde müracaat etme 
koşulu vardı. Yeni gelen metinle «Otuz» da kalkıyor 
ve dışarıda geçen süreleri sayılmıyor. Bir ayrıcalık 
orada getiriliyor. 

ikinci ayrıcalık ise, diyelim ki, biz temmuz ayın
da almışız; bunun derece yükselmesi, kademe ilerle
mesi ve terfii, müteakip 30 Ağustos, (girdiği yılın 30 
Ağustosunda) olacak, bir başka deyimle. 

BAŞKAN — Bizde olduğu gibi, yani muvazzaf 
subaylarda olduğu gibi, 30 Ağustosta terfi edecek. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Şunu getiriyor efendim: Şimdi Silahlı Kuvvetler he
sabına okuyan yüksekokul mezunları da zaten öyle
dir; fakülteyi bitirdiği zaman teğmen olurlar; ama 
bundan sonraki terfileri hep 30 Ağustos'a, emsal 30 
Ağustos'a gider; onu vurguluyor. 

Bir konuyu daha vurguluyor: «Dört yıldan faz
la tahsil yapan kişiler olursa, onların da rütbe bekle
me süreleri, emsali kendisine yetişinceye kadar ve

ya emsaline kendisi yetişinceye kadar kısa kısa dö
nemlerde o rütbe bekleme sürelerini doldururlar» 
diyor, özelliği ordadır. 

BAŞKAN — Bir diyeceğiniz var mı? 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Yoktur Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

7 >nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetle

ri Personel 'Kanununun 36 ncı maddesinin (d) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

d) Genelkurmay Başkanlığının emir ve müsaa
desi ile; 

1. Kuvvet harp akademileri öğrenimini tamamla
yarak kurmaylığı onaylanan subaylara iki yıl, sonra
ki rütbede bir yıl olmak üzere toplam üç yıl; 

2. İhtiyaç duyulan dallarda vüksek lisans (bi
lim uzmanlığı, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık, 
master) öğrenimi yapanlara bir yıl, bunlardan dok
tora yapanlara bir yıl, doçent olanlara ayrıca bir yıl 
olmak üzere toplam üç yıl; 

3. Tıpta uzmanlık belgesi alanlara, diş tabipli
ğinde, veterinerlikde, eczacılıkta uzman belgesi 
alanlara veya doktora yapanlara iki yıl, bunlardan 
doçent olanlara ayrıca bir yıl olmak üzere toplam 
üç yıl: 

4. (2) numaralı alt bentteki personelden doğru
dan doğruya doktora yapanlara iki yıl, bunlardan 
doçent olanlara ayrıca bir yıl olmak üzere toplam 
üç yıl; 

Kıdem verilir. 

Lisansüstü öğrenimi tamamladığı için sınıfları de
riştirilen subaylar ile lisansüstü öğrenim kaynağına 
w e subaylığa nasbedilen astsubaylar hakkında da 
yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır. 

35 inci madde (d) bendi hükümlerine göre mu
vazzaf subaylığa nasbedilenler hariç olmak üzere Si
lahlı Kuvvetlere muvazzaf subay olarak katılmadan 
önce kendi nam ve hesaplarına branşları ile ilgili yu
karıda belirtilen öğrenimleri yapmış olanlara da Ge
nelkurmay Başkanlığının uygun görmesi üzerine aynı 
esaslar dahilinde emsalleri gibi bu kıdemler verilir. 

Bu şekilde kıdem alanların nasıpları düzeltilir. 
Bu madde hükümlerine göre verilen kıdemlerin 

toplamı hiçbir şekilde üç yılı aşamaz. 
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BAŞKAN — 7 udi muaddle üzerinde söz atarak j 
tösıteyen?. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK '(Mili Savunma Komisyonu Balkanı) — 
Sayın Başkanını, eski mıetiınde şöyle iıdıiı: Geneflkur-
may Başjkanlığınıın müşaadesli olmadan - tabiî, Harp 
Akademisi İçin t>u söz (konusu değil - iihtlisas yapan, 
doktora yapan Ikişiler, otomatik kıdem .alınlardı. 

Esas amaç, etmtiır yahutta direktif bundan böyle 
Genelkurmay Başkanlığımın müısaadesiinde olma ko
şulu İle - ki Harp Akademilerini 'bitirenfer üç yıl 
ikidesin alıyorlar; Harp Akademisiini bitirenler eski
den her rütbede birer yıl alırlardı; Yanıi Akademiyi 
bitirdiği sene bir yıl, müteakip rütbede bir yıl, son
raki müteakip rütbede bir yıl daha akademiyi bitir
diğinde iki sene alacak müteakip rütbede bir yıl 
alacak. 

İkinci özelik; Genelkurmay Başkanlığının mü
saadesi ile ihtisas yapanlara, master yapanlara, yük
sek lisans yapanlara kıdem' verilecek bumdan böyle. 

BAŞKAN — Kendi kendime gidip yapamayacaık. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK '(Milî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
(Evet., 

Bir 'başka özelik: İhtisas 'yapanlara bir yıl, tıp
ta, vesterimerlikte, eczacılıkta lihıtisas yapanlara iki 
yıl, doçent olanlara bir yıl daha verilmiştir; ama 
lilhıtisaıs yapmadan doğrudan doktor olanllara (ilki yıl 1 
verilecek; ama her faalde bu kıdemin toplamı üç yılı 
aşamayacak. Yani; ben evvela ihtisas yaptım, bana 
bir yıl verin, kurmay oldum bana bir yıl daha verin, 
arkadan doçent oldum, bana bir yıl daha verin, diye 
dört veya beşe çıkaramayacak bunu; toplam üç yılda 
bağlanacak. 

BAŞKAN — Daha ziyade, mühendis olup da son
ra kurmay oluyorlar; kurmaylıktan üç sene alacak, 
bir yıl da buradan alacak, edecek dört yıl. O olmasın 
diye yaptık. Her halükârda, ister akademiyi bitirsin, 
isterse daha evvelden uzman olsun, mühendis olsun, 
ne olursa olsun, alacağı kıdemin toplamı üç seneyi • 
geçemez. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
özellikle bunun tatbikatı Deniz Kuvvetlerinde olu
yor idi : Makine subayı olarak çıkanlar master yapa
rak yüksek mühendis unvanını alıp bir seneyi oradan 
alıyorlardı; ama yüksek mühendisliğe geçmeden 
Harp Akademisine gidiyorlardı; üç yıl da oradan, 
döt yıl kıdem alıyorlardı. Ona da mani oluyor. 1 
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BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. 

Buyurun efendim. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 

bu maddenin (4) numaralı bendinde, «kıdem verilir» 
den sonra, «Lisansüstü öğrenimi tamamladığı için sı
nıfları değiştirilen subaylar ile lisansüstü öğrenim 
kaynağına göre subaylığa nasbedilen astsubaylar 
hakkında da yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır» 
deniyor. Bu konuda bir açıklama istiyorum. Assubay-
lara da uyguluyoruz... 

BAŞKAN — Buyurun Başkaynak. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, şöyle Lisansüstü öğrenimi tamam
ladığı için sınıfları değiştirilen subaylar var; özellik
le Kara Kuvvetlerinde varmış, sınıfları değiştirilmiş, 
master yapmışlar, bir başka sınıfa geçmişler. 

BAŞKAN — Efendim, piyade subayı veya top
çu subayı üniversiteye gidiyor, sonradan öğretmen 
sınıfına naklediliyor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet, efendim «onlara vereceğiz» deniliyor; ama 
yükseköğrenim gördükten sonra biraz önce geçen 
metinde, astsubaylardan yükseköğrenim görenler, 
Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı var diye Genelkurmay 
uygun buluyorsa, subay oluyorlar idi; onlara da bu 
uygulanacak, diyoruz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bunla
ra uygulanınca, subay olan bu astsubaylar hangi rüt
beye kadar yükselecekler? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Hiç mani hal yok, subay olduktan sonra, teğmen 
nasbedildikten sonra. 

Bunu şöyle açıklayayım: İki türlü astsubaylıktan 
subay olunuyor; Biri, astsubay iken, kıdemli başça
vuş iken imtihan verenler yüzbaşılığa kadar yükse
liyor, ki bu onu kapsamıyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet, o 
yüzbaşılığa kadar; ona da aynı hak verilirse, olmu
yor; onu belirtmek istedim. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Bilahara geleceğiz. Yani, kıdemli üstçavuş iken mu
ayyen sicili alanlar imtihana girecek; onlar yüzba
şılığa kadar yükselebilecek. 

BAŞKAN — Bu, üniversiteyi bitirmiş olanlar 
için. 
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ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Asga- I 
rî, dört senelik yüksek tahsili yapmış olması lazım. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Biz bunu zaten subay yapmışız. Gayet tabiî ki, on- I 
dan sonraki subay haklarından faydanalacaktır. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı?.. 
Buyurun. I 
TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 

Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, bu, Harp 
Akademilerinde yeni çıktı. Deniz Kuvvetlerinin bir 
müracaatı oldu dün bize şöylo: İki yıl kıdem alın
ca Harp Akademisinde hemen binbaşı oluyor; «mü
teakip rütbede» deyince biz, binbaşılıkta da bir yıl 
vermek zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla, «Harp Aka
demileri öğrenimini tamamlayarak kurmay subay
lığı onananlara iki yıl» diyoruz; bu iki yıl ile bin- I 
başı oluyorlar; olur olmaz, hemen üst rütbeden de 
bir yıl alacağı olduğu için, hemen onu da talep edi- I 
yor. 

BAŞKAN — Hayır; sonraki rütbede. 
TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 

Bakanlığı Temsilcisi) — Evet, sonraki rütbesi bin
başı olmuş oluyor; Akademiyi yüzbaşı olarak biti
riyor; iki yıl kıdem alınca, çok müstesna bir durum 
oluyor Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Nasıl olur, Deniz Kuvvetlerinde 
oluyor mu bu? 

ORAMIRAL NEJAT TÜMER — Efendim, 
terfi etme statüsüne göre iki yıllık kıdemini de alın
ca,, binbaşılığa çıkıyor; bu kanunun bu maddesiyle 
de bir sene binbaşılıkta alıyor, kıdemi birden almış 
oluyor aynı anda. Onu belirtmek istiyorlar herhal
de. 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — «Sonraki rütbenin son yı
lında bir yıl» dersek. Daha iyi olacak efendim. 

BAŞKAN — O bir kişi yüzünden ötekilerin de 
hepsini son yılına bırakıyoruz. 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — öbürlerinin de hepsini son i 
yıla bırakma durumu oluyor o zaman. Zaten o rüt
benin sonunda bir yıl almak zorunda. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ- | 
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, Harp Akademisini bitirdi, iki se
ne verdik, binbaşı oldu. O husus bizi ilgilendirmiyor. 

BAŞKAN — Bir kere, Akademiye hangi rütbe
de giriyor?... j 
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TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Kıdemli yüzbaşı iken baş
lıyor. Örnek olarak Deniz Kuvvetleri yaptılar; Da
ha evvel bir de üstün başarı kıdemi almış, Akade
miyi de bitirip iki yıl kıdem alınca, binbaşı oluyor 
otomatikman. 

BAŞKAN — Yalnız, şimdi yüzbaşılık süresini 
altı yıla indirdik o zaman olur. 

ORAMIRAL NEJAT TÜMER — Kıdemli üs
teğmen de indirilmeyecek mi şimdi? 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Veya, kıdemli üsteğmen 
olarak gidecek, aynı şey olacak Sayın Başkanım O 
takdirde de yüzbaşı olacak. 

BAŞKAN — O da değişecek; kıdemli üsteğmen
ken girecek... 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Yönetmelikte düzenleyelim 
onu efendim, müsaade ederseniz. Yani, «müteakip 
rütbenin sonunda verelim kıdemi» diyorlar. 

BAŞKAN — Biz «başında verelim» demiyoruz 
ki; «müteakip rütbede verilir» diyoruz. Onun hangi 
senede verileceğini yönetmelikte tespit ederiz. 

«Bu gibi rütbe alarak hemen binbaşı olanlar son 
yılında olur» dersek, öteki sınıf arkadaşıyla beraber, 
onlarınki başta, öteki sonda... Onu bir düşününüz; 
sonra yönetmeliğe koyarız. 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Yönetmelikte düzenleriz. 
Zapta geçmesi için söylemiştim. 

ORAMIRAL NEJAT TÜMER — Efendim, 
burada, «peşpeşe verilmez» kelimesini kullanırsak, 
o zaman bu mahzur düzeltilir. Yani iki sene kıdem 
aldıktan sonra hemen binbaşı oluyorsa, «peşpeşe 
verilmez» demekle bu mahzur ortadan kaldırılıyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yönet
melikle nasıl verileceği açıklanır. 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Yönetmelikte, devre sonu 
yapmak lazım. 

BAŞKAN — Tabii, orada yapmak lazım. 
Başka söz isteyen var mı?.. Yok. 
7 nci madde üzerinde başka söz isteyen olmadı

ğına göre, 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 

Personel Kanununun 38 inci maddesinin (c) ve (d) 
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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c) Üstün başarılı yüzbaşı ve binbaşıların terfi 
esasları : 

Yüzbaşı ve binbaşıların rütbelerine ait bekleme 
sürelerinin bitiminden bir yıl önce bu rütbelere ait 
geçerli sicil notlarının ortalaması saptanır. Bunlar
dan her yılki sicil notlarının ortalaması sicil tam 
notunun % 95 ve daha yukarısı olanlar, en üstün 
not ortalamasından başlanarak sıralanırlar. Bu şe
kilde rütbelerine göre kendi sınıfları içerisinde ayrı 
ayrı sıralanmış olan bu subaylardan kendi sınıf mev
cudunun muharip sınıflar için % 4 ü, yardımcı sı
nıflar için % 2 si oranında, ilgili kuvvet komutanı 
veya Jandarma Genel Komutanının uygun görmesi 
üzerine, not ortalaması en üstün olandan başlana
rak bir üst rütbeye yüksektilir. 

Kurmay subaylar üstün başarı kıdeminden an
cak bir defa yararlanabilirler. 

d) Her yıl düzenlenecek sicil belgelerinin şekil 
ve muhtevası ile sınıf ve rütbelerinin özelliklerine 
göre ne suretle, kimler tarafından ve hangi zaman
larda doldurulacağı, üstün başarı kıdemlerinin ve
rilme usul ve şartları ile lisansüstü öğrenim kıdem
lerinin verilme usulleri subay sicil yönetmeliğinde 
gösterilir. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı?.. 

Buyurun. 
ORGENERAL NURETTİN ERStN — Efen

dim, bu üstün başarı alan yüzbaşı, binbaşı, tabiî as-
subaylara da bu... 

BAŞKAN — O ayrı gelecek. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O da 
aynı şey. Mesela, bazıları mahkemeye verilmiş, on
dan sonra affa uğramış. Maddede diyor ki: «Kuvvet 
Komutanının, Jandarma Genel Komutanının uygun 
görmesi üzerine, not ortalaması en üstün olandan 
başlanarak bir üst rütbeye yükseltilir.»' 

Şimdi bazılarının sicillerinde ufak tefek pürüz
ler var; bunların birçokları, hiç pürüzü olmayanlar 
dikkate alınarak atlanınca: «Efendim beni niye at
lattılar?» Üstün başarı alacak kişinin sicilinde men
fi olarak, hiçbir kayıt bulunmamalıdır. Bu nokta 
fevkalade önemlidir. 

BAŞKAN — (d) fıkrası belki onu kapsar. 
Buyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, eskiyle yenisi arasındaki değişiklik 
şu: Eskiden beş yılda almış olduğu sicil notu orta

laması idi, % 95. Her sene % 95 in altına düşürüle
cektir. Eskiden % 6 idi; % 4, % 2 diye bir taksim 
var. Bir de (d) fıkrasında şöyle bir usul getiriliyor: 
«Üstün başarı kıdemlerinin verilme usul ve şartları 
yönetmelikte gösterilir.» Yani, «mahkemeye verilmiş 
olmayacak, hakkında bir soruşturma açılmış olma
yacak veya affa uğrasalar bile, mahkûmiyeti olma
yacak» tarzında hüküm getirecek Genelkurmay. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet, bu 
nokta bizi sıkıntıya sokuyor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başıkanı) — 
Eskiden yoktu efendim bu; yani şart, koşul» falan 
yoktu. 

BAŞKAN — Yalnız, «affa uğramamış» hükmü
nü sokamazsınız. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YN AK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
«Saıyın Başkanım, affa uğrasa dahi, mahkûmiyet al
mamış olımıa 'koşullunu sokabiliniz yönıetaelliğe; bu 
şaırttır. 

BAŞKAN — Mahkemeye verilim'iştir de rroahike-
me esnasında, af çıikmışsa ne yajpacağız? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
K AYNAK (Millî Savunma Komisyonu s Başıkanı) — 
Hayır, mahkûmiyeti affa uğramışsa, arz ettiğim* 

BAŞKAN — Mahkûmiyeti affa uğramış.. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Millî Savunma Komisyonu Başıkanı) — 
Yani şöyle : Hakkında ikovuşturmıa açılmıştır; soruş
turmaya yer oilrnadiğına karar verilmiştir, beraalt et
miştir veya duruşma yapıilıırken af ıkanunu çıkmıştır; 
o girer. 

BAŞKAN — Mahkûm Olmuşsa?.. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Mahkûm olmuş ve afla cezası ıkalkmışsa o girmez. 
Çünkü, öbürünün maJhkûm olup olmayacağını bilmi
yoruz. 

Bumun dışında, 1 inci fılkrada ziaten Kuvvet Ko
mutanlarına da yetki veriliyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Uygun 
görmesi» diyor. 
~~ BAŞKAN — Zaten yukarıda (c) fıkrasında da 

«uygun görmesi» diyor. 
HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (M!:ıİ!î Sıvurmıa Komisyonu lVrkan) — 
Evet onu da diyor, orada da ıkonuyu kuvvettendir!-
yor; otomatiMik getirmiyor müesseseye. 
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TÜMGENERAL FUAT AVCI (MİM Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — O yoktu, yeni geldi efen
dim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ha
yır efendim, «uygun görmesi» var. 

BAŞKAN — Tabiî, uygun görmesi, var; uygun 
görecek. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Eskiden, en üstünden başlama koşulu vardı. Evvela 
kuvvet komutamı uygun göreceik. Kaildi ki, demin arz 
etmiş olduğum veçhile, yönetmelikte o şartı getire
cek, onun usul ve şartını da getirecek; iki baraj koy
duk. Otomatiklik getirmiyor efendim. 

BAŞKAN — Evet, 85, 95 almıştır da, ne bileyim 
sicilinin bir hanesinde, Nurettin Paşamın dediği gibi, 
menfi bir hüküm vaırdır. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Bir de Sayın Başkanım, bu sicil notları, mafluımunuz, 
20 taıne soruyu ihtiva ediyor, öyle soru vaır ki, bir 
not kurmak çok önemli orada. Yani 195'tir; aıma 
bu 5 not, çok önemli biır yerde kırılmıştır; Kuvvet 
Komutam o yetkisini kullllanımıyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSfN — Evet, 
işte bu 'nokta açıklanmış; «kuvvet ko'mutamımın yst-
'kisî.» 

BAŞKAN — Bir kere onun uygun göımesi kon
muş, bir de usul ve şartları da yönetmeVğe konmuş. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yönet 
melikte biraz dalha açıklanırsa o husus, iyi olacak. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Hepsini puan puan alır. Askerlikte çok ömeımli bir 
konuda '(5) iaıla'biimesidiır. O çok ağırlıklı bir konu 
tabii, onu dikkate alacaktır Kuvvet koımutamları. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, mü
saade eder imisiniz-

BAŞKAN — Buyursunlar Oraımiral Tümer. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Burada efen

dim, «ilgili Kuvvet Komutanı veya Jandarma Genel 
Komu/tanmın uygun görmesi üzerine not ortalaması 
en üstün olandan başlanarak» ifadesi, yine, sanki not 
ortalamasına tabi olunacak havasım yaratıyor. 

Uygun görürseniz, bir satır üstünde, satırbaşı; 
«.. için '% 4f,ü, yardımcı sınıflar için % 2'si oranım
da,» dedikten sonra, «not ortalaması en üstün olan
dan başlanarak ilgili Kuvvet Komutanı veya Jandar
ma Geneli Komutanının uygun gönmesi üzerine bir 

üst rütbeye yükseltilir» dersek, o takdirde komutan
lığım bu ikonıu üstünde sellahiyeti çok daha ortaya çı
kar; ama «uygun görme» sinden sonra, «not ortala
ması en üstün olandan başlanarak» dersek, o takdir
de hepsini uygun gördüm; ama Komutanımızın bi
raz, evvel belirttiği sıkıntıyı yine yaratabilir. Sırala
mada ikinciyi geçtiğiniz zaman, Kaınun «Hayır efen
dim, siz uygun göreceksiniz» der. Hepsini uygun gör
dü komutan; ama; sıra numarasında ben ikinciyim; 
beni ide ett irmeni gerekirdi» gibi bir ters mana çı
karabilir, yönetmeliğe de bu madde atıf yapacağı 
için. 

Uygun görürseniz, «not ortalaması en üstün olan
dan başlanarak» tan sonra, Kuvvet Komutanının se-
lahiyetinıi koymakta yarar var. 

BAŞKAN — Yani, evvela not ortalaması sıraya 
konsun, ondam sonra Kuvvet Komutanı bunlarım 
arasından uygum gördüklerimi bir sıraya dizsin, di
yorsunuz. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Evet efendim, 
o zaman komutanlık çok daha yetkili olur. 

BAŞKAN — Buyursunlar. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) 
Biz aksi görüşü savunuyoruz. Çünkü biz evvela di
yoruz ki, Kuvvet Komutaıniarı kimleri uygun gör
müşse onlar sıraya girsinler, onlarım içinden de en 
üstünden başlansın. 

Komutanımızın ifade ettiği gibi olursa; herkesi 
evvela hiç koşulsuz sıraya koyacaksınız, kuvvet ko
mutanı onların arasımdan uygun görecek. Halbuki, 
kuvvet komutanı, ortalama notu en üstün olanı uy
gun bullmuyorsa, onu sıraya dahi koymaz. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Yalnız, sıraya 
koyduktan ısonra, hepsimi o sıraya göre de tayin ve 
terfi ©tt irmek mecburiyetimde kaılacak. Yami Komuta
mımın belirttiğimi ben düzeltmek için söyledim. 

BAŞKAN — Hayır, Raş'kaiynak şu bakımdan hak
lı : Şimdi, evvela bir dizilişlim, diyelim .sizinki giıbi, on
ların arasından uygun görmesi mezvubahis olunca 
gene bir pürüz çıkabilir. 

Hailbuki evvela uygun görülenlere komutam «uy
gundur, uygundur, uygundur» diye yazacak, bir ta
nesine de « uygun değildir» dedi. Bir de halktık ki, 
«uygum değildir» denilen 199, 198 puanlıdır. Yami 
zaten «uygum değildir» denen artık sıralamaya gire-
meyecelk. «Uygun» dedikleri ne kadarsa, omların ara
sımda sıraya bakılacak, kaç kişi olacak bunlar; 20 
kişi; bu iş 20'dö kesilecek. 
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ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Bunun nasıl I 
olacağını da yönetmelik açlıkça yazacak. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savulma Komisyonu Başkanı) — 
Bu yazılış biçimine göre benim lairzım tarzında ola
bilir. 

BAŞKAN — Değil mü? Bulunsun yani. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
şöyle ki : 95 ve daha yukarı olanılardan kuvvet ko-
ırnutanılığınca seçilenler (yahut uygun görüllenilıer) en 
üst not sıralamasından başlanarak aşağı doğru sıra
lanırlar. 

BAŞKAN — Oraya da konabilir o tabir. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — tyi olur efendilim. 
Çünkü ilki falktör var; biri not sıraısı, bir de ikoımu 
tanıların uygun görmesi. O halde bunu yapımıaık daha 
uygun efendim. 

BAŞKAN — Tabii ondan sonra '•% 4'ü % 2'si 
daha aşağılar da geçer. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet efendim. 

Efendim, müsaadenizle, değişlik şeklimi okuyo- J 
rum : «Bunlardan her yrllki sicil notlarının ortala- I 
ması sicil tam notunun % 95 ve daha yukarı ofaınllar-
dan ilgili kuvvet komutanı ve Jandarma Genel Ko
mutanlığınca uygun görülenler en üstün not ortaila-
masından başlanarak sıralanır. Bu şekilde rütbeleri
ne göre kendi sınıfları içinde ayrı ayrı sıralanmış 
olan bu subaylardan kendi sınıf mevcudunun muha
rip sınıflar için % 4, yardımcı sınıflar için '% 2 ora
nında not ortaliaımaısı en üst olandaın başlanarak bir 
üst rütbeye yükseltilir» 

Bu, «.. lilıgiM kuvvet komutam ve Jaodiarıma Ge
nel Komutanlığınca uygun görülenler..» Tabiî, o 
% 95 dahildir; iki faktörü de belirtmiş oluyoruz. 

BAŞKAN — Yukarıda «•% 2'si oranımda bir üst 
rütbeye yükseltiılıiır dediık. . { 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Ama kaç kişiyse en 
üstten başlamak suretiyle aşağıya doğru inmesi lazım. 
Yukarıda sıralanıyor, uygun görülenler bir araya ge
tiriliyor; mesela bu sırada 20 kişi çıkacak, bunun % 
4'ü alınacak ve yukarıdan aşağıya doğru, 10O kişiyse, 
4 kişi olacak. Onu ifade ediyorum. 

BAŞKAN — «Görülenlerden» mi, «görülenler 
arasından» mı? 
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ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Görülenler» efen
dim. Emrederseniz «..arasından» da olabilir «görü
lenler» deyince, zaten o anlaşılıyor. 

BAŞKAN — Yani, evvela onu başa almak sure
tiyle, bu sıralama, uygun görülenler arasında bir ke
re yapılacak. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet, bizim arzımızda öyleydi zaten; fakat daha mak
sada yaklaştı Sayın Komutanımın önerisi. Bu mak
sada yönelikti bizim amacımız da. 

BAŞKAN — Evet, oraya koyarsak daha iyi olur. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet; katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Şimdi bu kısmı bir daha okutuyo
rum efendim. 

c) üstün başarılı yüzbaşı ve binbaşıların terfi 
esasları; 

Yüzbaşı ve binbaşıların rütbelerine ait bekleme 
sürelerinin bitiminden bir yıl önce bu rütbelere ait 
geçerli sicil notlarının ortalaması saptanır. Bunlar
dan her yılki sicil notlarının ortalaması sicil tam no
tunun % 95 ve daha yukarısı olanlardan ilgili Kuv
vet Komutanı veya Jandarma Genel Komutanınca 
uygun görülenler en üstün not ortalamasından başla
narak sıralanırlar. Bu şekilde rütbelerine göre kendi 
sınıfları içerisinde ayrı ayrı sıralanmış olan bu subay
lardan kendi sınıf mevcudunun muharip sınıflar için 
% 4'ü, yardımcı sınıflar için % 2'si oranında not or
talaması en yüksek olandan başlanarak bir üst rütbe
ye yükseltilir. 

Kurmay subaylar üstün başarı kıdeminden ancak 
bir defa yararlanabilirler. 

BAŞKAN — Bu şekilde üzerinde söz almak iste
yen var mı efendim? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Benim 
arz etmek istediğim nokta şu idi; Kuvvet Komutanı, 
üstün başarıya layık görülen, sicil ortalamaları en üs
tün olan kişilere bakacak; bunların arasında, sicilin
de herhangi bir pürüzü olan varsa onu çıkaracak... 
Bu yetkinin Kuvvet Komutanında kalmasını istedim; 
o kimse not iddiasında bulunmasın. Bütün mesele bu
rada. 

BAŞKAN — O, zannederim şu şekilde oluyor. 
«Not ortalaması sicil tam notunun % 95 ve,daha yu-
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karısı olanlardan, ilgili Kuvvet Komutanı veya Jan- f 
darma Genel Komutanınca uygun görülenler, en üst 
not ortalamasından başlanarak sıralanırlar.» Bu, gö
rülenler sıralanacak. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O görü
lenler arasında, o yetki saklı kalıyor. 

BAŞKAN — Evvela, % 95 ve daha yukarı olan
lara Kuvvet Komutanı bakacak; «Bu olmaz, bu ol
maz, uygun değildir» diyecek; «uygun değildir» 1er 
çıktıktan sonra, gerisi sıralanacak, öyle anlaşılıyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yani, bu 
başka türlü tefsir edilmemeli. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, bizim maksadımız bu. Zaten me
tin o maksatla düzenlendi. 

BAŞKAN — Ama sona alınca belki başka türlü 
anlaşılır. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Belki bir endişe olur. Biz, yönetmelik bunu nasıl ol
sa düzenler diye düşünmüştük; ama şimdi yönetme- j 
likte hüküm bulunmasa dahi tatbikat bu tarzda ola
caktır. 

BAŞKAN — Bu sarih. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Burada 

imtihan konusu da daha evvel mütalaa edilmişti; 
zannederim o da görülşüldü. Üstün başarı alacak 
subayların hem yüzbaşılıkta, hem de binbaşılıkta iki 
sene kıdem almış olmaları lazım. Halbuki kıdem esa
sı, Silahlı Kuvvetlerde, en azından Harp Akademisi 
tahsili gibi bir tahsilin sonunda verilmektedir. Bura
da böyle bir konu yoktur. 

Bu seçilenler yine seçilebilir. Bunları bir imtiha
na tabi tutarak hiç değilse, başarı göstermiş olmaları 
sağlanırsa, kıdemlerini, diğer subaylara nazaran haklı 
bir nedene dayanarak vermiş oluruz diye ben daha 
evvel de böyle bir teklifte bulunmuştum. 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, malumla
rınız, Yüksek Askerî Şûra'da bu konu tartışılırken | 
bu karara varılmıştı. Yönetmelikte göstereceğimiz I 
şartların içerisine bu sınavı koyacağız. Yani, üstün 
başarılı ve not ortalaması % 95 olanları önce sına
va çağıracağız, sınavda almış oldukları not bir faktör 
olacak; kuvvet komutanlarımızın önüne sınavda al
mış oldukları notlar da bir faktör olarak gidecek. 

BAŞKAN — Hayır, bir imtihan da olacak. Bu
raya imtihanı koymadık. J 
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TÜMGENERAL FUAT AVCİ (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Şartlar var. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAH1NKAYA — Ka
nunda öyle bir şey yok. 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Sicil Yönetmeliğimizdeki 
şartları var Sayın Başkanım. Üstün başarı kıdemi 
şartlarına, sınav ekleyeceğiz. 

BAŞKAN — Uygun gördü; uygun görürken im
tihan şartı koymadık. O iş yönetmelikle olmaz. 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Tekrar arz edeyim Sayın 
Başkanım. 

Mesela, Yüksek Askerî Şûra'da kara pilotlarını 
ayrı ayrı olarak kabul buyurmuştunuz; burada o da 
yok. Kara pilotları, kendi sınıfları arasında değerlen
dirilecek. Bu terfiler için, değerlendirme ve seçim 
maksadıyla kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Ge
nel Komutanlığınca bir komisyon kurulacak; bu da 
yok efendim. 

BA'ŞIKA'N — O zaman bunu karşılayacak durum 
şöyle olur : «% 95 ve daha yukarı olanlardan ilgili 
kuvvet komutanı veya Jandarma Genel Komutanlı
ğınca yapılacak imtihan neticesinde uygun görülen
lerden en üstün not ortalamasından başlamak...» 

Bir «imtihan» ibaresini buraya koymak lazım. 
Koymazsak, yönetmelikle bunu yapamazsınız. 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, aynı puanı 
alanlardan kıta görevi daha fazla olanlara öncelik 
verilecek. Bu da bir şart efendim. 

BAŞKAN — O ayrı, onu yönetmeliğe koyarsınız. 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcici) — Mesela, «Bulunduğu rütbe
de almış olduğu sicil notlarının hiçbirisi 180'den aşa
ğı olmayacak, hükmünü buraya getirdik. Sınıflarıyla 
ilgili muharip subayların durum da var. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Eğer bu 
şartlar içinde kabul ediyorsak, şu maddede var; onu 
kabul ediyorsak, «Bu imtihanı nereden çıkardınız?» 
diyenler olabilir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu imtihan işini ve 
oranlarını görüşürken tüm yükselişlere dikkat etmek 
lazım. 

BAŞKAN — Onu yapamadık. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Şimdi yapamadık. 
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Yalnız, zaten burada adamakıllı kısıtlama koy
muşuz % 95 not alacak; kuvvet komutanı uygun 
görecek. Kuvvet komutanının uygun görmesi demek; 
sıralı sicilleri tetkik edilecek, kötü not almamış ola
cak, kıtada başarılı olacak, ayrıca bu kişileri kuvvet 
komutanı tanıyacak. 

BAŞKAN — Belki çağıracak. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Belki de çağıracak. 

Binaenaleyh, bir imtihan mecburiyeti getirmek 
bizi tatbikatı güç bir neticeye götürecektir. Eğer tüm 
rütbelerde bir imtihan mecburiyeti getirirsek, o za
man bu gibiler de o imtihana girmek suretiyle, o im
tihan değerlendirmesi içinde oraya gidecek; ama bun
lar zaten ya üç kişi ya da dört kişi olacak efendim. 
Harp Okulunda zaten bir sınıf 200 kişi yahut 100 
kişi; 20 kişilik de sınıf var; belki onlardan 1 kişi 
olacak, % 1 - % 2 nispetinde. Mesela, levazım sı
nıfından kaç tane levazım subayı çıkıyor, bilemiyo
rum; Harp Okulundan herhalde 15-20 taneden fazla 
çıkmaz. Bir sınıfta % 1 deyince zaten 20 kişiden 1 
kişi olacak. O 1 kişi imtihanı ya kazanacak ya da 
kazanamayacak; % 95 not alıp almadığını da bil
miyoruz. 

O itibarla, elbette Komutanım haklıdır, imtihan 
sistemi tatbikatı güç bir netice verecek. Eğer müsaa
de buyurursanız, şimdilik imtihandan vazgeçelim. 
Zaten imtihandan daha beter şartlar koymuşuz : % 
95 gibi bir kısıtlama, komutanın uygun görmesi, al
tında da birtakım şartlar; sicili düzgün olacak, şu ola
cak, bu olacak gibi... 

O itibarla, bunu umumî imtihan içerisinde müta
laa etmekte yarar var efendim. 

BAŞKAN — Sonra bir zorluk da şuraya getirdik : 
Her sene % 95 alacak. Yoksa, eskiden bütün o rütbe 
toplamının % 90'ı idi. Şimdi, o rütbedeki her sicili 
% 95 ve üzerinde olacak. 

İmtihan usul ve şartlarını koyabilir miyiz?... Ko
yamayız. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Hayır, içinde yok. 

BAŞKAN — Yalnız şu var, tabiî imtihan yap
mak iyi bir şey. Bunu, esasında oradaki kıta komutanı
nın yapması lazım. Yani, Kara Kuvvetleri Komutanı
nın yapmasından ziyade, tümen komutanı, kolordu 
komutanı, alay komutanı gibi kişilerin yapması lazım. 
Bu % 95'i verirken, bakacak, «Bunları bir imtihan 
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edeyim» diyecek. Sicili vermeden evvel esas onun yap
ması doğru olur. Yoksa, aradan beş sene geçmiş, dört 
sene geçmiş, imtihana çağıracak... Ola ki, çocuk her 
sene % 95 almıştır, imthanda da o gün hata olur, 
morali bozuk olur, imtihanda da muvaffak olmazsa, 
tüm o beş senelik kazandıkları elden gitmiş olur; bir 
tek imtihanın bir de o mahzuru var. Bunu kıta komu
tanının yapması lazım;-ona % 95 vermeden evvel, 
bu. gibileri bir de imtihandan geçirmesi lazım. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ondan 
sonra onu vermeli. 

BAŞKAN — Yoksa, bu kuvvet komutanına kal
mamalı. Bir okula girer gibi, bir okuldan mezun olur 
gibi... 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Zaten ta
nıyamaz. 

ORAMlRAL NEJAT TÜMER — Başkanım, im
tihanın da çok zorlukları var. Çünkü, bir kıta kuman
danı çok dikkatli bir imtihan yapar, diğer bir kıta 
kumandanı çok rahat bir imtihan yapar. Sonra, her 
sınıf kendine göre hangi branştan, nasıl bir imtihana 
tabi tutulacak?... Genel kültür mü olacak?... Alına
cak notlar nasıl verilecek?. Yani, imtihanın büyük zor
lukları da var. 

BAŞKAN — Tabiî, Akademide imtihan var; ama 
bir tek imtihan değil, birkaç defa imtihan oluyor. 

ORAMlRAL NEJAT TÜMER — Tabiî, birkaç 
tane oluyor, vasatisi alınıyor, sonunda bir başarı notu 
çıkıyor? Burada o yok. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, burada amaç şu : Kıta komutanı, 
yani birlik komutanı 'ile subay arasında bir ikinci kişi 
olmaz. Terfi edecek kişiyle kuvvet komutanını bizatihi 
karşı karşıya getirmek lazımdır. İmtihan dediğimiz 
zaman, kuvvet komutanının seçimine gölge düşer. 
Çünkü, bakarsınız en aşağıdaki imtihanı kazanır 195 
alan kazanır yahut 190 kazanır, 200 olan kazanmaya
bilir. 

Bu imtihan çok sübjektif olabilir, Komutanımın ifa
de ettiği gibi, muhtelif kıtalarda... 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yalnız 
imtihana bağlanmayacak ki... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Tabiî. 

Kuvvet Komutanının «uygun» kelimesinin içeri
sine... 
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ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O kıta
da bilgi derecesinde, gerek askerî, gerek genel kültür 
bilgi derecesini ölçecek bir heyet kurulur; ona göre 
de, daha evvelki sicilleriyle birleştirilerek, Sayın Baş
kanın söylediği gibi, öylesi gerekir. Ondan sonra 
varsa Kuvvet Komutanına intikal etmiş başka bir ek
sikliği, belki orada karşılıklı konuşuruz. Yoksa kabul 
edilecektir. 

BAŞKAN — Yalnız, mesela kuvvet komutanı şu
nu yapabilir : Kendisi gider veya denetleme heyetini 
gönderir; «Gidin bunun kıtasını bir denetleyin gelin» 
der. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Onu ya
pabilir. 

ORGENERAL NEODET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — O sırada kıtasında 
olmayabilir. 

BAŞKAN — Hayır, hayır. Mesela şüphelenir, ba
kar bir bilgi vardır; ama kıta komutanı da çok mü
kemmel not vermiş... Şüpheye düşer; ya denetleme 
kurulu başkanına veya birkaç kişiye, «Gidin şunun 
kıtasını bir denetlevin, bakın gelin» diyebilir. Bu da 
bir imtihandır, denetlemedir. O zaman onu uygun gör
mez. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konsevi Genel Sekreteri) — Hizmet safhasında 
mesela binbaşı eğer bölük komutanı ise ve altı senelik 
yüzbaşılık müddetinde beş sene kıta komutanlığı yan
mış ve beş sene 95 puan almışsa, artık ondan şüphe 
edilmez efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Kıta ko
mutanlığı şartı var, değil mi?... 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Var; sınıfıvla ilgili rütbe bek
leme süresinin üçte birini kıta görevinde geçirme şar
tı vardır. Bu şartı da yönetmeliğe koyacağız. 

BAŞKAN — Bunu da şartlar arasına koyacağız?.. 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Evet efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ki, bu 
suretle kıta subayının bundan daha çok faydalanmış 
olması sağlanmış olur. 

HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
% 4 muharip sınıf, geri hizmet % 2 olacak. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hayır; 
daha çok, fiilen kıtada kalmış olması gerekir. 

HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, zaten sizler seçerken buna itina ede
ceksiniz. 

BAŞKAN — Ama bundan evvel edilemiyordu, çok 
sıkıntılar vardı. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet, edi
lemiyordu, birçok sıkıntılar vardı. 

BAŞKAN — Maddenin okunan bu son şekli hak
kında başka söz almak isteyen efendim?... Yoktur. 

8 inci maddeyi yapılan bu son değişik şekliyle oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okuyunuz. 
MADDE 9. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 

Personel Kanununun 45 nci maddesinin (e) bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

e) Liyakatları üstlerince onanmış olan kıdemli 
üsteğmenler, kıdemli yüzbaşılar ve kıdemli binbaşılar 
yükseldikleri aylık derecelerinin birinci kademesine de 
ilerlemiş olurlar. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde bir açıkla
manız olacak mı?... Bunu maaş bakımından düzenle
miş oluyorsunuz. 

HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
slavır Sayın Başkanım. 

Eskiden, kıdemli üsteğmenlik müessesesi yoktu; 
onü koymuş oluyoruz. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yoktur. 

9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okuyunuz. 

MADDE 10. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 65 inci maddesinin a, b, c, d, e 
ve f bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

a) Haklarında ölüm veya ağır hapis cezasını ge
rektiren veya yüz kızartıcı bir suçtan ya da taksirli 
suçlar hariç olmak üzere 5 yıl ve daha fazla hapis ce
zasını geerktiren bir cürümden veya emre itaatsizlik
te ısrar, üste veya amire fiilen taarruz, üste veya ami
re hakaret, mukavemet suçlarından dolayı kamu da
vası açılanlar mensup oldukları bakanlıklarca açığa çı
karılabilirler. 

Ancak, emre itaatsizlikte ısrar, üste veya amire fii
len taarruz, üste veya amire hakaret, mukavemet suç-
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larında, nezdinde mahkeme kurulan kıta komutanı I 
veya kurum amiri tarafından fiilin işleniş şekli, niteli
ği ve disiplini ihlal derecesi bakımından açığa alınma
yı gerektirip gerektirmediği hakkında bir görüş bildi-
rilmişse bu görüş de dikkate alınır. 

b) (a) bendi gereğince açığa çıkarılanlar yapmak
ta oldukları görevden alıkonulurlar ve kendilerine baş- I 
ka görev verilmez. 

c) Bunlardan; ! 

1. Yargılama sonunda beraetlerine, haklarındaki 
kamu davasının her ne sebeple olursa olsun ortadan 
kaldırılmasına veya duruşmanın tatiline veya Türk 
Silahlı Kuvvetlerinden ilişkilerinin kesilmesini gerek
tirmeyecek şekilde hürriyeti bağlayıcı bir cezaya ve
ya para cezasına mahkûmiyetlerine karar verilenlerin 
açıkları, haklarındaki kararın kesinleşmesi beklenmek
sizin kaldırılır. I 

2. Soruşturmaya konu olan fiillerinin hizmetleri
ne devama engel olmadığı anlaşılanların açıklan, hak
larında karar verilmesi beklenmeksizin kaldırılabilir. 

d) Hükmün aleyhe bozulması ve mahkemece bu 
bozulmaya uyulması veya duruşmasının tatiline dair 
kararın ortadan kalkması veva Türk Silahlı Kuvvetle
rinden ilişkilerinin kesilmesini gerektirecek şekilde hür
riyeti bağlavıcı bir cezaya mahkûmivetlerine karar ve
rilmesi hallerinde de (a) bendi hükmü uygulanır. 

e) Terfi sırasına girenlerden; 
1. Açıkta bulunanların, I 
2. Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişkilerinin kesil

mesini gerektirmeyecek şekilde hürriveti bağlavıcı bir 
cezaya mahkûm olmaları nedenivle veya (c) bendinin 
(2) numaralı alt bendine göre açıkları kaldırılmış olup 
da henüz hükümleri kesinleşmemiş olanların, 

3. Tutuklu bulunan ya da tahliye edilmekle bera
ber kovuşturma veva duruşması devam eden vahut hak
kında verilen mahkûmiyet hükmü henüz kesinleşme
miş bulunanların, 

4. Kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme ha
riç, firar veva izin tecavüzünde bulunmuş olanlar ile 
firar veva izin tecavüzüne devam edenlerin, 

Terfileri ve kademe ilerlemeleri yapılmaz. 
Bu gibilerin terfi ve kademe ilerlemesi işlemleri

nin ne şekilde yapılacağı subay sicil yönetmeliğinde 
gösterilir. 

f) Açığa alınan ya da tutuklananlar; 

1. Hizmetleri tazminatından ve bu kanunda ön
görülen aile vardım ödeneği, mahrumivet veri ödeneği, 
doğum yardım ödeneği, ölüm yardım ödeneği, tedavi 1 
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ve cenaze masrafları, yakacak yardımı, giyecek ve yi
yecek (tayın bedeli) yardımı, tahsil bursları ve yurttan 
faydalanma, lojmandan faydalanma hükümlerinden 
yararlanmaya devam ederler. 

2. Açığa alınanlara, açıkta kaldıkları sürece aylık
larının üçte ikisi, tutuklulara ise yarısı ayrıca ödenir. 
Ancak, bu gibilerden haklarında kovuşturmaya yer ol
madığına, muhakemenin menine, beraete, her ne se
beple olursa olsun kamu davasının düşmesine veya 
ortadan kaldırılmasına karar verilenlerin ödenmeyen 
veya noksan ödenen her türlü özlük hakları ödenir. 

BAŞKAN — Bu madde uzun olduğu için bent 
bent müzakere edeceğiz efendim. 

Evvela okunan bu (a) bendini görüşeceğiz. 
a) bendi üzerinde Komisyon Başkanı <Başkay-

nak'm açıklamasını dinleyelim. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, halen yürürlükte bulunan metinde, 
«ölüm» kelimesi yoktu. Haklarında ağır hapis ceza
sını gerektiren veya yüz kızartıcı suçtan veya 5 sene 
ve daha fazla hürriyeti bağlayıcı bir suçtan dolayı 
kamu davası açılanlar hiçbir koşul aranmaksızın oto
matik olarak açığa alınıyordu. 

Yine, bu gibi kişiler hakkında, emre itaatsizlikte 
ısrar, üste veya amire fiilen taarruz, üste veya amire 
hakaret ve mukavemet suçlarından kamu davası açıl
mış ise, açığa alınıyorlardı. 

•Şimdi, yeni gelen metin ile, bu suçları işleyen ki
şiler hakkında iddianameler düzenlenecek, Millî Sa
vunma Bakanlığına gelecek; Millî Savunma Bakan
lığı iddianameyi okuyacak ve ilgili kişinin açığa alı
nıp alınmama konusunda muhtar olacak. 

BAŞKAN — Kararı orası verecek. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Orası verecek efendim. 

BAŞKAN — Yoksa, savcılığın çektiği telgraf üze
rine otomatikman açığa almayacak? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet efendim. Çünkü, eskiden şöyleydi, izin verir
seniz açıklayayım : Ölüm ve ağır hapsi arz etme
yeceğim; yüz kızartıcı suçlardan dolayı çok zayıf de
lillerle mahkemeye sevk ediliyordu. Bir de iddiana
meye bakıyordunuz ki, her ne kadar hakkında yeterli 
delil bulunmamış ise de, takdiri mahkemeye ait ol
mak üzere, «Askerî Ceza Kanununun 131 inci mad
desi gereğince tecziyesi talep olunur» deniliyordu. Ba-
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kanlığın elinde yeterli delil de yok, Bakanlığın takdir | 
yetkisi de yoktu; Bakanlık otomatikman açığa alı
yordu. 

Şimdi, Bakanlık açığa almak için, evvela oradan 
delil isteyecek; «Yeterli deliliniz var mı? Dosya hak
kında bana yeterli bilgi verin» diyecek. 

ikincisi; rahatlatıcı bir hükmü daha var, o da şu : 
Emre itaatsizlikte ısrar, üste fiilen taarruz ve muka
vemet suçlarında açığa alıp almama konusunda Ba
kanlık muhtar olmasın; yani, «iBen almıyorum» de
mesin. Ne yapsın? Nezdinde mahkeme kurulan kıta 
komutanının görüşünü alsın ve bu görüş de, «açığa 
alın veya almayın» diye değil, örneğin, direksiyona 
geçmiş birisi... Hemen açığa almasın. 

BAŞKAN — îşte, bu emre itaatsizlikte ısrara 
giriyor. 

HÂKIM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet. 

Almasın veya daha ağır bir şartı varsa emre itaat
sizliğin... 

BAŞKAN — Veya bir nöbetçiye tokat atmışsa, 
üste fiilen taarruza giriyor. 

HÂKIM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
O zaman ne yapsın? Zaten kıta komutanı, iddiana
meyle beraber, görüşünü mutlaka bildirir veya Ba
kanlık bir genelge yayınlayacak veyahut Genelkur
maydan bir görüş isteyecek; diyecek ki, «Şu, şu, şu 
suçlardan hakkında kamu davası açılmış kişilerin 
açığa alınıp alınmaması konusunda kıta komutanla
rından ben mutlaka görüş alıp, ondan sonra işleme 
koyacağım.» Otomatikman işleme koymayacak. 

Sanıyorum bir sıkıntıyı gideriyor. 
ORAMIRAL NEJAT TÜMER — Müsaade eder 

misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, 

burada «görüş bildirilmişse bu görüş de dikkate alı- I 
nır» deniyor; ama yine komutanın verdiği görüşün 
aksine, tabiî, karar verebilir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet efendim. 

ORAMIRAL NEJAT TÜMER — Yoksa, gene 
Millî Savunma Bakanlığını bağlamıyor. 

BAŞKAN — Hayır. 
HÂKIM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Orada «de» kelimesi var. j 
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BAŞKAN — O zaman yetkiyi o kıta komutanına 
vermek lazım. Yalnız, onun bildirdiği görüş esas olur
sa, o zaman o yetkiyi ona veririz; ister alır, ister 
almaz. Dikkate alınır; ama alınmayabilir de. Bu gö
rüş de dikkate alınır. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet efendim. O «de» kelimesi onun için konulmuş
tur. 

ORAMIRAL NEJAT TÜMER — Evet. Ben de 
onun için «de» kelimesi üzerinde duracağım. «Dikka
te alınır» ile «dikkate de alınır» arasında fark var; 
«de» deyince Millî Savunma Bakanlığına salahiyet ve
riyor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
«de» kelimesini koymazsak, kıta komutanı, Millî Sa
vunma Bakanlığına emir vermiş olur, «açığa al veya 
alma» tarzında. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Kanundaki bu 
«ancak» kelimesinden, kıta komutanına, «Bu şahıs 
hakkında ben böyle karar verilmesini istiyorum» di
ye bir anlam çıkabilir. Çünkü herhangi bir kıta ko
mutanı değil, nezdinde mahkeme kurulan kıta komu
tanı olacak. Yani o komutan, mutlaka mahkemesin
den buna ait bir görüş almıştır. Bu karar mahkeme
nin gidişatına tesir etmiyor. Açığa çıkarılıp çıkarılma
ması söz konusudur. 

Binaenaleyh, bu «ancak» kelimesi olduğuna göre, 
ben komutanın kararına uyulmasını daha çok uygun 
görüyorum. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Şimdi, aslında uygulamada olur; ama «de» kelimesi 
«uymayabilir» anlamını da taşıyor. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — işte o «de» ke
limesinin kalkması gerekiyor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Veya emre .itaatsizlik, emre itaatsizlikte ısrar, üste 
fiilen taarruz ve mukavemet suçlarında kıta komu
tanlarının görüşüne mutlaka uyulması isteniyor ise, 
«de» kelimesinin kaldırılması bu ihtiyacı karşılar. 

BAŞKAN — Çünkü şu olabilir : Bir kıta komu
tanı çok rahim, halim bir kişi olabilir. Hakikatte onu 
açığa alması lazımdır; ama kıta komutanı, «Bu me
suliyet benden gitsin, yazıktır, almayın» da diyebilir; 
ama Millî Savunmada delillere bir de bakılır ki, işle
diği suça göre, «Bunun gibi birkaç kişiyi biz böyle 
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açığa aldık. Şimdi bu kıta komutanı almayın diyor. 
ötekileri açığa almıştık; bunu açığa almazsak olmaz; 
aynı suç... Binaenaleyh bunu da açığa alalım» diyebi
lir. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Efendim, «Nez-
dinde mahkeme kurulan..» diye başladığı için, bu ko
mutanın şahsından ziyade, gene mahkemenin, kanu
nun amir hükmüyle olacaktır. 

BAŞKAN — Mahkemeden almıyor, bizzat komu
tanın kendisinden alıyor. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Ama, «nezdin-
de mahkeme kurulan komutan» deniyor. 

BAŞKAN — Tümen komutanıysa tümen komuta
nı... Tümenden aşağı zaten yok. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Yani, «Bu su
çu açığa çıkartalım mı, çıkartmayalım mı?» diye dü
şünebilir. 

BAŞKAN — Ama öyle yumuşak komutanlar çok 
var; «Benden bulmasın» diye düşünebilir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Tersi de var bunun. 

BAŞKAN — Bunun tersi de var. Ufacık bir olay
da, «Bunu açığa alın» falan der. Halbuki bakar; «Bun
dan evvel biz birçoklarını açığa almadık; bunu da 
almayalım» diyebilsin. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bir başka 
konu daha var : Hakikaten açığa alınması gereken 
konuda teklif gittiği halde, Bakanlıkta da iş uzatıl
maktadır bazı ahvalde, öyle bir suç kiy hemen alın
ması gerekiyor. Bakanlık da belki aynı likre gelecek; 
ama birtakım etkenlerle uzatılıyor ve o çevrede de 
«Hâlâ bu adam daha buralarda dolaşıyor» diye bir
takım kötü intihalara da sebebiyet verebiliyor. 

HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAS-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, tatbikat böyle tabiî. Eğer, Millî Sa
vunma Bakanlığı bunda ihmal gösteriyorsa... Yani, 
«Millî Savunma Bakanlığı» deyince, bakanın şahsı 
değil. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ben şahsı 
kötülemek istemiyorum; ama birtakım tanıdık kimse
leri oluyor, karar çıkarmada geç bıraktırıyorlar. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Konu Askerî Adalet Bakanlığına gelir; o, değerlendir
meye tabi tutar. Askerî Adalet Bakanının bağlı ol
duğu Müsteşar Yardımcısı var, yine bağlı bulundu
ğu Müsteşar Orgeneralimiz var. Eğer onların görü
şünden uzak tutuyor, bir süre himaye ediyorlarsa, 
doğrudur. Etmemeleri gerekir tabiî. I 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Olmuş, 
böyle birkaç olay var. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, bura
da bir de şu husus var : 657 sayılı Devlet Memurla
rı Kanununda, görevden uzaklaştırma - bizim açığa 
alınma müessesesinin karşısında - 1967'den beri tak
dire taalluk ediyordu. 926 sayılı Kanun ise, 1967'de 
hazırlanırken, daha evvel yürürlükte olan 1926 tarihli 
912 sayılı Kanunun 6 ncı maddesini aynen aldık. 

Komutanımın belirttikleri mahzur var; ancak Ba
kanlıkta bunun bir listesi tutulur, yapılan uygulama
lar dikkatli şekilde koordine edilirse, Komutanımın 
belirttikleri hata olmaz. 

BAŞKAN — Hayır, bu uzatma eskiden de olu
yormuş, o kanuna rağmen oluyormuş; şimdi yine ola
bilir o. Artık bu kötü niyetli, böyle bir kişinin veya 
zümrenin aksak yanları her zaman olur. Şimdi burada 
bir tarihle bunu tespit etmek mümkün mü? Delil 
getirttirecek, ona bakacak, ondan sonra karar ve
recek. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hayır, 
burada öncelikle verilebilir. Yani, «İster müspet ol
sun, ister menfî olsun, vereceği kararda bu gibi açı
ğa alınmalar uzatılamaz» demek lazım. Yani karar
ları sıraya konmalı da, «daha öncelikle verilebilir» 
diye belki o zaman düşünülebilir. Müspet de olur, 
menfî de olabilir. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savun
ma Komisyonu Üyesi) — Bir cümle ile, izin verirse
niz arz edeyim : Eskiden «alınma» mecburiyeti ol
duğu için, savcılığa, mahkemeye sual sorup, mağdur 
olmasın diye uzatıyorlardı. 

Şimdi, açığa alınıp alınmama, Bakanlığın takdi
rinde. Ayrıca, bundan sonra gelecek bentte, açığın 
kalkması da, eski usulden daha kolaylıkla getirildiği 
için, bu uygulamada tahmin ediyorumki, uzatma ol
mayacaktır. Eskiden, mağdur olmasın diye de uza
tılma olabiliyordu. Şimdi, aşağıdaki bentlere gelince 
görüleceği gibi, mesela açığa aldıktan iki ay sonra 
açık kalkabilecek. Eskiden yoktu bunlar. 

BAŞKAN — O halde, onları da okuyalım. 
«b) (a) bendi gereğince açığa çıkarılanlar yap

makta oldukları görevden alıkonulurlar ve kendileri
ne başka görev verilmez.» 

BAŞKAN — Bu zaten öyle, açığa alınanların ge
reği. 
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«c) Bunlardan; 
1. Yargılama sonunda beraatlerine, haklarındaki 

kamu davasının her ne sebeple olursa olsun ortadan 
kaldırılmasına veya duruşmanın tatiline veya Türk 
Silahlı Kuvvetlerinden ilişkilerinin kesilmesini gerek
tirmeyecek şekilde hürriyeti bağlayıcı bir cezaya ve
ya para cezasına mahkûmiyetlerine karar verilenle
rin açıkları, haklarındaki kararın kesinleşmesi bek
lenmeksizin kaldırılır. 

2. Soruşturmaya konu olan fiillerinin hizmetleri
ne devama engel olmadığı anlaşılanların açıkları, hak
larında karar verilmesi beklenmeksizin kaldırılabilir.» 

BAŞKAN — Evvela bu (c) fıkrasını izah ediniz. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Efendim, (c) fıkrasının birinci bendinde bir değişik
lik yok, eskisinin aynı. Sadece, «otomatik kaldırma» 
geliyor. Eskiden bu sistem yoktu. 

BAŞKAN — «Soruşturmaya konu olan fiillerin 
hizmetlerine devama engel olmadığı anlaşılanların 
açıkları haklarında karar verilmesi beklenmeksizin 
kaldırılabilir.» 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Bakanlık bu yetkiyi kullansın diyor. Çünkü şöyle olu
yor : Açığa alıyor Bakanlık; ama iki sene, üç sene, 
dört sene dava devam ediyor. Mağdur oluyor kişi bu 
defa. Eğer hizmete devamına mani değilse veyahut 
bir başka yerde görev yapabilirse, oradan alıp da bir 
başka yere verebilirseniz açığı kalksın; bir yerde ço-
luğu çocuğu mağdur oluyor, kendisi de perişan olu
yor, dava uzayıp gidiyor. O nedenle getirilmiş bir 
hükümdür. 

BAŞKAN — Evet. 
(d) bendini okuyunuz. 
«d) Hükmün aleyhe bozulması ve mahkemece 

bu bozulmaya uyulması veya duruşmanın tatiline da
ir kararın ortadan kalkması veya Türk Silahlı Kuv
vetlerinden ilişkilerinin kesilmesini gerektirecek şe
kilde hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûmiyetlerine 
karar verilmesi hallerinde de (a) bendi hükmü uygu
lanır.» 

BAŞKAN — Bunun hakkında izahat verecek mi
siniz? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Şimdi, o kişi hakkında bir karar vermişsiniz; hürri
yeti bağlayıcı ceza; açığı otomatikman kaldırmışsınız. 
Fakat Yargıtay o kararı bozuyor ve tekrar açığa alı-
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nıyor; mahkeme buna uyduğu takdirde devam edi
yor. Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilişkilerinin kesilme
sini gerektirecek şekilde bir cezaya muhatap olması 
halinde, mahkûmiyetine karar veriliyor, tekrardan 
bunu açığa alıyor. 

BAŞKAN — Müspet veya menfî. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet efendim. Çünkü, iddianame yazıldıktan sonra 
duruşma safhasına geçildiğinden, siz, baştan açığa al
mamış oluyorsunuz; ama arkadan mahkemeye veri
lince, Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilişkisinin kesilmesi 
gerekiyor; o zaman otomatikman açığa alınıyor. 

BAŞKAN — Evet, (e) fıkrasını okutuyorum : 
«e) Terfi sırasına girenlerden; 
1. Açıkta bulunanların, 
2. Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişkilerinin ke

silmesini gerektirmeyecek şekilde hürriyeti bağla
yıcı bir cezaya mahkûm olmaları nedeniyle veya (c) 
bendinin (2) numaralı alt bendine göre açıkları kal
dırılmış olup da henüz hükümleri kesinleşmemiş 
olanların, 

3. Tutuklu bulunan ya da tahliye edilmekle be
raber kovuşturma veya duruşması devam eden ya
hut hakkında verilen mahkûmiyet hükmü henüz ke
sinleşmemiş bulunanların, 

4. Kısa - süreli kaçma ve izin süresini geçirme 
hariç, firar veya izin tecavüzünde bulunmuş olanlar 
ile firar veya izin tecavüzüne devam edenlerin, 

Terfileri ve kademe ilerlemeleri yapılmaz. 
Bu gibilerin terfi ve kademe ilerlemesi işlemleri-

"î'iı ne şekilde yapılacağı subay sicil yönetmeliğinde 
gösterilir.» 

BAŞKAN — Evet, bu fıkra hakkında izahat ve
rir misiniz? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, bunlar terfiye mani olacak hüküm
lerdir. Bu eskiden de vardı. 

BAŞKAN — Yalnız, «kısa süreli kaçma ve izin 
süresini geçme» bunlar hariç. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sadece (c) fıkrasında değil, ona bağlı (2) numaralı 
alt bendinde de hüküm mevcut; «Türk Silahlı Kuv
vetlerinden ilişkilerinin kesilmesini gerektirmeyecek 
şekilde hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm ol
maları nedeniyle» veya (c) bendinin (2) numaralı 
alt bendine göre, «açıkları kaldırılmış olup da henüz 
hükümleri kesinleşmemiş olanlar» da var. 
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BAŞKAN — Bunlar da giriyor; fakat daha de
vam ediyor; «terfi işlemleri yapılmaz.» 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ 
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet efendim, devam ediyor. 

BAŞKAN — (f) bendini okuyunuz. 
«f) Açığa alınan ya da tutuklananlar; 
1. Hizmeteri tazminatından ve bu kanunda ön

görülen aile yardım ödeneği, mahrumiyet yeri öde
neği, doğum yardım ödeneği, .ölüm yardım ödeneği, 
tedavisi ve cenaze masrafları, yakacak yardımı, gi
yecek ve yiyecek (tayın bedeli) yardımı, tahsil burs
ları ve yurttan faydalanma, lojmandan faydalanma 
hükümlerinden yararlanmaya devam ederler. 

2. Açığa alınanlara, açıkta kaldıkları sürece 
aylıklarının üçte ikisi, tutuklulara ise yarısı ayrıca 
ödenir. Ancak, bu gibilerden haklarında kovuştur
maya yer olmadığına, muhakemenin menine, bera-
ete, her ne sebeple olursa olsun kamu davasının düş
mesine veya ortadan kaldırılmasına karar verilen
lerin ödenmeyen veya noksan ödenen her türlü öz
lük hakları ödenir.» 

BAŞKAN — Bunu izah eder misiniz? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başbakanım, burada bir değişiklik yok. Yü
rürlükte bulunan metnimize göre, açıkta bulunanla
ra yarı nisbetinde maaş ödüyorduk; tutuklulara hiç 
ödeme yapmıyorduk. 657 Sayılı Kanunla mukayese 
ettiğimiz zaman, onlar, açıkta bulunanlara -diğer 
devlet memurları - memuriyetleriyle ilgili bir suç iş
lemeleri veya adî suç işlemelerinde açığa alınmışlar-
sa, maaşların üçte ikisini ödüyorlar; tutuklularına da 
üçte ikisini ödüyorlar. Biz sadece, bizim yarı maaşı 
üçte ikiye çıkardık, sivillerde olduğu gibi. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O çok 
kötü bir şey... Para topluyorduk... Diyarbakır'da ol
du, bizim bir arkadaşımızın başına geldi; tutukladılar, 
maaşı gitti; para topladık, verdik... 

BAŞKAN — Bir de şu oluyor : Para toplayınca 
da, sanki o, suçsuzmuş gibi bir duruma geliyor. 

Yalnız, burada şu var : Tutuklu olanlara da üçte 
iki mi verelim, yarım mı verelim? Bunu konuştuk. 
Devlet memurları üçte iki alıyor... Vaktiyle biz hiç 
almıyormuşuz, sıfır imiş. «Yarı verelim» dedik; an
cak, tutuklu, henüz mahkeme bitmemiş. Kaç sene 
sürdü? Bir sene sürdü mahkemesi... Bir sene üçte iki 
aldı, bir sene sonra mahkûmiyeti aldı... Ne kadar al
dı? 3 sene aldı. Şimdi, müteakip 2 seneyi hiç alama

yacak. öyle değil mi? O, artık hüküm giydiği için 
hiç alamayacak; ama bir senesini almış olacak. 

Şimdi, bir mahkeme var ki, 2 ayda bitirdi. Diye
lim, birisi (A) tümeninde, birisi (B) tümeninde, aynı 
suçtan... Oradaki mahkeme, muhakemesini 2 ayda 
bitirdi; 2 ay para alabildi; gerisini, 2 sene 10 ay ala
mayacak. Başka bir tümendekinin ise, bir sene, bir 
buçuk sene sürdü davası; bir sene, bir buçuk sene 
üçte iki alacak, ondan sonrasını alamayacak. 

Onun için, ben dedim ki, üçte iki olmasın, hiç 
olmazsa yarısı olsun. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, buyurduğunuz gibi, iki nedeni var; 
birincisi şu : Suç işleyen kişiyi açığa almışız; ama 
tutuklamamışız. Bir yerde, demek ki, tutuklamayı ge
rektirecek bir eylem yok demişiz. 

BAŞKAN — Gerektirmiyor. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Ama bir yerde tutuklamışız... O vahimdir. 

BAŞKAN — Muhakkak vahim bir şey var. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
İkisi aynı parayı almamalı. 

BAŞKAN — Almamalı. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Demin buyurduğunuz gibi, tutuklayıp içeri koyduğu
muz kişiye para verilmemesi halinde ya kantinden 
veya arkadaşlarından para toplanıyor. Kantinden ve
rilirken kumandan tedirgin oluyor; arkadaşlarından 
toplanınca, kumandan da buna göz yumuyor. «Ko
mutan evvela mahkemeye verip, arkadan maaşını 
bizden toplayıp ödüyor. Bu nasıl iş?» diyorlar. Buna 
dayalı... 

İkincisi de, buyurduğunuz gibi, mahkemelerin er
ken bitip, geç bitmesine bağlı. 

BAŞKAN — Onun için, yarı olsun, hiç olmazsa 
yarısını alsın dedik. Çünkü, denildiği gibi, açığa alı
nanla bunun arasında fark var. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Birini tutuklamamışız. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Karar ke-
sinleşince?... 

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

-~ 464 —-



M. G. Konseyi B : 100 

Mahkûm olursa, gerisini vermeyeceğiz; ama beraat et
mesi halinde mütebakisini vereceğiz, 

BAŞKAN — Şimdi 10 uncu maddenin bütün a, 
b, c, d, e, f bentlerini okuduk. 

Şimdi bu madde üzerinde başka görüş bildirmek 
yahut söz almak isteyen var mı efendim?... Yoktur. 

10 uncu maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi 11 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 

Personel Kanununun 68 inci maddesinin (a) bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

a) Muvazzaf astsubay olabilmek için en az orta
okul veya bir mesleğe yönelik olmayan ve Genelkur
may Başkanlığınca tespit edilecek liselerin ortaokulla
rından mezun olmak ve 3 yıl süreli Astsubay Hazırla
ma Okulunu bitirdikten sonra astsubay sınıf okulunda 
tabi tutulacağı bir yıldan az olmayan öğrenim ve eği
timi bitirmek ve 18 yaşını tamamlamış olmak şarttır. 
Ancak bu öğrenim ve eğitim süresini bitirdikleri tarih
te 18 yaşını doldurmamış olanlar Türk Medenî Kanu
nu hükümlerine göre kazaî rüşt kararı almak şartıyla 
muvazzaf astsubay olabilirler. 

Yukarıda belirtilen kaynak kuvvetlerin muvazzaf 
astsubay ihtivacını karşılamadığı takdirde, Genelkur
may Başkanlığınca tespit edilecek en az lise veya dengi 
okulları kendi nam ve hesabına okuyarak bitirmiş 
olanlardan veya avnı öğrenimi görmüş olup da asker
lik görevine başlamış erbaş ve erlerden istekli olmak ve 
24 yaşından büvük olmamak şartıvla astsubay sınıf 
okullarında en az bir öğrenim vılı öğrenim ve eğitimi 
başarıyla bitirenlerden tamamlanır. Bunlardan astsubay 
nasbedilenlerin askerlik hizmetinde geçen süreleri kı
demlerinden savılır ve nasıplan buna göre düzeltilir. 
Nasıp düzeltilmesinden dolavı maaş, maaş farkları 
ödenmez ve diğer özlük hakları verilmez. Ancak, sı
nıf okullarından çeşitli nedenlerle ilişiği kesilenlerin 
okulda geçirdikleri süreler hizmetlerinden sayılmayıp. 
tekrar kıtaya sevkedilerek askerlik yükümlülükleri ta
mamlatılır. 

Sağlık sınıfı muvazzaf astsubay yetiştirilenlerin ders 
programları, Silahlı Kuvvetlerin özellikleriyle sağlık 
meslek liselerinin ders programları dikkate alınarak dü
zenlenir. Bu şekilde yetiştirilen astsubaylar sağlık mes
lek liseleri mezunlarına muadil savılırlar ve diplomaları 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca onaylanır. 

BAŞKAN — Maddede, a'nın ikinci fıkrasındaki 
«kavnak» kelimesinden sonra bir virgül kovalım : «Yu
karıda belirtilen kaynak, kuvvetlerin muvazzaf astsu-
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bay ihtiyacını karşılamadığı takdirde...» şeklinde ola
caktır ifade. 

11 inci madde üzerinde bir açıklamada bulunacak 
mısınız efendim?... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) —-
Sayın Başkanım, halen yürürlükteki metin birçok 
okulları saymış; «ticaret lisesi, klasik lise, sanat ens
titüsü, filan filanlardan mezun olan» deyimi vardı; 
bu kalkıyor. 

BAŞKAN — Genelkurmay Başkanlığınca tespit 
edilecek okullar. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Tespit edilecek okullardan mezun olacak; bu, anakay-
nağı teşkil edecek. Bu, okulların orta kısmından me
zun olan kişiler, astsubay hazırlama okuluna gelecek
ler; bu kâfi gelmezse, ikinci etap, yine Genelkurmay 
Başkanlığının tespit ettiği lise ve dengi diyelim ona 
biz, oradan mezun olanlar ikinci kaynak. Esas olan, 
üçüncü kaynak; yani her iki kaynak kâfi gelmediği 
takdirde, yine Genelkurmay Başkanlığının tespit et
tiği lise ve dengi okulu bitirenlerden er ve erbaş olan
lar da astsubay olacaklar; ancak, 24 yaşını geçmemiş 
olacaklar. Er ve erbaşlıkta geçen süreler de astsubay
lıklarına sayılacak. 

Son fıkra zaten vardı, yani sağlık konusu vardı. 
Kısaca maruzatım bu kadar. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?... Yoktur. 

11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 12. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 

Personel Kanununun 85 inci maddesinin (c) ve (d) 
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

c) Kıdemli üstçavuş ve başçavuş rütbelerine ait 
bekleme sürelerinin bitiminden bir yıl önce, kıdemli 
üstçavuşların üstçavuşluk ve kıdemli üstçavuşluk rüt
belerine ait, başçavuşların ise başçavuşluk rütbesine 
ait geçerli sicil notu ortalaması saptanır. Bunlardan her 
yılki sicil notlarının ortalaması sicil tam notunun 
% 95 ve daha yukarısı olanlar en üstün not ortalama
sından başlanarak sıralanırlar. Bu şekilde rütbelerine 
göre kendi sınıfları içerisinde ayrı ayrı sıralanmış olan 
bu astsubavlardan kendi sınıf mevcudunun muharip sı
nıflar için % 4'ü, yardımcı sınıflar için % 2'si oranın
da ilgili Kuvvet Komutanı veya Jandarma Genel Ko
mutanının uygun görmesi üzerine not ortalaması en 
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üstün olandan başlanarak bir üst rütbeye yükueltilir-
ler. 

d) Her yıl düzenlenecek sicil belgelerinin şekil ve 
muhtevasıvla sınıf ve rütbelerin özelliklerine göre ne 
suretle, kimler tarafından ve hangi zamanlarda dol
durulacağı, üstün başarı kıdemlerinin verilme usul ve 
şartları astsubay sicil yönetmeliğinde gösterilir. 

BAŞKAN — Şimdi burada da, tabiî, subayda yap
tığımız gibi, o uygun görme hükmünü yukarıya ala
cağız, bir; 

Bir de, geçen sefer bunu müzakere ederken, Hava 
Kuvvetlerinde yardımcı sınıflar daha fazladır denmiş
ti; bunu soracaktınız. Ne oldu?... 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Dosyayı arz ettik efendim; 
dosvaların içerisinde var. 

BAŞKAN — Fazla... Astsubay 12 bin, yardımcı 
3 800. Binaenaleyh, muharipler fazla. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Kararda aksi; yar
dımcı personel, muharip sınıfın % 50 fazlası; 7 200, 
11 474. 

BAŞKAN — Muharip 7 298, yardımcı 11 bin; ama 
karada tabiî muharip sınıflarla yardımcı sınıflar ara
sında fark var. Onun için öyle kalsın o gene % 4 - % 

2 kalsın. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAIK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Haddi zatında biz değişikliği öngörmedik. Aksine gel
seydi önerge hazırlanacaktı. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Tabiî, bizim Kara
daki uygulamayla Havadaki ve Denizdeki uygulama 
aynı olamaz. Denizdeki veya Havadaki bir şeyi biz 
gayrî muharip olarak kabul ediyoruz; burada muha
rip kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Muharip kabul ediyoruz, ondan o. 

Şimdi, onu o düzeltilmiş şekliyle okuyunuz, o 
subayda yaptığımız değişme gibi. 

«c) Kıdemli üstçavuş ve başçavuş rütbelerine ait 
bekleme sürelerinin bitiminden bir yıl önce, kıdemli 
üstçavuşların üstçavuşluk ve kıdemli üstçavuşluk rüt
belerine ait, başçavuşların ise başçavuşluk rütbesine 
ait geçerli sicil notu ortalaması saptanır. Bunlardan 
her yılki sicil notlarının ortalaması sicil tam notu

nun % 95 ve daha yukarısı olanlardan, ilgili Kuv
vet Komutanı veya Jandarma Genel Komutanınca 
uygun görülenler, en üstün not ortalamasından baş
lanarak sıralanırlar. Bu şekilde rütbelerine göre ken
di sınıfları içerisinde ayrı ayrı sıralanmış olan bu ast
subaylardan kendi sınıf mevcudunun muharip sınıflar 
için % 4'ü, yardımcı sınıflar için % 2'si oranında, 
not ortalaması en üstün olandan başlanarak bir üst 
rütbeye yükseltilirler.» 

BAŞKAN — Şimdi burada, (c) fıkrasındaki o vir
gül, noktalı virgül olsa daha iyi olacak. «... Kıdemli 
üstçavuş ve başçavuş rütbelerine ait bekleme sürele
rinin bitiminden bir yıl önce, kıdemli üstçavuşların 
üstçavuşluk ve kıdemli üstçavuşluk rütbelerine ait» 
cümlesinden sonraki virgülün, noktalı virgül olması 
lazım. 

12 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 
Yoktur. 

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

13 üncü maddeyi okuyunuz. 

MADDE 13. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetle
ri Personel Kanununun 109 uncu maddesinin (a) ve 
(b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

a) Kıdemli üstçavuş rütbesinde bulunmak, 
b) Üstçavuşlukta, varsa kıdemli üstçavuşlukta 

almış oldukları sicil notlan ortalamasının, sicil tam 
notunun % 85 ve daha fazlası olmak. 

BAŞKAN — Bu, subay olacaklar için değil mi? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet, eskiden başçavuşlukta idi bu imkân. Biraz da 
genç yaşa insin diye getirdik. 

BAŞKAN — Rütbeler değişince, daha genç yaşa 
indirelim diye kıdemli üstçavuşluktan başladı. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet efendim. Tabiî, Sayın Kara Kuvvetleri Komu» 
tanımızın demin buyurdukları gibi bunlarda imtihan 
var. 

BAŞKAN — Tabiî. Astsubaylıktan subay olan
larda imtihan var tabiî. 

13 üncü madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı?.. Yoktur. 

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

14 üncü maddeyi okuyunuz. 
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MADDE 14. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun 110 uncu maddesindeki cet
vel aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Normal bekleme 
Rütbeler süreleri Yaş Haddi 

Teğmen 3 Yıl 41 
Üsteğmen 6 Yıl 46 
Yüzlbaşı 6 Yıl 55 

BAŞKAN — Tabiî, üsteğmenlik 6 yıla, yüzba
şılık 6 yıla çıkınca bunları da değiştirmek gerekti. 

14 üncü madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı?.. Yoktur. 

14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 15. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvet

leri Personel Kanununun 112 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 112. — Muvazzaf subay ve astsubaylar 
subay ve astsubay nasbedildikleri tarihten itibaren 
fiilen 15 yıl hizmet etmedikçe istifa edemezler. 

Astsubaylıktan subay olanlar hakkında bu yü
kümlülük astsubay çavuşluğa nasıp tarihinden itiba
ren hesap edilir. 

Aşağıdaki hallerde subay ve astsubaylar istifa et
miş sayılırlar. 

a) Yabancı uyruklu kişilerle evlenenler, 
b) Yabancı uyruklu kişilerle karı - koca gibi 

yaşayanlar. 
c) Çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybe

denler veya Türk vatandaşlığından çıkarılanlar. 
Durumları yukarıdaki bentlere uyanlar, yükümlü

lük sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olarak kendi
lerine yapılmış olan öğrenim masraflarının dört katı
nı tazminat olarak öderler. 

Tard, ihraç ve rütbenin geri alınması suretiyle 
(taksirli suçlar hariç) Silahlı Kuvvetlerden ilişiği ke
silenler, yükümlülük sürelerinin eksik kısmıyla oran
tılı olarak kendilerine yapılmış olan öğrenim masraf
larının iki katını tazminat olarak öderler. 

Yabancı memleketlere öğrenim, staj, kurs, ihti
sas veya görgü ve bilgilerini artırmak amacıyla git
miş olanlardar durumları yukarıdaki fıkralar hüküm
lerine uyanlaı hakkında o fıkra hükümleri uyguln-
makla birlikte orada bulunduklar süre içerisinde al
dıkları aylık ve Devletçe yapılan masrafların dört 
katı ayrıca tazminat olarak alınır. 

— 4tf7 

26 , 3 . 1982 O : 1 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde Komisyon 
Başkanına söz ve/iyorum. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Eski metin aynen böyle idi, sadece masraflar özel
likle 1 inci fıkrada... 

BAŞKAN — İki kat, bir kattı; dört kat, iki kat 
oldu. Yani bir misli fazlalaştırıldı. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Dört kat, iki kat olarak düzenlenmiş oldu. Çünkü 
bu, bir yerde ceza maddesi gibi oluyor. Yani bir su
bay veya astsubay yabancı uyruklu bir kişiyle evlenir, 
karı-koca gibi yaşarsa, Türk vatandaşlığını kaybe
der veya Türk vatandağlığından çıkarılırsa, geriye 
kalan hizmetiyle orantılı olarak sadece masrafını al
makla yetinmeyelim, caydırıcı olsun; dört katını ala
lım diye düşünülmüştür. 

BAŞKAN — O (a) ile (b) birleştirilebilirdi; ama 
ayrı ayrı yazılmış. «Yabancı uyruklu kişilerle evle
nenler veya karı - koca gibi yaşayanlar» denilebilir
di; ayrı ayrı yazılmış. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Eski metin böyle; tatbikat da böyle gidiyor diye bir
likte yazdık efendim. Hukukî statülerinde değişiklik 
olmuyor. 

BAŞKAN — Çünkü ikisi de yabancı uyruklu. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Yalnız, birinde evlilik münasebeti yok. 

BAŞKAN — Diğeri de; «Yabancı uyruklu kişi
lerle karı - koca gibi yaşayanlar...» 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkam) — 
Yürürlükteki metin de öyle düzenlendiği için... 

BAŞKAN — Evet, artık bir şey demiyorum; ama 
bir (a) fıkrası halinde olabilirdi o. 

15 inci madde üzerinde söz almak isteyen var mı 
efendim?.. Yoktur. 

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

16 nci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 16. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetle

ri Personel Kanununun 113 üncü maddesinin (a) ben
dinin 1 ve 2 numaralı alt bentleri ile (b) bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. Masrafları kendileri tarafından ödenmiş ise 
gidiş ve dönüş tarihleri arasında geçen sürenin iki 
misli, 
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2. Masrafları Devlet tarafından ödenmş ise bu 
sürenin dört misli, 

Kadar uzatılır. Ancak, uzatılan bu süre 15 yılı aşa
maz.» 

b) Subaylardan, subaylığa nasbedildikten sonra 
Silahlı Kuvvetler hesabına yurt içindeki fakülte ve 
yüksekokullarda öğrenim yapanlarla meslekleriyle il
gili ihtisas yapanların ve yurt dışına daimî görevle 
atananların yükümlülükleri buralarda geçen süreler 
kadar uzatılır. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında izahat vermesi 
için Komisyon Başkanına söz veriyorum. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Eski metin aynen böyle idi; eski yükümlülüklerini sa
dece bir misli daha artırmış oluyoruz. 

BAŞKAN — Bu şimdi ödenecek tazminatlarla 
ilgili. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
İzin verirseniz, tek tek, kısa kısa maruzatta buluna
yım. 

Sayın Başkanım, masrafları kendileri tarafından 
ödenmişse, gidiş ve dönüş tarihleri arasında geçen sü
re kadardı eskiden; bu, iki misli oldu. 

«Masrafları Devlet tarafından ödenmişse, bu sü
renin dört misli...» Bu, iki katı idi. «... uzatılır.» 

BAŞKAN — «Ancak uzatılan bu süre 15 yılı aşa
maz» hükmü yoktu. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
«... aşamaz» yoktu. 

17 nci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 17. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 

Personel Kanununun 116 ncı maddesinin birinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yükümlülüklerini bitirerek istifa etme hakkını 
kazananlar, istifalarını Ocak ve Şubat ayları içinde 
isteyebilirler. İstifaların kabulü müracaat tarihinden 
itibaren bir aydan fazla geciktirilemez. Bu aylar dı
şındaki istifa istemleri ancak ilgili Kuvvet Komutan
ları veya Jandarma Genel Komutanının, hizmet ge
rekleri itibariyle uygun görmesi halinde kabul edile
bilir.» 

BAŞKAN — Emeklilik gibi... 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Paralel efendim. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

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

18 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 18. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 

Personel Kanununun 127 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 127. — Türk Silahlı Kuvvetleri persone
linden general ve amirallere Genelkurmay Başkanlı
ğınca, bu Kanun kapsamına giren diğer personelden; 
Genelkurmay Başkanlığına bağlı olanlara Genelkur
may Başkanlığınca, Millî Savunma Bakanlığına bağ
lı olanlara Millî Savunma Bakanlığınca, Kuvvet Ko
mutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığına bağlı 
olanlara ise, Kuvvet ve Jandarma Genel Komutan-
lıklarınca; 

a) Öğrenim için öğrenim süresi kadar, 
b) Meslekî bilgi ve görgüsünü artırmak maksa

dıyla bir yıla kadar, 
c) Seminer, müşahade gezisi, oryantasyon ziyaret

leri için lüzumlu görülen süre kadar, 
d) Mazeret dolayısıyla yıllık izinle birlikte üç 

aya kadar, 
e) Seyahat maksadıyla yıllık izin süresi kadar, 
f) Askerî öğrencilere yönetmelikte gösterilecek 

süre ve şekil dahilinde, 
Yurt dışı izni verilebilir. 
Bu hallerde özlük hakları aynen verilir. 
BAŞKAN — Bundaki izin yetkisi zannederim es

kiden Millî Savunma Bakanlığına aitti, değil mi? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, eskiden, Silahlı Kuvvetlerde bu iz-

Bir şey daha yoktu Sayın Başkanım : «Subaylar
dan, subaylığa nasbedildikten sonra Silahlı Kuvvetler 
hesabına yurt içindeki fakülte ve yüksekokullarda öğ
renim yapanlarla meslekleriyle ilgili ihtisas yapanla
rın «ve» den sonraki «... yurt dışına daimî görevle 
atananların yükümlülükleri buralarda geçen süreler 
kadar uzatılır» ibaresi yoktu; bu geldi. I 

BAŞKAN — Onu ilave ettiniz. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sanıyorum Deniz Kuvvetlerinde bunun tatbikatı ol
du; oradan esinlenerek maddeyi koyduk. 

BAŞKAN — Tabiî var, oluyordu. 
16 ncı madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. J 

Yoktur. , 
16 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden- i 

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Silahlı Kuvvetlerde bu izin Jandarmalar hariç ı 
Millî Savunma Bakanı verirdi; jandarmalara ise, 
İçişleri Bakanı izin verirdi. 

Eski metinde, seminer, müşahede gezisi, oryan-
tasyon, ziyaret için gidenler ve askeri öğrenciler ta
biri de yoktu. Yani, askerî öğrencilere kimin izin 
vereceği veya yurt dışına izinli gidip gitmeyecekleri 
konusunda da hiçbir şey yoktu. 

Şimdi yeni bir sistem getirilerek, evvela gene
ral ve amirallere Genelkurmay Başkanlığınca, diğer 
subaylara ise kuruluş bağlantısına veya hizmet bağ
lantısına göre ilgili kuvvet komutanlıklannca izin 
verilmesi öngörülmüştür. Onun dışındaki konuların 
hepsi, eski, yürürlükte bulunan metinde vardır. 

BAŞKAN — Yalnız erler dahil değildi buna... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Hayır, 926 sayılı Kanun zaten erlere hitap etmiyor; 
1 inci maddesinin kapsamı dışındadır. 

BAŞKAN — Subay ve astsubaylara ait... 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet. 

18 inci madde üzerinde söz almak isteyen?.. 
Buyurun Sayın Tümer. I 
ORAM1RAL NEJAT TÜMER — Efendim, (b) 

ve (c) fıkralarındaki, meslekî bilgi ve görgüsünü ar
tırmak. maksadıyla, bir de seminer, müşahede gezisi, 
oryantasyon ziyaretleri için lüzumlu görülen süre 
kadar yurt dışı izni verilebilmesiyle ilgili olarak bu
güne kadar uygulanan, yani Genelkurmay Başkan
lığımızın kontrolünde tutulan bu hususların, bu kuv
vetlere devri anlamını taşımaktadır. 

BAŞKAN — Hayır, yani oraya göndermek için 
değil. İzin belgesini orası verecek; yoksa, seçimini 
yine eski kanuna göre Genelkurmay Başkanlığı ya
pacaktır. Yani, öğrenim için, meslekî bilgi ve gör
güsünü artırmak maksadıyla gidenler, seminer, mü
şahede gezisi, oryantasyon ziyaretleri için gidenler 
gene Genelkurmay Başkanlığınca seçilecekler: Yal
nız izin kağıdını kuvvet komutanları imzalayacak, 
izin kâğıtları Millî Savunma Bakanlığına kadar gi
decek. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Yurt dışına gideceklerin semineri, müşahede gezisi, 
oryantasyonları bir plan dahilinde olacaktır ve onay 
Genelkurmay Başkanlığınca olacaktır. Ancak, yurt 
dışına giderken bir de izin belgesi vermek durumun- | 
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dayız; bu izin belgesini kuvvet komutanına bırakı
yoruz. 

BAŞKAN — Yalnız, biz ona bugüne kadar izin 
belgesi vermiyorduk? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
doğrudan doğruya kendi nam ve hesaplarına mü
şahede gezisine gideceklerdir efendim; yoksa, izinli 
addedilir. Mesela doktordur Gülhanede, «Bir has
talıkla ilgili bir seminere gideceğim» der ve parasını 
da verir gezi için; Genelkurmayın öngöreceği bir se
minere katılması ise ayrı bir konudur; vazifeli oldu
ğu için, onun harcırahı falan ödenir 

ORAM1RAL NEJAT TÜMER — Ben, yanlış 
bir anlaşılma olmasın ve zabıtlara geçsin diye söy
ledim. 

BAŞKAN — Yalnız, şimdi seminer tertiplendi; 
faraza Deniz Kuvvetlerinin bir hastanesinden biri
sinden çağırdılar veya «Beni bir tatbikata, müşahe
de gezisine çağırdılar» dedi ve gitmek istedi... 

Onunla antalılmak istenilen o mudur? 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, onun mü
saadesi Genelkurmay Başkanlığınca verilir. Bunda 
ise kişi, doğrudan doğruya bu maksatlarla dışarıya 
izinli gitmek istemektedir; parasını, yol masraflarını, 
vesairesini kendisi verecektir; yani, bu maksatla izin
li gitmek istemektedir. 

BAŞKAN — Metnin eski şeklini okur musunuz. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Şöyle efendim: Subay ve astsubaylara Millî Savun
ma Bakanlığınca, jandarma subaylarına İçişleri Ba
kanlığınca: 

a) öğrenim için öğrenim süresi kadar. 
b) Meslekî bilgi ve görgüsünü artırmak mak

sadı ile bir yıla kadar; 
Mazeret dolayısı ile yıllık izinle birlikte üç aya 

kadar; 
Seyahat maksadı ile yıllık izin süresi kadar, 
Yurt dışı izin verilebilir.» 
BAŞKAN — orada «seminer, müşahede gezisi, 

oryantasyon ziyaretleri» yok. Onları siz ilave etmiş
siniz. 

Ben onun için, «Seminer, müşahede gezisi, or
yantasyon ziyaretleri Genelkurmay Başkanlığının 

iznine tabidir» dedim. 
ötekiler varmış. Öğrenim için gidiyor, zaten o 

belli; imtihanı kazanmış, kontenjanlar verilmiş; bun
ları kuvvet komutanları gönderir. 
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Ondan sonra, meslekî bilgi ve görgüsünü artır
mak maksadıyla gidecek olanlar için yönetmelik 
var. 

Fakat, seminer, müşahede gezisi, oryantasyon gi
bi konular yoktu eskiden. Bunları niye soktunuz? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven 
lik Konseyi Genel Sekreleri) — Bunlar daha çok 
Gülhanede profesörler, doçentlerdir efendim. 

BAŞKAN — Hayır, başka yerden de çağırıyor
lar. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, şöyle bir 
şey var: Mesela, Beynelmilel Mide Hastalıkları Ce
miyeti var, gastrolojiyle ilgilidir, buraya üye oluyor
lar ve kendi üyelerini çağırıyorlar: «Filan yerde bir 
seminer yapılacak yahut sempozyum yapılacak, sizi 
davet ediyoruz gelin» diyorlar. 

Şimdi bu Devleti, hükümeti ilzam etmiyor; böy
le, beynelmilel bir özel cemiyetin davetidir. 

BAŞKAN — Kendi parasıyla gidecek?.. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet, kendi para
sıyla. 

BAŞKAN — Zaten, Devletin parasıyla gidecek
se onay çıkacaktır. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Vazife olduğu 
için onay çıkacaktır. 

Bu ise, Sayın Muzaffer Başkaynak'ın demin de 
söylediği gibi, başlığı «Yurt Dışı İzni» ve hangi 
maksatlarla, ne kadar süre gidilebileceğini vurgulu
yor. 

BAŞKAN — Başlığı «Yurt Dışı tzni» 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet efendim, bağlığı «Yurt Dışı tzni». 

Tabiî, seminer, müşahede, oryantasyon maksa
dıyla gitmenin gereği konusunda mutlaka kuvvet 
komutanlarının yetkili olduğu muhakkaktır; ama 
müsaade çıktıktan sonra kendi paralarıyla gidecek
lerdir. 

BAŞKAN — Yani, Devletin parasıyla değil. 
HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Hayır, izinli sayılacaklar. 

BAŞKAN — Zaten izinli sayılıyorlar. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
«İzinler» bölümünün sonunda da zaten, «izinli sa
yılırlar» diyor. | 
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BAŞKAN — ötekisinde görev emri veriliyor, 
NATO içerisinde ise görev kâğıdı veriliyor; harcı
rah çıkıyor, ona göre gidiyor; onun usulü ayrı. 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, buyurdu
ğunuz konuda bizim bir 296/4-A Yönergemiz var. 
Burada, yurt dışındaki eğitim, öğretim, staj, tahsil, 
seminer ve müşahede gezilerine nasıl gidileceği be
lirtilmiştir ve buyurduğunuz gibi onayla olacaktır. 

Bunu, yalnız, izin belgesi durumunda olduğu 
için, eskiden Bakanlık veriyordu; şimdi, kuvvet ko
mutanlıkları veya Genelkurmay Başkanlığı verecek
tir. 

BAŞKAN — Necdet Üruğ'un dediği gibi, bir 
yerden davet alıyor: «Gelin, buraya katılın» diyor
lar; o da oraya gidip bilgisini artırmak istiyor; «Mü
şahede edeceğim, gidip göreceğim kendi paramla» 
diyor, İşte onun iznini kuvvet komutanı verecektir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, kitabın ikinci bölümünde «İzinler» 
bahsinde, «Yıllık izin, mazeret izni, yurt dışı izin
leri» deyimleri olarak geçiyor. 

Bunlar sadece ve sadece izin için; ama bunun 
içine böyle «Kurs, staj, oryantasyon» deyince res
miyet giriyor; ama ister istemez, kuvvet komutanı 
bir plan dahilinde bunu onaylar; gönderir veya gön-
dermeyebilir. 

BAŞKAN — «Kurslar» diye yok. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Onunla alakalı değil. 

BAŞKAN — Hiç yok, evet; «ziyaretler» diyor 
zaten burada. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet. 

BAŞKAN — «Seminer, müşahede gezileri ve 
oryantasyon gezileri için» diyor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet, o maksatla. 

BAŞKAN — «Oryantasyon»u koymasak olabi
lir oraya. «Seminer, müşahede gezisi için lüzumlu 
görülen süre kadar» denilebilir. «Oryantasyon» baş
ka şeyi kapsar. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — «Seminer, mü
şahede gezisi ve ziyaretler için» olabilir. 
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BAŞKAN — Evet, «gezi ve ziyaretler için; «Or-
yantasyon»u silelim oradan. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Biraz askerî bir de
yim oluyor. 

BAŞKAN — Evet, biraz askerî oluyor. 
«Seminer, müşahede gezileri ve ziyaretler için» 

diyelim. 
(c) fıkrasını şöyle teklif ediyorum : 
«c) Seminer, müşahede gezisi ve ziyaretleri için 

lüzumlu görülen süre kadar» 
18 inci maddenin bu son şekli üzerinde söz al

mak isteyen?.. Yok. 
18 inci maddeyi bu değişik şekliyle oylarınıza 

sunuyorum: Kabul Edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum... 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — 18 inci 
maddenin (b) fıkrasındaki «Meslekî bilgi ve görgü
sünü artırmak maksadıyla bir yıla kadar» hükmü 
oldukça uzun bir süre, 

BAŞKAN — 1 yıldan fazla olursa, o zaman ve
remeyecek. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bunda 
da bazı tahditler koymak lüzumu hâsıl olabiliyor 

BAŞKAN — O, yönetmelikte var. 
TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 

Bakanlığı Temsilcisi) — Kararı 1 yıla kadar alıyo
ruz; eğer 1 yıldan uzun olursa, kararı aynen tekrar
lıyoruz. 

BAŞKAN — Hayır hayır, bazı kısıtlamaları di
yor. Kimler gider, nasıl olur? Ona ait yönetmelik 
var. 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, bu kanu
nun sonunda, değiştirmediğimiz 134 üncü maddede, 
izinlerin nasıl verileceğinin yönetmelikle saptanaca
ğına dair hüküm var ve izin yönetmeliğimiz var. Bu 
değişikliğe paralel oranda da değişiklik yapacağız. 

BAŞKAN — Yani, herkes gidemez, herkes mes
lekî bilgi ve görgüsünü artırmaya gidemez. 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Hayır. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — öyle 
bir adam ki, ne bilgisi, ne görgüsü, hiçbir şeyi yok... 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Hayır. Komutanım, burada 
ona ait hüküm var. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Kuvvet Komutanları imza ederken, gidecek 
kişinin şahsi dosyasını inceleyip, yeteneğine veya si
ciline bakacaklar. 

BAŞKAN — Onun usulünü belirten bir yönet
melik var. 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, müsaade 
ederseniz okuyayım o bölümü : 

«izinlerin verilme usulleri : 

İzin vermeye yetkili makamlar, vesair hususlar 
ile, bilgi ve görgülerini artırmak üzere yabancı dev
letlere izinli gideceklerin seçilmeleri, yollanma tarz
ları ve o yerlerdeki yaşama v̂e çalışmaları ne yolda 
takip ve kontrol edecekleri ve ne gibi hallerde geri 
çağrılacaklarıyla ilgili hususlar, müştereken imzala
nacak bir yönetmelikle tespit olunur.» 

BAŞKAN — Onun yönetmeliği var. 
TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 

Bakanlığı Temsilcisi) — Bu yönetmeliğimiz var. 
BAŞKAN — izin kısmını, izin belgesine... 
ORGENERAL NECDET ÜRUÖ'(Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Lisan için bunu tat
bik ediyoruz. 

BAŞKAN — Evet, var. «Ben lisanımı ilerletece
ğim» diyor, istiyor gidiyor. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 

MADDE 19. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun 137 nci madidesime ök - VI 
sayılı cetvelin 4, 5 ve 6 nci dereceler fcaırşısındalki rüt
beler lüle, ök - VII sayılı cetvelin 2, 3 ve 4 üncü dere
celer karşısındaki rütbeler, aşağıdalki şekilde değişti
rilmiştir. 

Ek - VI Sayılı Cetvel 
Dereceler Rütbeler 

4 Kd. Yüzbaşı 
5 Yüzbaşı 
6 Kd. Üsteğmen 

Ek - VII Sayılı Cetvel 
Dereceler Rütbeler 

2 Kd. Yüzbaşı 
3 Yüzbaşı 
4 Kd. Üsteğmen 

BAŞKx\N — 19 uncu maıdde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... ı 
Etmeyenler... Kabul f inmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum : I 
MADDE 20. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvet

leri Personel Kanununun 140 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 140. — Rütbe aylığı; subay ve astsubay
ların gösterge tablosundaki rütbe ve rütbe kıdemli
liklerinin her biri için saptanan aylıktır. 

Nasıplarından itibaren 3 yılını tamamlayan ve 
gösterge tablosunun bir üst derecesine yükselmek için 
liyakatları üst makamfarca onanan üsteğmenlere kı
demli üsteğmen, yüzbaşılara kıdemli yüzbaşı binba- I 
şıiara kıdemli binbaşı, albaylara kıdemli albay, baş
çavuşlara, kademeli1 başçavuş, kudemili başçavuşlara 
kademeli kıdemi» başçavuş, kademeli kıdemli başça
vuşlara 2 nci kademeli kudemili başçavuş denir. 

Onaıma işlemleri bu Kanunun 33 üncü maddesin
de gösterilen zamanda yapılır. 

Onama işlemleri yapıılıanllar yükseldikleri aylık 
derecesinin birimci kademesine ide ilerlemiş olurlar. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz almak I 
İsteyen?.. 

HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkamı) — 
Sayın Başkanım, kıdemli üsteğmenlik müessesesi gel
dikçe, maddeyi mecburen yeni baştan düzenledik. I 

BAŞKAN — Yüzbaşılık, önyüzbaşılık falan var
dı; o kalktı. 

HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Metlimden çıkarıldı. 

BAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı?.. I 
Buyurunuz. 
TÜMGENERAL FUAT AVCI (Milî Savunma 

Bakanlığı Temsilcisi) — Maddedeki «2 nci kademeli 
kıdemli başçavuş» ifadesi «iki kademeli kıdemi1 baş
çavuş» olacak; «2 nci» değil, «iki» olacak. 

BAŞKAN — Onu yazıyla «iki kademeli kıdemli 
başçavuş» olarak yazailum. 

HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Eski hükümde «2 nci kademdi» der. ' I 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım:, 
«iki kademe kıdemli başçavuş» yerine «2 mci kademe 
kıdemli başçavuş» olursa daha uygun olur. 

BAŞKAN — Hayır; kademdi kıdemli başçavuş 
var; fakat onda da 3 sene ilerlerse, iki kademeli ki- I 
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demli başçavuş ölüyor. Yani, iki defa oluyor, 2 nci 
değil veyahut da birinciyi bitirmiş, iki kademeli. 

HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Kıdemli başçavuşlukta 3 senesini geçiriyor, birinci 
kademeyi alıyor; bir 3 ısene daha geçiriyor, ikinci ka
demeyi alıyor. 

BAŞKAN — Eğer «ikinci» diyorsak, o zaman 
«ikinci» dememiz 'lazımı. Balkın bakalım eski kanu
na... 

HÂKtM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (Milî Sa
vunma Komisyonu Üyesi) — Cetvelde de Romen 
rakamından sonra nokta var. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — 2 nci kademe kı
demli Başçavuş; «Kademeli değil» 2 nci kademe kı
demli başçavuş. 

BAŞKAN — Ondan evvelkinde «kademeli;» ya
zıyor; bunda da « 2 nci kademeli ikıdemli başçavuş» 
yazıyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — O halde ona da 
«1 inci» demek lazım. 

HÂKİM YÜZBAŞI TEVFÎK ODMAN (Millî 
Savunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, 
gösterge tablosunda, «2 nci kademe kıdemli başça
vuş» geçiyor. Uzman jandarma çavuşlarla ilgili üst 
kademeli çavuş, kademe 2 kademe çavuş geçiyor. 

BAŞIKAN — «Kademeli» yok mu? 
HÂKİM TUĞGENERAL 'MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Hayır; «İ2 kad.» demiş bırakmış, nokta koyarak bı
rakmış. 

HÂKİM YÜZBAŞI TEVFtK ODMAN (Millî 
Savunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, 
yalnız, (II) Romen rakamının yanında nokta veya 
«nci» kelimesi yok. 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, 1 inci yok 
ki, 2 nci olsun. 1 inci kademeli yok, 2 nci kademeli 
var; kademeli var, iki kademeli var. 

BAŞKAN — Mademki hepsinde, «Kad.» diye
rek nokta konulmuş; kademelidir. Bakın işte, kanun
ların sakatlığı burada işte; kısaltma kullanılırsa böy
le olur. Vaktiyle kısaltma konulmuş, «Kad.» denil
miş. Bu «Kademeli» mi, «Kademe» mi yerine geçi
yor? Her ikisinin de kısaltılması «Kad.» dır. Onun 
için eksik çıkıyor. Kanunlarda kısaltma kulla
nılır mı?... 
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«II Kademeli» değil mi?.. I 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAIK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Açık yazalım, «II kademeli kıdemli başçavuş» diye
lim. 

BAŞKAN — II kademeli kıdemli başçavuş. Nok
ta yok, çünkü orada, (II) şifromen var. 

Başka efendim, 20 nci madde üzerinde söz almak I 
isteyen?.. Yok. 

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

21 inci maddeyi okutuyorum., I 
MADDE 21. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvet

leri Personel (Kanununun 144 üncü maddesine aşağı
daki fıkra eklenmiştir. 

Staj ve öğrenim için yurt dışına gönderilen per
sonele bu amaçla yapılacak aylık ödemeler Bakanlar 
Kurulu kararı ile tespit olunur. 

BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?. I 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, bu eski metin 144 üncü madde 
yurt dışı aylıklarını düzenliyordu, daimî görevle gi- I 
denleri düzenliyordu. Yeni metin, bundan böyle staj I 
ve öğrenim için yurt dışına gönderilen personele, Ba- I 
kanlar Kurulu bütçe kanunu ile... I 

BAŞKAN — Her sene tespit edecek. 
HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ- | 

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Daimilik getiriyoruz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Onun 
yönetmelikle ne kadar olacağı tespit edilecek mi? 

HÂKIM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK '(Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Bakanlar Kurulu tespit edecek. Biz Bakanlar Kuru
luna götüreceğiz; onlar tespitini yapacak. I 

BAŞKAN — Buyurun. 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, geçen top- I 
lantıda da emirleriniz olmuş idi; dosya muhteviyatı
na koyduk. «Bu öğrenim, kurs, staj tarifleri var mı?» 
buyurmuştunuz. I 

Bu, Genelkurmay Başkanlığımızın Türk Silahlı 
Kuvvetleri Kurs Yönergesinde 50/'22'de öğrenimin 
madde 3 - a'da «üniversite, akademi, yüksekokul ve I 
benzeri kurumlarda normal programları izleyerek bir I 
meslek için gereken bir yeri sağlayan ve katılan per- [ 

I sonele yürürlükteki kanun, tüzük ve yönetmeliklere 
uygun olarak bir unvan kazandıran faaliyetlere öğre
nim denir. Kurs, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç 
duyduğu çeşitli branşlarda ve belirli konularda yeni ve
ya gelişmiş bilgi, beceri ve davranışlar kazandırmak 
amacıyla düzenlenen öğrenim, staj dışında kalan ve 
süresi 12 aya kadar olan faaliyetler» diye iki tarif var. 

Ayrıca, gene Genelkurmay Başkanlığımızın yurt 
dışı Eğitim, Öğretim, Staj ve Tahsil Yönergesinde de 

I öğrenim, staj ve kursun tarifleri var. 
BAŞKAN — Yani geçen sefer sormuştum, «Var 

mı?» diye; var. 
TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 

Bakanlığı Temsilcisi) — Evet var. 
BAŞKAN — «Hangisi stajdır, hangisi öğrenim

dir, hangisi kurstur?» var... 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Evet. 

I , Bir de orada, «Bir yüklenme senedi alıyor musu-
I nuz?» buyurdunuz; o da var dosya içinde Sayın Baş

kanım. Yani, bunlara gidenlerden bir yüklenme se
nedi alıyoruz. 

BAŞKAN — Alınıyor. 
Buyurun. 

HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
I KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 

Sayın Başkanım, Bütçe Kanununun 32 nci maddesin
de bu düzenlenmişti; düzenlenirken de, «Gerekli ya
sal düzenleme yapılıncaya kadar vereceğiz» denmişti. 
O itibarla, Genelkurmay Başkanlığı, bu yasalaşır ise, 
Bakanlar Kurulu kararını çok ivedi alması lazım; ak
si halde onu vermezler. «Yasa çıkmıştır, vermiyoruz» 
derler ve Bakanlar Kurulu kararının da bu yasanın 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren alınması lazım. 

BAŞKAN — Tabiî. 

HÂKİM TUĞGENERAL 'MUZAFFER BAŞ-
I KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
I Ve mahsubu da ona göre; fark verilmesi... 

I BAŞIKAN — Çünkü aradaki farkı alamazlar. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
I Tutanağa geçmesi açısından arz ettim. 

BAŞKAN — Onu hemen çıkarttırın. 
Başka efendim, 21 inci madde üzerinde söz al-

I mak isteyen?.. Yok. 
I Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
[ Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
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22 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 22. — 926 sayılı Türk Silahlı 'Kuvvetle

ri Personel Kanununa aşağıdaki ek 19 uncu madde 
eklenmiştir. 

Ek Madde 19. — Bu Kanunun 36 ncı maddesin
deki kıdem ve 38 inci maddesindeki üstün başarı kı
demlerinin toplamı hiçbir şekilde 4 yılı geçemez. 

BAŞKAN — «3 sene» dedik ya şeyi. 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAıK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, geçenlki müzakerede.. 

BAŞKAN — Anladım, kurmaylar 3 sene alıyordu, 
bir de 2 de ordan alıyordu, 5 sene alıyordu. «4'ü ge
çemez..» 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisvonu Başkanı) — 
Vakıa biz kurmaylarla ilgili hükümle, bir defa alır 
demiştik üstün başarıyı, ikinciyi alamaz demiştik; 
ama şimdi doçentler, doktorlar çıkıyor karşımıza. 
Onları da bağlayabilmek için, kurmaylarla ilgili hük
mü 'biraz daha kuvvetlendirmek için, herhalde 4 yıl
dan fazla alamayacak. «5 alıyor» diye buyurmuştu
nuz, «Mahzurlu» demiştiniz. 

BAŞKAN — Çok fazla oluyor. 
22 nci madde üzerinde söz almak isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
23 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 23. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetle
ri Personel Kanununa aşağıdaki ek geçici maddeler 
eklenmiştir. 

EK GEÇltCÎ MADDE 39. — Bu Kanunun yayı
mı tarihinde yüzbaşı rütbesinde bulunan subaylar 9 
yıllık bekleme süresine tabidir. 

Nasıplarından itibaren 3 yılını tamamlayan ve gös
terge tablosunun bir üst derecesine yükselmek için 
liyakatları üst makamlarca onanan yüzbaşılara kıdem
li yüzbaşı, kıdemli yüzbaşılıkta 3 vılını tamamlayan 
ve gösterse tablosunun bir üst derecesine yükselmek 
için liyakatları üst makamlarca onananlara önyüzbaşı 
denir. Bunlar hakkında statülerine göre; 926 sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 137 nci 
maddesine ek, (Ek - VI ve Ek - VII sayılı cetvellerinin 
bu kanunla yapılan değişiklikten önceki hükümlerinin 
uygulanmasına devam olunur. 

BAŞKAN — Yani, şimdi 6'ya indirdik, 9 seneye 
devam edenler eski hükme göre almaya devam etsin. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Halen mevcut yüzbaşılar 3 sene beklediği için üsteğ
menlikte, şimdi 9'u yapmak durumundalar. Peki, 9'u 
yapınca ne maaş alacaklar... 

BAŞKAN — Onun için bir geçici madde getir
dik. 

IBk Geçici 39 uncu madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yok. 

Ek Geçici 39 uncu maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek Geçici Madde 40'ı okutuyorum: 
EK GEÇİCİ MADDE 40. — a) Bu Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihte kurmay subay olanlardan; 
1. Yüzbaşılara, bu rütbelerinde bir yıl, binbaşı 

rütbesinde bir yıl, 

2. Binbaşılardan halen ıbir yıl kıdem almış olan
lara iki yıl, iki yıl kıdem almış olanlara ise bir yıl, 

IKıdem verilir. 
b) Halen Türk Silahlı Kuvveti drinde görevli su

baylardan (a) bendi kapsamına girenler hariç olmak 
üzere bu Kanunun yayımı tarihinden önce lisansüstü 
öğrenim yapmış olanlarla bu öğrenimlere başlamış olan
lardan, öğrenimlerinin Silahlı Kuvvetlerde ihtiyaç du
na maddesinin değişiklikten önceki (d) bendi hüküm
leri uygulanır. 

c) Halen Silahlı Kuvvetlerde görevli subaylar
dan, bu Kanunun yayımı tarihinden önce lisansüstü 
öğrenim yapmış olanlarla bu öğrenimlere başlamış 
olan, öğrenimlerinin Silahlı Kuvvetlerde ihtiyaç du
yulan sınıf ve mesleklerde veya varsa branşları ile 
ilgili olduğu Genelkurmay Başkanlığınca kaibul edi
lenlerle, bu öğrenimleri ile ilgili sınıflara nakledilen
lere de bu Kanunun 36 ncı mıaddasinde gösterilen 
kıdemler verilir. 

BAŞIKAN — Ek geçici madde 40 üzerinde izahat 
vermek üzere buyurun Sayın Avcı. 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, geçici mad
de şunları tanzim ediyor: 

Halen yüzbaşı olanlara, kurmay subaylardan, bu 
rütbede bir yıl, binbaşı rütbesinde bir yıl.. 

BAŞKAN — Akademiyi bitirirken de bir yıl al
mıştı. 

TÜMGENERAL FUAT AVOI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Evet, böylece 3 yılı tamam
lamış oluyoruz. 
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BAŞKAN — Şimdi bundan sonra Akademiyi bi
tirince 2 yıl alacak. 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Evet. 

BAŞKAN — Ama daha evvel \ yıl alıyordu. 
TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 

Bakanlığı Temsilcisi) — Evet. 

Kurmay olan binbaşılardan halen 1 yıl kıdem al
mış olanlara 2 yıl; dolayısıyla binbaşılığı tamamlıyo-
yoruz; 2 yıl kıdem almış olanlara da 1 yıl veriyo
ruz; böylece, binbaşılıkta bu kıdemi bitiriyoruz. 

Halen Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli subay
lardan, bu (a) bendi dışında olup da doktor, doçent 
gibi olanlardan yahut lisansüstü öğrenim yapmış 
olanlardan da 36 ncı maddenin (b) bendini uygulu
yoruz, onlara da 3 yıl kıdem veriyoruz. 

(c) bendinde bir durum var Sayın Başkanım: Türk 
Silahlı Kuvvetlerinde, müsaade almadan ihtisas yap
mış olanlara şimdiye kadar kıdemler verildi; yeni ka
nunda bunu bir müsaadeye bağladık. Burada diyo
ruz ki, eğer idare herhangi bir branştan bir şahsa bir 
kıdem vermiş ise, o .gibi olanlara da verelim ve böy
lece bu konuyu kapatalım. Ama, öylece bir kıdem 
ise, alınmış ise ve tatbikatı var ise.. 

BAŞKAN — Emsali varsa.. 
TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 

Bakanlığı Temsilcisi) — Evet, emsali var ise. 
BAŞKAN — Emsali yoksa?.. 
TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 

Bakanlığı Temsilcisi) — Emsali yok ise vermiyoruz 
Sayın Başkanım. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK '(Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Lisans tahsilinin devamı olarak üst lisansı yapmış ol
duğu takdirde veriyordu; tabiî böyle varsa, alacak. 
Sonradan, özellikle Kara Kuvvetleri Komutanlığı
mızdan Harp Okuluna öğretmen yetiştirebilmek için 
üst düzeyde bir lisans gönderilmiş kişiler var; ancak -
onun şahsî kararı, otomatiği şart değil - orada Genel
kurmay Başkanının uygun görmesi üzerine onları ve
receğiz; yoksa, sıradan kişilere verilmeyecek. 

BAŞKAN — Ek geçici madde 40 üzerinde baş
ka söz almak isteyen?.. Yok. 

Ek geçici 40 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Ek geçici madde 4*1 'i okutuyorum: 
EK GEÇİCİ MADDE 41. — Bu Kanunun yü

rürlüğe girdiği tarihte yüzbaşı ve binbaşı rütbe bek
leme sürelerinin bitiminden bir yıl önceki yılda bulu

nanlar hakkında; 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 38 inci maddesinin değişiklik
ten önceki hükümleri bir defaya mahsus olmak üze
re uygulanır. 

BAŞKAN — Buyurun. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, bu üstün başarı kıdemi ile ilgili yö
netmelik değiştirilecek şimdi; ama zamanımız da yok. 
O itibarla, bu sene eski sistem; ama önümüzdeki se
neden itibaren yeni sistem gelecek. 

BAŞKAN — Ek geçici madde 41 üzerinde söz 
almak isteyen?.. Yok. 

Ek geçici madde 41'i oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenleır.. Kabul edilmiştir. 

Ek geçici 42 nci maddeyi okutuyorum : 

EK GEÇİCİ MADDE 42. — Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte, kıdemli üstçavuş ve başçavuş rüt
belerine ait bekleme sürelerinin bitiminden bir yıl 
önceki yılda bulunanlar hakkında; 926 sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 85 inci mad
desinin değişiklikten önceki hükümleri bir defaya 
mahsus olmak üzere uygulanır. 

BAŞKAN — Bu da, ona paralel olarak astsu
baylar için -getirilmiştir. 

Ek geçici 42 nci madde üzerinde söz olmak iste
yen?.. Yok.. 

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

Ek geçici madde 43'ü okutuyorum: 
EK GEÇİCİCİ MADDE 43. — Bu Kanunun yü

rürlüğe girdiği tarihte başçavuşluğun ilk üç yılında 
bulunan astsubayların 926 sayılı Kanunun 3.7.1975 
tarih ve 1923 sayılı Kanunla değişik 109 uncu madde
sinden doğan hakları saklıdır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kıdemli üst
çavuş rütbesinde bulunan astsulbaylar, diğer şartları 
haiz olmak kaydıyla aralıksız üç yıl süre ile ve rüt
be şartı aranmaksızın sınava girebilirler. 

BAŞKAN — Bu da, astsubaylıktan, subay olan
lar içindir. 

'Ek geçici 43 üncü madde üzerinde söz almak iste- . 
yen?.. Yok. 

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

Ek geçici 44 üncü maddeyi okutuyorum : 
EK GEÇİCİ MADDE 44. — Subay ve astsubay

ların istifa etmiş sayılmalarını gerektiren sebepler bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleş-
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miş olduğu takdirde haklarında değişiklikten önceki 
112 nci madde hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Yani? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK •(Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Yani, sayın Başkanım, 'biraz önce kabul buyurmuştu
nuz; subaylar ve astsubayların yükümlülükleri ile 
ilgili yabancılarla evlenmek ve benzeri.... 

BAŞKAN — (Onlara hangi metni uygulayacağız? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Eski metin uygulanacak efendim, masraflar bakımın
dan. 

BAŞKAN •— Evet. 

Ek geçici 44 üncü madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yok. 

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

Ek geçici 45 inci maddeyi okutuyorum1: 

EK GEÇİCİ MADDE 45. — Bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte halen yurt içinde ve dışında 
öğrenim, kurs ve stajda veya yurt dışı daimi görev
de olanlar hakkında 113 üncü maddenin değişiklik
ten önceki hükümlerinin uygulanmasına devam olu
nur. 

BAŞKAN — Yani, mecburî hizmet bakımından 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Yükümlülükle ilgili, evet. 

BAŞKAN — Ek geçici 45 inci madde üzerinde 
söz almak isteyen?... Yok. 

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

Ek geçici madde 46'yi okutuyorum : 

EK GEÇİCİ MADDE 46. — Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce üniversitelerin çeşitli fakül
telerini veya yüksekokulları bitiren astsubaylar, bir de
faya mahsus olmak üzere yaş kaydına tabi olmaksızın 
14 üncü madde hükümlerine göre muvazzaf subaylığa 
nasbedilebilirler. Aynı tarihte fakülte veya yüksekoku
lu bitiren muvazzaf subay emsallerini geçmemek kay
dıyla bunlardan bekleme sürelerinin üçte ikisini ta
mamlayanlar diğer şartları da haiz iseler yönetmelikte 
belirtilecek esaslara göre bir üst rütbeye terfi ettirilir 
ye rütbe kıdemlilikleri onanır. 

Bunların rütbelerine göre yaş hadleri aşağıda gös
terilmiştir. 

Rütbeler Yaş haddi 

Teğmen 42 
Üsteğmen 46 
Yüzbaşı 50 
Binbaşı 55 
Yarbay 58 

BAŞKAN — Evet. 
Bu madde üzerinde Fuat Paşa, sizin bir açıkla

manız olacak mı?... 
TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 

Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, halihazırda 
Türk Silahlı Kuvvetlerinde çeşitli fakülteleri bitirmiş 
olan; fakat yaşları, biraz önce kabul buyurduğunuz 
maddeye göre 30 yaşın üstünde olanlar var; 35 yaşın 
üstünde olup, doktora veya ihtisas yapmış olanlar var. 
Onları bir defaya mahsus olmak üzere, ihtiyaç da 
varsa, subaylığa nasbedeceğiz ve aşağıda gösterilen 
yaş hadlerine kadar hizmete devam ettireceğiz. 

BAŞKAN — «... nasbedilebilirler...» Usulüne göre 
tabiî. 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Evet. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Zaten 14 üncü madde hükümlerine göre efendim. 

BAŞKAN — Nasıl olacağı falan var orada. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Bir defaya mahsus, ihtiyacımız varsa, bizim iste
diğimiz öğrenimi görmüş ise, subay olsunlar. Ne var 
ki, aynı fakülteyi bitirenleri geçmesinler bir, tabiî bun
lara mahsus da bir yaş haddi getiriyoruz... 

BAŞKAN — Burada yaş hadlerini de biraz de
ğiştiriyoruz, sırf bunlar için. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Yalnız bunlar için. 

BAŞKAN — Bir defaya mahsus olmak üzere hak 
sahibi olmuş kişilerin yaş hadleri bunlar. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Şimdi yük
sekokul ve fakültedeki subayların kaç sene okumuş 
olanları kastediliyor?... 
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BAŞKAN — Dört ve daha fazla. 
HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, 14 üncü maddedeki koşul demiştik. 
biz. Orada zaten 4 yıldan aşağıları kabul etmeyeceğiz. 

BAŞKAN — Evet. 
Ek geçici 46 ncı madde üzerinde başka söz almak 

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

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi bu kabul edilen ek geçici 39, 40, 41, 42, 43, 

44, 45 ve 46 ncı maddelere bağlı olarak, çerçeve mad
desi olan 23 üncü maddenin tümünü oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 24. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 

Personel Kanununun 19 uncu maddesi yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Bu hangi maddedir?. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Yedeksubaylıktan, muvazzaf subaylığa geçmeyi dü
zenliyordu. 

BAŞKAN — Onu yeniden düzenledik şimdi biz. 

HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
14'ü aldık, zaten onun da 14 olması lazımmış eski
den. 16, kadro ile ilgili. 

BAŞKAN — 19 uncu madde yürürlükten kaldırı
lınca, şimdi onun maddeleri değişti, bir boşluk da ol
du. 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Hayır efendim. Yalnız, boş 

luk tarafı; bu madde yürürlükten kaldırılmıştır. 
BAŞKAN — Yani o, 18'den sonra 20'ye geçer. 
TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 

Bakanlığı Temcilcisi) — Hayır. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
19 vardır; karşısında, «şu tarih, şu sayılı kanun yü
rürlükten kaldırılmıştır» denir. Zaten, yasamızda, bu
nunla ilgili 50 tane madde vardır; yürürlükten kalk
mış ama madde numarası duruyor. 

BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 25. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 25 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
26 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 26. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz almak is

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

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

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, müsaade 
ederseniz, zaman darlığı nedeniyle, gündemin üçüncü 
sırasında bulunan tasarının ikinci sırada görüşülmesi
ni arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Genel Sekreterimizin öne
risi şu : Üçüncü sırada bulunan kanun tasarısının ive
dilikle görüşülmesi gerektiğinden, bunun şimdi ikin
ci sıraya alınmasını öneriyorlar. 

379 S. Sayılı olan kanun tasarısının ikinci sırada 
görüşülmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Fikri Arkan ile Kemal Özdemir hakların
daki ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair Baş
bakanlık tezkeresi ile Danışma Meclisince kabul olu
nan metin ve Milü Güvenlik Konseyi Adalet Komis
yonu Raporu. (D. Meclisi : 3/79; M. G. Konseyi : 
(3/155) (D. Meclisi S. Sayısı : 97; M. G. Konseyi S. 
Sayısı : 379) (1) 

BAŞKAN — Şimdi, Gündemimizin üçüncü sıra
sında olup, ikinci sıraya aldığımız, Fikri Arkan ile 
Kemal özdemir haklarındaki ölüm cezalarının yerine 
getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ile Danışma 
Meclisince kabul olunan metin ve Millî Güvenlik Kon
seyi Adalet Komisyonu Raporunu görüşmeye geçiyo
ruz. 

Bu rapor 379 S. Sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
Adalet Komisyonu Başkanı ve Bakanlık temsilcisi 

yerlerini almışlardır. 
Ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair Baş

bakanlık tezkeresi ve Danışma Meclisince hazırlanıp 

(!) 379 S .Sayılı Basmayuzı tutanağa eklidir. 
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kabul edilen kanun tasarısı Millî Güvenlik Konseyi 
Adalet Komisyonunca görüşülmüş ve yeni bir metin 
hazırlanmıştır. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. 

Sayın Başkaynak, siz bir açıklamada bulunacak 
mısınız?... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanı) — Sayın 'Başkanım, Adalet Komis
yonu Başkanı kısa bir maruzatta bulunacaklar. 

BAŞKAN — Buyurun. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY EDİP GÜLTBKtN 
(Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, hü
kümlülerden Fikri Arkan ve Kemal Özdemir ülkücü 
görüşe sahip olan kişiler olup, 14-15 Ekim 1978 ge
cesi mahallelerine gelen ve karşıt görüşlü olan Veli 
Güneş ile Halim Kaplan'ı, evvela tabanca kabzası ile 
vurmak suretiyle yaralamış ve başlarına birer çuval 
geçirmek suretiyle de bir aracın arkasına atarak ma
halden uzaklaştırmak istemişler ve îmrahor semtine 
doğru götürmüşlerdir. Bu arada yaralılardan bir ta
nesi çuvalı açmış, arabadan atlamak üzere iken, di
kiz aynasından bunu gören sanıklar hemen arabayı 
durdurmuşlar ve Fikri Arkan, Veli Güneş'e orada 
üç ve dört el ateş etmek suretiyle hemen orada öl
dürmüş; diğer yaralıyı ise daha uzak bir mahalle gö
türmek istemişler ve Üçüncü Îmrahor Köyüne gö
türerek orada şarampolden aşağıya atmışlar. Her ih
timale karşı, Fikri Arkan tekrar aşağıya inmek su
retiyle yaralının üzerine üç dört el ateş etmek sure
tiyle de orada ilgiliyi öldürmüştür. 

Ankara 1 Numaralı Sıkıyönetim Askerî Mahke
mesinde yapılan yargılanmaları sonunda, Fikri Ar
kan ile Kemal özdemir'in ölüm cezası ile cezalan
dırılmalarına karar verilmiştir. 

Hüküm, kanunî derecattan geçmek suretiyle ke
sinleşmiştir. 

Şu anda Fikri Arkan halen cezaevindedir; Kemal 
özdemir ise 1979 yılından bu yana firar halindedir. 
Gülhane Askerî Tıp Akademisinde tedavi altında iken 
kaçmış ve halen aranmaktadır. 

Maruzatım bu kadardır. 
BAŞKAN — Adalet Bakanlığı Temsilcimizin bir 

diyeceği var mı efendim?. 
KEMALETT1N ADİ KÂŞfFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Yoktur efendim. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz almak 

isteyen var mı efendim?. Yoktur. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Fikri Arkan ile Kemal özdemir Haklarındaki ölüm 
Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — a) Askerî Yargıtay 3 üncü Dai
resinin 29.12.1981 gün ve 1981/459 Esas ve 1981/507 
Karar sayılı ilamıyla kesinleşen, Ankara Sıkıyöne
tim Komutanlığı 1 Numaralı Askerî Mahkemesinin 
15 Temmuz 1981 gün ve 1981/193 Esas ve 1981/909 
Karar sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 450/ 
3 - 5 maddesi hükümleri gereğince ölüm cezasına 
mahkûm edilmiş bulunan nüfus kaydında Çorum İli, 
Alaca İlçesi, Merkez Büyükhırka Köyü, Hane 32, 
Cilt 020/02, Sahife 16'da kayıtlı Himmet oğlu Dön-
dü'den olma 9.9.1951 doğumlu Fikri Arkan hakkın
daki ölüm cezası yerine getirilir. 

b) Askerî Yargıtay 3 üncü Dairesinin 29.12.1981 
gün ve 1981/459 Esas ve 1981/507 Karar sayılı ila
mıyla kesinleşen, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 
1 Numaralı Askerî Mahkemesinin 15 Temmuz 1981 
gün ve 1981/193 Esas ve 1981/909 Karar sayılı hük
mü ile Türk Ceza Kanununun 450/3 <- 5 maddesi hü
kümleri gereğince ölüm cezasına mahkûm edilmiş 
bulunan nüfus kaydında, Ankara ili," Çamlıdere ilçe
si, Yahşihan Köyü, Cilt 045/01, Sahife 18, Hane 10' 
da kayıtlı Sabri oğlu Sare'den olma 17.11.1946 do
ğumlu Kemal özdemir hakkındaki ölüm cezası ye
rine getirilir. 

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

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen?. Yoktur. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yü

rütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen?. Yoktur. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
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Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Firarına 
sebebiyet verenler hakkında işlem yapılıyor mu? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Tet
kik Dairesi Başkanı) — Tabiî efendim. 

3. — Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlere 
ve Bunlarla İlgili Kişilere Uygulanacak Ceza Hüküm
leri Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisin
ce kabul olunan metni ve Millî Güvenlik Konseyi 
Adalet Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/143; 
M. G. Konseyi : 1/364) (D. Meclisi S. Sayısı : 98 ve 
98'e 1 inci ek; M. G. Konseyi S. Sayısı : 389) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin üçüncü sırasına geçi
yoruz. 

Gündemimizin üçüncü sırasında, ödeme Güçlüğü 
İçinde Bulunan Bankerlere ve Bunlarla İlgili Kişilere 
Uygulanacak Ceza Hükümleri Hakkında Kanun Ta
sarısının Danışma Meclisince kabul olunan metni ve 
Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu 
yer almaktadır. 

Bu rapor 389 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
Adalet Komisyonu Başkanı, Sayın Bakan ve tem

silcileri yerlerini almışlardır. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo

rum. 
Söz almak isteyen var mı efendim?.. 
Buyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sa
yın Başkanım, malumları olduğu üzere, 13 Ocak 
1982 günlü Resmî Gazetede ilan edilen bir kanunla, 
ödeme güçlüğü içerisinde bulunan bankerlerin işlem
lerini düzenleme, gerekirse tasfiyelerini sağlamak ve 
bunlara para yatırmış bulunan kişilerin paralarını gü
vence altına almak için, Bakanlar Kuruluna Kanun 
Kuvvetinde Kararname çıkarma yetkisi verilmiştir. 

Buna işlerlik kazandırmak, özellikle bankerleri 
bu konuya zorlamak, Kanun Kuvvetinde Kararna
meye uymayan veya bu konuyu suiistimal eden kişi
leri ceza tehdidi altında bulundurmak için Hükümet 
tarafından Danışma Meclisine sevk edilen ve Danış
ma Meclisinden de geçerek Yüksek Huzurunuza gel
miş bulunan bir kanun tasarısı vardır. 

Komisyonumuz kanun tasarısını inceledi; özellik
le ilke olarak aynen benimsedi; fakat bir iki noktada 

(1) ' 389 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

redaksiyon değişikliği yapmak ve bazı maddelerine 
de işlerlik kazandırmak için bazı bentleri, fıkraları, 
bölümleri bölmüş bulunuyor. 

Arzım kısaca bundan ibaret. Maddelere geçildi
ğinde gerekli teknik bilgi verilecektir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 

Tümü üzerinde başka söz almak isteyen?.. Yok
tur. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum efendim : 

ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlere ve Bun
larla İlgili Kişilere Uygulanacak Ceza Hükümleri 

Hakkında Kanun Tasarısı 
Beyan Yükümlülüğü Süresi: 
MADDE 1. — 13.1.1982 gün ve 2578 sayılı Yet

ki Kanunu uyarınca çıkartılmış bulunan 35 ve 37 sa
yılı Kanun Hükmündeki Kararnamelerde ödeme güç
lüğü içinde olan bankerler ile bunlarla ilgili kişilere; 
yapmakla yükümlü bulundukları bildirim ve beyanlar 
için bu Kanunla (15 günlük ek bir süre) tanınmıştır. 

Söz konusu bankerler ile Kanun Hükmünde Ka
rarnamelerde anılan sair ilgililer, daha önce beyan
da bulunmuş olsalar bile, bu 15 günlük süre içinde 
eski beyan ve bildirilerini (aynen veya tashihen) tek
rarlamakla yükümlü kılınmışlardır. Daha önce hiç be
yanda bulunmamış olanlar da beyanlarını aynı süre 
içinde yapmak zorundadırlar. 

37 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 ün
cü maddesinde belirtilen (geçersiz tasarruflar) m ko
nusu olan mal ve haklara ilişkin olarak 14.1.1982 ta
rihinden sonra yapılmış olan her türlü tasarrufların 
da ilgili tasarrufu yapanlarca, söz konusu 15 günlük 
süre içinde beyan edilmesi zorunludur. 

15 günlük süre, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte işlemeye başlar. Ancak, tasfiye, görevle bakan
lık, Sermaye Piyasası Kurulu veya alacaklılar tarafın
dan istenmiş ise, 15 günlük süre, tasfiye kurullarınca 
tasfiyenin açıldığına dair yapılacak ilandan itibaren 
başlar. 

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

Buyurun efendim. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, Sayın Ba
kanın bir önerisi var; önerge olarak arz ediyorum 
efendim. 

— 479 — 



I 

M. G. Konseyi B : 100 

BAŞKAN — Buyurun. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 

Başkanım, tasrih etmek için ufacık bir izahta bulu
nacağım. 

Vereceğimiz bu 15 günlük ek süreyi, süresi bit
miş olanlara veya işleyenlere vermek lazım. Bundan 
sonra işleyecekler, henüz işlemeye başlamayanlar da 
var. Yanlış anlaşılmasın; o zaman, 30 gün (+) 15 gün, 
eder 45 gün. Halbuki biz, Ceza Kanunu hükümleri 
makabline uygulanmasın, geriye doğru uygulanmasın 
diye, sırf onu kurtarmak için bu 15 günlük süreyi 
tanıyoruz. O yalnız, işlemiş, bitmiş veya işlemeye 
başlamış için söz konusu olsun; işlemeye başlamayan
lar artık kâfi, 15 gün onlar için yeter, ek olmasın, 
diye bir açıklık getirmek için böyle bir şeyi, biraz ev
vel, Millî Güvenlik Konseyi Komisyonunun yetkilile
riyle beraber düşündük; daha uygun olacağından tas
viplerinize sunuyoruz. 

BAŞKAN — Genel Sekreterimizin bir önergesi 
var; okutuyorum : 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
1 inci maddenin 1 inci fıkrasının aşağıdaki şekil

de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

Madde 1. — 13.1.1982 gün ve 2578 sayılı Yetki 
Kanunu uyarınca çıkartılmış bulunan 35 ve 37 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde ödeme güçlüğü 
içinde olan bankerlere ve bunlarla ilgili kişilere; yap
makla yükümlü bulundukları bildirim ve beyanlarda, 
işlemeye başlamış veya sona ermiş süreler için, bu 
Kanunla 15 günlük ek bir süre tanınmıştır. 

BAŞKAN — İşte gene ek bir süre oluyor bu. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Ama 

bitmiş veya işlemeye başlamış. Henüz işlemeye baş
lamayanlar da var efendim. Bundan sonra, yani önü
müzdeki dönemde... 

BAŞKAN — Yani, müracaat etmemişler var... 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Onlar 

için, artık, ek olmuyor efendim. 
BAŞKAN — Ama bunun ruhu onlara da raci 

idi. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Tabiî, 
öyle aslında. 

Sayın Başkanım, şöyle efendim : Özel kişi ban
kerler 15 gün içerisinde - ki Kanun Kuvvetindeki Ka
rarname ile bu vurgulandı - kendilerine, eşlerine, ço-
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cuklarına, usulüne, füruuna ait bildirimde buluna
caklardı. Tabiî tüzelkişi bankerler de yine, kendile
rine, ortaklarına, yöneticilerine ait mal beyanında bu
lunacaklardı, alacaklarını, borçlarını bildireceklerdi. 
Kanun Kuvvetinde Kararname yayınlandı, yürürlü
ğe girdi; bunlara bir ceza vermenin imkânı yok. 

'BAŞKAN — Onun 'için bu süneyi tanıyoruz. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet, 
bu süreyi e!k olarak getiriyoruz. Gelen müddet de biz
ce ıtaıtmiınkâr; falkat bir tereddütleri var, biz de aynen 
ıkaıtılıyoruz Maddeyi «15 günlük ök süre» diye biraz 
daha açan bir önerge geldi. 

Arz ederim efendim. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sa

yın Başkanım, aıynı maddemin son fılkrasındla var za
ten; «15 günlük süre bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte işlemeye başlaır. AncaJk, tasfiye, görevli batkan-
lıik, Sermaye Piyasası Kurulu veya alacaklılar tara
fından istenmiş ıjsıe, 15 günlük süre, tasfiye kurulla
rınca tasfiyenin açıldığına dair yapılacak 'ilamdan iti
baren başlar.» 

Yani, bir müddet sonra ilamlar başlayacak; baş
ladığı zamıan işler. Bk süre olunca, «hem esıkisiinden 
yararlanıp, hem de bundan yararlanır mı?» diye te
reddüde düştük. 

Adalet Bakanlığı yetkilileri ve Millî Güvenlik 
Konseyi Komisyon üyeleri, hep beraber içeride tek
rar bir değerlendirdiğimiz zaman, bunu, daha iyi ölür 
diye sunmak istedilk efendim. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkamı) — Yani, 
«Bir aylık bir süre olmaz; 15 günlük biır süreyi iki
sine de uygulayalım» tarzında. 

BAŞKAN — Bu sürelerin bir 'kısmı bitmişti esa
sında. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — On
lara tanıyoruz. 

BAŞKAN — Onlara tanıyoruz. Bir de, henüz 
•bitmemiş olanlar var, yahut başlamamış olanlar var. 
Onlara?.. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Onla
ra ek süre tanımıyoruz. Zaten onlarda 15 günlük ay
rı süre var; artık bir de onlar yaraınlanımasın diye bu
nu geüirdıük efendim : Yalnız bitmiş, ve başlamış olan
lara... Başlamamış olanlar, yeni başlayacak olanlar, 
bunun dışında kalacalklar. 

BAŞKAN — Halbuki esas ruhu o mu idi, ıs'iz ha
zıklarken?. 
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DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Oy
du da, konu çok dağınık olduğu için bir ifade zaafı 
olmuş. 

BAKAN — O halde, 1 nci fıkrayı biır daha oku
tuyorum : 

«Madde 1. — 13 . 1 . 1982 gün ve 2578 Sayılı 
Yetki Kanunu uyarınca çıkartılmış bulunan 35 ve 
37 sayılı Kamun Hükmünde Kararnamelerde ödeme 
güçlüğü içinde olan bankerlere ve bunlarla ilgili ki
şilere; yapmakla yükümlü bulundukları bildirim ve 
beyanlarda, 'işlemeye başlamış veya sona ermiş süre
ler için, bu kanunla 15 günlük ek bir süre tanınmış
tır.» 

BAŞKAN — Daha evvel bu müracaatı yapmış 
olanlar için, bu; ama bundan sonra yapmamış... on
lara bir süre verimiiyor. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Onla
rın zaten süresi var : 15 gün. 

Beyanı vaktiyle yapmış, saklamış, tamamını bildiır-
memiş... Ceza da getirdiğimiz için malkable şümul 
oluyor... Eksikse, bu adam bir diaha versin, diyoruz. 
Bildirsin veyahut ya değiştirin, doğruyu söylesin ve
ya doğruyu söylemıişse, «doğruyu söyledim» desin. 
Susarsa da, biz onu artık, beyanda bulundu sayıyo
ruz; esprisi bu. 

Sırf bunu yapabilmek için, makable şümulü ön
lemek için Danışma Meclisinde bu düzenlenmişti; 
ama ifade ederken, konu... 

BAŞKAN — Susarsa, tekrar vermezse, olmaz; 
mecbur ikiliyoruz 2 nci fıkrada. 

DEVLET BAKANI ÎLHAN ÖZTRAK — Su
sarsa, ilk beyannamesinin doğru olduğunu kabul et
miş telakki ediyoruz. 

'BAŞKAN — Niye? 
DEVLET BAKANI ÎLHAN ÖZTRAK — Te-

yidan veya taıshihen verecek. Vermezse, eski beyanı 
demek ki, doğru imiş. Artı'k ona tekrar, «Niye ver-
rmedin?» denemez. Yükümlülüğü vardı, yerine getir
sin; biz onunla ilgıiılenımiyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Kâşifoğlu. 

KEMALETTİN ALt KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, Sayın Baka
nımın ve sayın arkadaşlarımın da ifade ettikleri gibi, 
burada, «beyanda ' bulunmak, yanlış beyanda bulun
mak veya bulunmamayı» suç olarak vurgulamışız; 
beyanda bulunmak; ama yanlış beyanda bulunmak 
veya bulunmamak. 

Şimdi biz, 1 inci madde ile, beyanda bulunan bir 
kişi yanlış beyanda bulunmuşsa veya beyanda bulun-
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mamış ise, bunu ne şekilde cezalandıracağız? Eski
den bir beyanda bulunmuş; ama o sırada böyle bir 
yaptırım, cezaî müeyyide yoktu. O kişiye taa 
14 . 1 . 1982 tarihinden itibaren, işlemiş olduğu su
çu yeniden ikrar ettirebilmek için diyoruz ki, bu ka
nundan sonra, bu süreler geçmiş ise, yeniden beyan
da bulunacaksın; ama sana bir hak da tanıyorum : 
Bu arada yanlış beyanda bulunmuşsan onu düzelte
bilirsin; ama teyid ediyorsan, bila'hara ben senin yan
lış beyanda bulunduğunu tespit edersem seni cezalan
dıracağım. 2 nci maddede, Sayın Başkanım, 3 sene
den 10 seneye kadar ceza geliyor. Sonra diğerleri 
geliyor : Muvazaalar.. 

BAŞKAN — Ama, her halü kârda bildirecefk. 
KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Her halü ikârda... 
0 balkımdan, burada önemli olan, müddeti bit

miş mi? Beyanda bulunmuş veya bulunmamış; bir 
defa daha bulunun, diiyoruz; veya başlamış, 15 gün 
geçmiş, 10 gün geçmiş, ona da bir fırsat veriyoruz, 
belki de 14 gün geçmiş, 1 günü var; ona bir 15 gün
lük süre tamıyoruz : «Gel doğru beyanda bulun ve
ya beyanda bulünmamışsan beyanda bulun. Yoksa, 
2 nci maddeye göre, 3 seneden 10 seneye kadar seni 
hapsedeceğim.» 

Yani, bu, cezayı oluşturmaik için ilk adım olu
yor. 

Saygıyla arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşeikkür ederim. 
1 inci mıadde üzeriinde başka söz almak 'isteyen?.. 

Yoktur. 
Maddeyi önerge ile birlikte oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Yükümlülük ve Yasaklara Uymama : 

MADDE 2. — Bu Kanun hükümlerine aylkırı 
hareket edenler aşağıdalki şekilde cezalanıdmlıdaır : 

1. a) Bu Kanunun 1 inci maddesiyle tanımmış 
olan 15 günlük süre içinde, Kanun Hükmündeki Ka
rarnamelerde belirtilıen hususlar için eski beyanlarını 
teyiden veya tashihen tekrarllamayan veya beyandan 
ikaçınan, gerçelk dışı ya da eksik beyanda bulunan; 

b) Mail veya paralarını kaçıran, muvazaalı ala
cak veya borç 'ilişkileri kuran; 

c) Söz ıkonusu ıkararnaımeler gereğince tasfiye
ye tabi tutuMuikları halde 'ilan ve reklam yasağına uy
mayan; 
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Gerçek kişi bankerler, bunların müdür ve yöneti
ci olarak çalıştırdığı kişiler ile tüzelkişi bankerlerim 
yukarıdakilerden başka ortakları ve bu fiillere bile
rek iştirak edenler halkkında1 eylemleri başka bir suç 
oluştursa 'hile ayrıca üç yıldan om yıla kadar hapis 
cezası hüıkmolunur. r 

2. Kaçırılan veya muvazaa 'konusu edilen mal 
veya paraların ©ide edilmemesi halinde 1 numaralı 
fıkraya göre verilecek ceza bir kat artırılarak hük
medilir ve ayrıca kaçınılan veya muvazaa konusu olan 
değerin iki katı ağır para cezası verilir, 

3. a) Her ne sebeple olursa olsun bankerlere, 
ortaklarına, müdürlerine, yöneticilerine, denetçileri
ne ve bunların eşlerine, usul ve füruuna, evlatlıkla
rına, kendilerini evlat edinenlere borçlu olanlar, borç
larını ve borçları teminatsız ise borca yeter değerde 
taşınır veya taşınmaz mal ve halkları; 

b) Yukarıda sayılan kişilere ait olan mal, para, 
halk ve menkul kıymetler ile menfaatleri herhangi bir 
sebeple ellerinde bulunduranlardan bu mal, para, hak 
ve menkul kıymetler ile menfaatleri; 

c) 2578 sayılı Yetki Kanunu uyarınca çıkarıl
mış bulunan Kantin Hükmünde Kararoamnelerîîe ge
çersiz kılınan tasarruflardan yararlanmış • olanlardan 
yararlandıkları bu hak ve menfaatleri; 

Öngörülen süreler içinde bildirmeyenler; 
d) Yukarıda sözü edilen mal, para, hak ve men

kul kıymetler ile menfaatleri kaçıranlar veya muva
zaa suretiyle bunları konu eden aıliacak ve borç iliş
kisine girenler; 

Hakkında bu maddenin bir ve ilki numaralı fık
ralarındaki cezalar hükmolunur. 

'BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YN AK (Adalet Komisyonu Başkamı) — Çok kı
sa bir maruzatta bulunacağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ. 

KAYNAK (Adalet Komisyonu 'Başkanı) — Sayın 
Başkanımı, madde, 'astada üç bölümden ibarettir. Bi
rinci bölümde; verilen müddet içerisinde beyanda 
bıiunımayanlar; mıaü veya paralarını kaçılan veya 
«hür başkasına borç verdimi tarzında muvazaada bu-
Üum'amlar; söz konusu kararnameler gereğince tasfiye
ye tabi ıtuituldukları halde, ilan ve reklam yasağına 
uymayanlar için üç yıldan on yıla kadar hapis ce
zası veriliyor, 

tikindi ibölüımde; kaçırılan veya ımuvazaa konusu 
«dilen nnaH veya parafların eldıe edilememesi haliınde, 
kaçırılan para kadar (paraman hür misi.kadar) ayrı
ca para cezası verillliyar. 

Üçüncü bölüm ise, bu kişilerim para verdiği kişi-
l©r ıvar, o IMşiiere de ıbirtalkıım mükellefiyetler yük
lüyor, ıdiıyor fcli, «Siz bankerlerden borç para aümış-
samız onu da ıbildiıreceıksıMz.» 

Bu suretle onları da ceza ıtehidıiıdü altında tutu
yor; dolayısıyla, bankerlerden lalacalkMarfa iborçMa-
rı lamasında münasebet kurup, bankerleri himaye 
eden kişileri ide ibu ceza ıtehdidi1 altına alıyor. 

(Bankerler kendMeriiniin, çoouMıarınm, usul ve fü-
ruunun mal varlığının söyleyecekler; kâimlere para da-
ğııttıllarsa, borç para verdilerse onları söyleyecekler. 
Tabliî kil, borç dağııttığı iklişiilier de, ^Bankerlere şu 
kadar borcumuz var, şu mal varlığımız da buna kar
şı» ıdiye ihiir beyanda bulunmaya mecburlar. Bu 
beyanda ibulunmâdılkları takdirde, onlar dalhi yuka
rıdaki fıkra hükümleri uyarınca üç yıldan on yıla 
kıadar hapis cezasına müstahak 'olacaklar; onu vur-
ıguHuyor. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

2 nci mıadde üzerinde başka söz almak isteyen var 
mı?... Yok, 

2 ncli maddeyi oylarınızla sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kalbu!edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okuyunuz. 
Taksıiıratöh veya 'Hlei İflas : 
(MADDE 3.: — 13.1.1982 güm ve 2578 sayılı Yet

ki Kanunu uyaranca çıkamlaın Kamın Hükmünde 
'Karaıraameteniın uygulanımıasında 'lora ve İflas Kanu
nunum 310 ve 311 inci maddelerimde belirtilen hu
suslarım ımevcudliyetli hailinde, tasfiye kararı iflas ka
rarı hükmünde olup, ilgili ibankerler halkkında ey
lemleri ibaşjka bir suç oluştursa bile ayrıca Türk Ce
za Kanunıumumı 506 ve 50)7 nci maddeleri uygula
nır. 

BAŞKAN — 3 üncü miladide üzerimde söz almak 
isteyen?..^ 

Buyurum. 

(HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Bu çok 
basit bir konu efendim. Bir önceki1 madde zaten sı
raları! tespit etmliştûı; bu bankerler hileli iflas yolu
ma giıtenişlerse, yani mal kaçıraralk iflas yoluna düş-
müşlierse, yukarıdaki cezayı almakla beraber, ayrı
ca, Türk Ceza Kanununum 506 nci maddesi gere
ğince iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ala-
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caklar; eğer kendi kusurlarıyla yime iflas durumuma 
girmişlerse, 507 nci madde1 gereğince de bk aydan 
idi yıla ikadar ayrıca hapis cefası lalacaklar. 

!Bu madde bumu düzenliyor. 

IBAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde başka söz 
aflimalk isteyen?.;, Yok. 

3 üncü maddeyi oylarınıza suınuıyorumı: Kabul 
edenler... Etmeyenler,?. Kabul edilmiştir.-

4 üncü ımaddeyiı okuyunuz.! 
Ödeme Planı Verecekler Haıklkıında Uygulanacak 

Hükümler : 
MADDE 4. — 1 - 14.1.1982 tarihinden önce ban

kerlik f aaliyetîeriı sebebiyle gerek anapara gerekse 
faizler içim karşılıksız çek, poliçe i e bono ve bu sa
yılanlarım riiıtelıMeruni' taşıımasalar bie borç ikrarımı 
içeren herhamgü bir belge düzenlemek suretiyle veya 
sair 'surette Tüırfc Ceza Kanununun 5ÖI3 üncü madde
sinde yazılı suçu işleyen ibankerierdem (daha önce tas
fiye içini başvuranlar, ıbeyannıame verenler veya halk-
laondla tiasfliJyenliıni açimıasıına ıklarar verilenler dahil); 

Bu Kamunun yayımı tarihindem itibaren 15 gün 
içimde 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin' 37 
sayılı Karaırmame İle değişik 5 inci maddesinde belir-
'tilem esıasilara göre beyanda 'bulunup tüm borçlarını 
'bir yılı 'geçmeyen sürede ödeyeceğini 'gösterir bir 
planı, ilgili Cumhuriyet Savcılığı aracılığı, ile tasfiye 
ile 'görevflliı mahkemeye vermesi ve ödeme planı iie 
göstereceği teminatım görevli mahkemece uygulana-
billlir ve borçliarının tasfiyesini; sağlayabilir nitelikte 
görülmesli halinde bunlar halkikında: 

Bu »uçtan dolayı; 
a) Hazırlık soruşturmasının durdurulmasına 

Cumhuıniyet Savcılığınca; 
(b) 'tik ve" som saruışiturmianım durdurulmasına li-

gli hâkiimilk veya mahkemece; 
c) (thlfaz ediecek veya infaz edilmekte olan ceza-

laran linfazınun durdurulmasına ilgili mahkemece; 
Karar verilerek tutuklu veya hükümlü olanlar sa-

îi'verıiiliir>: 
% Bu suretle s'ahverilmlesıine karar verilen tutuk

lu veya hükümlüler, ^kıametgâhlarının bulunduğu yer
deki koMc makamlarına teslim edilerek yoklama 
defterime kaydedildikten sonra serbest bırakılırlar. 

3 w Tutulklu veya hükümlü olmayan sanıklar da 
ödeme planı ve gösterecelkleri! temimatım görevli mah
kemece uygulanabilir ve borçlarınnn tasfiyesini! sağ
layabilir ıniıtellilkıte görüldüğü tarihdı izleyen1 'gün' içinde 
likaimetgâhl'arının bulunduğu yerdekü kolluk makaım-
fannım yoklanma defterime kaydolmak zorundadırlıar. 
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4.| 'îkS ve üç numaralı fıkralarda sayılan kişiler, 
tasfiye kararı kaldırılıncaya kadar birer hafta aralık
larla ydkllamıaya gelmek zorundadırlar. Tasfiyenin 
kaldırılmasına karar verilinceye kadar bunlarım yurt 
dışına çıkmaları yasaktır. Bu süre içinde dava ve ce
za zamtanıaşımı işlemez.-

5. ©ir ınumıarıalı fıikra uyarınca haklarında işlem 
yapılanlardan, 35 saydı Kanun Hükmünde Kararna-
mtörJin 10 uncu maddesine göre tasfiyemin kaldırıl-
masına karar verilerler hakkında : 

a) Durdurulmuş 'bulunan hazırlık soruştunmlala-
rımda kovuşturmaya mahal olmadığıma; 

ıb) İlk ve son soruşturmaniin durdurulması halle
rimde davanın ortadan kaMırılımasıma; 

c) infazını durdurulduğu durumlarda mahkûmi
yet hükümlerinim yerine getirilmemesine; 

Karar verilir,1 

'6j Beş numaralı fıikra gereğince, yerine getiril
memesine karar verilen mahkûmiyet hükümlerimin 
kanunî sonuçları ortadan kalkar. Şu kadar ıkii, tahsil 

j edilmiş olan para cezaları iade edilmez, mahkûmiyet 
] hükmüne aiit sicilli varakaları adlî 'sicilden çıkarılır. 

Aynı 'mahiyetteki cezalara ait, fişlerden sicil ıte'sıis edlii-
j memliş olanlar için sicil varakası tesis 'edilmez. 
I 7. Bir numaralı fıkra gereğince işlem yapılanlar-
I dan ödeme planında gösterdikleri süre içimde tasfiye-

nün kaMırıİimıaisımia karar verilmeyenler hakkında : 

a) Durdurulmuş olan hazırlık soruşturmasıma; 
b) Soruşturmanın durdurulması kararı verilmiş 

olan davalara; 
c) İnfazı durdurulmuş olan mahkûmiyet hüküm-

lerîmim İnfazıma; 
Devamı olunur. 
8, Tasfiye ile görevli mahkemelerce, beyanları 

ve ödeme planları uygulanabilir ve borçlarımın' tas
fiyesini sağlayabilir nitelikte görülmeyen veya süresi 
içimde müracaat ötmeyen banlkerler hakkında bu 
madde hükmü uygulanmaz.! 

9, Bu mad'deninı Ibk numaralı fıkrasına göre ve
rillen ve mahkemece uygun görülmesi nedeniyle hak
larındaki soruşturmaamanı veya hükmün infazımın dur
durulmasına karar verilenlerden, ödeme beyanındaki 
bilgilerin gerçek dışı olduğu anlaşılanlar ile bu Ka
nunum ikindi maddesinde yazılı diğer suçları işleyen
ler hakkında anılan 2 mci maddenin bir numaralı fık
rasındaki ceza hükmıolunur. 

110, 'Bu <maddedefci kolluk makamlarıma başvur
ma veya yoklamaya ilişkim yükümlülüklere uymayan
lara üç aydan 'bir yılla kadar hapis, yurt dışıma çıkıma 
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yaısiağıınıa uymıaıyanliaıra lise lifcü yidan beş yılla (kadar I 
hapis ve beşyümbkk, fcaıdan !ilbi miyan linaya kadar 
ağır para cezası hıüikımoılunu'r̂  

BAŞKAN — 4 üncü maddenin 7 nci fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında Genel Sekreterimiz tarafından 
verilmiş bir önerge var okutuyorum : 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tasarının 4 üncü Maddesi

nin 7 numaralı fıkrasının ilk cümlesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Necdet ÜRUÖ 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

7. Bir numaralı fıkra gereğince işlem yapılan
lardan ödeme planında gösterdikleri süre içinde tas
fiyenin kaldırılmasına karar verilmeyenlerin durumu, 
tasfiye kurullarınca ilgili Cumhuriyet Savcılığına bil
dirilir ve bunlar hakkında : 

BAŞKAN — 7 nci fıkraya «... karar verilmeyen
lerin durumu, tasfiye kurularınca ilgili Cumhuriyet 
Savcılığına bildirilir» kısmını ilave ediyorsunuz. 

Gerek okuduğumuz 4 üncü madde, gerekse bu 
önerge üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, biraz önce, bankerleri bir beyana tabi tut
muştuk, kendileri bir ödeme planı vereceklerdi. Ban
kerler, bu ödeme planını verdiklerinde, mahkemece 
muteber addedilmiş ve alacakları borçlarına yeterli 
bulunmuşsa ki, bidayette haklarında bir hazırlık so
ruşturması yapılmıştır diyor ki; «Hazırlık soruştur
masını durduracağım; eğer ilk tahkikat veya son so- I 
ruşturma başlamışsa, ilk tahkikat ve son soruştur
mayı da durduracağım; kendilerini tutuklamışsam, 
salıvereceğim; haklarında mahkûmiyet kararı ver- I 
mişsem, infazı dahi durduracağım.» Bu gayet doğal. 

İkinci etapta, eğer mahkeme yine bunların tas
fiyesine karar verirse yahut mal varlıkları bunların 
borçlarını karşılayacak kadar ise, kendiliğinden, re' 
sen, «Hazırlık soruşturmasının durdurulmasına, tutuk
luluk balinin devamına mahal olmadığına, durdu
rulmuş infazı varsa tekrar infaza karar vereceğim» 
diyor. Yalnız, bir şartı var : «Tutukluyu bırakmış, | 
veya hükümlüyü salıvermişsem, başıboş bırakmaya
cağım; bulundukları mahallin karakol defterine ya
hut uygun görülen bir yerin defterine kaydettirece
ğim; devamlı olarak yoklamaya gelip gidecekler; yurt 
dışına çıkma yasağı koyacağım, yurt dışına da çıka-
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mayacaklar» diyor, bunları bir kayıt altına alıyor. 
«Ama, vermiş oldukları belgeler hileli ise veya yeterli 
değilse, dolayısıyla tasfiye kurullarına veya mahke
meye güvence vermeyecek tarzda bir beyanda bulun-
muşlarsa, bu kerre, durdurmuş olduğum hazırlık so
ruşturmasını devam ettiririm, durdurmuş olduğum 
mahkûmiyet ilamının infazına derhal geçerim ve bu
lunduğu noktadan mekanizmayı tekrar çalıştırmaya 
başlarım» diyor. 

Bir yerde, hüsnüniyetli bankerleri' himaye ede
cek; ama bunun aksi ortaya çıktığı zaman, tekrar 
eski hale avdet edecek. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde başka söz 

almak isteyen var mı efendim?.. 

HÂKİM ÖNYÜZBAŞI TEVFİK ODMAN (Ada
let Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, 9 numa
ralı bentte, «Bu maddenin (1) numaralı fıkrasına gö
re verilen...» den sonra «ve» kalkacak, onun yerine 
«ödeme planının» kelimeleri konacak. Danışma Meĉ -
lisinden de öyle gelmiş; fakat, düzgün olması için 
«ödeme planının» kelimelerinin eklenmesi gerekir. 

BAŞKAN — «Bu maddenin (1) numaralı fıkra
sına göre verilen ödeme planının mahkemece uygun 
görülmesi nedeniyle haklarındaki soruşturmanın veya 
hükmün infazının durdurulmasına karar verilenler
den...» şeklinde olsun diyorsunuz. 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Hükümetin teklifinden aynen 
alınmış efendim, orada var. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Her
halde atlanmış. İlk teklifte var; onu o şekilde düzel
tirsek olur efendim. 

BAŞKAN — Hükümet metninde de öyle, orada 
«ödeme planı» diye bir şey yok. 

HÂKİM ÖNYÜZBAŞI TEVFİK ODMAN (Ada
let Komisyonu Üyesi) — Kelime olarak onun gir
mesi lazım efendim. 

BAŞKAN — Belki Hükümetin teklifinde vardı, 
Danışma Meclisinin metninde yok. 

Mahkeme neyi uygun görecek? 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) —Sayın Başkam im, orada bir plan, 
bir teminat uygun görülecek. Bu düzenleme de, zan
nediyorum ıfci, meseleyi çözümlüyor efendim. 

Dolanidırıcılılk suçundan dolayı halklarımda hazır
lık, ilk ve son soruşturmaya devam edilen veya do
landırıcılık suçundan dolayı mramıkûm olan kişilere 
yönelik bir düzenleme. Bu İkamın onlara bir imkân 
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getiriyor : 15 gün içerisinde bir ödeme planı verecek, 
bir; bir de teminat gösterecek, iki. 

Bu plan ve teminat, ilgili Cumhuriyet savcılığın
ca, Ankara Üçüncü Ticaret Mahkemesine gönderile
cek. Üçüncü Ticaret Mahkemesi, ödeme planını... 

BAŞKAN — Sayın Kâşif oğlu, biliyorum da... 
KEMALETTİN ALt KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Bu düzenleme, bence, meseleyi 
çözümlüyor efendim. 

BAŞKAN — Bu «ödem© planı» m koyarsak mı? 
KEMALETTİN ALt KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Hayır. 
BAŞKAN — Koymaya hiç gerek yok. «Bu «Had

denin (1) numaralı fıkrasına göre verilen ve mahke
mece uygun görülen...» 

(1) numaralı fılkradakiier nedir? 
KEMALETTİN ALt KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Ödeme planı ve teminat. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — «Öde

me planı ve teminat» dersek eksik olur efendim. 
BAŞKAN — Kime verilmiş? 
KEMALETTİN ALt KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Mahkemeye efendim. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — «Bu 

maddenin (1) numaralı fıkrasına göre verilen ödeme 
planının mahkemece uygun görülmesi» şeklinde de
ğiştirirsek, cümle daha açık oluyor; «ve» yi kaldırıp, 
onun yerine «ödeme planının» kelimelerimin gelmesi 
daha uygun oluyor efendim. 

BAŞKAN — «Bu maddenin (1) numaralı fıkrası
na göre verilen ödeme planının mahkemece uygun 
görülmesi nedeniyle...» 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — O zaman, «ödeme planıyla 
göstereceği teminatın görevli mahkemece uygulana
bilir» deyimi var. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — «Öde
me planı» deyince, kapsar; daha fazla koyarsak, ağır-
laşacak efendim. 

BAŞKAN — (1) numaralı fıkrayı tekrar okutu
yorum : 

1. 14 . 1 . 1982 tarihinden önce bankerlik faa
liyetleri sebebiyle gerek anapara gerekse faizler için 
karşılıksız çek, poliçeleri bono ve bu sayılanların ni
teliklerini taşımiasalar bile borç miktarını içeren her
hangi bir belge düzenlemek suretiyle veya sair su
retle Türk Ceza Kanununun 503 üncü maddesinde 
yazılı suçu işleyen bankerlerden (daha önce tasfiye 
için başvuranlar, beyanname verenler veya halkların
da tasfiyenin açılmasına karar verilenler dahil); 

Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 15 gün 
içinde 35 sayılı Kanun Hükmündeki Karamemenin 
37 sayılı Kararnameyle değişik 5 inci maddesinde 
belirtilen esaslara göre beyanda bulunup, tüm borç
larını bir yıh geçmeyen sürede ödeyeceğini gösterir 
bir planı, ilgili Cumhuriyet Savcılığı aracılığı ille tas
fiye ile görevli mahkemeye vermesi ve ödeme planı 
ile göstereceği teminatın görevli mahkemece uygula
nabilir ve borçlarının tasfiyesini sağlayabilir nite
likte görülmesi halinde bunlar hakkında...» 

BAŞKAN — Orada, «mahkemeye vermesi» di
yor. Neyi verecek. Planı verecek «... vermesi ve öde
me planıyla göstereceği teminatın görevli mahkemece 
uygulanabilir ve borçlarının tasfiyesini sağlayabilir 
nitelikte görülmesi halinde...» O zaman, hepsini yaz
mak lazım. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sa
yın Başkanım, ödeme planını uygun görmesi için, 
ödeme planına göre ödeyip ödemediğine bakacak; 
teminatı var mı, bakacak; teminatını gördükten son
ra, ödeme planını kabul edecek. Yani, çok uzun olu
yor. 

«Ödeme planı ile göstereceği teminatın» diye ya
zalım. 

BAŞKAN — «Ödeme planı ile göstereceği temi
natın...» 

«Göstereceği» kelimesi var mı burada? 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Öde

me planı ve temiinat. 
BAŞKAN — «Ödeme planı ile göstereceği temi

natın...» 
«Göstereceği» kelimesi de var. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — «Öde
me planı ve temıinatın mahkemece uygun görülmesi» 
dedik mi, çıkıyor. 

SAİT REZAKİ (Adalet Komisyonu Üyesi) — 
Hangi teminat? 

«Göstereceği temiinat» sözüne gerek olmadığı ka
nısındayım; çünkü özne yok burada, fail yok. «Gös
tereceği», kimin göstereceği?.. 

BAŞKAN — «Göstereceği» kelimesini yazmadık 
zaten. Şöyle : «Bu maddenin (1) numaralı fıkrasına 
göre verilen ödeme planı ve teminatın mahkemece 
uygun görülmesi nedeniyle...» 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Ta
mam efendim. 

BAŞKAN — 9 uncu fıkrayı bir daha okur mu
sunuz efendim. 
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9. Bu maddenin (1) numaralı fıkrasına göre 
verilen ödeme planı ve terniınaıtın mahkemece uygun 
görülmesi nedeniyle haklarındaki soruşturmanın ve
ya hükmün infazının durdurulmasrna karar verilen
lerden, ödeme beyanındaki bilgilerin gerçek dışı ol
duğu anlaşılanlar ile bu kanunun 2 nci maddesinde 
yazılı diğer suçları 'işleyenler hakkında anılan 2 'nci 
maddenin (1) numaralı fıkrasındaki ceza hükmolu-
nur. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı?... Yoktur. 

4 üncü maddeyi, 7 nci ve 9 uncu fıkrada yaptı
ğımız değişikliklerle birlikte oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 .inci maddeyi okuyunuz. 
Diğer Cezalar : 

MADDE 5. — 13.1.1982 gün ve 2578 sayılı Yet
ki Kanunu uyarınca çıkarılan ve çıkarılacak olan 
kanun hükmünde kararnamelerde yazılı olup bu Ka
nunda ayrıca cezallandırılmamış olan yükümlülük ve 
yasaklara uymayanlar hakkında, eylemleri başka bir 
suç oluştursa bile ayrıca beşyüzbin liradan ikimilyon 
liraya fcaıdlar ağır para cezası hüikmolunur. Ancak suç 
vahim görüldüğü takdirde para cezasına ek olarak 
üç aydan altı aya kadar hapis cezasına da hükmolu-
nur. 

BAŞKAN — Buralar zaten parayı ödeyemiyor, 
biz de 2 milyon lira, 5 miilyon lira daha para cezası 
veriyoruz. Paralan olsa, zaten borçlarını ödeyecek
ler... 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, ödemediği 
takdirde, 647 sayılı Kanuna göre üç yıla kadar ha
pis cezasına çarptırılması mümkün efendim; bu da 
var. 

BAŞKAN — Var da, biz de mütemadiyen para 
cezası koyuyoruz. Parası olsa zaten borçlarına 'dağı
tacaktı. 

HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Hürri
yeti bağlayıcı cezaya tahvil edildiği zaman etkili 
olur. Bu aslında bu rezerv madde; yani1, bundan 
böyle çıkaracağımız bir kararnamedeki yasağı da te
minat altımda tutmak istiyor. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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6 nci maddeyi okuyunuz. 
Yasak Hükümler : 
MADDE 6. — Bu Kanunda yazılı cezalar erte

lenemez ve 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki 
Kanunun 4 üncü maddesi uygulanamaz. 

BAŞKAN — Yani bu, 647 sayılı kanunun 4 üncü 
maddesi ile 'ilgilidir? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, 647 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi, «Kı
sa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar, suçlunun kişili
ğinden...» diye başlıyor; «para cezasına çevrilemez, 
6 ayı geçmeyen bir eğitim veya ıslah kurumuna gi
demez, ertelenemez...» diyor. 

BAŞKAN — «Ertelenemez» hükmü varsa, 4 
üncü maddeyi bir daha niye yazdık oraya? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Şöyle 
diyor efendim bu madde : «Kısa süreli hürriyeti bağ
layıcı cezalar, .suçlunun kişiliğine, sair hallerin ve su
çun istenmesindeki özelliklere göre mahkemece ka
bahatlerde beher gün karşılığı 50 Ura ile 100 lira...» 

BAŞKAN— Paraya çevirme... 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu. Başkanı) — Paraya 
çevirme; -ondan başka etkinliği yok. 

BAŞKAN — Biz. bir de, «ertelenemez» hükmü
nü ekliyoruz. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet, 
ayrıca onu da ekliyoruz. 

6 nci madde üzerinde söz almak isteyen?... Yok
tur. 

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

7 nci maddeyi okuyoruz. 
Uygulanmayacak Ceza Hükümleri : 
MADDE 7. — 1. 13.1.1982 gün ve 2578 sayılı 

Yetki Kanunu uyarınca çıkarılan kanun hükmünde 
kararnamelere ve bu Kanunda öngörülen esaslara gö
re işlem yapılanlardan esas borçlarının tamamını ka
rarnamelerde ve bu Kanunda belirtilen hükümıter 
dairesinde ödeyenler hakkında 2279 sayılı Ödünç Pa
ra Verme İşleri Kanununun 17 nci maddesi ye bu 
Kanunu değiştiren 2520 sayılı Kanunun 3 üncü mad
desi gereğince kovuşturma yapılmaz, açılan dava ve 
yapılan kovuşturmaya devam olunmaz, mahkûmiyet 
kararı varsa bütün neticeleri ile birlikte ortadan kal
kar, 
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2. Kararnamelere göre tasfiyeye tabi tutulan 
gerçek ve tüzelkişi bankerlere ikrazda bulunmuş olan
lar hakkında 2279 sayılı Ödünç Para Verme işleri 
Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Bu ıda, borcunu ödeyen bankerleri 
koruyan bir madde. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Efen
dim, bunlar para toplayıp, para satamazlardı; ancak 
kendi paralan varsa borç verebilirlerdi. Halbuki, pa
ra toplayıp para sattılar; Ödünç Para Verme İşleri 
Kanununa aykırı harekette bulundular. Bu, cezayı 
gerektiriyordu. Borcunu öderse, cezayı kaldırıyoruz. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Kaldı 
iki, 'kendi parasını borç verimken dahi, Baıkanlar Ku
rulunun tespit edeceği bir haddin üzerine çıkamaya
caklardı. Bu madde, «Eğer bu işin içerisinden çıkar-
sanız, borçlarınızı öderseniz size ceza vermeyeceğim» 
diyor. 

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

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

8 'inci maddeyi okuyunuz. 
Yürürlük : 
MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yoktur, 

8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okuyunuz. 
Yürütme : 
MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Balkanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yoktur. 
9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilırn'iştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Ka

nununun 10 uncu Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısının Danışma Meclisince kabul olunan metni 
ve Millî Güvenlik Konseyi Sosyal Güvenlik, îş ve 
İşçi İlişkileri Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/28; 
M. G. Konseyi : 1/355) (D. Meclisi S. Sayısı : 82; 
M. G. Konseyi S. Sayısı : 384) (1) 

(1) 384 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

BAŞKAN — Gündemimizin 'dördüncü sırasına 
geçiyoruz. 

Dördüncü sırada, 4792 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununun 10 uncu Maddesinin Değişti
rilmesine ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısının Danışma Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi 
Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Ra
poru yer allmalktadır. 

Bu rapor, 384 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
Sosyal Güvenılilk, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 

Başkanı ile Sayın Balkan ve 'ilgililer yerlerini alınış
lardır. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açı
yorum. 

Söz allmalk isteyen var mı?.. 

Kısa olarak, Komisyon Baş'kanına söz veriyorum. 
PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TAUÂT SAR

GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komis
yonu Başkanı) — Sayın Baştanım, Sosyal Sigorta
lar Kurumunun Yönetim Kurulunu düzenleyen 10 
uncu maddede 'Hükümetçe değişiklik öneriliyor. 

Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulunun 
1946 - 1950; 1950 - 1960; 1960 - 1978 ve 1978'den 
sonraki 'dönemlerde muhtelif şekillerde teşekkül et
miş olduğunu görüyoruz. Son teşekkül tarzı; 1 genel 
müdür, 1 Maliye 'Balkanlığı temsilcisi, 2 Sosyal Gü
venlik Bakanlığının teklifi ile müşterek kararla ata
nan üye, 2 işçi, 2 işveren ve Kurumda çalışanlar 
tarafından kendilerin'i temsilen seçilen 1 üye 'ile, Ku
rumdan yaşMı'k aylığı alanları temsilen seçilen 1 
üyeden teşekkül etmüş idi. 

Bu, son dönemde, en kalabalık yönetim kurulu 
teşekkül tarzıdır. Bu teşekkül (tarzında, Hükümet ta
sarısında, Kurumda çalışanları temsilen seçilen biır 
üye ile, Kurumdan yaşlılık aylığı alanları temsilen 
seçilen bir üyenin Yönetim Kurulundan çıkartılma
sı öneriliyor ve Danışma Meclisi de bu öneriye ay
nen katılmış bulunuyor. Bunun ana gerekçesi, Hü
kümet tarafından atanan üyelerle, seçimle gelen üye
ler arasında bir denge unsurunun sağlanmasını ön
görmektir. 

• Konu, Komisyonumuzca da incelenmiştir. Bu in
celeme tarzında görüleceği üzere, Yönetim Kurulu, 
genel müdür dahil, atama ile gelen (4) üye ve seçim
le gelen (4) üyeden oluşuyor; Genel müdürün oyu 
tarafı ağırlık kazanıyoır, 
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Bu şekilde kurulan bir yönetim kurulunun sağ
lıklı ve geçerli Ikaırarlar allaımayacağı düşüncesinin 
hâkim olması üzerine Komisyonumuzda, Balkanlar 
Kurulu ve Danışma Meclisinde benimsenen Sosyal 
Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulunun Hükümet 
ağırlıklı, üşçi ve işveren tamsijlcillerinden oluşan üçlü 
bir yapıya sahip olması ilkesine bağlı kalındı. Fa
kat, Sosyali Güvenlik Balkanlığı 2 temsilcisinin 1 'e 
işçi kesiminin 2 temsilcisinin l'e ve işveren kesimi
nin 2 temsilcisinin l'e indirilmesi suretiyle Yönetim 
Kurulunun 5 kişiden oluşması ve bu suretle, atamay
la gel'enlerin ağırlıklı olması görüşü, süratli ve tutar
lı karar alınması bakımından, daha yararlı görülmüş 
ve bu şelkiılde önıeriilımiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde başka söz almak isteyen var mı?.. 

Yoktur. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

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

4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
10 uncu Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 4792 sayılı Kanunun 2158 sayılı 
Kanunla değişik 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Yönetim Kurulu : 
Madde 10. — Yönetim Kurulu bir karar orga

nı olup, Kurumun en yüksek yönetim ve karar so
rumluluğunu taşır. 

Yönetim Kurulu bir başkan ile dört üyeden olu
şur. 

Bir üye Sosyal Güvenlik Bakanının, bir üye Ma
liye Bakanının önerisi üzerine müşterek kararla ata
nır. Sosyal Güvenlik ve Maliye Bakanlıklarınca öne
rilecek üyelerin sigorta, iş hukuku veya sosyal eko
nomi konularından birinde yetkili kimseler olmaları 
şarttır. 

tşçi ve işverenleri temsil eden birer üye Genel 
Kurulda kendi temsilcileri tarafından seçilir. 

Genel Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. 
Genel Müdürün bulunmadığı hallerde Genel Müdür 
Yardımcısı Kurula başkanlık eder. 

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıl
dır. Süresi biten üyeler tekrar atanabilir veya seçile
bilirler. Atama ve seçim dönemi içerisinde herhangi 
bir nedenle Yönetim Kurulu üyeliği sona erenlerin 

yerleri aynı usulle yenileri atanmak veya seçilmiş bu
lunan yedekler getirilmek suretiyle doldurulur. Bu şe
kilde göreve gelenler yerini aldıkları üyenin görev 
süresini tamamlarlar. 

Yönetim Kurulu haftada en az bir kez asgarî 3 
üye ile toplanır. Toplantıya katılan üyelerin çoğun
luğu ile karar verilir. Oylarda eşitlik halinde Başka
nın olduğu taraf çoğunlukta sayılır. 

Yönetim Kurulunun çalışma usul ve esasları ile 
diğer hususlar bir yönetmelikle düzenlenir. 

Özürsüz olarak toplantıya katılmayan üyelerin üc
retlerinden Yönetim Kurulu Yönetmeliğine göre ke
sinti yapılır. 

BAŞKAN — Bizim prensibimiz, zaten, yönetim 
kurulu üyelerini adet olarak daima asgarî seviyeye 
yani beş üyeye indirmekti; on üyeli, sekiz üyeli, yedi 
üyeli, beş üyeli olanlar vardı. Bu bakımdan biz, ge
çen konuşmamızda; iki olanları bire indirmek sure
tiyle üye sayısını 5 olarak kabul ettik ki, 5 rakamı 
tektir, karar almak da kolaylaşır. 

1 inci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 

SOSYAL GÜVENLIK BAKANI SADIK ŞÎDE 
— Sayın Başkanım, izin verirseniz, ben bir hususu 
arz etmek istiyorum. 

36 yıldan beri devam eden uygulamada, Yönetim 
Kurulumuzun haftalık mesaisinde 80 - 120 madde 
müzakere edilir. Bu maddelerin büyük çoğunluğu 
sağlık hizmetleriyle, sigorta hizmetlerini kapsar ki, 
ağırlık bu iki anahizmettedir. Bu sebeple, 1946 do
ğumlu Kanunumuz, Sosyal Güvenlik Bakanlığından 
atanacak 2 adet hükümet temsilcisinin birisinin dok
tor, birisinin de sigorta işlerinden anlar uzmanlaşmış 
kişiler olmasını emretmiştir. Bu, çok isabetli bir hü
kümdür ve 36 yıldan beri de bunun çok büyük fay
dasını gördüğümüzü ifade etmek istiyorum. 

Eğer uygun görülürse, genel kurullarda ve bun
dan sonraki gelişmelerde sayının 5 olmasını daha iyi 
savunabilmemiz için bu 2 temsilci de Sosyal Güven
lik Bakanlığından - birisi doktor, birisi sosyal sigor
ta dalında uzmanlaşmış kişi - olsun. Bu takdirde Yö
netim Kurulundaki çalışmalarda fevkalade büyük et
ki sağlayacaktır. 

BAŞKAN — «Maliye Bakanlığından olmasın» di
yorsunuz. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞÎDE 
— Olmasın diyoruz efendim. 

BAŞKAN — Ama, Sosyal Güvenlik Kurumunun 
ödeyememesi halinde bunu yüklenecek olan Maliye 
Bakanlığıdır, 
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SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Sayın Başkanım, kıvançla bir şeyi söylememe izin 
veriniz : Verdiğiniz değerli fırsatları kıymetlendirmek 
suretiyle, bugün her iki kurumumuz da oldukça iyi 
bir malî seviyeye doğru yükselmektedir. Çalışmala
rımızı bu tempoda sürdürdükçe, Maliyeden artık borç 
istemeyeceğiz. Ödemeye her gidişimizde ki, ödeme
lerimiz 3 aylık, 20 milyar 500 milyon lira tutuyor, 
mutlaka 3-4 milyar lira da borç talep ediyorduk. Al
lah'a şükür, 1981 ortalarından bu tarafa hiç borç 
almıyoruz; para durumumuz iyidir. Bu aldığımız ted
birlerle ve zatı âliniz başta, verdiğiniz değerli fır
satlarla, kurumlarımız Maliyeden borç almayacak 
seviyeye gelmiştir. Bu endişe yoktur efendim. 

BAŞKAN — Yok da, ileride yine olabilir; o za
man yeni bir kanun çıkarmamız lazım. «Hükümetle 
hiç bir ilişiği yoktur, kendi yağı ile kavrulacaktır.» 
dersek, o zaman mesele yok. Hakikaten Maliyenin 
o zaman orada işi yok; ama, Hükümet bunu üst
lendiği sürece, sorumluluk onda olduğu sürece, Mali
ye Bakanlığından bir temsilcinin bulunması faydalı 
olur. 

Sizin dediğiniz de doğru, eğer çok iş varsa. An
cak, çalışma sürelerini haftada bir değil, iki, üç fi
lan yapmak suretiyle bu konular pek ala azaltılabi
lir. Tabiî haftada bir defa yapılınca konu çok olur. 

Maliye Bakanlığının temsilcisi arkadaşımız var 
mı?.. Yok. 

Komisyon olarak siz ne diyorsunuz? 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komis
yonu Başkanı) — Sayın Başkanım, Maliye Bakanı-
nında bulunduğu toplantımızda biz, Komisyon ola
rak, şu gerekçelerle Maliye Bakanlığı temsilciliğini 
muhafaza etmeyi düşündük : Biraz evvel buyurdu
ğunuz üzere, sosyal güvenlik kuruluşları yasayla ku
rulmuştur. Bu yönetim kurulları veya genel kurullar, 
hak ve vecibelerini yerine getiremediği takdirde, Ha
zine, bunu desteklemek ve bu vecibeleri karşılamak
la mükelleftir. Biraz evvel yukarıda sürdürülen top
lantıda da gördüğümüz üzere, Devletin iştiraki olan 
KİT'ler ve SAN'lı şirketlerde Maliye Bakanlığı tem
silcileri büyük ölçüde Hazinenin politikasını uygu
lamakta ve bu politika, bu temsilciler kanalıyla yü
rütülmektedir. Bugün halen büyük sıkıntısını çekti
ğimiz temettü dağıtımlarıda yine bu temsilciler yo
luyla önlenmeye çaba sarf edilmektedir. Bu bakım
dan, yönetim kurulları, bu Kurumun gerek yöneti
minde, gerekse malî portesini yönlendirmede olduk

ça önemli kurullardır. Maliye Bakanlığının ve dola
yısıyla Devletin politikasını uygulamada temsilci 
olurlar düşüncesinden hareketle Maliye Bakanlığının 
temsilcisinin muhafaza edilmesini önermiştik. 

BAŞKAN — Efendim, kaldı ki, bütün kamu ku
ruluşları yönetim kurullarında, KİT'lerde filan Mali
ye Bakanlığının muhakkak birer temsilcisi var; eğer 
Sanayi Bakanlığı ile ilgili ise, bir de Sanayi Bakan
lığından vardır, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan-

ı lığı ile ilgisi varsa bir de ondan var, ama muhakkak 
Maliyenin de bir temsilcisi vardır; bundan vazgeçe
meyiz. Sosyal Sigortalar Kurumu gibi büyük bir ku
ruluşun Yönetim Kurulunda Maliye Bakanlığı tem
silcisinin bulunması yararlı olur. Çünkü yarın, öbür 
gün Yönetim Kurulunun alacağı bir karara, hazır
layacağı bir kanuna Maliye Bakanlığı karşı çıkar; 
«Temsilcim orada, yoktu; böyle bir karar almışlar; 
ben karşıyım» diyebilir. Olsun daha iyi. Sosyal Gü
venlik Bakanlığının temsilcisi belki biraz fazla ça
lışacak; ama Maliye Bakanlığının temsilcisi de ça
lışacak. 

Buyursunlar efendim. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, Sa
yın Bakanımızın söylediği konular itibariyle, temsil
cilerden birinin İş Hukuku ve sosyal sigorta konula
rında uzman, diğerinin de sağlık bakımından, doktor 
olması gerekiyor; üstünde durduğunuz nokta bu. 

Binaenaleyh, Sosyal Güvenlik Bakanlığının seçti
ği yönetim kurulu üyesi doktor, Maliye Bakanlığının 
seçtiği de diğer evsafta bir uzmandan müteşekkil ol
sa, yine bu' statü aynen kalsa, istediğiniz sonuç elde 
edilmez mi? Yani Maliye, kendi temsilcisi olarak İş 
Hukuku ve ekonomi konularında uzmanlaşmış bir 
kişiyi seçerse, dolayısıyla istediğiniz hizmet yürür ve 
genel manada da Maliye, her zaman temsilcisini is
tediği gibi bulundurmuş olur efendim. 

'BAŞKAN — Ne dersiniz?.. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 
Efendim, izin verirseniz şöyle özetlemek istedim : Bir 
defa, kurumun, Devletçe desteklenmesi kararı Yöne
tim Kurulunda alınmayacak; mutlaka Hükümetlerin 
meselesi olacaktır. Maliye Bakanlığı temsilcisinin bu
lunması, çalışmaları denetleme bakımından faydalı 
olabilir; fakat, yetmeyen gücünün desteklenmesine 
karar, Yönetim Kurulunun yetkisini ço!k aşacaktır. 
Bu, hükümetle olacak 'bir iştir. Kaldı ki, hükümetin 
2 temsilcisi vardır zaten; Maliye Bakanlığı temsilci
si ne yapacaksa, Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilci-
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si de aynı denetlemeyi yapacak, hükümetlerin aldığı 
politika neyse, onu uygulayacaktır. 

Sayın Başkanım, Maliye Bakanlığının gerçekten 
diğer yönetim kurullarında 'birer temsilcisi var ve 
bunun faydası da görülmüştür. Bizde ise, 'biraz ters 
işleyen 'bu konuda, Kurumda pek öyle parlak bir 
geçmiş yok. Hatta zaman zaman, Maliye Bakanlığı
nın, her teklife karşı olan, meşrühatçı bazı temsilcile
ri görev aldıklarından, bu tem'silcisinin olmadığı za
manlarda yönetim kurullarımda çok daha faydalı ka
rarlar atamıştır. 

Bir başka husus: Emekli Sandığı da bir sosyal 
güvenlik kuruluşudur; orada Sosyal Güvenlik Bakan
lığı temsilcisinin bulundurulması hiç düşünülmemiş
tir. Oysa, bütün çalışmaların ağırlığı, yüzde 85 sevi
yede, sosyal güvenliğe yönelik çalışmalardır. Bunun 
burada karşılaştırmasını yapmak istemem; fakat em-
redilirse, gerçekten böyle bir uygulamayı yapmak 
suretiyle, teklif istikametinde, Bakanlığımızdan tem
silciyi doktor, kurum sağlık hizmetlerini iyi bilen bir 
temsilci; Maliye Bakanlığından geleni de maliye iş
lerinde, dolayısıyla ekonomik işlerde uzman kabul 
ederiz; dengeyi yine böyle tutmaya çalışırız. Emredi-
lirse, !böyle yaparız. 

BAŞKAN — İşveren temsilcisi kim oluyor? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
—' İşveren Konfederasyonu tarafından kongrede se
çiliyor. 

BAŞKAN — İşçi temsilcileri doktor olsa ne 
olur? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Mümkün değil efendim. 

BAŞKAN — İşçi statüsü... 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 

— İşçi, temsilcisini kendi arasından seçecek; orada
ki delegelerle oluyor. 

BAŞKAN — Doktorlar işçi statüsünde değil, de
ğil mi? Sendikalı değil onlar. > 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyo
nu Başkanı) — Sosyal Sigorta Kurumundaki doktor
lar memur efendim. 

BAŞKAN — Memur, evet. 
Bir 'hal tarzı bulunalbilir. Çünkü bütün yönetim 

kurulu üyeliklerini 5'e indiriyoruz, size 2 tane verir
sek bir dengesizlik ota. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Takdir Yüce Kurulunuzun efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür edenim. 

1 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı efendim?.. Yoktur. 

Maddeyi, okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo
rum : KaJbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 4792 sayılı Kanuna aşağıdaki «Ge

çici Madde»i eklenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte Yönetim Kurulunun asil ve yedek 
üyelerinin görevleri sona erer. 

Ancak bunlardan işçi ve işverenleri temsil eden 
üyelerin görevleri ilk Genel Kurula kadar ve atanan 
üyelerin ise bu Kanuna göre atamalar yapılıncaya 
kadar devam eder. 

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

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi ilişkileri Komisyo
nu Başkanı) — Efendim, bu 2 nci maddede Komis
yon olarak evvela şekil yönünden bir tashihatta bu
lunduk; ibu geçici maddeyi, 4792 sayılı Kanuna ek
ledik ve bu maddede, yine Danışma Meclisinden ge
çen hükme göre değişiklik yapmak lüzumunu gördük. 
Evvela, yönetimde boşluk kalmamasını sağlamaya 
çalıştık ve 'bilahara, «Bu kanun yürürlüğe girdiği ta
rihte genel müdür hariç, bütün Yönetim Kurulu, 10 
kişinin görevleri sona erer»ı dedik. Bunların içerisin
de, «işçi ve işveren temsiloileriniin görevleri ilk genel 
kurula kadar» denmesinin nedeni, ilk genel kurulları 
mayıs ayında olacaktır, o zamana kadar bu iki kişi
nin görevi devam edecektir. 

Burada çolk önemli bir konu daha getirdik: İlk 
genel kurulda 2 kişi yerine 1 kişi seçeceğiz. Hiç seç
meyelim, 2 kişi devam etsin şekli olmasın için, işçi ,-
işveren temsilcilerinin görevleri ilk genel kurulda son 
buluyor; seçmek zorundalar; fakat atamayla gelenler 
için, yeni atamalar yapılıncaya kadar görevlerine de
vamı öngördük. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerimde (başka söz al
mak isteyen var rnı efendim?.. Yoktur. 

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

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?.. Yoktur. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanunu Balkanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 

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

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

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

5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali 
Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eko
nomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının 
Danışma Meclisince kabul olunan metni ve Millî Gü
venlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu (D. Mec
lisi : 1/34; M. G. Konseyi : 1/360) (D. Meclisi S. Sa
yısı : 90; M. G. Konseyi S. Sayısı : 387) (1) 

BAŞKAN — Efendim, gündemimizin beşinci sı
rasına geçiyoruz. 

Gündemin beşinci sırasında, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Somali Demokratik Cumhuriyeti Hükü
meti arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komis
yonu Raporu yer alıyor. 

Bu rapor 387 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
İhtisas Komisyonu Başkanı Bakanlık temsilcileri 

yerlerini almışlardır. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyorum. 
Bu anlaşmanın ruhu hakkında kısa bir izahatta 

bulunmak üzere Komisyona söz veriyorum. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, 28 Kasım 
1980 tarihinde Ankara'da imzalanan Ekonomik ve 
Teknik İşbirliği Anlaşması, 6 maddeden oluşan bir 
çerçeve anlaşmadır ve iki ülke arasında işbirliğinin 
geliştirilmesinin özendirilmesi ve kolaylaştırılması 
amaçlanmaktadır. 

Anlaşmanın uygulanması sırasında bir yıl Tür
kiye'de, bir yıl Somali'de toplanacak olan Ekonomik 
ve Teknik İşbirliği Ortak Komisyonu kurularak, ge
lişmeler izlenecektir. Anlaşma, yürürlüğe girdiği ta-

(1) 387 S .Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

i rihten başlayarak, beş yıllık bir süre için geçeıli ola
cak. Bu sürenin bitiminden altı ay önce, taraflardan 
biri, anlaşmaya son verme arzusunu yazılı olarak 
açıklamadığı sürece, anlaşmanın geçerliliği kendiliğin
den iki yıllık süreler halinde uzatılacaktır. 

Somali, anlaşmayı 1981 yılı Nisan ayında onay
lamıştır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Bir sene evvel yani. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet Sayın Başkanım. 

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

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo-

| rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okuyunuz efendim, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Somali Demokra
tik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Tek
nik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — 28 Kasım 1980 tarihinde Ankara'da 
imzalanmış bulunan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Somali Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması» nın 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak iste
yen var mı?... Yoktur. 

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

2 nci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımlandığı tarihte 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak iste

yen var mı?... Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okuyunuz. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?... Yoktur. 

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

I Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
I edenler... Kabul Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 
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6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali 
Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul 
Olunan Metin ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Ko
misyonu Raporu. (D. Meclisi: 1J35; M. G. Konseyi : 
1/356) (D. Meclisi S. Sayısı : 86; M. G. Konseyi S. 
Sayısı : 386) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin altıncı sırasına geçiyo
rum. 

Altıncı sırada, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Somali Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısının Danışma Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İh
tisas Komisyonu Raporu yer almaktadır. 

Rapor, 386 sıra sayısıvla basılıp dağıtılmıştır. 
İhtisas Komisyonu Başkanı ve Bakanlık temsilci

leri yerlerindeler. 
Tasarının tümü üzerinde görüşme açıyorum. 
Kısa bir izahatta bulunmak üzere ilk sözü Komis

yona veriyorum. 
Buyurunuz efendim. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, gene 28 Ka
sım 1980 tarihinde Somali ile yapılan Kültür Anlaş
masına göre, yayın ve filmler, radyo ve televizyon 
programları, sanat eserleri değişimi; öğretim görevli
leri, bilim adamları öğrenci mübadelesi; gazeteci, ya
zar, sanatkâr ve müzisyen ziyaretleri yapılacak ve 
sportif faaliyetler düzenlenebilecek, burslar tahsis edi
lecektir. 

Bu anlaşmada da gene, her iki taraf diğer tarafı üç 
ay önceden yazılı olarak haberdar etmek şartıyla, an
laşmayı feshedebileceklerdir. Bu anlaşmada, Somali 
tarafından Nisan 1981'de onaylanmıştır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde söz almak isteyen var mı efen

dim?... Yoktur. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okuyunuz. 

(1) 386 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Demokra
tik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka

nun Tasarısı. 

MADDE 1. — 28 Kasım 1980 tarihinde Ankara'da 
imzalanmış bulunan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Somali Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Kültür Anlaşması» nın onaylanması uygun bu
lunmuştur. 

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

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

2 nci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 2 — Bu Kanun yayımlandığı tarihte yü

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

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

Etmevenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okuyunuz. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak is

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

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

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7. — Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cum
huriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî 
Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının Danışma Mec
lisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Kon
seyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/3; 
M. G. Konseyi : 1/337) (D. Meclisi S. Sayısı : 59; 
M. G. Konseyi S. Sayısı: 385) • (2) 

BAŞKAN — Gündemimizin yedinci sırasında yer 
alan Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhu
riyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî 
Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının Danışma Mec
lisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Kon-

(2) 385 S. Sayılı Basmayazı Tutamağa eklidir. 

I 



M. G. Konseyi B : 100 

şeyi İhtisas Komisyonu Raporu, 385 sıra sayısıyla ba
sılıp dağıtılmıştır. 

ihtisas Komisyonu Başkanı ve Bakanlık temsil
cileri yerlerindeler. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. 

ilk sözü Komisyona veriyorum. 
Buyurun. 

KURMAY ADBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, 23 Hazi
ran 1981 tarihinde Ankara'da imzalanan bu anlaşma 
dört bölümden oluşmaktadır. Hukukî ve ticarî konu
larda Âkit tarafların adlî mercilerden çıkarılan belge
lerin diğer tarafın ülkesinde bulunan kişilere tebliğini, 
mahkemelerce Âkit tarafların ülkesinde bulunan de
lillerin toplanmasını ve her iki ülke vatandaşlarının 
diğer Âkit tarafın ülkesinde bulunduklarında adlî mer
cilere başvurma ve adlî yardımdan yararlanma hak
kını içeren hükümleri kapsamaktadır. 

Sözleşme, ceza işlerinde, iki ülke arasında karşı
lıklı yardımlaşma yükümlülüğü, sanıkların sorguları
nın yapılmasında tanıkların ve bilirkişilerin beyan ve 
ifadelerinin alınmasına ilişkin istinabelerin yerine ge
tirilmesi, adlî belge ve kararların tebliği gibi konular
da takip edilecek yolu belirlemektedir. 

Ayrıca, bir Âkit tarafın uyrukluları, diğer tarafın 
ülkesinde, şahısları ve malları açısından adlî koruma 
ile harç ve masraflar da dahil olmak üzere, aynı ko
şullarla dava açma veya kendilerini savunma hakkı
na sahip olacaklardır. 

Bu sözleşme, onay belgelerinin teatisinden itibaren 
bir av sonra yürürlüğe girecektir. 

Su anda Pakistan tarafından onaylandığına dair 
sözlü bildiri Dışişleri Bakanlığından gelmiş; fakat he
nüz yazılı bir belge alınamamıştır. 

BAŞKAN — Onlar da yeni onaylamışlar yani. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde başka söz almak isteyen var mı?.. 

Yoktur. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okuyunuz. I 

26 . 3 . mi, O : t 

Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti 
Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adli Yardım
laşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulundu

ğuna Dair Kanun Tasarısı. 
MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan 

İslam Cumhuriyeti arasında 23 Haziran 1981 tarihinde 
Ankara'da imzalanmış olan Hukukî ve Ticarî Konu
larda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin onaylanması 
uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak is
teyen?... Yoktur. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

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

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

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

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak is

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

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

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8. — Adlî Yardım Taleplerinin İletilmesine İliş
kin Avrupa S özleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının Danışma Mec
lisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Kon
seyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/52; 
M. G. Konseyi : 1/341) (D. Meclisi S. Sayısı : 55; 
M. G. Konseyi S. Sayısı: 382) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin sekizinci sırasındaki, 
Adlî Yardım Taleplerinin İletilmesine ilişkin Avrupa 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Ko
misyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Rapor, 382 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
Adalet Komisyonu Başkanı ve Bakanlık temsilci

leri yerlerini almışlardır. 

(1) 382 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. 

İlk sözü, kısa bir izahatta bulunmak üzere, Ada
let Komisyonu Başkanına bırakıyorum. 

Buyurun. 

HAVA HÂKİM KIDEMLİ ALBAY ZEKİ GÜN
GÖR (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın Baş
kanım, Adlî Yardım Taleplerinin İletilmesine İlişkin 
Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı, Danışma Meclisince ka
bul edilmiştir. 

Bu tasarı, Komisyonumuzca incelenmiş ve Danış
ma Meclisinden geldiği şekilde aynen benimsenmiştir. 
Ancak, raporumuzda belirtilen bazı tercüme hatası ve 
maddî hataların düzeltilmesine işaret edilmiştir. 

Onaylanacak olan ve 27.1.1977 tarihinde imzalan
mış bulunan bu sözleşme ile, yurt dışında bulunan işçi
lerimizin adlî yardım taleplerinin iletilmesinde ve hu
kuksal sorunlarının çözümlenmesinde önemli ölçüde 
kolaylıklar sağlanmış olacaktır. 

1 Mart 1954 tarihli, Hukuk Usulüne İlişkin Söz
leşme de mevcuttur. Bu sözleşmenin daha basitleşti
rilmesi ve noksanların tamamlanmasına matuf yeni 
bir sözleşmedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Bu, daha ziyade yurt dışında bulu

nan işçileri veya vatandaşlarımızı mı ilgilendirmekte
dir? 

HAVA HÂKİM KIDEMLİ ALBAY ZEKİ 
GÜNGÖR (Adalet Komisyonu Başkanı) — Yurt dı
şında bulunan vatandaşlarımızın olduğu gibi, bu söz
leşmeye imza atan ülkelerin Türkiye'de bulunan va
tandaşlarının da hukukî ihtilaflarıyla ilgili, karşılıklı 
olarak adlî yardım taleplerinin iletilmesine ilişkin bir 
sözleşmeden ibarettir. 

Adlî yardımla ilgili yeni bir düzenleme getirme
mekte, yalnızca taleplerinin iletilmesine ilişkin usul 
hükümleri getirilmektedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Bunu bugüne kadar kaç ülke imza

lamış acaba? 

HAVA HÂKİM KIDEMLİ ALBAY ZEKİ 
GÜNGÖR (Adalet Komisyonu Başkanı) — Arz ede
yim. 

Sözleşmeyi şu ana kadar onaylayanlar : Belçika, 
Danimarka, Fransa, Yunanistan, Lüksemburg, Nor
veç, İsveç, İngiltere ve Finlandiya'dır. 
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Henüz onaylamayanlar : İtalya, Avusturya, Por
tekiz ve Türkiye'dir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — İmzalayanlar arasında Almanya var 

mı? 
HAVA HÂKİM KIDEMLİ ALBAY ZEKİ 

GÜNGÖR (Adalet Komisyonu Başkanı) — Onay
layanlar arasında yoktur. 

BAŞKAN — O halde onaylamayanlar arasında 
Almanya da var? 

HAVA HÂKİM KIDEMLİ ALBAY ZEKİ 
GÜNGÖR (Adalet Komisyonu Başkanı) — İmzala
mamış henüz daha. 

BAŞKAN — İki ülke saydınız da. 
HAVA HÂKİM KIDEMLİ ALBAY ZEKİ 

GÜNGÖR (Adalet Komisyonu Başkanı) — İmzala
yanlardan onaylayanlar, onaylamayanlar var; onları 
arz ettim. 

BAŞKAN — Yani henüz daha meclisinden geç
memiş 

HAVA HÂKIM KIDEMLI ALBAY ZEKI 
GÜNGÖR (Adalet Komisyonu Başkanı) — Hayır. 

BAŞKAN — Almanyan'ın Meclisinden de geçme
miş oluyor.. 

HAVA HÂKİM KIDEMLİ ALBAY ZEKİ 
GÜNGÖR (Adalet Komisyonu Başkanı) — Almanya 
evvela imzalayacak, ondan sonra onaylayacak. 

BAŞKAN — imzalamamış mı daha? 
HAVA HÂKIM KIDEMLI ALBAY ZEKI 

GÜNGÖR (Adalet Komisyonu Başkanı) — Hayır, 
imzalamamış. 

BAŞKAN — Niye acaba?.. 
İngiltere imzalamış mı? 
HAVA HÂKIM KIDEMLI ALBAY ZEKI 

GÜNGÖR (Adalet Komisyonu Başkanı) — İngiltere 
imzalamış ve onaylamış. 

BAŞKAN — Niye acaba Almanya ve italya im
zalamamış? 

HAVA HÂKİM KIDEMLİ ALBAY ZEKİ 
GÜNGÖR (Adalet Komisyonu Başkanı) — italya 
imzalamış; fakat onaylamamış Saym Başkanım. 

BAŞKAN — Almanya niye imzalamamış, bir şey 
mi var acaba? Bizim de en çok problemimiz Alman
ya ile. 

GÜNDÜZ TUNÇBILEK (Dışişleri Bakanlığı 
Temsilcisi) — Efendim, bazı ülkelerin dahilî mevzu
atlarından dolayı problemleri olabiliyor. Almanya'nın 
problemini esas olarak bilmiyoruz; ancak, federal 
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yapısından dolayı da bazen problem çıkabiliyor; bun
dan olabilir. 

Bizi esas ilgilendiren Almanya'dır; fakat diğer ül
keler de imzalamışlardır. 

BAŞKAN — O halde oradan istifade edemeyece
ğiz? 

GÜNDÜZ TUNÇBİLEK (Dışişleri Bakanlığı 
Temsilcisi) — Hayır efendim, Almanya çerçevesinde 
istifade edemeyeceğiz. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanı) — Sayın Başkanım, biraz noksan
lık kalıyor. Bizim Almanya ile karşılıklı Adlî Yardım
laşma Sözleşmemiz var. Bu ise sadece Adlî Yardım 
Taleplerinin İletilmesine İlişkin Sözleşmedir. Diğeri
ni imzalayan Almanya'nın bunu evleviyetle imzala
ması lazımdır. 

BAŞKAN — İmzalamamış... 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanı) — Çünkü, öyle ki, Türkiye'de suç 
işleyen kişinin Almanya'ya gitmesine, Almanya'da 
suç işleyen kişinin Türkiye'ye gelmesine gerek bırak
mayan karşılıklı dosya aktarmamız var, yargılamamız 
var. Bizim adımıza onlar, onların âdın bizim mahkûm 
etme yetkimiz var; yani, o daha öncelik taşıyor. 

Bu ise sadece, Adlî Yardım Taleplerinin Ulaştırıl
masına İlişkin Sözleşmedir. 

HAVA HÂKİM KIDEMLİ ALBAY ZEKİ 
GÜNGÖR (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, yalnız şuna işaret edeyim : Bu, suçlula
rın iadesiyle ilgili adlî yardım değildir. 

BAŞKAN — Değil bu? 
HAVA HÂKİM KIDEMLİ ALBAY ZEKİ 

GÜNGÖR (Adalet Komisyonu Başkanı) — Hayır, 
tamamen, dava açma maddî imkânına sahip olmayan 
ve güçlüklerle karşılaşan bazı kişilerin oraya gidip 
dava açmaması nedeniyle, buradan müracaat edecek, 
dosyası oraya gönderilecek, orası kendi adlî yardım 
müessesesini çalıştıracak, gerekiyorsa ona avukat bile 
tutacak, orada hukuk davasını takip ettirecek. Bu, 
ceza davası değildir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanı) — Daha ileri aşamadaki işler için, 
daha basit ve daha ilerlemiş bir şekildir. 

HAVA HÂKIM KIDEMLI ALBAY ZEKI 
GÜNGÖR (Adalet Komisyonu Başkanı) — Daha ba
sittir. 

BAŞKAN — Daha basit; ama burada müracaat 
ettiği zaman harçları nasıl alınacak? Buna niye yer 
verilmedi? 

HAVA HÂKİM KIDEMLİ ALBAY ZEKİ 
GÜNGÖR (Adalet Komisyonu Başkanı) — Zaten, 
adlî yardım talebinde harç alınırken, her devletin ken
di millî mevzuatındaki şartlara göre adlî yardıma nail 
olup olmayacağına karar verilecektir. Diyelim ki, bir 
Alman, Türkiye için müracaat etti... Bizim kendi Hu
kuk Usulü Muhakemelerimizde adlî yardımdan ya
rarlanabilecek kişilerde ne şart aranıyorsa, o kişide de 
o şartlar aranacak. Bizim Hukuk Usulümüzde bunun 
şartları vardır; emrederseniz onları da arz ederim. 

BAŞKAN — Hayır, Almanya'daki bir işçi bura
da dava açmak için, oradan dilekçesiyle usulüne göre 
müracaat etti... Alman Hükümeti, dosyayı buraya 
gönderecek; para, vesaire gibi hiçbir talepte bulun
mayacak; öyle mi? 

HAVA HÂKtM KIDEMLİ ALBAY ZEKİ 
GÜNGÖR (Adalet Komisyonu Başkanı) — Hayır, 
talebini iletecek. 

BAŞKAN — Buraya talebini iletecek, harçları 
burada kesilecek... 

HAVA HÂKIM KIDEMLI ALBAY ZEKI 
GÜNGÖR (Adalet Komisyonu Başkanı) — Hayır, 
zaten harçtan muaf. 

BAŞKAN — Nerede alınacak? 
HAVA HÂKtM KIDEMLİ ALBAY ZEKİ 

GÜNGÖR (Adalet Komisyonu Başkam) — Adlî 
yardım talebi mahkemeye iletilecek. Mahkeme, «adlî 
yardıma naildir» diye karar verdiği anda, bütün harç
lardan ve her türlü masraftan muaftır. Hukuk Yar
gılama Usulünde bugün uygulama böyledir efendim. 

BAŞKAN — Türkiye'de bulunan bir vatandaş 
dava açarken dünyanın parasını veriyor; dışarıdan 
böyle bir müracaat olursa, mahkemesi bedava görü
lecek. Benim vatandaşım masraflarını veriyor da, 
onun vatandaşı niye vermiyor? 

HAVA HÂKIM KIDEMLI ALBAY ZEKI 
GÜNGÖR (Adalet Komisyonu Başkam) — Şunu 
arz edeyim : Adlî müzaheretten yararlanabilmede, 
Türkiye'de bulunan Türk vatandaşı ile, dışarıda bu* 
kınan Türk vatandaşı arasında fark yoktur. Bizim 
Hukuk Usulümüzün şartları var : Fakir olacak «Eğer 
bu harcı ödediği takdirde zarurete düşecek ise, bu 
takdirde adlî yardımdan yararlanabilir» diyor. Kanu
numuz şartlan koymuş. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Allah 
için, bizim işçilerimiz de çok fakirdirler!.. 
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HAVA HÂKİM KIDEMLİ ALBAY ZEKİ 
GÜNGÖR (Adalet Komisyonu Başkanı) — Eğer fa
kir değilse, talebi reddedilecektir Sayın Başkanım. 

Adlî yardım talebinde bulunan kişi, orada aldığı 
geliri itibariyle, parası itibariyle bazı belgeler getire
cektir, fakir olduğuna dair. Masrafı karşılayamaya
cağına dair belge ibraz edememiş ise, mahkeme za
ten talebini reddedecektir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Ekonomik yönden 
durumları elverişli olmayan şahısların dış devletler-
deki haklarının korunmasıyla ilgilidir 

HAVA HÂKİM KIDEMLİ ALBAY ZEKİ 
GÜNGÖR (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet, 
ona mahkeme karar verecektir. 

BAŞKAN — Ekonomik yönden durumunun elve
rişli olmadığına kim karar verecektir? 

HAVA HÂKİM KIDEMLİ ALBAY ZEKİ 
GÜNGÖR (Adalet Komisyonu Başkanı) — Mahke
me karar verecektir. 

BAŞKAN — Nerenin mahkemesi; oramın mah
kemesi mıi, buranın tnahkemıesli imi? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Herhalde buraya ge
lecektir, «Durumum müsait değildir» diye, 

BAŞKAN — Diyellim İki, ıkişi Avusturya'da veya 
Fransa'da ve müracaat etti, davası da Türkiye'de. 
Bunun faJkitr olup olmadığına İkim karar verecek?... 

HAVA HÂKİM KIDEMLİ ALBAY ZEKİ 
GÜNGÖR (Adalet Komisyonu Başkanı) — Burası 
karar verecektir, 

BAŞKAN — Nasıl verecektir? 

HAVA HÂKİM KIDEMLİ ALBAY ZEKÎ 
GÜNGÖR (Adalet Komisyonu Başkanı) — İhti
lafa bakacak mıahıkeme (karar verecek, belgelere ba
karak. 

BAŞKAN — O belgeyi, Fransız Hükümetinden 
alacak öyleyse, «Ben fakirim, bunu veremiyorum» 
dıiyerek. 

HAVA HÂKİM KIDEMLİ ALBAY ZEKİ 
GÜNGÖR (Adalet Komisyonu Başkanı) — Gayet 
tabiî, oradan alacak. 

BAŞKAN — Buyuran. 
-SAİT REZAKİ (Adalet Komıisyonu Üyesıi) — 

Sağrın- Başkanım, her ülkede «adlî müzaheret» deyi-
naigrie tanımlanan ve Türkçemiade tam karşılığı ol
mamakla 'birlikte «adlî yardım» denilen ve her dev-
lıetiîL'.usul kanunlarında yer alan 'buna benzer 'hüküm
leri vardıri Bizim Usul Kanunumuzda da, Türk va-

26 . 3 . 1982 O : 1 

I tandaşları İçin, faıkrü zarurete düşeceğimi ispat etti
ği takdirde, bir davacıya peşin harç ödemede, avu-
kat tutmada muafiyet 'tanınıyor. Diyelim kıi, bir 
nafaka davasını kovalayacak; «fakirdim» diyor ve 
harç alınmıyor. Fakirliği sabit olduğu takdirde, ba
roya yazılıyor ve baro kendisine bir avukat tayin 
ediyor; bu avukat marifetiyle de davasını devam et
tiriyor. Dava sonunda davayı kazanırsa, diğer ta
raftan, bu harçlar tahsil ediliyor. 

Her devlette kendi vatandaşları İçin bu usul var-
! dır. Ayrıca bazı devletler, kendi aralarında, adlî mü

zahereti, diğer devletlerin vatandaşlarına da tanı
mayı kabul etmişlerdir, bazı sözleşmelerle. 

Şimdi huzurunuzdakıi bu sözleşme, bu 'tür talep
lerin nasıl intikal edeceğimi öngörüyor, örneğin, 
sözleşmeye göre merkezî makamlar teşkil edilmek
tedir. Diyelim ki, Türkiye'deki bir Türk Almanya'da 
ıbir dava açmak mecburiyetindedir. Kendisi Türki-
ye'dekıi merkezî makama (ki, genellikle Adalet Ba
kanlığı oluyor başvuruyor ve «ben fakirim ve şu, şu 
davam vardır, davamda haklıyım; Almanya'da dava 
açacağım, ancak param ̂ yoktur. Bu bakımdan, Al
man mahkemelerinin bana adlî müzaheret karan 
vermesini işitiyorum» diyor. Bizim merkezî makam 
bu talebi Alman, m:akamlarına iletiyor. Alman mer
kezî makamı, davanın açılmasına, davanın bakılma
sına yetkili olan mahkemeye bu evrakı iletiyor. Mah
keme evrakı inceliyor, (kendi iç hukukundaki stan
dartlara göre, bu Türk vatandaşının davasını kova-
l'ayaımayaoaik kadar fakir olduğuna kanar verirse, 
adlî müzaheret kararı veriyor, kendisine bir de avu
kat tayin ettiriyor. Bu suretle Türk vatandaşı Al
manya'da bir davayı böylece masrafa gitmeden ta
kip etmek imkânını buluyor. Aynı şey, tabiî ki, 
Alman yurttaşı için de Türkiye'de geçerli olacaktır. 
Ancak, bu kişinin fakrü zaruret içinde olup olma
dığı, adlî müzaherete nail olup olmadığı, kendi iç 
hukukumuza göre tayin edilecektir. Türkiye'den ta
lep etmişse Türkiye'de, Almanya'dan talep etmişse 
Almanya'da olacaktır,! 

BAŞKAN — Almanya'da muhtelif ülkelerden 
işçi çak olduğu için, «başıma dert almayayım» diye 
imzalamadı herhalde. En çok o zararlı çıkacak. 

HAVA HÂKİM KIDEMLİ ALBAY ZEKÎ 
GÜNGÖR (Adalet Komisyonu Başkam) — Sayın 
Başkanım, şunu da arz edeyim.* Bizim Hukuk Usu
lümüz, adlî yardımdıan yararlanabilmek için iki şart 
öngörmüş. Birincisi, fafckılik, ikincisi haklı olmıaıks 
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Fakirlik içlin mahallî belediye, köy veya mahalle 
ihtiyar heyetinden alınacak bir 'belgeyi getirecek. Di
ğer taraftan da, haıklı olduğuma dair d«-lilleniıni ibraz 
edecek. 

BAŞKAN — Şimdi aydınlandı, peki. 
Tümü üzerinde söz aimalk isteyen var mu?.., Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanımıştır. 

Maddelere geçlmesıM oylarınıza sunuyorum1: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi Okutuyorum: 

Adil Yandım Taleplerinin İletilmesine İlişkin Avrupa 
közleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — Strazburg'da 27 Ocak 1977 ta

lihinde knzalıanıan «Adlî Yundum Taleplerinim iletil
mesine, îıllişkin Avrupa Sözleşmesi)», nün onayianımıası 
uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz 'almak 
(isteyen?... Yok. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul ediiımıiştir.. 

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

rürlüğe girer.» 
BAŞKAN — 2 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen?... Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum!: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi Okutuyorum1: 
MADDE 3 — Bu Kanom hükülrnferM Baklanlar 

Kurulu yürütür., 
BAŞKAN — 3 lincü muadde üzerinde söz allmıaik 

isteyen?... Yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

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

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9. — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Halk 
Cumhuriyeti Arasında Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî 
Yardım ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısının Danışma Meclisince kabul olunan metni 
ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Ra
poru. (D. Meclisi : 1/107; M. G. Konseyi : 1/344) 
(D. Meclisi 5. Sayısı : 63; M. G. Konseyi S. Sayı
sı : 383) (1) 

(1) 383 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

BAŞKAN — Gündemimizin dokuzuncu sırasın
da yer alan, Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Halk 
Cumhuriyeti Arasında Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî 
Yardım ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısının Danışma Meclisince kabul olunan metni 
ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Rapo
runun görüşmelerine başlıyoruz. 

Bu rapor 383 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
Adalet Komisyonu Başkanı ve Bakanlık temsilci

leri yerlerini almışlardır. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. 

İzahatta bulunmak üzere ilk sözü Komisyon Baş
kanına bırakıyorum. ' 

HAVA HÂKİM KIDEMLİ ALBAY ZEKİ GÜN
GÖR (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Halk Cum
huriyeti Arasında, Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yar
dım ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı, Danışma Meclisi tarafından kabul edilmiş ve 
Millî Güvenlik Konseyine sunulmuştur. 

Komisyonumuz bu tasarıyı incelemiş, aynen be
nimsemiştir. 

Ancak, bu sözleşmede de bazı tercüme hataları
nın bulunduğu ve maddî hataların yer aldığı görül
müş, bunlara raporumuzda ayrı ayrı değinilmiştir. 
Resmî Gazetede yayınlanırken, Hükümetimiz her
halde bunu dikkate alacaktır. 

Bu Sözleşme, Macaristan Halk Cumhuriyeti ile 
aramızda esasen mevcut olan, 1932 tarihli Sözleşme
nin yerini alacaktır. Yeni Sözleşme, günümüzün şart
larına ve ihtiyaçlarına cevap verecek niteliktedir. 

Bu Sözleşme ile ceza kovuşturmalarında karşılıklı 
yardım, istinabe, tebligat, yazışma, adlî sicil işleri ve 
ayrıca, taraflardan birinin ülkesinde suç işleyip, di
ğerinin ülkesinde bulunan sanık ve hükümlülerin ge
ri verilmesi yöntemleri, iadeyi gerektiren suçları, 
iadenin reddi hallerini, yazışma şekillerini belirtmek
tedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Bizim böyle bir anlaşmamız Bul

garistan ile de var değil mi?.. 
HAVA HÂKİM KIDEMLİ ALBAY ZEKİ GÜN

GÖR (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet. 
BAŞKAN — Bulgaristan, uçak kaçıranları ver

medi. 
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HAVA HAKÎM KIDEMLİ ALBAY ZEKÎ GÜN
GÖR (Adalet Komisyonu Başkanı) — Bulgaristan 
ile anlaşma bizden geçmedi. Bilmiyorum önceden var 
mıydı? 

BAŞKAN — Bulgaristan ile bizim karşılıklı ola
rak, «Suçluların ladesi Hakkında Sözleşmemiz» var, 
değil mi? 

GÜNDÜZ TUNÇBÎLEK (Dışişleri Bakanlığı 
Temsilcisi) — Var efendim. Ancak, uçakta işlendiği 
için... Suçun işlendiği yer önemli. 

BAŞKAN — Ama, Türkiye'de başladı, bunu da 
halletmek lazım; kaçırma buradan başladı. Bulgaris
tan'a inmeseydi, dönüp dolaşıp Erzurum Havaalanı
na inseydi o başka. Kaçırma fiilî burada başlamıştır. 

HAVA HAKÎM KIDEMLİ ALBAY ZEKİ GÜN
GÖR (Adalet Komisyonu Başkanı) — Ceza Huku
kunda-şöyle bir hüküm var : Temadi eden suçlarda, 
temadinin sona erdiği an ve yer, suçun işlendiği yer
dir. 

Bu itibarla böyle bir hukukî ihtilaf doğmaktadır. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanı) — Firar suçları, temadi eden suçlar
dan olduğu için, temadinin son bulduğu mahal mah
kemesi yetkilidir, diye bizim usulümüzde özel hüküm 
vardır. Bulgaristan bu hükümden faydalanmıştır. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Siyasî olursa yine ver
miyor. 

BAŞKAN — İşte, herkes onu uyduruyor; «siyasî» 
diyor, «iltica hakkı tanındı» diyor. Yani biz bunla
rı boşuna imzalıyoruz; şimdiye kadar hiç faydalana
madık. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Metinde 
yok mu, suçun nevi burada belirtilmiyor mu? 

HAVA HÂKİM KIDEMLİ ALBAY ZEKİ GÜN
GÖR (Adalet Komisyonu Başkanı) -1- Var efendim. 

Şunu arz edeyim : Macaristan'da idam cezası 
mevcut; o yönden sıkıntımız yok. 

BAŞKAN -4- Onlarda var, onlardan rahatız; iade 
edilenler de varj 13-15 kadar oldu. 

HAVA HÂfcİM KIDEMLİ ALBAY ZEKİ GÜN
GÖR (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka-
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mm, Macaristan ile aramızda ihtilaf doğacağını zan
netmiyorum. 

BAŞKAN — Peki. 
Tümü üzerinde söz almak isteyen var mı?.. Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

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

Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Halk Cumhuri
yeti Arasında Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım 
ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesinin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaris
tan Halk Cumhuriyeti arasında 10 Haziran 1981 ta
rihinde Budapeşte'de imzalanmış olan «Ceza İşlerin
de Karşılıklı Adlî Yardım ve Suçluların Geri Veril
mesi Sözleşmesi» nin onaylanması uygun bulunmuş
tur. 

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

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

teyen var mı?.. Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

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

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bugün için görüşülecek başka bir konu bulunma

dığından, ileride tespit edilecek gün ve saatte toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum 

Teşekkür ederim. 

Kapanına saati : 18.10 



MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

100 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

26 Mart 1982 Cuma 

Saat : 14.00 

I. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 

Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu 
Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu. 
(2/78) (S. Sayısı : 388) 

2. — Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlere 
ve Bunlarla İlgili Kişilere Uygulanacak Ceza Hüküm
leri Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisin
ce kabul olunan metni ve Millî Güvenlik -Konseyi 
Adalet Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/143; 
M. G. Konseyi : 1/364) (D. Meclisi S. Sayısı : 98 ve 
98'e 1 inci ek; M. G. Konseyi S. Sayısı : 389) 

3. — Fikri Arkan ile Kemal Özdemir Hakların
daki ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair Baş
bakanlık tezkeresi ile Danışma Meclisince kabul olu
nan metin ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komis
yonu Raporu. (D. Meclisi : 3/79; M. G. Konseyi : 
3/155) (D. Meclisi S. Sayısı : 97; M. G. Konseyi S. 
Sayısı : 379) 

4. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununun 10 uncu Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısının Danışma Meclisince kabul olunan metni 
ve Millî Güvenlik Konseyi Sosyal Güvenlik, İş ve 
İşçi İlişkileri Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/28; 
M. G. Konseyi : 1/355) (D. Meclisi S. Sayısı : 82; 
M. G. Konseyi S. Sayısı : 384) 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali 
Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eko
nomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının 
Danışma Meclisince kabul olunan metni ve Millî Gü
venlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Mec
lisi : 1/34; M. G. Konseyi : 1/360) (D. Meclisi S. Sa
yısı : 90; M. G. Konseyi S. Sayısı: 387) 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali 
Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür 

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısının Danışma Meclisince kabul 
olunan metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Ko
misyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/35; M. G. Konseyi : 
1/356) (D. Melisi S. Sayısı : 86; M. G. Konseyi S. 
Sayısı : 386) 

7. — Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cum
huriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî 
Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının Danışma Mec
lisince kabul olunan metni ve Millî Güvenlik Kon
seyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/3; 
M. G. Konseyi : 1/337) (D. Meclisi S. Sayısı : 59; 
M. G. Konseyi S. Sayısı ; 385) 

8. — Adlî Yardım Taleplerinin İletilmesine İliş
kin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının Danışma Mec
lisince kabul olunan metni ve Millî Güvenlik Kon
seyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/52; 
M. G. Konseyi : 1/341) (D. Meclisi S. Sayısı : 55; 
M. G. Konseyi S. Sayısı : 382) 

9. — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Halk 
Cumhuriyeti Arasında Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî 
Yardım ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısının Danışma Meclisince kabul olunan metni 
ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Ra
poru. (D. Meclisi : 1/107; M. G. Konseyi : 1/344) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 63; M. G. Konseyi S. Sayı
sı : 383) 

10. — Bazı Vergi Kanunlarında ve Tahsilatın Hız
landırılması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (1/270) (S. Sayısı : 292) 

11. — Adlî Tıp Kurumu Kanunu Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (1/221) (S. Sayısı : 278) 

(Devamı arkada) 



12. — Sendikalar Kanunu Tasarısı. (1/235) 
13. — Toplu tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ka

nunu Tasarısı. (1/236) 
14. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu Tasarısı. 

(1/262) 
15. — Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Ceza Ka

nunu Teklifi. (2/82) 

16. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklen
mesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/251) 

17. — 1475 sayılı İş Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/269) 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 388 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Milli Savunma Komisyonu 

Raporu. (2 /78) 

16 Ekim 1981 

Mitti Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiriılımesii, Bu Kanuna 
Elk ve1 Geçici Maddeler EMenımesi Hakkında Kanun TdkıDifi ve gerekçesi ekte suntUmuştur.,, 

Arız ederiira 

Nejat TÜMER 
Oramliırıalll 
Dz. K. K. ve M. G. Konseyi 
Üyesi. 

GENEL GEREKÇE 

926 sayılı Tüırlk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun; 

1< lisansüstü öğrenim kaynağından alınacak subaylar ve lisansüstü öğrenimi kıdemi dllte ilgili hüklrnü, 
2. Emeklilik ve İstifa life ilgili hükümleri, 
3.H Silahlı Kuivvetıler veya kendi hesabına fakülte ve yüksekokulu bitirenlerden sulbay olanların eğitim

lerine ilişkin hükümleri, 
4. t)slteğrnen ve yüzbaşı rütibderiine ait bekleme süneleri, 
5. Kıdem verilmesi usul ve esaslao, 
6. Üstlün basanı kıdemline İlişkin hükümleri, 
7.; Açığa alınan veya totuklanan personele' ilgili ıhükütnteri^ 
8.j Muvazzaf astsubay kaynağına diskini hükümleri, 
9- Astsubaylıktan sulbay olmayla ilgili hükümleri, 

10< Yükürnllıüılük ille ilgili hükümlerinin ve yurt dışı 'izinleriyle ilgili hülkıüınlerinin değiştiıütoesi için madde 
gerekçeleriınıde açıklanan nedenlerle bu Kanun tekili hazır'lanjtnııışıtır.ı 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1, — Tekİfin bu maddesiyle kanunun 3 ncü maddesinin (s) berildi değiştirilerek 926 sayılı Ka
nunun uygulanması yönünden 'lisansüstü öğrenimi tarifi yapıimiıştaır., 

Lisansüstü öğrenim ve bu öğrenime dayalı olarak verilen! kıdömler kanunun kaynakla ilfeili 14, eğitimle 
ilgili 15, nasıbla ilgili 35, kıdemle ilgili 36 ncı maddelerinde yer almaktadır. 

lisansüstü öğrenim kavramının ilgili her maddede sayımı suffetiyle beirlenırnesi yerine tarifle ilgili tek 
metinde 'toplanması diğer mıadde metMeriniin kısalmasını ve ankımllaırının kolaylaşmıasını sağlamaktadır. 

Mıaiddte 2. — Tdkİlin bu maddesiyle kanunun 8 nd maddesine bir fıkra lekfenerek emeklilik hakkını ka
zananların bu (haklarına kulanıabilme zalmanı tekrar düzenlenmiştir^ Atama ve hizmet planlarını olumsuz 
yönde etkileyen mevcut uygulama yenine isteklerin sadece Ocak ve Şubat aylarında yapiablrnesine hedef 
alan ve askeri gereklerin zorunlu kıldığı bir düzenlemeye gidiknaşstârv 
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Ancalk, beldemen aylar dlışıımdalki emeklilik isteklerimin ülgli IKjuıvvet Koimıuıtanları veya Jandarma Genel 
Komutanımın hizmet gerekleri lilliıbariyle uygun bulması halinde kabul edilebileceği hüıkme bağlanarak. madde 
uygulamasınla esneklik getirilmiştir. 

Madlde 3< — Teklifim ıbu maddesiyle kanunun 14 nioü maddesi depştirifaııelktedir. Silahlı Kuvvetlerin ih
tiyaç 'duyduğu sınıflar içlin kaynak genişletmek, yüksek isanslli elemanlardan ihtiyaç oranlında yarariamar 
billmek amacıyla ve kadınlarımı ıda muvazzaf subay nıasibedilmelertine olanak yaratılmış ve yüksek lisanslı eleman
ların tavan yaş hadleri 35'e yükseltilmek suretiyle isteki otamalarıma nağmeni 30 yasini aşmış olması nedenliyle 
muvazzaf subay olarak nashedlemıeyem yüksek lisanslı kişilere yenü bk olanak yaratılmış ve böylece SitaMı 
Kuvvetlerde (ihtiyaç duyulan sınıflarda yetişkin ve kıymeti elemanların hilgi, becerd ve tecrübe katkısı sağ
lanmak ûstenmıiştkv Ancak, ihtiyaç unsurunun varlığı yanışına Harp Oklularımda yetiştirilmeyen 'veya yete
rince yetiştirilemeyen sınıflara linlhisaıren muvazzaf subay masbediltme ön şartı getirilmiştir. 

Maddenin 2 nci fıkrasında ise lisansüstü tahsillini tamamlamış Astsubaylarında maddede 'belirtilen şartlar 
dahilimde muvazzaf subaylığa maslbedilmelerime olanak yaratan 'düzenleme yapılmıştır. 

Madde 4. — Teklifin bu maddesiyle kanunun 15 nci maddesi değiştirilmektedir. Yapılan 'bu değişiklikle 
lisansüstü kaynaktan subay nasbedilenlerin de lisans kaynaklı olanlar gibi askeri eğitime talbi tutulma hususu 
düzenllenmiş ve böylece kaynakla ilgili maididenıin değişikliğine paralel ve tamamlayıcı nitelikte hüküm geti
rilmiştir. Ayrıca sınıflarıyla ilgili temel kursu açılmayanların askeri eğitilme talbi tutulacakları vurgulanmak 
suretiyle anılan kaynaklardan yararlanılarak muvazzaf sulbay maslbedilenılerin tümünün askeri eğitimden geç
meleri hükme bağlanmışlar. 

Madde 5. — Teklifin bu maddesiyle kanunun 30 meu maddesindeki üsteğmen ve yüzlbaşı rütbelerine ait 
bekleme süreleri yüzlbaşı rütbesindeki fazlalığı gidermek ve talkım komutanı kullanabilme imkânını artırıp üs
teğmenlik süresini uzata'bilme amacıyla altışar yıl olarak .düzenlenmiştir, 

Madde 6. — Teklifin bu maddesiyle kanunun 35/id 'bendi 'değiştirilerek muvazzaf subay masbediJlme tarihi 
kararname onay tarihime götürülmüş ve böylece hizmette geçmeyen sürenin geçrnişcesine değerlenidürilmesi 
ülkesinden uzaklaşılmıştır. Keza kademe ilerlemesi veya üst rütbeye terfiye esas olacak nasbin kararname tafc-
vim yılının 30 Ağustos tarilhi itibar olunacağı ilkesi benimsenerek aynı yıl içimdeki değişken naisıphlar bu 
düzenlemeyle laynı nasıp tarihlinde birleştirilmiştir. 

'Bentte (belirtilen dal ve seviyede lisansüstü öğrenim görüp de yedek sulbay olmadan önce muvazzaf subay 
nasıbedilme isteğinde bulunanlar hakkında yeni bir düzenleme getirilmiş ve bu gibi kişilere Silahlı Kuvvetler
deki emsallerimden ve girişte yüzbaşılık rütbesinden büyük rütbe verilmemek şartıyla muvazzaf subay nıasbe-
dikrtelerİnie olanak yaratılırken bunların nasıp düzeltilme ve terfıie ilişkin işlem (ayrıntılarının yönetmelikte be
lirtileceği hükme bağlanmıştır. Keza teklifin bu maddesiyle Kanunun 35/e bendi değiştirilerek lisans düzeyi 
tahsili tamamlayıp yedek subaylık hizmeti yapmakta olanların veya 'bunlardan terhis edilenlerin istekleri ha* 
linde muvazzaf subaylığa nakillerine imkân yaratılmış ve nasıp tarihinin tespitinde kararname onay tarihi baş
langıç kabuil edilip bu başlangıç tarihine yedek subayokulumda ve yedek subaylık hizmetimde geçen sürelerin 
eklenmesi suretiyle bulunacak yeni masıphliar terfilerinde baz olarak kabul edilmiştir. 

'Bunlardan lisansüstü tahsili tamamlayanların sulbayhğa masıplarım'da 35 nci madlde (d) benıdii ikinci fılkrası 
hükümlerinim aynen uygulanacağı vurgulanmıştır. Yapılan ıbu atfa göre bentte belirtilen dalda veya seviyede 
lisansüstü öğrenim gören bir kimse ister yedek subaylık hizmeti esnasında dilerse terhisini müteakip muvazzaf 
subaylığa naklini talep eylemesi ve 14 ncü maddede belirtilen şartların birlikte mevcudiyeti halimde yüzbaşılik 
rütbesinden büyük rütbe verilmemek ve Silahlı Kuvvetlerdeki emlsialerin'in haiz bulumduğu rütbeyi aşmamak 
kaydıyla muvazzaf sulbayhğa makileri sağlanabilecektir. 

Madde 7. — Teklifin bu maddesiyle Kanunun 36 nci maddesinin (d) bendi değiştirilmektedir. 
(di) 'bönidli değişikliğimde gerek yüksek lisans öğrenimi gerekse kuvvet harp akademileri öğremimi Genel

kurmay Başkanlığının emir ve müsaadesi şartına bağlanmış ve üç yıiulk kurmay kıdeminin ilk iki yılı kurmay
lığın onanması esnasında kalan bir yılın ise mütealkip rütbede verilmes'i hükme bağlanmıştır. 

Tıpta uzmanlık ile diğer meslekterdefci yüksek lisans öğremimleri ve doçentlik unvanı için verilen kıdemıler 
I yenliden düzenlemeye tabi tutulmuştur. Aynca lisansüstü öğrenim görmüş olması nedeniyle sınıfları değişti

rilen subaylar ile lîsamsüsitü öğrenimi nedeniyle subaylığa masbedilen astsubaylara maddede belirlenen kıdem
lerin verilmesi hükme bağlanmıştır. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 388) 
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Maidde 8. — Teklifin 'bu maddesiyle Kanunun 38 nci maddesinin (c) ve (d) bendleri değiştirilmektedir. 

(c) bendinde yapılan değişiklik ille üstün başarıdan ötürü tenfi eddbilimek için sicil notlarımın ortalaması 
her yıl içlin % 95 ve yukarısı olma şartı getirilmektedir. Ayrıca üstün başarıya tabi tatulacalkfarım sıralanmaları 
kendi sınıfları arasında olma'k kaydıyla muharip sınıflarda sınıf mevcudunun % 4'ü, yardımcı sınıflarda ise 
% 2'sii oranında miktarım diğer santiarla birlikte bir üst rütbeye terfi edebileceği hükme 'bağlanmıştır. Mad. 
denin (d) bendine «şartları» kelllilmıesi eMenerek metin yeniden düzenlenmiş ve böylece uygulama noksanlığı 
giderlmliıştüır. 

Madde 9. — Teklifin bu maddesiyle Kanunun 45 nci maddesinin (e) Ibendi 30 ncu maddede yapılan de. 
ğişİklik paralel'inde düzenlemeye tabi tutulmuştur. 

Madde 10. — Kanunun 65 nci maddesinde yapılan değişiklikle açığa almadaki kesin hükümlere esneklik 
getirilerek Bakanlıklara geniş takdir hakkı tanınmakta ayrıca, 657 sayılı kanunda Devlet Memurları için 
mevcut esaslar dikkate alınarak, açıkta olanlara maaşlarının üçte ikisi, (tutuklulara ise yarısının ödeneceği 
esası getirilmiştir. 

(Madde İli. — Teklifin bu maddesiyle Kanunun 68 nci maddesinin (a) bendi değiştirilmiştir. 
Yapılan değişiklik ile muvazzaf astsubay kaynağı genişletilmek suretiyle istekli erbaş ve erlerin de bent 

te öngörıülen lise tahsilini tamamlamış ve 24 yaşını aşmamış olması şartıyle astsubay sınıf okullarına kabul 
edilmelerine imkân yaratılmıştır. 

Ayrıca sağlık sınıfı muvazzaf astsubay yetiştirilen terin ders programları ve diplomaları yönünden gerekli 
ve zorunlu düzenleme metne ilave edilmiştir. 

Madde 12. — Teklif in bu maddesiyle kanunun 85 nci maddesinin (c) ve (d) bendleri değiştirilmektedir. 
Yapılan değişiklik ile 38 nci maddede üstün başarılı subayların terfiine ilişkin hükümler üstün başarılı 

astsubaylar hakkında da aynı esaslar dahilinde düzenlenmiştir. 

Madde 13. — Teklifin bu maddesiyle Kanunun 109 ncu maddesinin (a) ve (b) bendleri değiştirilmektedir. 
Yapılan değişiklik ile astsubaylıktan subay olabilmek için gereken rütbe kıdemli üstçavuşluk olarak sap

tanmış ve yeterli sayılmıştır. Böylece daha genç yaşta liken subaylığa nakil olanağı yaratılmıştır. 
Madde 14. — Teklifin bu maddesiyle Kanunun 110 ncu maddesine bağlı cetvel, ırütbe bekleme süre< 

terine ilişkin olarak 30 ncu maddede yapılan değişiklik paralellinde düzenlemeye tabi tutulmuştur. 
Madde 15. — Teklifin bu maddesiyle kanunun 112 nci maddesi değiştirilmiştir. 
Yapılan bu değişiklik ile üçüncü fıkranın (c) bendine Türk Vatandaşlığımdan çıkarılanlar da ilave edil

miş ve fıkrada yazılı nedenlerle istifa etmiş sayılanlara yükümlülük sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olarak 
kendilerime yapılmış olan öğrenim masraflarının dört katını; 

Keza yabancı ülkelere öğrenim staj, kurs gibi sebeplerle gidenlerden durumları maddede belirlenen şartla
ra uyanlar hakkında da yurtdışında aldıkları maaş v.s. masrafların dört katını; 

Tazminat olarak ödemeleri hükme bağlanmıştır. 

ıMadde 16. — Teklifin bu maddesiyle kanunun 113 ncü maddesi kısmen değiştirilerek yükümlülük süresi 
artırılmaya tabi tutulmuştur. Şu kadar 'ki artan yükümlülük süresinin 15 yı'ı aşamryacağı ayrıca hükme bağ-
lanmıştiır. 

IMadde 17. — Teklifin bu maddesiyle kanunun 116 nci maddesinin 1 nci fıkrası değiştirilmiştir. Kanu
nun 8 nci maddesihde Emeklilik talebiyle ilgili değişiklik paralelinde istifa talebine ilişkin bu maddede aynı 
esaslar dahilinde düzenlenmiştir. 

Madde 18. — Teklifin bu maddesiyle kanunun 127 nci maddesi değiştirilerek evvelce Milli Savunma 
Bakanlığınca verilen yurtdışı izinlerin General ve Amirallere Genelkurmay Başkanlığınca diğer personele 
kuruluş bağlantısına göre verileceği öngörülmüş; seminer, müşahade gezisi, oryanltasyon ziyaretleri için ge
rekli izinler ile Askeri Öğrencilerin yurtdışı izinleri madde kapsamına alınmış ve bu ilavelerle maidde yeni
den düzenlenmiştir. 

Madde 19. — Teklifin bu maddesiyle kanunun 137 nci maddesine bağlı cetvellerde ek - VI ve ek - VII 
sayılı cetveller 30 ncu maddede yapılan ve rütbe beMeme sürelerini üsteğmen ve yüzbaşılık rütbeleri için al
tışar yıl olarak düzenleyen değişiklik paralelinde ve bu rütbeler için yeniden düzenlenmiştir. 
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Madde 20. — Teklifin bu maddesiyle kanunun 140 ncı maddesi değiştirilmek suretiyle 30 ncu maddede 

yapılan değişiklik paralelinde değişikliğe gidilmiştir. 
Madde 21. — Teklifin tyu maddesiyle kanunun 144 ncü maddesine bir fıkra eklenerek staj ve öğrenim 

maksadıyla yurtdışına gönderilen personele yapılacak aylık ödemelerin Bakanlar Kurulu kararıyla tespit olu
nacağı vurgulanmış ve kanundaki boşluk giderilmiştir. 

Madde 22. — Teklifin bu maddesi ile, 926 sayılı Kanuna Bk - 19 ncu madde olarak yeni bir madde ek
lenmiştir. 

Madde 23. — Teklifin bu maddesi ite 926 sayılı Kanuna gerekçeleri aşağıda açıklanan Bk Geçici Maddeler 
eklenmiştir. 

Ek Geçidi Madde 39. — Bu Kanunla üstöteğmen ve yüzbaşı rütbelerine ait bekleme süreleri 6*şar yıl ola
rak belirlenmiş olduğundan kanunun yürürlüğe girdiği 'tarihten evvel 3 yıl üstlteğmeniifc yaptılkltan sonra ha
len yüzbaşı rütbesinde bulunanların 9 yılık bekleme süresine tabi oldukları bu madde ile düzenlenmiştik'. Ay
rıca bunların önceki hükümlere göre kıdemli yüzbaşı ve önyüzbaşı olacakları belirtilmiş ve bunlar hakkında 
ek VI ve ek VII sayılı cetvellerin bu kanunla yapılan de ğişilklikten önceki hükümlerimin uygulanacağı da be-
lirtlillmiişltir. Kuşkusuz 19.2.1980 tarih ve 2260 sayılı Kanun hükmünden yararlanmış olanların da bu kanun
dan doğan aylığa ilişkin hükümleri de saklı olacaktır. 

Bk Geçici Madde 40. — Bu kanunla gerek Akademi kıdemleri ve gerekse 36 ncı maddede yazılı diğer 
kıdemlerin verilme usul ve esasları yeni şartlara bağlanmış olduğundan kanunun yayımından evvelki kıdem 
verme durumları ne şeklide uygulanacağı ıgfösiterMmliştir. 

Bu maddeye göre kurmay subaylarım kıdemleri arasımda mezuniyet yılları ve Harp Okullarından neşet du
rumlarına göre ahenkli bir uygulamanın yapılması sağlanmıştır. 

Diğer taraftan lisansüstü öğrenim yapmış olanlar hakkında 36 ncı maddede halen yer alan hükümler uy
gulamada tereddütlere neden olmuş ve baziendıe mağduriyetlere neden ölmüş bulunduğundan evvelce lisans
üstü öğrenim yapmış bulunanların durumlarımın yeniden gözden geçirilerek yeni düzenlemeler getirilmesi zo
runlu görülmüştür. Bu konuda bir yandan durumları 36 ncı mıaddenin (d) bendi kapsamına girdiği halde çe
şitli nedenlerle kendilerine kıdem verilmemliış olanların bu hakları saklı tutulurken diğer taraftan da 36 ncı 
maddenin (d) bendi hükümlerinin uygulamasında meydana gelen mağduriyetlerin de giderilmesine çalışılmış
tır. Silahlı Kuvvetler tarafından mastır yapması için gönderilen bir kısım subaylara yaptıkları bu mastırın 
meslekleriyle ilgili olmadığı gerekçesiyle bugüne kadar kıdem verilmemiş olması açıklanan bu mağduriyete ne
den olduğu gibi kendi nam ve hesabına lisansüstü öğrenim yapmış olanlardan bir kısmına kıdem verilmesi di
ğer bir kısmına ise kıdem verilmemesi de mağduriyetlere neden olmuştur. Özellikle kendi namı ve hesabına mas
tır yaptıktan sonra bu öğreniimleriyle ilişkili veya ilgili hizmet veya görevlerde çalıştırılan subaylara 36 ncı 
maddenin bükümlerine göre kıdem verme olanağı bulunamaması da mağduriyetlere neden olmuştur. 36 ncı 
maddede yapılan değişiklikle lisansüstü öğrenim yapma konusu Genelkurmay Başkanlığının emdir ve müsaadesine 
bırakılmış olduğundan, bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce lisansüstü öğrenim yapmış ölüp da kidem al
mamış subayların bu öğrenimleri nedeniyle kendilerine verilecek kıdemlerin verilmesi hususu da Genelkurmay 
Başkanlığının takdir ve yetkisine bırakılmıştır. Bu suretle 36 ncı maddede yer alan hükümlerdekli boşluklar ne
deniyle çelişkili bir şekilde uygulanan lisansüstü öğrenim kıdemi konusundaki bu çelişkilerin giderlmesinin 
uygun olacağı düşünülmüştür. 

Ek Geçici Madde 41 - 42. — Bu Kanunla üsltfüin başarılı subay ve astsubayların -yükselme esasları hakkımda 
yeni hükümler getirilmiş olduğundan 198'2 yılına mahsus olmak üzere üstün başarıyla yükselebilecek subay 
ve astsubaylar için değişildikten önceiki hükümlerin uygulanmasını sağlamak üzere bu fki geçici madde düzen
lenmiştir. 

Bk Geçici Madde 43. — Halen baişçavuşlüğun ilk 3 yılında bulunanlar ile kıdemli üstçavuşlardan subay 
olmak durumunda bulunanların durumları dÜzenlenmişlJîr. 

Ek Geçidi Madde 44. — 926 sayılı Kanunun 112 nci maddesinde yapılan değişiklikle istifa etmiş sayılanların 
tazminat miktarları artırılmış bulunmaktadır. İstifa etmiş sayıllmayı gerektiren sebepler bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce gerçeMeşrniş olduğu takdirde o tarihteki tazminat hüMimlerlnİn uygulanması için bu mad
de düzenlenmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 388) 



_ 5 — 

Ek Geçici Madde 45. — Ek yükümlülük konusunda yeni düzenleme getirilmiş olduğundan kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte halen yurt içinde ve dışında öğrenim, kurs ve staj veya yurt dışı daimi görevde olan
lar hakkında değişiklikten önceki 113 nöü maddenlin uygulanması için bu madde düzenlenmiştir. Kuşkusuz 
bu öğrenimlerden ve yurt dışı daimi görevlerden daha önce dönmüş bulunanlar hakkında da evvelki hü
kümler uygulanacaktır. 

Bk Geçici Madde 46. — Astsubaylardan Fakülte veya Yüksekokulu bitirdikleri halde yaş kaydı nedeniyle 
subaylığa alınmayanlar için bir defaya mahsus olmak üzere yaş kaydı aranmaksızın 14 ncü madde hüküm
lerine göre subaylığa nakledilmeferine imkân verecek bu geçici madde hazırlaomıışltır. Yine bunlar için aynı 
maddede bir üslt rütbeye yükselmeye ve yaş hadlerine ilişkin düzenlemeler de gdtMmlşitiir. 

Madde 24. — Yedeksubaylıktan muvazzaf subaylığa geçme konusu kanun teklifinin üçündü maddesiyle 
değiştirilen 926 sayılı Kanunun 14 ncü maddesiinin düzenlenmesinde dîkkate alındığından evvelce bu hususu 
düzenleyen 19 ncu maidde yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Kanun teklifinin 25 ve 26 ncı maddeleri yürürlük ve yürütme ile ilgilidir. 

Milli Savunma Komisyonu Rapora 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 

Milli Savunma Komisyonu 
Esas No. : 2/78 25 Mart 1982 
Karar No. : 47 

MtLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

'Milli Güvenlik Konseyi Üyesi ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat TÜIMER tarafından 'hazır
lanmış bulunan «926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ©azı Maddelerinin Değiştirilme
si, Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler (Eklenmesi Hakkın'da Kanun Teklifi» yetkili temsilcilerin iştirakiyle 
görüşülerek tümü benimsendikten ionra maddelerinin müzakeresine geçilmiştir. 

Kanun teklifinin 926 sayı/lı Kanunun muhtelif maddelerimi değiştiren 21 maddesiyle bu kanuna ek 19 ncu 
madde olarak yeni bir ek madde ekleyen 22 nci maddesi ve yine aynı kanuna 8 Ek Geçici Madde ekleyen 
23 ncü maddesi, 926 Sayılı Kanunun 19 ncu maddesini yürürlükten kaldıran 24 ncü maddesi ve yürürlük 
ve yürütmeyle ilgili 25 ve 26 ncı maddeleri gerekçele rindeki açıklamalar gözönünde bulundurulmak suretiy
le aynen benimsenmiştir., 

Kanun teklifi ve gerekçesi, raporumuzla birlikte Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Muzaffer BAŞKAYNAK İsmet ONUR Edip GÜLTEKİN 

Hâkim Tuğgeneral Hâk, Alb. Hâk. Alb. 

Üye Üye Üye 
Feridun BALATLIOĞLU Mehmet VURAL Ersin ESEROL 

Hâk. Alb. Kur. Alb. Hâk. Yrb. 

Üye 
Tevfik ODMAN 

Hâk. Yzb. 
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TEKLİF 

926 Saydı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kamımı mm (Bazı Maddelerimin Değiştirilmesi, Bu Kanıma Ek 
ive Geçidi Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE l.t — 926 Saydı Türk Sittahh Kuvvetleri Personel Kanununun 3 ncü maddesinin (s) bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

|s) (Lisansüstü öğrenim : Kuvvet Harp Akademileri, yüksek lisans {bilimi uzmanlığı, yüksek mühen
dislik, yüksek mimarlık, master) veya doktora öğrenimleri ile tıpta, diş tabipliğinde, veterinerlikte ve ecza
cılıkta uzmanlık öğrenimine veya doçentlik için yapılan öğrenime bu Kanunun uygulanmasında lisansüstü 
öğrenim denir. 

MADDE 2. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 nci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir, 

«Emeklilik hakkını kazananlar, emekliliklerini ancak Ocak ve Şubat ayları içinde isteyebilirler. Bu aylar 
dışındaki emeklilik istemleri ancak ilgili kuvvet komutanları veya Jandarma Genel Komutanının hizmet ge
rekleri itibariyle uygun görmesi halinde kabul edilebilir.»} 

MADDE 3. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 14 ncü maddesi başlığı ile bir
likte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

II — FAKÜLTE VEYA YÜKSEKOKULU BİTİRENLERDEN IMUVAZZAF SUBAY OLMA VE 

YEDEK SUBAYLIKTAN MUVAZZAF SUBAYLIĞA GEÇME 

Maldde 14. — En az 4 yıl süre! Fakülte veya yüksekokulları bitiren kadm veya erkeklerden muvazzaf su
bay olmak için başvuranlar; düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 30 yaşından, lisansüstü öğrenimi tamamlamış 
olanlar ise 35 yaşından büyük olmamak ve diğer nitelikleri de haiz bulunmak şartıyla Genelkurmay Baş
kanlığınca gösterilecek lüzuma göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin harp okullarında yetiştiremediği veya yete
rince yetiştiremediği sınıflarda muvazzaf subaylığa nasbedilebilirler, 

En az 4 yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitirip Silahlı Kuvvetlerde yedek subaylık hizmetine baş
layan ve yedek subay okuluna girişlerinde düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 30 yaşından, lisansüstü öğre
nimini tamamlamış olanlarda ise 35 yaşından büyük" olmayan yedek subaylardan muvazzaf subaylığa geç
mek isteyenler, yukarıdaki fıkrada yazılı şartlar dahilinde muvazzaf subaylığa nasbedilebilirler. Terhislerini 
müteakip başvuranlar da birinci fıkra hükümlerine göre muvazzaf subaylığa nasbedilebilirler. 

En ıaz 4 yıl süreli fakülte veya yükselkiolkelları bitirerek muvazzaf subay olmak için başvuran astsubaylar 
da 30 yaşından, lisansüstü öğrenimini tamamlamış ohnlar ise 35 yaşından büyük olmamak ve diğer nitelik
leri de haiz bulunmak şartıyla Kuvvet Komutanlarının veya Jandarma Genel Komutanının teklifi üzeri
ne öğrenimlerinin ilgilendirdiği sınıflarda teğmen rütbesiyle muvazzaf subaylığa nasbedilebilirler. Bunlardan 
'nasbedildikleri teğmen rütbesinin aylığından fazla derece ve kademe aylığı alanlar daha önce emsal olduklan 
astsubayların derece, kademe ve yükselecekleri yeni derece ve kademe aylıklarına göre aylık almaya de
vam ederler. Ancak yükselecekleri subaylık rütbe ve rütbe kıdemliliğindeki aylık derece ve kademeleri em
salleri astsubayların aylık derece ve kademelerine eşit hale gelince emsali subaylar hakkındaki aylık derece 
fve kademelerine tabi tutulurlar, 

Yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre muvazzaf subaylığa alınanlar, ancak yardımcı sınıf subaylığa nas-
bedilirler. 

357 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. 

MADDE 4. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 15 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 
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MÎLLÎ SAVUNMİA KOMİSYONUNUN KlABUL ETTİĞİ METİN 

926 Sayın Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Ek ve 
Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Teküifin 1 nci maddesi aynen kabul 'edilmiştir. 

•MADDE 2. — Teklifin 2 nci (maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — TeHdifün 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Madde 15. — Silahlı Kuvvetler veya kendi hesabına tfalkilte veya yüfcsefootkıulaın itettinenler ülie lisansüstü 
öğrenimi tamamlayanlar subay nasbedildifcten sonra nakledildikleri sınıfları ile ilgili bir göreve atanırlar. 

Bunlar nasbedildikleri rütbede ilk açılacak sınıfları ile ilgili subay temel kursu eğitimine, sınıfları ile ilgi* 
li subay temel kursu olmayanlar ise askeri eğitime tabi tutulurlar. Başarı gösteremeyenler görevlerine döne
rek sonraki dönem eğitimine katılırlar. Bunlardan ikinci dönem eğitimde de başarı gösteremeyenler görev
lerine iade edilirler ve yeniden eğitime tabi tutulmazlar. Bu gibilerin nasbedildikleri rütbeye ait bekleme 
süresi bir yıl uzatılır. 

MADDE 5. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 30 ncu maddesindeki üsteğmen 
ve yüzbaşı rütbelerine ait normal bekleme süreleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Üsteğmen! 6 yıl 
Yüzbaşı 6 yıl 

MADDE 6, — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 35 nci maddesinin (d) ve (e) 
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

id) Fakülte veya yütakolkulaırı (kendii hesaplarına bitirenlerden Silahlı Kuvvetlerde branşları ile ilgili 
muvazzaf subaylığa geçme talebinde bulunanlar, subaylığa nasıp kararnamesinin onayı tarihinden geçerli 
olarak muvazzaf subay nasbedilirler. Bu personelin subaylık nasıplan hangi tarihte olursa olsun, kademe iler
lemesi veya üst rütbeye yükselmelerine esas olacak nasıplan kararname takvim yılının 30 Ağustos'u itibar 
(olunur ve kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerinde 31 ve 32 nci madde hükümlerine göre işlem 
yapılır. 

lisansüstü öğrenimini tıpta uzmanlık, diğer mesleklerde doktora öğrenimi olarak tamamlamış bulunanlar 
ile doçentlik unvanını almış olanlar, muvazzaf subaylığa ilk girişlerinde Silahlı Kuvvetlerdeki emsallerinden 
ve yüzbaşı rütbesinden büyük rütbe verilmemek şartı ile muvazzaf subaylığa nasbedilirler ve nasıplan muu 

vazzaf emsallerinin nasıp tarihine götürülür. Bu nasıplarına göre bir üst rütbeye yükseltilmelerine veya em
sali subayların bulundukları rütbelere intibaklarının yapılmasına ilişkin esas ve şartlar, yönetmelikte gösteri* 
lir, 

Nasıp düzeltilmesinden ötürü maaş, maaş farkı ödenmez ve diğer özlük haklan verilmez^ 

e) Yedek subaylık hizmeti esnasında veya terhisini müteakip muvazzaf subaylığa geçirilmesi uygun gö
rülenler, subaylığa nasıp kararnamesinin onayı tarihinden geçerli olarak muvazzaf subay nasbedilirler. Ye
dek subay okulu ile yedek subaylık hizmetinde geçen süreleri nasıp tarihine eklenerek bekleme süresinden 
sayılır. Bu personelin üst rütbelere terfii bu şekilde bulunan nasıplarına ve yukarıdaki bent ile 31, 32 ve 
64 hcü maddeler hükümlerine göre yürütülür. Nasıp düzeltilmesinden dolayı maaş, maaş farkı ödenmez ve 
diğer özlük haklan verilmez. Bunlardan lisansüstü öğrenimini tıpta uzmanlık, diğer mesleklerde doktora öğ
renimi olarak tamamlamış bulunanlar ile doçent unvanını almış olanlar hakkında bu maddenin (d) bendin
deki hükümler uygulanır, 

MADDE 7. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 36 nci maddesinin (d) bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirihrııiştlir. 

d) Genelkurmay Başkanlığının emir ve müsaadesi ile; 
1. Kuvvet harp alkademlileri öğrenimini tamamlayarak kurmaylığı onaylanan subaylara iki yıl, sonraki 

rütbede bir yıl olmak üzere toplam üç yıl; 

2. İhtiyaç duyulan dallarda yüksek lisans (bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik, yüksek mimarlılk, mas-
ter) öğrenimi yapanlara bir yıl, bunlardan doktora yapanlara bir yıl, doçent olanlara ayrıca bir yıl olmak 
üzere toplam üç yıl; 

3. Tıpta uzmanlılk belgesi alanlara, düş tabipliğinde, veteriinerîikde, eezaeılıikda uzman belgesi alanlara 
veya doktora yapanlara iki yıl, bunlardan doçent olanlara ayrıca bir yıl olmak üzere toplam1 üç yıl; 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 388) 
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(MİM Savunma Komisyonunun ıkabul ettiği metlin) 

MADDE 5. — Teklifin 5 nci maddesi aynen kabul editoiştir. 

MADDE 6. — Teklifin 6 neı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Teklifin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MUM Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 388) 



— 10 — 

<rHdkÜIf) 

4. (2) numaralı fıkradaki personelden doğrudan doğruya doktora yapanlara iki yıl, bunlardan doçent 
olanlara ayrıca bir yıl olmak üzere toplam üç yıl; 

Kıdem verilir. 
Lisansüstü öğrenimi tamamladığı için sınıflan değiştirilen subaylar (ile lisansüstü öğrenim kaynağına göre 

subaylığa naSbedilen astsubaylar hakkında dja yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır. 
35 nci madde (d) bendi hükümlerine göre muvazzaf subaylığa nasbedilenler hariç olmak üzere Silahlı 

Kuvvetlere muvazzaf suibay olaralk katılmadan önce kendi nam ve hesaplarına branşları ile ilgili yukarıda 
belirtilen öğrenimleri yapmış olanlara da Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi üzerine aynı esaslar da
hilinde emsalleri gibi ıbu kıdemler verilir. 

Bu şekilde kıdem alanların nasıpları düzeltilir. 
Bu madde hükümlerine göre verilen kıdemlerin toplamı hiçbir şekilde üç yılı aşamaz. 

MADDE 8. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 38 nci maddesinin (c) ve (d) »bent
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

c) Üstün başarılı yüzbaşı ve binbaşıların terfi esaslan : 
Yüzbaşı ve binbaşıların rütbelerine ait bekleme sürelerinin bitiminden bir yıl önce ıbu rütbelere ailt ge

çerli sicil notlarının ortalaması saptanır. Bunlardan her yiki sicil notlarının ortalaması sicil tam notunun % 
95 ve daha yukarısı olanlar, en üstün not ortalamasından başlanarak sıralanırlar. Bu şekilde rütbelerine gö
re kendi sınıfları içerisinde ayrı ayrı sıralanmış olan bu subaylardan kendi sınıf mevcudunun mıuharlip sınıflar 
için % 4'ü, yardıimcı sınıflar içki |% 2'si- oranımda, ilgili kuvvet komutanı veya Jandarma Genel Komutanı
nın uygun görmesi üzerine, not ortalaması en üstün olandan başlanarak bir üst rütbeye yükseltilir. 

Kurmay subaylar üstlün başarı kıdeminden ancak bir defa yararlanabilirler. 

d) Her yıl düzenlenecek sicil belgelerinim şekil ve muhtevası ile sınıf ve rütbelerinin Özelliklerine göre 
ne suretle, kimler tarafından ve hangi zamanlarda doldurulacağı, üstün başarı kıdemlerimin verilme usul ve 
şartları ile lisansüstü Öğrenim kıdemlerimin verilme usulleri subay sicil yönetmeliğinde gösterilir. 

MADDE 9. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 45 nci 'maddesinin (e) bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

e) Liyakatları üstlenince onanmış, olan kıdemli üsteğmenler, kıdemli yüzbaşılar ve kıdemli binbaşılar 
yükseldikleri aylık derecelerinlin birinci kademesine de 'ilerlemiş olurlar. 

MADDE 10. — 926 sayılı) Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 65 nci maddesinin a, b, c, d, e 
ve f bentleri aşağıdaki sekide değSştkimiştir, 

a) Haklarında ölüm veya ağır hapis cezasını gerektiren veya yüz kızartıcı bir suçtan ya da taksirli suç
lar hariç olmak üzere 5 yıl ve daha fazla hapis cezasını gerektiren bir cürümden veya emre itaatsizlikte ıs
rar, üste veya amire fiilen taarruz, üste veya amire hakaret, mukavemet suçlarından dolayı kamu davası açı
lanlar mensup oldukları balkanlMarca açığa çıkanlabilirler. 

Ancak, emre itaatsizlikte ısrar, üste veya amire fiilen taarruz, üste veya amire hakaret, mukavemet suç
larımda; mezdünidie mahkeme kurulan kata komutama veya kurum amiri tarafından fiilim işleniş şekli, niteli
ği ve disiplini ihlal derecesi 'bakımından açığa alınmayı gerektirip gerektirmediği hakkında toiir görüş büdi-
rümlşBe bu görüş de dikkate alınır. 

b) (a) bendi gereğince açığa çıkarılanlar yapmakta oldukları görevden alıkonulurlar ve kendilerine baş
ka görev verilmez. 

c) Bunlardan; 
1. Yargılama sonunda beraatlerine, haklarındaki kamu davasının her ne sebeple olursa olsun ortadan 

kaldırılmasına veya duruşmanın tatiline veya Türk Silahlı Kuvvetlerinden iişkileriraim kesilmesini gerektir
meyecek sekide hürriyeti bağlayıcı 'bir cezaya veya para cezasına mahkûmiyetlerime karar verilenlerin açık
lan, haklarındaki kararın kesinleşmesi beklenmeksizin kaldırılır. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 388) 
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(MiHi Savunma Komisyonunun ıkabül ettiği mdfcin) 

MAıDDE 8. — Teklifin 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Teklifin 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Teklifin 10 nou maddesi aynen 'kabul edilmiiştir. 

MM Güvenlik Konseyi 
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2. Soruşturmaya konu olan fiillerinin hizmetlerine devama engel olmadığı anlaşılanların açıkları hakla
rında karar verilmesi beklenmeksizin kaldırılabilir. 

d) Hükmün aleyhe bozulması ve mahkemece bu bozulmaya uyulması veya duruşmanın tatiline dair ka
rarın Orta'dan kalkması veya Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişkilerinin kesilmesini gerektirecek şekilde hürri
yeti bağlayıcı bir cezaya mahkûmiyetlerine karar verilmesi hallerinde de (a) bendi hükmü uygulanır. 

e) Terfi sırasına girenlerden; 

1. Açıkta 'bulunanların, 
2. Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişkilerinin kesilmesini gerektirmeyecek şekilde hürriyeti bağlayıcı bir ce

zaya mahkûm olmaları nedeniyle veya (c) bendinin (2) numaralı alt bendine göre açıkları kaldırılmış olup da 
henüz hükümleri kesinleşmemiş olanların, 

3. Tutuklu bulunan ya da tahliye edilmekle beraber kovuşiturma veya duruşması devam eden yahut 
hakkında verilen mahkûmiyet hükmü henüz kesinleşmemiş bulunanların, 

4. Kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme hariç, firar veya izin tecavüzünde bulunmuş olanlar ile 
firar veya izin tecavüzüne devam edenlerin, 

Terfileri ve kademe ilerlemeleri yapılmaz. 
Bu gibilerin terfi ve kademe (ilerlemesi işlemlerinin ne şekilde yapılacağı subay sicil yönetmeliğinde gös

terilir. 
f) Açığa alınan ya da tutuklananlar; 
1. Hizmeteri tazminatından ve bu kanunda öngörülen aile yandım ödeneği, mahrumiyet yeri ödeneği, 

doğum yardım ödeneği, ölüm yardım ödeneği, tedavi ve cenaze masrafları, yakacak yardımı, giyecek ve yi
yecek (tayın ıbödeli) yardımı, tahsil bursları ve yurttan faydalanma, lojmandan faydalanma hükümlerinden 
yararlanmaya devam ederler. 

2. Açığa alınanlara, açıkta kaldıkları sürece aylıklarının üçte* ıMsi, tutuklulara ise yarısı ayrıca ödenir.; 
Ancak, bu gibilerden haklarında kovuşturmaya yer olmadığına, muhakemenin menine, beraate, her ne se
beple olursa olsun kamu davasının düşmesine veya ortadan kaldırılmasına karar verilenlerin ödenmeyen ve
ya noksan ödenen her türlü öztik hakları ödenir. 

IMAODIE lîl. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 68 noi maddesinin (a) bendi aşa
ğıdaki ışekilde değiştirilmiştir., 

a) IMuvazzalf astsubay olabilmek için en az ortaokul veya bir mesleğe yönelik olmayan ve Genelkur
may Başkanlığınca tespit edilecek liselerin ortaokullarından mezun olmak ve 3 yıl süreli Astsubay Hazırla
ma Okulunu bitirdikten sonra astsubay sınıf okulunda tabi tutulacağı bir yıldan az olmayan öğrenim ve eği
timi bitirmek ve 1>8 yaşını tamamlamış olmak şarttır. Ancak 'bu öğrenim ve eğitim süresini bitirdikleri tarih
te 18 yaşını doldurmamış olanlar Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla 
muvazzaf astsubay olabilirler, 

'Yukarıda belirtilen kaynak kuvvetlerin muvazzaf astsubay ihtiyacını karşılamadığı takdirde, Genelkur
may Başkanlığınca tespit edilecek en az lise veya dengi okulları kendi nam ve hesabına okuyarak bitirmiş 
olanlardan veya aynı öğrenimi görmüş olup da askerlik görevine başlamış erbaş ve erlerden istekli olmak ve 
24 yaşından 'büyük olmamak şartıyla astsubay sınıf okullarında en az bir öğrenim yılı öğrenim ve eğitimi 
başarıyla bitirenlerden tamamlanır. Bunlardan astsubay nasbedilenlerin askerlik hizmetinde geçen süreleri kı
demlerinden sayılır ve nasıpları buna göre düzeltilir. Nasıp düzeltilmesinden dolayı maaş, maaş farkları 
ödenmez ve diğer özlük hakları verilmez. Ancak, sınıf okullarından çeşitli nedenlerle ilişiği kesilenlerin okul
da geçirdikleri süreler hizmetlerinden sayılmayıp tekrar kıtaya sevkedilerek askerlik yükümlülükleri ta
mamlatılır., 

Sağlık sınıfı muvazzalf astsubay yetiştirilenlerin ders programları, Silahlı Kuvvetlerin özellikleriyle sağlık 
meslek • liselerimin ders programlları dikkate alınarak düzenlenir. !Bu şekilde yetiştirilen astsubaylar sağlık mes
lek liseleri 'mezunlarıma muadil sayılırlar ve diplomaları Sağlık ve Sosyal Yardım (Bakanlığınca onaylanır. 

Mili Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 388) 
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(Milli Savunma Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 11. — Teklifin 11 noi maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE '1(2. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 85 nci maddesinin (c) ve (d) 
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir., 

c) Kıdemli üstçavuş ve başçavuş rütbelerine ait bekleme sürelerinin bitiminden bir yıl önce, kıdemli 
üstçavuşların üstçavuşluk ve kıdemli üstçavuşluk rütbelerine ait, başçavuşların ise başçavuşluk rütbesine ait 
geçerli sicil notu ortalaması saptanır. 'Bunlardan her yılki sicil notlarının ortalaması vioil tam notunun 
|% 95 ve daha yulkarası olanlar en üstün not ortalamasından 'başlanarak sıralanırlar. Bu şekilde rütbelerine 
göre kendi sınıfları içerisinde ayrı ayrı sıralanmış olan Ibu astsubaylardan kendii sınıf mevcudunun muharip 
sınıflar için ı% 4'ü1, yardımcı sınıflar için !% 2'si oranında lillgüli Kuvvet Komutanı veya Jandarma Genel 
Komutanının uygum görmesi üzerine not ortalaması en üstün olandan başlanarak 'bir üst rütbeye yükselti-
Iırler. 

d) (Her yıl düzenlenecek sicil Ibeligelerünin şekil ve muhtevasıyla sınıf ve rütbelerini özeliklerine göre' ne 
suretle, klirnler .tarafından ve hanıgli zamanlarda doldurulacağı, üs'tün başarj; kıdemlerinim veılilimıe usul ve 
şartlan astsufbay sicil yönetmeliğinde gösterilir. 

(MADDE 13s — 926 ısayJı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 109 ncu maddeslininı (a) ve (b) 
bentleri aşağıdaki şekilde, değiştirilmiştir,; 

a) Kıdemli üstçavuş tlütibesinde bulunmak, 
b) Üstçavuşlukta, varsa kıdemli üstçavuşlukta almaş olduklara sicil notları ortalamasının, sicil tam no

tunun |% 85 ve" dalhıa fazlası olmak!. r 

MADDE 14, — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunumun 110 ncu maddesindeki cetvel aşa
ğıdaki şekilde değiştWmiştiir. 

Normal ıbdkjkme 
Rütbeler süreleri Yas Haddi 

Teğmen 3 Yi! 41 
Üsteğmen 6 Yal 46 
Yüzbaşı 6 Yıl 55 

•MADDE 15.; — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli Kanununun İli2 Mdi maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmlişıtliır,, 

Madde 112. — Muvazzaf sulbay ve1 astsubaylar subay ve astsufbay masibedildlklieri tarihten itibaren fiilen 
15 yıl hizmet etmedikçe istifa edemezler. 

Astsubaylıktan sutbay olanlar hakkında hu yüMilmlülülk asltsuibay çavuşluğa nasıp Itarihimdlem itibaren he
sap edlilir, 

Aşağıdaki hallerde sulbay ve astsubaylar istifa etmiş sayılırları: 
a) Yalbancı uyruklu kişilerle* evlenenler, 
b) Yabancı uyruklu klişilerfe ıtoarı - koca gibi yaşayanlar, 
c) Çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığımı kaybeden'ler veya Türk 'vatandaşlığından çılkanlanlar. 
Durumları yulkandaki ibenıtllere uyanlar, yükümlülük sürelerinin eksik kısma ile orantılı olarak kendilerine 

yapılmış olan öğrenim masraflarımın dört katını tazminat olarak öderler^ 
Tard, ihraç ve rütbemin ıgeri alınması suretiyle (taksliırili suçlar hariç) Süafala Kuvvetlerden ilişiği kesilen

ler, yükümlülük sürelerinim etksik /kısmıyla orantılı olarak kendilerine yapılmış olan öğrenim' masraflarının 
İlki katını tazminat olarak öderler. 

Yalbancı memleketlere öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve ibigierinli artırmak.amacıyla gıitaıiş olan
lardan durumları yukarıdaki fıkralar hükümlerine uyanlar hakkında o fıkra hükümleri uygulanmakla bir-
lütote orada 'bulundukları süre içerisinde aldıkları aylık ve Devletçe yapılan masrafların dört katı ayrıca taz
minat olarak alınır^ 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayası : 3»8) 
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(Milli Savunma Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 12. — Teklifin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Teklifin 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Teklifin 14 noü maddesi aynen kabul edilmişltir. 

MADDE 15. — Teklifin 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Teklif) 

MADDE 16. — 926 sayılı Türic Silahlı KuvvetDeri Personel Kanununun 113 ncü rcıaıddesinlin (a) boııdlinin 
1 ve 2 numaralı alt bentleri ile (b) bendii aşağıdakıi şekilde ıdegliştürillimliştliır,.: 

«1, Masrafları kendileri tarafından ödenmiş ise gidiş ve dönüş tarihleri aınasında geçen sünenin (iJkfi 
ımıMi, 

2. Masrafları Devlet tarafından ödenımıiş ise bu süinenlin dört imlisi, 
Kadar uzatılır. Ancak, uzatılan ıbu süne 15 yılı aşamiaz.|» 
b) Subaylardan, subaylığa nasbediiMfcten sonra Silahlı Kuvvetler hesabına yurt içindekıi fakülte ve yük

sekokullarda öğrendim yapanlarla meslekleriyle ilgili ihtisas yapanların Ve yurt dışına daimi görevle atananla
rın yükümlülükten! buralarda geçen süreler kadar uzatAn» 

MADDE 17.1 — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 116 ncı ımıaddesıiniin birinci fıkra
sı aşağıdakü şekilde değiştirilmişte. 

«Yülkumlülülktertiınli bitirerek listifa etimle hakkını kazananlar, fetüfalarını Ocak ve Şubat ayları içinde fe-
teyelbilidıer. Isitifalaırın kabulü müracaat tarihinden itibaren bir aydan fazla geciktirilemez. Bu aylar dışın-
dalkii 'istifa istenileni iantoak lilîgili Kuvvet Komutan/lan veya Jandarma Genıel Komutanının, hizmet gerekleri 
(itibariyle uygun görmesi faalinde kabul edlilebifc» 

MADDE 18. — 926 sayılı Türk Slabİı Kuvvetleri Personel Kanununun 127 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değttştMIrmştıfr. 

Madde 127. — Türk Silahlı Kuvvetlerli personıelindıen (genıenal ve lamiiınallere Gdnelkurmay 'Başkanlığın-
oa, 'bu Kanun kapsamına giren diğer personelden:; Genelkurmay IBaşfcanlığına bağlı olanlara G^nidlkurmay 
Başkanlığınca, Mııllli Savunma Bakanlığına bağlı olanlara Mili Savunımıa Bakanlığınca, Kuvvet Komutanlık
ları life Jandarma Genel Komuıtanlığına bağlı olanlara İse, Kuvvet Ve Jandarma Genel Komultanlıklarınca; 

a) Öğrenim için öğrenim süresi kadar, 
!b) Mesleki bilgi ve görgüsünü artırmak maksadıyla bir yıla kadar, 
c) Seminer, müşahade gezisi, oryantasyon ziyaretleri için lüzumlu görülen süre kadar, 
d) Mazaret dolayısıyla yıllık izinle birlikte üç aya kadar, 
e) Seyahat maksadıyla yıllık izin süresi kadar, 
f) Askeri öğrencilere yönetmelikte gösterilecek s üre ve şekil dahilinde, 
Yurt dışı izni verilebilir. 
Bu hallerde özlük hakları aynen verilir. 

MADDE 19. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 137 nci maddesine ek - VI sayılı 
cetvelin 4, 5 ve 6 ncı dereceler karşısındaki rütbeler ile, ek - VII sayılı cetvelin 2, 3 ve 4 ncü dereceler karşı
sındaki rütbeler, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ek' - VI Sayılı Cetvel 
Dereceler Rütbeler 

4 Kd.! Yüzbaşı 
5 Yüzbaşı: 

<6 Kd. Üsteğmeni 

Ek •, VII Sayılı Cetvel 
Dereceler Rütbeler 

2 Kd. Yüzbaşı 
31 Yüzbaşı 
4 K4. Üsteğmen 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 388) 
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(Milli Savunma Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 16. — Tekilin 16 no ımadldesi aynen kabul! edilmiştir. 

MADDE 17. — Teklifin 17 ncâ maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Teklifin 18 noi maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Teklifin 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Teklif) 

MADDE 20. —• 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 140 ncı maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 140. — Rü'tbe aylığı; subay ve astsubayların1 gösterge tablosundaki rütlbe ve rütbe kıdemlilikleri
nin her biri için saptanan aylıktır. 

Nasıplarından itibaren 3 yılını tamamlayan ve gösterge tablosunun bir üst derecesine yükselmek için liya-
katları üst makamlarca onanan üsteğmenlere kıdemli üsteğmen, yüzbaşılara kıdemli yüzbaşı, binbaşılara 
kıdemli binlbaşı, albaylara kıdemli albay, başçavuşlara kademdi başçavuş, kıdemli başçavuşlara kademeli 
kıdemli başçavuş, kademdi kıdemli başçavuşlara 2 nci kademdi kıdemli başçavuş denir. 

Onama işlemleri bu Kanunun 33 ncü maddesinde gösterilen zamanda yapılır. 
Onama istemleri yapılanlar yükseldikleri aylık derecesinin birinci kademesine de ilerlemiş olurlar. 

MADDE 21. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 144 ncü maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

«Staj ve öğrenim için yurt dışına gönderilen personele bu amaçla yapılacak aylık ödemeler Bakanlar Ku
rulu kararı ile tespit olunur. 

MADDE 22. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki ek 19 ncu madde eklen
miştir. 

Ek Madde 19. — Bu Kanunun 36 ncı maddesindeki kıdem ve 38 nci maddedeki üstün başarı kıdem
lerinin toplamı hiçbir şekilde 4 yılı geçemez. 

MADDE 23. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki ek geçici maddeler ek
lenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 39. — Bu Kanunun yayımı tarihinde yüzbaşı rütbesinde bulunan subaylar 9 yıllık 
bekleme süresine taibidir. 

Nasıplarından itibaren 3 yılını tamamlayan ve gösterge tablosunun bir üst derecesine yükselmek için li-
yakatları üst makamlarca onanan yüzbaşılara kıdemli yüzbaşı, kıdemli yüzbaşılıkta 3 yılını tamamlayan ve 
gösterge talblosumun bir üst derecesine yükselmek için liyakatiarı üst makamlarca onananlara önyüzbaşı de
nir. Bunlar hakkında statülerine göre; 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Persond Kanununun 137 nci mad* 
desin© ek; Bk - VI ve Elk - VII sayılı cetvellerin ıbu kanunla yapılan değişiklikten önceki hükümlerinin 
uygulanmasına devam olunur. 

EK GEÇİCİ MADDE 40. — a) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kurmay subay olanlardan; 

1. Yüzbaşılara, bu rütbderinde bir yıl, binbaşı rütbesinde bir yıl, 
2. Binbaşılardan halen bar yıl kıdem almış olanlara iki yıl, iki yıl kıdem almış olanlara ise bir yıl, 
Kıdem verilir. 
b) Halen Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli subaylardan (a) bendi kapsamana girenler hariç olmak 

üzere bu Kanunun yayımı tarihinden önce lisansüstü öğrenim yapmış olanlar hakkında bu Kanunun 36 ncı 
maddesinin değişiklikten önceki (d) bendi hükümleri uygulanır. 

e) Halen Silahlı Kuvvetlerde görevli subaylardan, bu Kanunun yayımı tarihinden önce lisansüstü öğre
nim yapmış olanlarla bu öğrenimlere başlamış olanlardan, öğrenimlerinin SilaiMı Küvvetlertde ihtiyaç 'duyulan 
sınıf ve mesleklerde veya varsa branşları ile ilgili olduğu Genelkurmay Başkanlığınca kabul edilenlerle, bu 
öğrenimleri ile ilgili sınıflara nakledilenlere de bu Kanunun 36 ncı maddesinde gösterilen kıdemler verilir. 

EK GEÇİCİ 'MADDE 41. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yüzbaşı ve binbaşı rütbe bekleme 
sürelerinin bitiminden bir yıl önceki yılda bulunanlar hakkınjda; 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 38 nci maddesinin değişiklikten önceki hükümleri bir defaya mahsus olmak üzere uygulanır. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 388) 
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(Milli Savunma Komisyonunun 'kabul ettiği metin) 

MADDE 20. — Teklifin 20 nci maddesi aynen kabul etiillmiştîr. 

MADDE 21. — Tekliflin 21 nci maddesi aynen kabudi edilmiştir. 

MADDE 22. — Teklifin 22 nci maddesi aynen kabul' edilmiştir. 

MADDE 23. — Teklifin 23 ncü -maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK GEÇİCÎ MADDE 39. — TeklMn ek geçici madde 39'u aynen kabul edilmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 40. — Teklifin ek geçici madde 4Ö'i aynen kabul edilmiştir. 

EK GEÇİCÎ MADDE 41. — Teklifin ek geçici madde 44*4 aynen kabul edilmiştir, 

Mili Güvenik Konseyi (S. Sayısı : 388) 
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l(TTettf) 

EK GEÇİCİ MADDE 42. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, kıdemli üstçavuş ve başçavuş rüt
belerine ait bekleme sürelerinin bitimimden bir yıl önceki yılda bulunanlar haklkında; 9216 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kainununun 85 nci maddesinin değişiklikten önceki hükümleri bir defaya mahsus olmak 
üzere uygulanır. 

EK GEÇİCİ MADDE 43. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte başçavuşluğun ilk üç yılında bulu
nan astsubayların 926 sayılı Kanunun 3 . 7 . 1975 tarih ve 1923 sayılı Kanunla değişik 109 ncu maddesin
den, doğan hakları) saklıdır, 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kıdemli üstçavuş rütbesinde bulunan astsubaylar, diiğer şartlan 
haiz olmak kaydıyla aralıksız üç yıl süre ile ve rütbe şartı aranmaksızın sınava girebilirler. 

EK GEÇİCİ MADDE 44. — Subay ve astsubayların istifa dtmiş sayılmalarını gerektiren sebepler bu Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleşmiş olduğu takdirde haklarında değişiklikten önceki 112 nci 
madde hükümleri1 uygulanır. 

EK GEÇİCİ MADDE 45. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte halen yurt içinde > ve dışımda öğrenim, 
kurs ve stajda veya yurt dışı daimi görevde olanlar hakkında 113 ncü maddemin değişiklikten önceki hüküm
lerimin uygulanmasına devam olunur. 

EK GEÇİCİ MADDE 46. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği 'tarihten önce üniversitelerin çeşitli fakülte
lerini veya yüksekokulları ıbiltiren astsubaylar, bir defaya mıaihsus otaaflc üzere yaş Ikaydaına taıbi olmıaiksızın 
14 ncü maldde hükümlerine göre muvazzaf subaylığa nasbedilelbi'lirler. Aynı tarihte falkülte veya yüksekoku
lu bitiren muvazzaf sulbay emsallerini geçmemek kaydıyla bunlardan bekleme sürelerinin üçte ikisini tamam
layanlar diğer şartları da haiz iseler yönetmelikte 'belirtilecek esaslara göre bir üst rütbeye terfi ettirilir ve 
rütbe kıdemlilikleri! onanır. 

Bunların rütbelerine göre yaş hadleri aşağıda gösterilmiştir. 

'Rütbeler Yaş haddi 

Teğmen 42 
Üsteğmeni] 46 
Yüzbaşı 50 
Binbaşı 55 
Yarbay 58 

MADDE 24. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 19 ncu maddesi yürüdükten kal
dırılmıştır. 

MADDE 25. — iBu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 26. — 'Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 388) 

I 
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(Milli Savunma Komisyonunun kabul ettiği metin) 

EK GEÇlOt MADDE 42. — Teklifin dk geçici madde 42'si aynen kabul edilmiştir. 

EK GEÇtCİ MADDE 43. — Teklifin ek geçici macMe 43'ü ayriten kabul e<fflmiştir. 

BK GEÇtCİ MADDE 44. — Teklifin ek geçici maxide 44'ü aynen kabul edilmiştir. 

EK GEÇÎCt MADDE 45. — Teklifin ek geçici madde 45 'i aynen kalbul edilmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 46. — Tekfliüfin ek geçici madde 46'sı aynen kaıbul eldükaiştir. 

MADDE 24. — Teklifin 24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Teklifin 25 nci maddesi aynen kabul edilknipr. 

MADDE 26. — Teklifin 26 net maddesi aynen kabul edilmiştir. 

»« ^ » » • • 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 388) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 379 

Fikri Arkan ile Kemal Özdemir Haklarındaki Ölüm Cezalarının 
Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi ile Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metin ve Milli Güvenlik Konseyi Ada
let Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 3 /79; M. G. Konseyi : 

3 /155) 

(Danışma Meclisi S. Sayın : 97) 

TC 
Danışma Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü : 06-619 (3/79) 01-292 

11 Mart 1982 

Korau : Ölüm Cezası 

»MİLLİ GÜVENLİK. KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 10 Mart 1982 tarihli 65 ncl Birleşiminde görüşülerek açık oy ile ka
bul edilen, Fikri Arrkan ile Kemal Özdemir Haklarındaki ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Ka
nun Tasana ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkam 

TC 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı İsleri "Genel Müdürlüğü 
Sayı : 19-301-02531 

1 Şubat 1982 

Konu : Ölüm Cezası 

DANIŞMA MECLİS* BAŞKANLIĞINA 
öldürmek suçundan Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkeme

since verilen tfRtm cezası, Askeri Yargrtay 3 ncü Dairesinin 29.12.1981 gün ve 1981/459 Esas, 1981/507 sa
ydı Hamı Üe onanan Himmet oğhı 1951 doğumlu Alaca fflcesi Büyükîurka köyü nüfusunda kayıöı Fikri 
ARIKAN l e Safari oğlu 1946 doğumlu Çamhdere ilçesi Yakşiban köyü nüfusunda kayıtlı Kemal ÖZDE
MİR haklannala düzenlenen dosya ive MHK Savunma Bakanfeğmm 29.1.1982 gün ve 1982/105-4 K/41 sa
yılı yazısımn IbJr örneği ekte gonderamîşör. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 
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Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 

Adalet Komisyonu 22 Mart 1982 
Esas No* : 3/155 
Karar No. : 46 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYÎ IBAŞK ANLIĞIN A 

Danışma Meclisinin ÜO (Mart 198,2 -tarihli 65 nci Birleşiminde görüşülerek açık oylama ile kabul edilen; 
«Fikri ARIKLAN ve Kemâl ÖZDİEMÎR Haklarındaki ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı», gerekçesi, 'M'illi Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinin Ankara ıSıkıyöneüim Komutanlığıyla 
yaptığı yazışma evrakı ve Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 numaralı Askeri Mahkemesinin 1981/193 
Esas, 1981/909 Karar Sayılı dava dosyası incelendi. 

Hüküm mahkemesinin yukarıda esas ve karar sayısı 'belirtilen dava dosyasında; hükümlü Fikri AR
KAN'in Alaca İlçesi Nüfus Baş Memurluğunun 14.6.1979 gün ve 2433 sayılı yazısı eki nüfus künye kaydın
da (dosya sıra (No. Ö50-25Ü) .soyadının .A'RİKİAN olarak 'bildirildiği, keza Mahkeme duruşma zabıtlarında 
lilk celsede yapılan sanık sorgulamalarında (Dosya Sıra No. 20)5) kimliğinin Fikri ARKAN olarak tespit 
edildiği, şahit ifadelerinde de sanık soyadının ARKAN olarak belirtildiği, duruşma zabıtknnda bazen AR
IK AN bazen AİRIKAN şeklinde yazıldığı görülmüştür. 

Ankara Sıkıyönetim (Komutanlığı 1 'Numaralı Askeri Mahkemesinin 19 Mart '1982 gün ve 1979/21874 Esas 
1982/222-K. 166 sayılı düzeltme Kararında yukarıda .belirtilen hususlara temas edilerek, hakkında yargıla
tma yapılan ve hüküm verilen kişinin Çorum illi Alaca İlçesi, Büyükhırka köyü nüfusunda kayıtlı Fikri AR
KAN olduğu, gerekçeli karara soyadının maddi bir 'hata sonucu ARTIKAN şeklinde yazıldığı, 'bu maddi 
ihata dışında kimlikle ilgili bir yanlışlığın sözkonusu 'olmadığı, hükümde esas defterinde ve lilâmet kayıtla
rında 'bu yolda ('Fikri AfRİKAN şeklinde) gerekli* düzeltmelerin yapılmasına karar verildiği, Mahkeme 
Kıdemli Hâkimliığince de 'infaz olunacak 15 . 7 . 1981 gün ve 19811/193 Esas 198İ1/909 sayılı hükme Fikri 
ARIKAN'ın soyadının «Fikri ARKAN» olarak düzeltildiği şerhinin verildiği görüldü. 

'Bu düzeltme ve açıklamalar gözönünde tutularak Danışma Meclisinin kabul ettiği metin ilke olarak be
nimsenmiş. Fikri AiRKAİN'ın gerçek soyadı dikkate alınarak kanunun başlığı ve metin buna göre düzel
tilmiş, birinci madde her hükümlü için ayrı paraigraıfılar halinde yeniden düzenlenmiştir. Yürürlük ve yürüt
meye ilişkin 2 ve 3 ncü maddeler ise aynen benimsenmiştir.. 

Milli Güvenlik (Konseyinin onayına arz olunur. 

\Komisyon Başkanı Üye Üye 
Edip GÜLTEKİN Engin DOĞU Abdülkadtr GENELİOĞLU 

Hâk. Kd. Alb. Adalet Bakanlığı (Adalet Bakanlığı 
(Kan. Gnl. Md. 'Baş Müşaviri ıKan. <srû. Md. Müşaviri 

,MiBi Güvenlıiık Konseyi {S. Sayısı : 379) 

file:///Komisyon


DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Fikri Arman ile Kemal Özdemir Haklarındaki Ölüm 
Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1, — Askeri Yargıtay 3 ncü Dairesinin 
29.12.1981 gün ve 1981/459 Esas ve 1981/507 Karar 
sayılı ilamıyla «kesinleşen, Anlkara Sılkıyönetüm Ko
mutanlığı 1 Numaralı Askerli Mahlkemıeislinıin 15 Tem
muz 1981 gün ve 1981/193 Esas ve 1981/909 Karar 
sayılı hüflcmü ile Türik Ceza Kanununun 450/3-5 
mlaiddeleni gereğince ölüm cezasına mıaihtkûm! edilmiş 
bulunan: nüfus kaydında Çorum ili, Alaca İlçesi, 
Merkez IBüyükfhmka Köyü, Hane 32, Cilt 02Q/02, 
Sayfa 16'da 'kayıtlı Himmet oğlu DöndÜ'den olma 
9.9,1951 doğumlu Fükri Anlkan ile nüfus 'kaydında 
Anlkara İli, ÇamıLıdere İlçesi, Yahşüihan Köyü Cilt 
045/01, Sayfa 18, Haine 10*da ıkayıfilı Saibri oğlu Sa-
re'den olma 17J1İ1J1946 doğumlu Kemal Özdemir 
halkÜannıdalkli ölüm cezadan yerine getirilir.: 

tMADDE 2.; — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3, — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürü
tür. 

Miü Güvenlik Konsey; 

3 — 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Fikri Arkan ile Kemal özdemir Haklarındaki ölüm 
Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — a) Askeri Yargıtay 3 ncü Daire
sinin 29.12.1981 gün ve 1981/459 Esas ve 1981/507 
Karar sayılı ilamıyla kesinleşen, Ankara Sıkıyöne
tim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesin in 
15 Temmuz 1981 gün ve 1981/193 Esas ve 1981/909 
Karar sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 450/ 
3 - 5 maddesi hükümleri gereğince ölüm cezasına 
mahikûm edilmiş bulunan nüfus kaydında Çorum İli, 
Alaca İlçesi, Merkez Büyükhırka Köyü, Hane 32, 
Cilt 020/02, Sahife 16'da kayıtlı Himmet oğlu Dön
dÜ'den olma 9.9.1951 doğumlu Fikri Arkan hakkın-
daiki ölüm cezası yerine getirilir. 

b) Askeri Yargıtay 3 noü Dairesinin 29.12.1981 
gün ve 1981/459 Esas ve 1981/507 Karar sayılı ila
mıyla kesinleşen, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 
1 Numaralı Aslkeri Mahkemesinin 15 Temmuz 1981 
gün ve 1981/193 Esas ve 1981/909 Karar sayılı hük
mü ile Türk Ceza Kanununun 450/3 - 5 maddesi hü
kümleri gereğince ölüm cezasına mahkûm edilmiş 
bulunan nüfus kaydında, Ankara İli, Çamlıdere ilçe
si, Yahşlhan Köyü Cilt 045/01, Sahife 18, Hane 10' 
da kayıtlı Sabri oğlu Sare'den olma 17.11.1946 do
ğumdu Kemal Özdemir hakkındaki ölüm cezası ye
rine getirilir. 

MADDE 2. — Danışma Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen 'kalbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Danışma Meclisli metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

> < » - <"• 

,(S. Sayısı : 3J9) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 389 

Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlere ve Bunlarla İlgili 
Kişilere Uygulanacak Ceza Hükümleri Hakkında Kanun Tasa
rısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Milli Gü
venlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/143; 

M. G. Konseyi : 1/364) 

(Danışma Meclisi S. Sayısı : 98 ve 98'e 1 nci ek) 

TC 
Danışma Meclisi 19 Mart 1982 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü : 06-789 (1/143) 01-545 
Konu : Kanun Tasarısı 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Mectisi Genel Kuruhı'nun 18 Mart 1982 tarihli 69 ncu Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, Ödeme Güçlüğü tçinde Bulunan Bankerlere ve Bunlarla İlgili Kişilere Uygulanacak Ceza Hü
kümleri Hakkında Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arzederim. 

Sadi IRMAK 
Danışma Meclisi Başkanı 

NOT : Su Kanun Tasarısı Genel Kurulun 15, 17, 18 Mart 1982 tarihli 67, 68 ve 69 ncu Birleşimlerinde görü
şülmüştür. 

TC 
Başbakanlık 23 Şubat 1982 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18 \ 101-1181 \ 017 61 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ye Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 22.2.1982 tarihinde kararlaştırı
lan «Ödeme Güçlüğü tçînde Bulunan Bankerlere ve Bunlarla İlgili Kişilere Uygulanacak Ceza Hükümleri Hak
kında Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 

Danışma Meclisi İçtüzüğünün 20 nci maddesine göre gereğinin yapılmasını arzederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 
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G E R E K Ç E 

13 Ocalk 1982 günlü Resim' Gazete'de ilan edilen 2578 sayılı Kanunla, Ödeme güçlüğü içinde bulunan 
bankerlerin işlemlerimin düzenlenmesi ve gerekirse tasfiyesi >ve bunftara para yatırmış olanların haklarınım gü
vence altına alınması amacıyla bu konularda Bakanllar Kurutuma bir <yû süre ile Kanun Hülkmünıde Kararna
me çıkarma yetkisi verilmiştir. 

Resmi Gazete'de yayımlanan 35 sayılı kararname ile Balkanlar Kuruliu gerekli yasal tedbirleri almaya 
başlamıştır. 

Ancak, alınan tedbirlerim (teslilrierinii icra edebilmesi için 'bazı müeyyidelerin getirilmesi ide gerekmektedir. Bu 
nedenle bu Kanun Tasarısını hazırlamak zorunlu hale gelmiş bulunmaktadır. 

MADÜE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 13J.U982 gün ve 2578 sayılı Yetki Kanunu uyarınca çıkarılan 35 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 5 nci maddesinde, bankerlerin başvurusu ve beyan yükümlülüğü; 6 nci maddesinde düğer baş
vurma halleri; 23 nöü maddesinde ilan ve reklam yasağı; 9 ncu maddesinde ilan üzerilne yapılacak işlemler 
gösterilmiş ve ilgililere birtakım mükellefiyetler yüklenmiştir. işte düzenlenen bu madde ile yukarıda işaret edi
len maddelere aykırı hareket edenler hakkında cezai müeyyideler getirilmektedir. 

Madde 2. — 35 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 15 nci maddesinde icra iflas Kanununu'n uygu-
lanmasıma' ilişkin düzenleme getirilmiştir. Kanunun bu maddesi ile tcra iflas Kanununun 310 ve 3ill nci mad
delerinde belirtilen hususlarım mevcudiyeti halinde, tasfiye kararı iflas kararı hükmünde olacak ve ilgili banker
ler hakkımda eylemleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca Türk Ceza Kanununun 506 ve 507 nci maddeleri uy
gulanacaktır. 

Madde 3. — Ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlerden bazıları 14.1.1982 tarilbiındem önce bankerlik faa
liyetleri sebebiyle gerek anapara ve gerekse faizler için karşılıksız çek düzenlemişler ve bundan dolayı da Türk 
Ceza Kanununun 503 ncü maddesi gereğince haklarında hazırlık, ilk ve sön soruşturma açılmış ve hatta bir 
kısmı bu suçlardan dolayı mahkûm olmuşlardır. 

Işjte bu tür bankerlerim alacaklılarının da mağdur olmaması için bunların bu kanunun yayımı tarihinden 
itibaren 15 gün içerisinde 35 sayılı Kararnamenin 5 nci maddesinde belirtilen esaslara göre beyanda bulunup 
tüm borçlarını bir yılı geçmeyen sürede ödeyeceğini gösterir bir planı, ilgili Cumhuriyet Savcılığı aracılığı 
ile tasfiye ile görevli mahkemeye vermeleri ve ödeme plam ile gösterecekleri teminatın görevli mahkemelerce 
uygulanabilir ve borçlarının tasfiyesini sağlayabilir nitelikte görülmesi halinde yapılacak işlemler ayrıntılı blir 
şekilde bu madde ile düzenlenmiştir. 

Madde 4. — 35 sayılı Kararnamenin 17 nci maddesinin son fıkrasında; «'Bu Kanun Hükmündeki Kararna
mede yazılı diğer yükümlülüklere uymayanlar hakkında da cezai müeyyide gdirillmiştir.» 

Kararnamede mevcut bu hükümden esinlenerek gerek çıkarılan kanun hükmündefcî kararnamelerde yazılı olup 
bu kanunda ayrıca cezalandinlmiamış olan yükümlülük ve yasaklara uymayanlar ve gerekse bu kanun kapsamı 
dışında bulunan eylemler için suçlar beşyüz bin liradan iki milyon liraya kadar ağır para cezasına raptedilmiş-
tir. 

Madde 5. — Ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerler ve bunlarla ilgili kişiiler hakkında uygulanacak ce
za hükümlerinde; Sıkıyönetim Kanunu Türk Cem Kanununun 536 ve 537 nci maddeleri nazara alınarak er
teleme yasağı geltirilmiştir. 

Madde 6. — Maddede 2279 sayılı Ödünç Para Verme işleri Kanununun hangi hallerde uygulanamayacağı 
hükme bağlanmıştır. 

Madde 7. — Kanunun 3 ncü maddesi yayımı tarihimden, diğer maddeler 35 sayılı Kararnamede yer al
dığı için 14.1.1982 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girecektir. 

Madde 8. — Yürütme ile ilgilidir. 
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Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 25 Mart 1982 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/364 
Karar No, : 50 

MtLUt GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 18 Mart '1982 tarihli 69 ncu Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla 
katml edilen «ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlere ve ©unlarla lllgili 'Kişilere Uygulanaoak Ceza Hü
kümleri Hakkında (Kanun Tasarısı» ve Gerekçesi Komisyonumuzca incelendi. 

Tasarı gerekçesirideki açıklamalar da gözönünde bulundurulmak suretiyle tümünün kabulünü müteakip 
maddelerin müzakeresine geçildi. 

Madde 1. — Beyan yükümlülüğü süresini düzenleyen tasarının bu maddesi 1 noi fıkra 2 nci satırdaki 
«Onlarla» kelimesi «Bunlarla» şeklinde değiştirilerek benimsendi 

Madde 2. — 15 günlük süre sadece beyan yükümlülüğüne inhisar ettirilip diğer mükellefiyet ve yasaklar 
tefrik olunmak suretiyle .bu maddenin (a) fıkrası'(1) numaralı fıkra olarak. 

«Edinilen» kelimesi «Edilen» şeklinde düzeltilmek suretiyle maddenin (b) ıfıkrası 1(2) numaralı 'fıkra ola
rak;' 

Fıkraya açıklık sağlayacak düzenleme yapılmak suretiyle maddenin (c) fıkrası (3) numaralı fıkra olarak; 
düzenlenip madde bu haliyle redaksiyona tabi tutulduktan sonra 'benimsendi. 

Madde 3. — Tasarının taksiratlı veya 'hileli iflası düzenleyen bu maddesi aynen benimsendi. 

Madde 4. — Tasarının bu maddesi esası etkilemeyen amaca uygun teknik redaksiyona tabi tutularak benim
sendi. 

Madde 5. — Tasarının !bu maddesine yükümlülük ve yasağa aykırı davranışın vahim görülmesi halinde 
3 aydan 6 aya kadar hapis cezasının ayrıca verilmesine imkân yaratan bir esneklik getirilmek suretiyle madde 
benimsendi. 

Tasarının 6 ncı maddesi aynen; 7 noi maddesinde yer alan «Konuda» kelimesi «Kanunda» olarak 
düzeltilmek suretiyle; yürürlük ve yürütmeye ilişkin 8 ve 9 ncu maddeler aynen benimsendi. 

Mitli Güvenlik 'Konseyinin onayına arz olunur, 

Başkan Üye Üye 
Muzaffer BAŞKAYNAK Edip GÜLTEKİN Feridun BALATLIOĞLU 

Hâkim Tuğgenerali Hâtoim Albay Hâkim Albay 

Üye Üye Üye 
Tevftk ODMAN Sait REZAKİ A. Cemâl GÖĞÜS 

Hâkim önyüzbaşı Adalet Bakanlığı Adalet Bakanlığı 
Kanunlaır ve Planlama Kanunlar ve Planlama 

Genel Müdürlüğü Genel Müdürlüğü 
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HÜKÜMETİN TEKLİFt 

Ödeme Güçlüğü içlinde Bulunan Bankerlere ve Bunlarla İlgili Kiklere Uygulanacak Ceza Hükümleri 
Hakkında Kanun Tasansı 

Cezalar : 

MADDE 1. — 13 < 1 . 19812 gün ve 2578 saydı Yetki Kanunu uyarınca çıkarılan Kanun Hükmünde 
Kararnamelere aykırı hareket edenler aşağıdaki şekilde cezalandırılır : 

1; Kararnamelerin öngördüğü hususlarda gerçek dışı beyanda bulunanlar, beyanda bulunmaktan kaçı
nanlar, kararnamelerin yürürlüğe girmesinden sonra mal veya paralarını kaçıranlar, kaçırmaya teşebbüs 
edenler, muvazaalı alacak veya borç ilişkisine girenler, kararnameler gereğince tasfiyeye tâbi -tutuldukları hal
de ilan veya reklam yasağına uymayanlar ile bu fiillere iştirak edenler hakkında eylemleri başka bir suç oluş
tursa bile ayrıca 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası uygulanır. 

2. Kaçırılan veya muvazaa konusu edilen mal veya paraların elde edilememesi halinde yukarıdaki fıkraya 
göre verilecek ceza bir kat artırılarak hükmedilir ve ayrıca kaçırılan veya muvazaa konusu olan değerin 
iki katı ağır para cezası verilir. 

3^ a) Kararnameler uyarınca her ne sebeple olursa olsun bankerlere, ortaklarına, yöneticilerine, denet
çilerine ve bunların eşlerine, usul ve füruuna, evlatlık larına, kendilerini evlat edinenlere borçlu olanların 
kararnamelerdeki usul dairesinde borçlarını) ve borçları teminatsız ise borca yeter derecede taşınır veya taşın
maz mal ve haklarını; 

ıb) Yukarıda sayılan kişilere ait olup herhangi bir sebeple ellerinde bulunan mal, hak ve menkul kıy
metleri; 

c) Kararnameler gereğince geçersiz kılınan tasarruflardan yararlanmış oldukları ve edindikleri menfa
atleri;, 

Kararnamelerde belirtilen mercilere bildirmeyenler ile hu mal, hak ve menkul kıymetleri kaçıranlar veya 
muvazaa suretiyle bunları konu eden alacak veya borç ilişkisine girenler hakkında bu maddenin bir ve ikin
ci fıkralarındaki hükümler uygulanır. 

Taksirattı ve Hileli İflas : 

IMADDE 2. — 13.il.d982 gün ve 2578 sayılı Yetki Kanunu uyarınca çıkarılan Kanun Hükmünde Ka
rarnamelerin uygulanmasında icra ve iflas Kanununun 310 ve 311 nci maddelerinde belirtilen hususların mev
cudiyeti halinde, tasfiye kararı iflas kararı hükmünde olup, ilgili bankerler hakkında eylemleri başka bir suç 
oluştursa bile ayrıca Türk Ceza Kanununun 506 veya 507 nci maddeleri uygulanır. 

Karşılıksız Çek Düzenleyenler Hakkında Uygulanacak Hükümler : 

MADDE 3. — 1. 14.1.1982 tarihinden önce bankerlik faaliyetleri sebebiyle gerek anapara ve gerekse faiz
ler için karşılıksız çek düzenlemek suretiyle Türk Ceza Kanununun 503 ncü maddesinde yazılı suçu işleyen 
bankerlerden (Daha önce tasfiye için başvuranlar, beyanname verenler veya haklarında tasfiyenin açılması
na karar verilenler dahil); bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 35 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 37 sayılı kararname ile değişik 5 nci maddesinde belirtilen esaslara göre beyantda bulunup 
tüm borçlarım bir yılı geçmeyen sürede ödeyeceğini gösterir bir planı, ilgili: Cumhuriyet Savcılığı aracılı
ğı ile tasfiye ile görevli mahkemeye vermesi ve ödeme planı ile göstereceği teminatın görevli mahkemece uy
gulanabilir ve borçlarının tasfiyesini sağlayabilir nitelikte görülmesi halinde bunlar hakkında : 

a) Bu suçtan dolayı hazırlık soruşturmasının durdurulmasına Cumhuriyet Savcılığınca;: 
lb> itîk ve son soruşturma safhasında, ilk ve son soruşturmanın durdurulmasına ilgii hâkimlik veya mah

kemece; 
c) infaz edilecek veya infaz edilmekte olan cezaların infazının durdurulmasına ilgili mahkemece; 
Karar verilerek tutuklu veya hükümlü olanlar salıverilir, 
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2. İBu suretle salıverilen tutuklu veya hükümlüler, ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki kolluk maa 

kamlarına teslim edilerek yoklama defterine kaydedildikten sonra serbest bırakılırlar, 
3 Tutuklu veya hükümlü olmayan sanıklar da ödeme planı ve gösterecekleri teminatın görevli mah

kemece uygulanabilir ve borçlarının tasfiyesini sağlayabilir nitelikte görüldüğü tarihten itibaren 24 saat 
içinde ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki kolluk makamlarının yoklama defterine kaydolmak zorundadır
lar» 

4, İki ve üçüncü fıkralarda sayılan kişiler, tasfiye kararı kaldırılıncaya kadar 48 saat aralıklarla yokla
maya gelmek zorundadırlar. Tasfiyenin kaldırılmasına karar verilinceye kadar bunların yurt dışına çıkmaları 
yasakta*. Bu süre içinde dava ve ceza zamanaşımı işlemez, 

5, iBirinci fıkra uyarınca haklarında işlem yapılanlardan, 35 sayılı Kanuni Hükmünde Kararnamenin 
,10 ncu maddesinin 2 nci fıkrasına göre tasfiyenin kaldırılmasına karar verilenler hakkında :> 

a) Durdurulmuş bulunan hazırlık soruşturmalarınla kovuşturmaya mahal oHmadığına : 
b) İlk ve son soruşturmanın durdurulması halleTinde davanın ortadan kaldırılmasına; 
c) infazın durdurulduğu durumlarda mahkûmiyet hükümlerinin yerine gdtlirimemesine; 
Karar verilir. 
6, 'Beşinci fıkra gereğince, yerine getliritaemesine karar verilen mahkûmiyet hükümlerinin fcanuınıi sonuç

ları ortadan kalkar. Şu kadar ki, tahsil edilmiş olan para cezaları iade edilmez, mahkûmiyet hükmüne ailt si
cil varakaları adli «idden çıkarıdır. Aynı mahiyetteki cezalara ait fillerden sicil tesis edilmemiş olanlar için 
sicil varakası>-tesis edilmez. 

7, İBirinci fı'kra uyarınca işlem yapılanlardan ödeme planında gösterdikleri süre içinde tasfiyenin kaldırıl
masına karar verilmeyenler hakkında; 

a) IDurdurulmuş olan hazırlık saruştütrtrnasıma; 
b) Soruşturmanın durdurulması kararı verilmiş olan davalara; 
c) İnfazı durdurulmuş olan mahkûmiyet hükümlerinin infazıma; devam olunur. 
8, Tasfiye ile görevli mahkemelerce, beyanları ve ödeme planlaırı uygulanabilir ve borçlarınım tasfiyesini 

sağlayabilir nitelik*© görülmeyen veya süresi içilnde müracaat eiflmeyen bankerler hakkında bu madde hıülkmü uy
gulanmaz, 

9; ıBu maddenin birimci fıîcrasıma göre verilen ve 'mahkemece uylgun görülmesi nedeniyle haklaondaki 
soruşturmanın veya hükmün infazınım durdurulmasına karar verilenlerden, ödeme beyanındaki bilgilerin ger
çek dışı olduğu anlaşılanlar ile bu kanunun birimci maddesinde yazılı diğer suçları işleyenler hakkında anılan 
maddeye göre verilecek cezalar bir misli artırılarak hülkmohınür^ 

10. Bu maddedeki kolluk makamlarıma başvurma veya yoklamaya ilişkin yükümlülüklere uymayanlara 
üç aydan bir yila kadar hapis, yurt dışına çikma yasağıma uymayanlara iki yıldan beş yıla kadar hapis ve 
beşyüz bin lirdan iki milyon liraya kadar ağır para cezası hükmuolu'nur, 

Diğer Cezalar : 

MAıDDE 4. — 13JİJİ982 gün ve 2578 sayılı Yetki Kanunu uyarınca çıkarılan Kanun Hükmünde Karar-
namielerde yazılı olup bu kanunıda ayrıca cezalan'dınlmamış olan yükümlülük ve yasaklara uymayanil'ar hak
kında, eylemleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca beşyüz bin liradan iki milyon liraya kadar aığır para cezası 
hükmıolünur. 

Erteleme Yasağı : 

MADDE 5. — Bu Kanunda yazılı cezalar ertelenemıez. 

Uygulanmayacak Ceza Hükümleri : 

MADDE 6. — 1. 13.U.U982 güm ve 2578 sayılı Yeöki Kanunu uyarınca çıkarılan Kanun Hükmünde 
Kararnamelere ve bu Kanunda öngörülen esaslara göre işlem yapılanlardan esas borçlarının tamamım ka
rarnamelerde ve bu kanunda belirtilen hükümler dairesinde ödeyenler hakkında 2279 sayılı Ödünç Para Ver-
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me işleri Kanununun 17 nci maddesi ve bu Kanunu değiştiren 2520 saıyıilı Kanunun 3 ncü maddeSı1 gereğince 
kovuştuılma yapılmaz, açılan dava ve yapılan kovuşturmaya devaım olunmaz, mahkûmiyet kararı varsa bütün 
neticeleri ile birlikte ortadan kalkar. 

2. Kararnamelere göre tasfiyeye tabi tutulan ger pek ve tüzelkişi bankerlere ikrazda bulunmuş olanlar 
hakkında 2279 sayılı Ödünç Para Verme işleri Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

Yürürlük : 

MADDE 7. — Bu Kanun; üçündü maddeci yayımı tarihlinden, diğer maddeleri 14.(1.1982 tarihinkîen geçer
li olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Balkanlar Kurulu yürütür, 
•22.2LÜ982 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z, Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakanı 
1. Türkmen 

Ticaret Balkanı 
K. Cantürk 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

T, Özd 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliliye Bakanı' 
K. Erdem 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

MM Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakam 
Prof. Dr, A. Bozer 

Devlet Bakanı 
M, özgünes 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlıtk Bakanı 
Dr, T. önalp 

Ulaştırma Bakanı 
AT, Özgür 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esmer 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabdî Kay. Bakam 
M. Turgut F. İlkel 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evltyaoğlu 

imar ve iskân Baklam Köy işleri ve Koop. Bak. Gençlik ve Spor Bakanı 
Dr< Ş. Tüten M. R. Güney V, özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
•METİN 

ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlere ve Bun
larla İlgili Kişilere Uygulanacak Ceza Hükümleri 

Hakkında Kanun Tasarısı 

Beyan Yükümlülüğü Süresi : 

MADDE 1. — 13.1.1982 ıgün ve 2578 sayılı Yet
ki Kanunu uyanınca çıkar tılmırş bulunan 35 ve 37 sa
yılı Kanuni Hükimündöki Kararnamelerde ödeme güç
lüğü içinde olanı ibanlkerter lüle onlarla ilgili kişilere; 
yapmakffia yükümlü bulundukları bildirini) ve beyan'-
lar İçin bu Kamunla (15 günlük ek bir süre) tanm-
nuştır. 

Söz (konusu banikerfer lile Kanun Hükmünde Ka
rarnamelerde anılan sair ilgililer, daha önce beyan
da bulunmuş olsalar biılıe, bu 15 günlük süre içinde 
esM beyan ve biMMletM ((aynen veya tashihen) tek-
narfllaımıaılcla yükümlü kılınmışlardır., Daha önce hiç 
beyanda bulünmamıış olanlar da beyanlarımı aynı süre 
içimde yapmıalk zorundadırlar, 

37 sayılllı Kanun Hülklmıünde Kararnamenin 14 ncü 
(maddesinde belirtilen (geçersiz tasarruflar) m konusu 
olan mal ve halklara ilişkin olarak 14.1.1982 tarihin
den sonra yapıtaış olan her türlü tasarrufların da 
liılgii tasarrufu yapaıriaroa, söz konusu 15 günlük 
süre içinde beyan ©dilmesi Sorunludur. 

15 ıgünük süre, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte islemeye boşlar. Ancak tasfiye, görevi ba-
Ikaniılk, sermaye piyasası Ikurulu veya alacakililar ta
rafından istenmiş ise, 15 ıgünlük süre, Tasfiye Ku-
rüMıarrnca tasfiyenıin açıldığına dair yapılacak ilan-
dlan itibaren başlar., 

Beyanda Bulunmama veya Mal Kaçırma : 

MADDE 2. — iBu Kanun hükümlerine aykırı ha
reket edenler aşağıdaki şekilde cezalandırılırlar : 

a) Bu Kanunun 1 nci (maddesiyle tanınmış olan 
15 günlük süre (içimde; 

Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Ibelktlilen hu
suslar (içini eslkli beyanlarını (teyiden veya tashihen) 
Itelkrarlalnııayan veya beyandan kaçınan, gerçek dışı 
beyanda (bulunan ya da eksik beyanda bulunan ve
yahut mal veya paralarını kaçıran, muvazaalı alacak 
veya borç ilişikleri kuran, söz konusu kararnameler 
'gereğince 'tasfiyeye tabi tutuldukları halde1 ilan ve 
ıreMam yasağıma uymayanı 'gerçek ikisi bankerler, bun
ların müdür ve yönetici olarak çalıştırdığı kişiler ile 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlere ve 
Bunlarla İlgili Kişilere Uygulanacak Ceza 

Hükümleri Hakkında Kanun Tasarısı 

Beyan Yükümlülüğü Süresi : 

MADDE 1. — 13.1.1982 gün ve 2578 Sayılı Yetki 
Kanunu uyarınca çıkartılmış bulunan 35 ve 37 sayılı 
Kanun Hükmündeki Kararnamelerde ödeme güçlüğü 
içinde olan bankerler ile bunlarla ilgili kişilere; yap
makla yükümlü bulundukları bildirim ve beyanlar için 
bu Kanunla (15 günlük ek bir süre) tanınmıştır. 

Söz konusu bankerler ile Kanun Hükmünde Karar
namelerde anılan sair ilgililer, daha önce beyanda bu
lunmuş olsalar bile, bu 15 günlük süre içinde eski be
yan ve bildirilerini (aynen veya ıtashihen) tekrarlamak
la yükümlü kılınmışlardır. Daha önce hiç beyanda bu
lunmamış olanlar da beyanlarını aynı süre içinde yap
mak zorundadırlar. 

37 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 ncü 
maddesinde belirtilen (geçersiz tasarruflar) in konusu 
olan mal ve haklara ilişkin olarak 14.1.1982 tarihinden 
sonra yapılmış olan her türlü tasarrufların da ilgili 
tasarrufu yapanlarca, söz konusu 15 günlük süre içinde 
beyan edilmesi zorunludur. 

15 günlük süre, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte işlemeye başlar. Ancak tasfiye, görevli bakan
lık, Sermaye Piyasası Kurulu veya alacaklılar tarafın
dan istenmiş ise, 15 günlük süre, tasfiye kurullarınca 
tasfiyenin açıldığına dair yapılacak ilandan itibaren 
başlar. 

Yükümlülük ve Yasaklara Uymama : 

MADDE 2. — Bu Kanun hükümlerine aykırı 
hareket edenler aşağıdaki şekilde cezalandırılıriar : 

1. a) Bu Kanunun 1 nci maddesiyle tanınmış olan 
15 ıgünlük süre içinde, Kanun Hükmündeki Karar
namelerde belirtilen hususlar için eski beyanlarını te-
yiden veya tashihen tekrarlamayan veya beyandan ka
çınan, gerçek dışı ya da eksük 'beyanda bulunan; 

b) Mal veya paralarını kaçıran, muvazaalı ala
cak veya borç ilişkileri kuran; 

c) Söz konusu kararnameler gereğince tasfiyeye 
(tabi tutuldukları halde ilan ve reklam yasağına uy
mayan; 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 389) 
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tüzelkişi bankerlerin y^kaodalkilerden başka ortakla
rı ve t u fiillere Mertek iıştıirak edenler hakkında ey
lemleri başka bftr suç oluştursa bile ayrıca 3 yıldan 
10 yıla kadar hapis cezası uyguknııır. 

b) Kaçırılan veya muvazaa konusu ©dinilen mal 
veya paraların elde edilmemesi halinde yuıkandakli 
fılkmaya göte verilecek ceza Ibir kat artırılarak hükme-
djıför ve ayrıca kaçırtan veya amuvazaa konusu olan 
değenin ilkti katı ağır para cezası verilir, 

c) Her ne isebeple olursa olsun bankerlere, or-
•taklarına, müdürlerine, yöneticilerine, denetçilerine 
ve bunların eşlerine, usul ve füruuna, evlatlıklarına, 
kendilerinli evlat edinenlerle borçlu olanlar, borçlarını 
ve 'borçları 'teminatsız ıisö horca yeter derecede taşı
nır veya Itaşınmaz mal ve haklarını; yukarıda sayı
lan (kişilere ait öllup herhangi bir sebeple ellerimde 
|builuriian mal, halk ive menlkull kıymetleri ve bu Kanun 
gereğince ıgeceraiz kılınan tasarruflardan yararlanmış 
olanlar ve edindikleri menfaatleri b&Miırmeyenler ile 
bu tmall, halk ve mânkul kıymetleri kaçıranlar veya 
muvazaa suretiyle bunları konu eden alacak ve borç 
ilişkisine girenler hakkında ıbir ve ikinci fıkralardaki 
hükümler uygufllanasry 

Taksirattı veya Hileli İflas : 

MAIDDE 3. — 13Jİ.1982 gün ve 2578 sayılı Yet
ki Kanunu uyarınca çıkarılan Kanun Hükmünde 
Kararnamelerin uygulanmasında İcra ve İflas Kanu
nunun 3H0 ve 311 nci maddelerinde beirtiiien hu
susların mevcudiyeti hainde, tasfiye kararı iflas ka
rarı hükmünde olup, ilgili bankerler hakkımda ey
lemleri başka 'bir suç oluştursa bie ayrıca Türk Ce
za Kanununun 506 ve 507 ncii maddeleri uygula
nır. 

Ödeme Planı Verecekler Hakkında Uygulanacak 
Hükümler : 

MADDE 4. — 1. 14.1.1982 tarihinden önce ban
kerlik faaliyetleri sebebiyle gerek anapara ve gerek-

(Adatet Komisyonunun Kabul ettiği Metin) 

Gerçek kişi bankerler, bunların müdür ve yönetici 
oîairak çatıştırdığı kişiler ile tüzelkişi bankerlerin yu-
kandakileıiden başka ortakları ve bu fiillere bilereik 
iştirak edenî'er hakkında eylemleri başka bir suç oluş
tursa bile ayrıca üç yıldan on yıla kadar hapis cezası 
hükmıolunur. 

•2. Kaçırılan veya mUvaizaa konusu edilen mal ve
ya paraların elide edilmemesi halinde 1 numaralı fıkra
ya göre verilecek ceza bir kat artırılarak hükmedilir 
ve ayrıca kaçırılan veya muvazaa konusu olan de
ğerin iki katı ağır para cezaisi verilir, 

3. a) Her ne sebeple olursa olsun bankerlere, 
ortaklarına, müdürlerine, yöneticilerine, denetçilerine 
ve bunların eşlerine, usul ve füruuna, evlatlıklarına, 
kendilerini evM edinenlere borçlu olanlar, borçlarını 
ve borçları teminatsız ise borca yeter değerde taşı
nır veya taşınmaz mal ve hakları; 

b) Yukariida sayılan kişilere aiıt olan mal, para, 
halk ve menkul kıymetler ile menfaatleri herhangi bir 
sebeple dilerinde bulunduranlardan bu mal, para, hak 
ve menkul kıymetler ille menfaatleri; 

c) 2578 Sayılı Yetki Kanunu uyarınca çıkarılmış 
bulunan Kanun Hükmünde Kararnamelerle geçersiz 
kılınan tasarruflardah yararlamnıış olanlardan yarar-
landılldaırı bu halk ve menfaatleri; 

Öngörülen süreler içinde bildirmeyenler; 
d) Yukarıda sözü edilen mal, para, halk ve men

kul kıymetler i e menfaatleri kaçıranlar veya muvazaa 
suretiyle bunları konu eden alacak ve borç ilişkisine 
girenler; 

Hakkında bu maddenin ıbir ve ilki nıumarah fık
ralarındaki cezalar hükimolumur. 

MADDE 3. — Danışma Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

Ödeme Planı Verecekler Hakkında Uygulanacak 
Hükümler : 

MIAıDDE 4. — 1 - 14.1.1982 tarihimden önce ban
kerlik faaliyetleri sebebiyle gerek anapara gerekse 
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se faizler için karşılıksız çek ile poliçe ve bu sayı
lanların niteliklerini taşımasalar bile benzeri bölgeler 
düzenleme suretiyle veya sair surette Türk Ceza Ka
nununun 503 ncü maddesinde yazılı suçu işleyen ve
ya başkaca bir teminat olmaksızın sadece (bono) ve
ya (borç ikrarını mutazammın herhangi bir belge) 
vermiş olan bankerlerden (daha önce tasfiye için baş
vuranlar, beyanname verenler veya haklarında tasfi
yenin açılmasına karar verilenler dahil); Bu Kanunun 
yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 35 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 sayılı Kararna
me ile değişik 5 nci maddesinde belirtilen esaslara 
göre beyanda bulunup tüm borçlarını bir yılı geç
meyen surede ödeyeceğini gösterir bir planı, ilgili 
Cumhuriyet Savcılığı aracılığı ile tasfiye ile görevli 
mahkemeye vermesi ve ödeme planı ile göstereceği 
teminatın görevli mahkemece uygulanabilir ve borç
larının tasfiyesini sağlayabilir nitelikte görülmesi ha
linde bunlar hakkında : 

a) Bu suçtan dolayı hazırlık soruşturmasının 
durdurulmasına Cumhuriyet Savcılığınca; 

b) İlk ve son soruşturma safhasında, ilk ve son 
soruşturmanın durdurulmasına ilgili hâkimlik veya 
mahkemece; 

c) İnfaz edilecek veya infaz edilmekte olan ce
zaların infazının durdurulmasına ilgili mahkemece; 

Karar verilerek tutuklu veya hükümlü olanlar sa
lıverilir. 

2. Bu suretle tutuklu veya hükümlüler, ikamet
gâhlarının bulunduğu yerdeki kolluk makamlarına 
teslim edilerek yoklama defterine kaydedildikten son
ra serbest bırakılırlar. 

3. Tutuklu ve hükümlü olmayan sanıklar da öde
me planı ve gösterecekleri teminatın görevli mahke
mece uygulanabilir ve borçlarının tasfiyesini sağlaya
bilir nitelikte görüldüğü tarihten itibaren 24 saat için
de ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki kolluk ma
kamlarının yoklama defterine kaydolmak zorundadır
lar. 

4. İki ve üçüncü fıkralarda sayılan kişiler, tas
fiye kararı kaldırılıncaya kadar birer hafta aralıklar
la yoklamaya gelmek zorundadırlar. Tasfiyenin kal
dırılmasına karar verilinceye kadar bunların yurt dı
şına çıkmaları yasaktır. Bu süre içinde dava ve ceza 
zamanaşımı işlemez. 

5. Birinci fıkra uyarınca haklarında işlem yapı
lanlardan, 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin 10 ncu maddesinin 2 nci fıkrasına göre tasfiye-

Milli Güvenlik Konse; 

(Adalet Komisyonunun. Kabul Ettiği Metin) 

faizler için karşılıksız çek, poliçe ile bono ve bu sa
yılanların niteliklerini taşımasalar bile borç ikrarını 
içeren herhangi bir belge düzenlemek suretiyle veyai 
sair surette Türk Ceza Kanununun 503 ncü madde
sinde yazılı suçu işleyen bankerlerden (daha önce tas
fiye için başvuranlar, beyanname verenler veya hak
larında tasfiyenin açılmasına karar verilenler dahil); 

ıBu Kanunun yayımı tarihinden itibaren '15 gün 
içinde 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 
Sayılı Kararname ile değişik 5 nci maddesinde belir
tilen esaslara göre beyanda bulunup tüm borçlarını 
bir yılı geçmeyen sürede ödeyeceğini gösterir bir 
planı, ilgili Cumhuriyet Savcılığı aracılığı ile tasfiye 
ile görevli mahkemeye vermesi ve ödeme planı ile 
göstereceği teminatın görevli mahkemece uygulanabi
lir ve borçlarının tasfiyesini sağlayabilir nitelikte gö
rülmesi halinde bunlar hakkında: 

Bu suçtan dolayı; 
a. (Hazırlık soruşturmasının durdurulmasına 

Cumhuriyet Savcılığınca; 

b. İlk ve son soruşturmanın durdurulmasına il
gili hâkimlik veya nıa'hlkemece; 

c. İnfaz edilecek veya infaz edilmekte olan ceza
ların infazının durdurulmasına ilgili mahkemece; 

Karar verilerek tutuklu veya hükümlü olanlar sa
lıverilir. 

.'2, Bu suretle salıverilmesine karar verilen tutuk
lu veya hükümlüler, ikametgâhlarının bulunduğu yer
deki kolluk makamlarına teslim edilerek yoklama 
defterine kaydediildikten sonra serbest bırakılırlar. 

3. Tutuklu veya hükümlü olmayan sanıklar da 
ödeme planı ve gösterecekleri teminatın görevli mah
kemece uygulanabilir ve borçlarının tasfiyesini sağ
layabilir nitelikte görüldüğü tarihi izleyen gün içinde 
ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki kolluk makam
larının yoklama defterine kaydolmak zorundadırlar. 

4., İki ve üç numaralı fıkralarda sayılan kişiler, 
tasfiye kararı kaldırılıncaya kadar birer hafta aralık
larla yoklamaya gelmek zorundadırlar. Tasfiyenin 
kaldırılmasına karar verilinceye kadar bunların yurt 
dışına çıkmaları yasaktır. Bu süre içinde dava ve ce
za zaman aşımı işlemez. 

5; Bir (numaralı fıkra uyarınca haklarında işlem 
yapılanlardan, 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin 10 nlcu maddesine göre tasfiyenin kaldırılma
sına karar verilenler hakkında : 
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nin kaldırılmasına karar verilenler hakkında : 
a) Durdurulmuş bulunan hazırlık soruş'turmala-

rınıda kovuşturmaya mahal olmadığına; 
b) ilk ve son soruşturmanın durdurulması hal

lerinde davanın ortadan kaldırılmasına; 
c) İnfazın durdurulduğu durumlarda mahkûmi

yet hükümlerinin yerine getirilmemesine; 
Karar verilir. 

6. Beşinci fıkra gereğince, yerine getirilmeme
sine karar verilen mahkûmiyet hükümlerinin kanuni 
sonuçları ortadan kalkar. Şu kadar ki, tahsil edilmiş 
olan para cezaları iade edilmez, malhlkûmıiyet hük^ 
miine ait sicil varakaları adili sicilden çıkarılır. Aynı 
mahiyetteki cezalara ait fişlerden sicil tesis edilme
miş olanlar içtin sicil varakası tesis edilmez. 

7. Birinci fıkra uyarınca işlem yapılanlardan 
ödeme planında gösterdikleri süre içinde tasfiyenin 
kaldırılmasına karar verilmeyenler hakkında : 

a) Durdurulmuş olan hazırlık soraşturmasına; 
b) Soruşturmanın durdurulması kararı verilmiş 

olan davalara; 
c) İnfazı durdurulmuş olan mahkûmiyet hüküm

lerinin infazına; 
Devam olunur. 

8. Tasfiye (ile görevli mahkemelerce, beyanları 
ve ödeme planları uygulanabilir ve borçlarının tasfi
yesini sağlayabilir nitelikte görülmeyen veya süresi 
içinde müracaat etmeyen bankerler hakkında bu 
madde hükmü uygulanmaz. 

9. Bu maddenin birinci fıkrasına göre verilen 
ve mahkemece uygun görülmesi nedeniyle hakların
daki soruşturmanın veya hükmün infazının durdu
rulmasına karar verilenlerden, ödeme 'beyanındaki 
'bilgilerin gerçek dışı olduğu anlaşılanlar ile bu Ka
nunun 2 nci maddesinde yazılı diğer suçları işleyen
ler hakkında anılan 2 nci maddenin (a) fıkrasındaki 
ceza hükmolunur. 

10. Bu maddedeki kolluk makamlarına başvur
ma veya yoklamaya ilişkin yükümlülüklere uymayan
lara üç aydan bir yıla kadar hapis, yurt dışına çık
ma yasağına uymayanlara iki yıldan beş yıla kadar 
hapis ve beşıyüzıbin liradan iki miyon liraya kadar 
ağır para cezası hükmclunur. 

(Actaföt Komlisyonunun Kaibul Ettiği Metin) 

\ a) Durdurulmuş 'bulunan hazırlık soruştuırmala-
• rında kovuşturmaya mahal olmadığına; 
I b) itlik ve (son isoruiştuınmanın durdurulması halle-
' rinde davaimn ortadan kandırılmasına; 

c) İnfazın durdurulduğu durumlarda mahkûmi-
;yet hükümlerinin yarine getirilmemesine; 

Karar verilir. 

6. Böş numaralı fıkra gereğince, yerine getiril
memesine karar verilen mahkûmiyet hükümlerinin 

'kanuni sonuçları ortadan kalkar. Şu kadar ki, tahsil 
I edilmiş olan para cezaları iade edilmez, mahkûmiyet 
i Hükmüne adlt sicil varakaları adli sicilden çıkarılır. 
•Aynı mahiyetteki cezalara ait fişlerden sicil tesis edil-
jimamiş olanlar için sicil varakası tesis edilmez. 

7. Bir numaralı fıkra gereğince işlem yapılanlar
dan ödeme planında gösterdikleri süre içinde tasfiye-

;nin kaldırılmasına karar verilmeyenler hakkında : 

a) Durdurulmuş olan hazırlık soruşturmasına; 
b) Soruşturmanın durdurulması kararı verilmiş 

;Oİani davalara; 
' c) İnfazaı durdurulmuş olan mahkûmiyet hüküm
lerinin Mazına; 

Devam olunur. 

8. Tasfiye ile görevli mahkemelerce, beyanları ve 
ödeme planlan uygulanabilir ve borçlarının tasfiyesi-

;ni sağlayabilir nitelikte görülmeyen veya (süresi için-
:de müracaat etmeyen bankerler hakkında bu madde 
] hükmü uygulanmaz. 

İ 9. Bu maddenin bir numaralı fıkrasına göre ve-
;ri'len ve mahkemece uygun .görülmesi nedeniyle hak
larındaki isoruşturmanın veya hükmün infazının dur
durulmasına karar verilenlerden, ödeme beyanındaki 

I bilgilerin gerçek dışı olduğu anlaşılanlar ile bu Ka
nunun ikinci maddesinde yazılı diğer suçları işleyen-

; ler hakkında anılan 2 noi maddenin bir numaralı fık-
jrastndalki ceza hükmolunuır. 

| 10. IBU maddedeki kofluk, makamlarına başvur
ma veya yoklamaya ilişkin yükümlülüklere uymayan
lara üç aydan bir yıla kadar hapis, yurt dışına çıkma 

i yasağına uymayanlara ise iki yıldan beş yıla kadar 
; hapis ve oeşyüzibin liradan iki milyon liraya kadar 
i ağır para cezası hükımolunur. 
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Diğer Cezalar : 

MADDE 5. — 13.1.1982 gün ve 2578 sayılı Yetki 
Kanunu uyarınca çıkarılan ve çıLarılacak olan Ka
nun Hükmünde Kararnamelerde yazılı olup bu Ka
nunda ayrıca cezalandırılmaimış olan yükümlülük ve 
yasaklara uymayanlar hakkında, eylemleri başka bir 
suç oluştursa bile ayrıca beşyüzibin liradan iki mil
yon liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Yasak Hükümler : 

MADDE 6. — Bu Kanunda yazılı cezalar erte
lenemez ve 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki 
Kanunun 4 ncü madidesi uygulanamaz. 

Uygulanmayacak Ceza Hükümleri : 

MADDE 7. — 1. '13:1,1982 gün ve 2578 sayılı 
Yetki Kanunu uyarınca çıkarılan Kanun Hükmün
de Kararnamelere ve bu Kanunda öngörülen esaslara 
göre işlem yapılanlardan esas borçlarının tamamını 
kararnamelerde ve bu konuda belirtilen hükümler 
dairesinde ödeyenler hakkında 2279 sayılı Ödünç 
Para Verme İşleri Kanununun 17 nci maddesi ve bu 
Kanunu değiştiren 2520 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desi gereğince kovuşturma yapılmaz, açılan dava ve 
yapılan kovuşturmaya devam olunmaz, mahkûmiyet 
kararı varsa bütün neticeleri ile birlikte ortadan kal
kar. 

2. Kararnamelere göre tasfiyeye tabi tutulan ger
çek ve tüzelkişi bankerlere ikrazda bulunmuş olan
lar hakkında 2279 sayılı Ödünç Para Verme İşleri 
Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

Yürürlük : 

MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer, 

Yürütme : 

MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

11 — 
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Diğer Cezalar : 

MADDE 5. — 13.1.1982 gün ve 2578 sayılı Yet
ki Kanunu uyarınca çıkarılan ve çıkarılacak olan 
kanun hükmünde kararnamelerde yazılı olup bu Ka
nunda ayrıca cezalandırılmamış olan yükümlülük ve 
yasaklara uymayanlar hakkında, eylemleri başka bir 
suç oluştursa bile ayrıca ibeşyüzbin liradan ikilmâyon 
liraya kadar ağır para cezası hükmioluınur. Ancak suç 
vahim görüldüğü takdirde para cezasına ek olarak 
üç aydan altı aya kadar hapis cezasına da hükmolu
nur. 

MADDE 6. — Danışma Meclisi metninin 6 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Uygulanmayacak Ceza Hükümleri : 

MADDE 7. — 1. 13.1.1982 gün ve 2578 sayılı 
Yetki Kanunu uyarınca çıkarılan kanun hükmünde 
kararnamelere ve bu Kanunda öngörülen esaslara gö
re işlem yapılanlardan esas 'borçlarının tamamını ka-
rarnaimelerde ve bu Kanunda belirtilen hükümler 
dairesinde ödeyenler hakkında 2279 sayılı Ödünç Pa
ra Verme İşleri Kanununun 17 nci madidesi ve bu 
Kanunu değiştiren 2520 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desi gereğince kovuşturma yapılmaz, açılan dava ve 
yapılan kovuşturmaya devam olunmaz, mahkûmiyet 
kararı varsa bültün neticeleri ile birlikte ortadan kal
kar. 

1) Kararnamelere göre tasfiyeye tabi tutulan 
gerçek ve tüzelkişi bankerlere ikrazda bulunmuş olan
lar hakkında 2279 sayılı Ödünç Para Verme İşleri 
Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

MAIDDE 8. — Danışma MeclM metninin 8 nci 
maddesi aynen kafoul edilmiştir. 

MADDE 9. — Danışma Meclisi metninin 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 389) 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 384 

4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 10 ncu Mad
desinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Milli Güvenlik Konseyi Sosyal Güvenlik, İş ve 
İşçi İlişkileri Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/28; M. G. Kon

seyi : 1/355) 

(Danışma Meclisi S. Sayısı : 82) 

TC 
Danışma Meclisi 
Genel Sekreterliği S Mart 1982 

Kanunlar Müdürlüğü : 06 -78 
(1/28) 01-254 

Konu : Kanun Tasarısı. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 4 Mart 1982 tarihli 63 ncii Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 10 ncu Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 28 Eylül 1981 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101 - 842/06180 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 22.9.1981 tarihinde 
kararlaştırılan «4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 10 ncu Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 
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G E R E K Ç E 

1946 yılından bu yana Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde önemli bir yer işgal eden Sosyal (Sigortalar Ku
rumu sigortalılar, emekliler ve bunların eş ve çocukları ile 15 milyon civarında bir nüfusıun soisyal güvenli
ğini sağlayan en büyük soisyal güvenlik kuruluşudur. 

Sigortalı sayısının giderek artması ve sosyal sigortaların kapsamının genişlemesi sonucu bu kurumun 
üstlendiği görevler de gün geçtikçe ağırlaşmaktadır. Kurum devlet - işçi - işveren temsilcilerinin ortak karar 
ve sorumluluk ilkesine istinaden ahenjkli ve tutarlı bir davranış içerisinde görevini yapmak zorlunda bulun
maktadır. 

Bu kanun tasarısı bu dike gözönünde tutularak Kurumun en yüksek karar organı olan Yönetim Kurulu
nun teşekkül tarzını yeniden düzenlemektedir. 

MADDE GEREKÇELER t 

Madde 1. — Bu madde ile Kurumdan aylık ve gelir almakta olanlar ile Kurumu temsil eden üyelerin 
Yönetim Kurulunda temsil edilmeleri önlenmektedir. Yukarıda da 'belirtildiği üzere Kurumun en yüksek ka
rar organı olan Yönetim Kurulu halen devlet - işçi - işveren - emekli ve memur temsilcilerinden oluşmalkta-
dır Devlet temsilcileri (Genel Müdür dahil 4 kişi) atama ile, diğerleri (altı kişi) ise seçim suretiyle görevle
rine getirilmektedirler. Bu husus, atama ve 'seçim yönünden dengesizlik yaratmakta, Devletin Yönetim Ku
rulunda eşit Ibir şekilde temsiline imkân vermemektedir. Hazırlanan tasarı ile atama ve seçimle geilen üye
ler arasımda denge (4 + 4) sağlanimakta, böylece daha sağlıklı karar alma imkânı husule gelmektedir. 

Geçici Madde 1. — Bu madde ile halen görev yapmalkta olan, Kurumdan aylık ve gelir almalkta olanları 
temsil eden üye ile Kurumda çalışanları temsil eden üyenin görevlerinin sona ereceği hükme bağlanmakta
dır. 

Madde 2. — Bu Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği hükme bağlanmaktadır. 
Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulunun yürüteceği hükme bağlanmaktadır. 

Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 23 Mart 1982 

Genel Sekreterliği 
Sosyal Güvenlik,, İs ve 

İsçi İlişkileri Komisyonu 
Esas No. : 1/355 

Karar No. : 7 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

'Hükümetçe faazıdianan ve Danışma Meclisinde görüşülendk toafoul 'edilen «4792 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kuruımu Kanununun 10 nicu Maddesttnlin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Gemici Madde Eklenmesüne Dair 
Kanun Tasarısı» Komisyonumuzda iıligilıi telmısilclilerin Ikatıtoası ile görüşüllımüştür.. 

Sosyal Siigortailar Kurumu yönetüm kurulu teşekkül tarzı liıtûbariyle dört ayrı donem geçinmıiştıir. 
a) 1.1.1946 - 5.3Jİ95Ö dönemli : Genel Müdür taJbüii üyedir. Üç üye ÇaÜışimıa Balkanhğınnn ve b«ir üye 

Maliye Bakanlığının teklifli ite Balkanlar Kurulu Kararı lile aıtanmıaJktadır. îşçi ve işivenenleri iise seçiımle geilen 
birer üye temsli'l elttmelktedliır. Yönetim Kurulu Genel Müdürle Ibirlkte yedli üyeden oluşmuştur. 

Ib) 6.3.1950 - 31v7.1960 dönemli : Genel Müdür tabüıi üyedlir. Başkan ile ilkli üye Çalışma Bakanlığınam bir 
üye Maliye Bakanlığının tekllifiyıle Balkanlar Kurulu Kararı ille atanım atfetadl̂  îşçi ve işverenleri ise seçıimlle 
gelen İkişer üye itemsül etmielktedir. Yönettim Kurulu Genel Müdürle birlikte sefciz üyeden oluşmuştur. 

Mili Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 384) 
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c) 1.8.1960ı - 5.7.1978 dönemi : Yönetim Kurulu yerimi Müdürler Kuruluna bırakmıştır. Genel Müdür 
ve liıkıi üye Sosyali Güvenıliık ''Bakanınım ((bu Bakanıiılk kurulmadan önce Çalışma Balkanınım) teklifi üzerine 
müşterek karar ile atanmaktadır. İşçi ve işverenleri seçimle geden ikişer üye temsil etmektedir. Ayrıca Ku-
rumlda çalışanları da seçimte gelen (bir üye temsil etmektedir.: Böylece Kural' sekiz üyeden oluşmuştur. 

d) 6.7.1978 tarihlimden sonraki dönem : Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanıdır. liWi üye Sosyal Gü
venlik Bakanlığınım, b'ir üye Maliye 'Bakanlığının tökl'fi ile Bakanlar Kurulu Kanan ıM'e atanmaktadır. Se
çimle gelen üyeler ise (işçi ve işverenleri temsilen ikişer, Kurumda çalışanları teimsilen bir, Kurumdan aylık ve 
gelir almakta olanları temsilen de bir üye olmak üzere Yönetim Kurudu (Genel Müdür dahil) on üyeden oluş
maktadır. 

Danışma Meclisince kabul edilen Hükümet Tasar BI ile; bir başkan ve dokuz üyeden oluşan Sosyal Si
gortalar Kurumu Yönetim Kurulu, Kurumdan aylık ve gelir alanları temsil eden üye ile Kurumda çalışanları 
temsil eden üyenin yönetimde temsil edilmemeleri suretiyle bir başkan ve yedi üyeden oluşması öngörülerek 
seçiımle gelen üyeler ile Hükümetçe1 atanan üyeler arasında denıge sağlanması ve daha sağlıklı karar alınması 
amaçlanımış; geçici madde lile de bunların görev sürelerinin Kanunun yürürlüğe girmesi ile sona ereceği (hük
me Ibağlanlmıi'ştır. 

Komisyonumuzca, Bakanlar Kurulu ve Danışma Meclisince 'benimsenen Sosyal Sigortalar Kurumu Yö
netim Kurulunun Hükümet ağırlıklı, işçi ve işveren teımsilcilerinden oluşan üçlü bir yapıya sahip olması ilke
sine bağlı k'allınfrnış, fakat iki Sosyal Güvenıliık Bakan ığı, iki işçi, iki işveren temsilcisi üye adetlerinin bir 
işçi, bir işveren ve bir Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcisi olarak saptanması süratli ve tutarlı karar üre
timi içlin daha yararllı görülmüştür. 

Bu durumda Yönetim Kurulu, Genel Müdür, bir Maliye, bir Sosyal Güvenlik (Bakanlığı,, bir işçi bir (de 
işveren temsilcisi olmak üzere beş üyeden teşekkül edecektir. 

Sosyal Güvenlik 'Bakanlığı ile işçi ve işveren temsilcilerinin bire indirillmesi dolayısıyla geçici madde 
yeniden düzenlenmiş, madde mietiniîerimde zorunlu ifade değişülklilkterii yaipıdlmuşitır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Sosyal Sigortalılar Kurumu Yönetim Kurulunun, üye sayısı süratli ve tutarlı karar alın
masını sağlamak almacıyla Genel Müdür, bir Maliye, bir Sosyal Güvenlik, bir u'şdi ve bir de işveren temsilcisi 
olımlak üzere beş üyeden oluşması uygun görülmüştür. 

Madde 2. — Bu madde ile, Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulunun Genel Müdür hariç tüm 
asil ve yedek üyelerimin görevler! sona erdirilmektedir. 

Ancak, bunlardan işçi ve işverenleri temsil eden ikişer üyenin ilk Genel Kurulda yerlerine bu Kanuna 
göre birer temsildi seçilinceye kadar ve atama ile gelen 3 üyemin yerline bu Kamuna göre 2 üye atanıncaya ka
dar (görevlerime devam etmeleri öngörülmüş ve ibu surette yönetim boşluğu bınalkılmalması aımaolammıştır. 

Ayrıca, bu hüküm, 4792 sayılı Kanuna girımesi gerektiğinden, 2 nJci madde çerçevesinde Geçici Madd'e 
olanak düzenlenmesi uygun görülmüştür. 

Madde 3, — Danışıma Meclisinin kabull ettiği yürürlüğe ilişkim 2 nci madde olarak aynen benimsen
miştir. 

Madde 4., — Danışma Meclisinin kabul ettiği; yürütmeye ilişkin 3 ncü maddede 4 ncü madde olarak 
benimisenımiiştıir., 

Milli Güjvenlik Konseyinin onaylarına arz olunur. 

Talât SARGIN Erberk İNAM Fazıl KAYNAKDEMİR 
Prs. Kd. Alb. Dz. Öğ. Alb. Hv. Prs. Bnb. 

Başkan Üye Üye 

Nuri ERNAM Tuğrul AĞAR 
Soısyal Sigortalar Kurumu Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Genel Müdür Başyardımcısı Müsteşar Yardımcısı 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 384) 



HÜKÜMETİN TEKLM 

4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 10! ncu Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 4792 sayılı Kanunun 2158 sayılı Kanunla değişik 10 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Yönetim Kurulu : 

Madde 10. — Yönetim Kurulu bir 'karar organı olup, Kurumun en yüksek yönetim ve karar sorumlulu
ğunu taşır. 

Yönetim Kurulu bir başkan ile yedi üyeden oluşur. 
iki üye Sosyal Güvenlik Bakanının, bir üye Maliye Bakanının önerisi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile 

atanır. Sosyal Güvenlik Bakanınca önerilecek üyelerden birinin iş hekimliğl'u, 'diğerinin de sigorta, iş hulkuku 
veya sosyal ekonomi konularından birinde yetkili kimseler olmaları şarttır. 

îşçi ve işverenleri temsil eden ikişer üye Genel Kurulda kendi temsilcileri tarafından seçilir. 
Genel Müdür Yönetim Kurulunun başkanıdır. Genel Müdürün bulunmadığı hallerde Genel Müdür Yardım

cısı Kurula başkanlık eder. 
Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar atanabilir veya seçilebilirler. 

Atama ve seçim dönemi içerisinde herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu üyeliği sona erenlerin yerleri aynı 
usulle yenileri atanmak veya seçilmiş bulunan yedekler getirilmek suretiyle doldurulur. Bu şekilde göreve ge
lenler yerini aldıkları üyenin görev süresini tamamlarlar. 

Yönetim Kurulu haftada en az bir kez asgari 5 üye ile toplanır. Toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile 
karar verilir. Oylarda eşittik halinde Başkanın olduğu taraf çoğunlukta sayılır. 

Yönetim Kurulunun çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar bir yönetmelikle düzenlenir. 
Özürsüz olarak toplantıya katılmayan üyelerin ücretlerinden Yönetim Kurulu Yönetmeliğine göre kesinti 

yapılır. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 381) 



DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
İMiETlN 

4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununum 
IQ ncu Malddlesinlln Değiştirilmesine ye SBu Kanuna 
Bir Geçici Madde EMemmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 4792 sayılı Kanunun 2158 sayılı 
Kanunla değişik 10 ncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilımş'tir. 

Yönetim Kurulu : 

Madde 10. — Yönetim Kurulu bir karar organı 
olup, Kurumun en yüksek yönetim ve karar sorum-
luiluğunu taşır. 

Yönetim Kurulu bir başkan ile yeldi üyeden olu
şur. 

iîki üye Sosyal Güvenlik Balkanının, bir üye Ma
liye Bakanının önerisi üzerine müşterek kararla ata
nır. Sdsyal Güvenlik Bakanınca önerilecek üyelerden 
birinin iş hekimliği, diğerinin de s'igıorta, iş hukuku ve
ya sofsyal ekonomi konularından birinde yetkili kimse
ler olmaları şarıtltır. 

İşçi ve işverenleri temsil eden ikişer üye Genel 
Kurulda kendi temsilcileri tarafınidan seçilir. 

Genel Müdür Yöneltim Kurulunun başkanıdır. 
Genel Müdürün bulunmadığı hallerde Genel Müdür 
Yardımcısı Kurula başkanlık eder. 

Yöneltim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıl
dır. Süresi biten üyeler tekrar atanabilir veya seçilebi
lirler. Atama ve seçim dönemi içerisinde herhangi bir 
nedenle Yöneltim Kurulu üyeliği sona erenlerin yerle
ri aynı usulle yenileri atanmak veya seçilmiş bulunan 
yedekler getirilmek suretiyle doldurulur. Bu şek'Ide 
igöreVe gelenler yerini aldıkları üyenin görev süresini 
tamamlarlar. 

Yönetim Kurulu haftada en az bir kez asgari 5 
üye ile toplanır. Toplantıya katılan üyelerin çoğun
luğu ile karar verilir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın 
olduğu tara! çoğunlukta sayılır. 

lYÖnetiim Kurulunun çalışıma usul ve esasları ile 
diğer hususlar bir yöneltimelikle düzenlenir. 

Özürsüz olarak toplantıya katılmayan üyelerin üc
retlerinden Yönetim Kurulu Yönetmeliğine göre kesin
ti yapılır. 

SOSYAL GÜVENLİK, İŞ VE İŞÇİ İLİŞKİLERİ 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ; METİN 

4792 Sayılı Sosyal Sggortaüaır Kurumu Kanununum 
İQ ncu Maiddtesinıin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 4792 sayılı Kanunun 2158 sayılı 
Kanunla 'değişik 10 ncu maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiş'fiirilmiştir. 

Yönetim Kurulu : 

Madde 10. — YöneÜm Kurulu bir karar orga
nı olup, Kurumun en yüksek yönetim ve karar sorum
luluğunu taşır. 

Yönetim Kurulu bir başkan ile dört üyeden olu
şur, 

'Bir üye Sosyal Güvenlik Bakanının, bir üye Maliye 
Bakanının önerisi üzerine müşterek kararla atanır. 
Sosyal Güvenlik ve Maliye Bakanlıklarınca önerile
cek üyelerin sigorta, iş hukuku veya sosyal ekonomi1 

konularından biriride yetkili kimseler olmaları şarttır. 
İşçi ve işverenleri temsil eden birer üye Genel Ku

rulda kendi temsilcileri taraifınidan seçilir. 
Genel Müdür, Yöneltim Kurulunun başkanıdır. 

Genel Müdür'ün bulunmadığı hallerde Genel Müdür 
Yardımcısı Kurula başkanlık ekler. 

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. 
'Süresi biten üyeler tekrar atanalbilir veya seçilebilirler. 
Atama ve seçim dönemi içerisinde herhangi bir neden
le Yöneiljiım Kurulu üyeliği sona erenlerin yerleri ay
nı usulle yenileri atanmak veya seçilmiş bulunan ye
dekler getirilmek sureciyle doldurulur. Bu şekilde gö
reve gelenler yerini aldıkları üyenin görev süresini 
tamamlarlar., 

Yöneltim Kurulu haftada en az bîr kefc asgari 3 üye 
ile toplanır. Toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile 
karar verilir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın oldu
ğu taraf çoğunlukta sayılır. 

Yöneltim Kurulunun çalışma usul ve esasları ile 
diğer 'hususlar bir yönetmelikle düzenlenir. 

Özürsüz olarak toplantıya katılmayan üyelerin 
ücretlerinden Yönetim Kurulu Yönetmeliğine göre 
kesinti yapılır. 

Milli Güvenlik Konseyi {S. Sayısı : 384) 
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(Hükümetin Teklifi) 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yap
makta olan, Kurumdan aylık ve gelir almakta olanları temsil eden üye ile Kurumda çalışanları temsil eden 
üyenin görevi sona erer. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

22.9.1981 

B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Enerji ve Ta. Kay. Bakanı 
S. Bingöl 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. Devlet Bakanı 
T. Özal Prof. Dr. 1. Öztrak 

Dışişleri Bakam 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Ta. Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Adalet Bakanı 
C. Menîeş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

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

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Bakam 
Dr. Ş. Tüten 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. §ide 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

Köy İş. ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

Kültür Bakanı V. 
/. Evliyaoğlu 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 384) 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) I 

GEÇÎCÎ (MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte Yöneitim Kurulu üyesi olarak görev 
yapmakta olan Kurumdan aylık ve gelir almafcta 
olanları 'temsil elden üye ile Kurumda çalışanları tem
sil eden üyenin görevi sona erer. 

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

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

. . . . > • . . 

(Sosyail Güvenlik tş ve İşçi İlişkileri Kondisyonunun 
Kabul ettiği Metin) 

MADDE 2. — 4792 sayılı Kanuna aşağıdaki «Ge
çici Madde» eklenmişitir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanun yürürlüğe gir
diği tarihte Yönetim Kurulunun aisil ve yedek üyeleri
nin görevleri sona erer, 

Ancak bunlardan işçi ve işverenleri temsil eden 
üyelerin görevleri ilk Genel Kurula kadar ve atanan 
üyelerin ise ıbu Kanuna göre atamalar yapılıncaya ka
dar devam eder. 

MADDE 3. — Danışma Meclisi metninin 2 nci 
maddesi 3 ncü madde olarak aynen kabul edilmlişitür. 

MADDE 4. — Danışma Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi 4 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

..„;.... 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 3»4) 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 387 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Demokratik Cumhuri
yeti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
nın Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Milli Güvenlik 
Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/34; M. G. 

Konseyi : 1/360) 
(Danışma Meclîsi S. Sayısı : 90) 

TC 
Danışma Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü : 06-84 11 Mm 1982 
(1/34) 01-260 

'Konu : Kanun Tasarısı. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisli Genel Kurulunun 10 Mart 1982 tarîhüi 65 nci Birleşiminde görüşülerek açık oy üe ka
bul edilen, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti üe Somali Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekıomomük 
ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının CtaaylIanmıasHiııı Uygun Bulunduğuna Dair Kamun Tasarısı ekte sunulmuş
tur. 

Gereginli arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 12 Şubat 1981 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-756/01385 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ! BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanhğımza arzı Bakanlar Kurulunca 11.2.1981 tarihinde kararlaş
tırılan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti üe Somali Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik ve 
Tekinlik İşbirliği Anlaşmasunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kamun Tasarısı» üe gerekçesi ekM 
olarak gönderilmiştik'. 

Gereğini emirlerine ara ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 



— 2 — 

G E R E K Ç E 

Hüklümeltimizin Üçüncü Dünya, bu 'ara/da Afrika ülkeleri ile ilişkilerini geUştirmek, yaygınlaştırmak ve 
çeşitlendirmek yönündeki siyasetine uygun olarak, Siyah Afrika ülkeleriyle ikili münasebetlerimizin son yıl
lara kadar sınırlı düzeyde ve durgun kaldığını gözünü ne alarak, bu ülkelerle ilişkilerimizin geliştirilmesi ama
cıyla başlatılan siyasi, iktisadi ve ticari girişimler neticesinde işbirliği imkânlarının mevcut olduğu görülmüş ve 
ülkemiz ile Somali arasında bu imkânlardan yararlanılması için ekonomik ve teknik işbirliği alanlarındaki iliş
kileri düzenlemek ve bu çerçevede yekdiğerinin sahip olduğu teknik beceriden yararlanılmasmı, karşılıklı ola
rak burslar verilmesini sağlamak ve uzman değişimline olanak vermek amacıyla Somali Demokratik Cumhu
riyeti Dışişleri Bakanımın ülkemize yaptığı resmi ziyaret siirasında Anlkara'da 28 Kasım 1980 tarihinde bir 
«ElkonomJk ve Teknik işbirliği Anlaşması» imzalanmış tır, 

Bu Anlaşma ile, ikili ilişkilerimizde yeni ve düzenli bir gelişme beklenmektedir, 

İhtisas Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 

İhtisas Komisyonu 25 Mart 1982 
Esas No. : 1/360 
Karar No. : 88 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 10.3.H982 torihli 65 nci ıBirleşiminde görüşülerek açılk oy ile kabul edilen, 
«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Demokratik Cumlhuriyeti Arasında Ekonomik ve Teknik işbirliği 
Anılaşmasının Onaylanlmasmın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuzda incelenmiştir. 

Tasarının gerekçesinde 'de açıklandığı gibi, Üçüncü Dünya, bilhassa Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi geliş
tirmek amacında olan ülkemiz, Somali ile, yekdiğerinin sahip olduğu teknik beceriden yararlanıtaasını, karşı
lıklı burs verilmesini sağlamak ve uzman değişimine olanak vermek maksadıyla Ankara'da 28 Kasım 1980 ta
rihinde bu anlaşmayı imzalamışlardır. 

ıBu anlaşma onaylandığı takdirde ikili münasebetlerimizde düzenli bir gelişme olacağı düşüncesinde olan 
Komisyonumuz, Danışma Meclisince kabul edilen metnin tümlünü olumlu bularak maddelerin görüşmesine 
geçilmiştir. 

Anlaşmanın onayianmasınıin uygun bulunmasını! öngören Danışma Meclisince kabul edilen metinin 1, 2 ve 
3 ncü maddeleri uygun görülerek aynen benimsenmiştir. 

(Milli Güvenlik Konseylinin onayıma aırz olunur. 

Başkan 
Cumhur EVCİL 

Kur. Aflb. 

Üye 
Salih Zeki KARACA 

Dışişleri Bakanlığı 
Afrika Dairesi 

Üye 
Taner UZUN AY 

Dz. Kuı-i Yb. 

Üye 
Yalçın KÖKER 

Sanayi ve Tek. Bak. 
İhracatı Teşvik ve 

Yar. Daire Bşk. Yrd. 

Üye 
Dinçer İNCE 

Kur. Yb. 

Üye 
İsmet BİRSEL 

Dışişleri Bakanlığı Milletlerarası 
Ekonomik işler Daire Bşk. 

'Milli Güvenlik' Konseyi (S, Sayısı ? 387) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti île 
Somali Demokratik Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Ekonomik ve 
Teknik İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulundu

ğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1, — 28 Kasım 1980 
taniminde Ankara'da öımzal'aînrnış 
/bulunanı «Türkiiye Cuımihuriyetü 
Hükümetli M© Somalili Damiakraıik 
Cumıhurüyöti Hükümeti Arasında 
Ekonomik ve Teknik İşbirliği An
laşması» nın 'onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kamun ya-
yjımılaınıdlğı -tarüıhıte yürürlüğe gıiırıer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hü-
'küımJLesiiiıtıli ©akanlar Kurulu yürü
tür. 

— 3 — 

DANIŞMA MECLİSİNİN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Somali Demokratik Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Ekonomik ve 
Teknik İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulundu

ğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1 , - 2 8 Kasıım 1980 
tarihinde Ankara'da liirnzalanımış 
ıbulunan «Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti life Somali Demokratik 
Cumhuriyeti Hükümetti Arasında 
Ekonomik ve Tekdilk İşbirliği An
laşması» mim 'onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun ya
yımlandığı tarihte yürüdüğe gi
rer. 

MADDE 3.; — ıBu Kanun hiü-
ıkümteJrlinıi Balkaınilaır Kurulu yürü
tür,; 

İHTİSAS KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle 
Somali Demokratik Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Ekonomik ve 
Teknik İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulundu

ğuna Dair Kanun Tasarısı 

'MADDE 1. — Danışıma Mecli
sinim kabul ettiği 1 noi (maddemin 
aynen muhafazası. 

•MADDE 2. — Danışma Mecli
slimin ikalbul ©titiği 2 ncd maddemin 
aynen muıhaıfiazası. 

MADDE 3< — Danışma Medli-
slinıin kabul ettiği üçüncü maddenin 
aynen muhafazası. 

Milli Güvenlik Konseyi (S, Sayısı' r 387) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 386 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Demokratik Cumhuri
yeti Hükümeti Arasında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasmın 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının Danışma Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Milli Güvenlik Konseyi İhtisas Komis

yonu Raporu. (D. Meclisi : 1 /35; M. G. Konseyi : 1/356) 

(Danışma Meclisi S. Sayısı : 86) 

TC 
Danışma Meclisi 

Genel Sekreterliği 19 Mart 1982 
Kanunlar Md.lüğü: 06-85 (1/35) 01-261 

Konu : Kanun Tasarısı 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 8 Mart 1982 tarihli 64 ncii Birleşiminde görüşülerek açık oy ile kabul 
edilen, TUrkiye Cumhuriyeti HUkUmeti ile Somali Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Sadi IRMAK 
Danışma Meclisi Başkanı 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 12 Şubat 1981 

Sayı : 101-757/01386 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 11 . 2 * 1981 tarihinde karar
laştırılan «Türkiye Cumhuriyeti HUkUmeti ile Somali Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kül
tür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak gön
derilmiştir. 

Gereğini emirterinize arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 



_ 2 — 

GEREKÇE 

Hükümetimiz Üçüncü Dünya, bu arada Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek, yaygınlaştırmak ve çe
şitlendirmek kararındadır. Siyah Afrika ülkeleriyle ikili münasebetlerimiz ıson yıllara kadar sınırlı düzeyde 
ve 'durgun kalmıştır. Bu ülkelerle ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla son yıllarda yüıksdk düzeyde siyasi 
temas ve ziyaretler yapılmakta ve ekonomi, kültür ve billim alanlarında işbirliği imkânlanmn mevcut olduğu 
görülmektedir. Ülkemiz ile Somali arasında bu imkânları değerlendirmek, karşılıklı burslar verilmesini sağ
lamak; bilim adamı, araştırmacı, yazar, gazeteci ve sanatçı değişimini gerçekleştirmek; kültür, sanat, bilim 
ve eğitim alanlarında ilişkileri düzenlemek amacıyla Somali Demokratik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanının 
ülkemize yaptığı resmi ziyaret sırasında Ankara'da 28 Kasım 1980 tarihinde bir «-Kültür Anlaşması» imza
lanmıştır. 

Bu Anlaşma ile, ikili kültürel ilişkilerim'izde yeni ve düzenli bir gelişme beklenmektedir. 

TC 
Milli Güvenik Konseyi 

İhtisas Komisyonu 
Esas No. : 1/356 
Karar No. : 89 

İhtisas Komisyonu Raporu 

25 Mart 1982 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma iMedlisi Genel Kurulunun 8.3.1982 tarihli 64 ncü Birleşiminde görüşülerek açık oy ile kabul edi
len «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı», Komisyonumuzda inceleamiştir. 

Tasairının gerekçesinde de açıklandığı üzere, Üçüncü Dünya, bilhassa Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi geliş
tirmek amacında olan ülkemiz, kültür, sanat, bilim, eğitim ve teknoloji alanlarında karşılıklılık ilkesine dayalı 
olarak Somali ile Ankara'da 28 Kasım 1980 tarihinde bir Kültür Anlaşması imzalanımıştır. Buna göre karşı
lıklı burslar verilecek, bilim adamı, araştırmacı, yazar, gazeteci ve sanatçı değişimi gerçekleşecektir. 

Bu Anlaşma onaylandığı takdirde ikili münasebetlerimizde düzenli bir gelişme olacağı düşüncesinde olan 
Komisyonumuz, Danışma Meclisince kabul edilen metnin tümünü olumlu bularak maddelerin görüşmesine 
geçmiştir. 

Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunmasını öngören Danışma 'Meclisince kabul edilen metnin 1, 2 ve 
3 ncü maddeleri uygun görülerek aynen benimsenmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Cumhur EVCİL 

Kur. Alb. 

Üye 
Orhan AKA 

Dışişleri Bakanlığı 
Kültür İşleri Genel Md. 

Üye 
Taner UZUN AY 

Dz. Kur. Yto. 

Üye 
Siret YAZLAK 

Milli Eğitim Bak. 
Dış İlişkiler Yurt 

Dışı Eğt. Genel Md. 

Üye 
Dinçer İNCE 

Kur. Yb. 

Üye 
Necip İNCELER 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Müşavir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 386) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
İle Somali Demokratik Cumhuri
yeti HitkümeiM Anasonda Küftür 
Anlaşmasının Onaylanımasının Uy
gum BuJumduğıına Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — '28 Kasam 1980 
tarihlinde Ankara'da imzalanmış 
bulunan «Tunikliye Cumhuriyeti Hü
kümeti İte Somali Demokraltlik 
Cumhuriyetti Hükümeti Aracında 
Kültür Anlaşması» mn onaylanma
sı uygum bulunmuştur. 

MADDE % — BU Kanun ya
yımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun mV 
kümteıtilnli Balkanlar Kurulu yürütür. 

DANIŞMA MECLİSİNİN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türidye Cumhuriyeti Hükümeti 
İle Somali Demokratik Cumhuri
yeti Hükümeti Arasında Kültür 
Anlaşmaesumı Onaylanmasının Uy
gun Butunduğuna Dair Kanun 

Tasansa 

MADDE I. — 28 Kasanı 1980 
tarihlinde Ankara'da imızıallianmış 
bulunan «Tunikliye Cumhuriyeti Hü
kümeti İle Somali Demokratik 
Oramurtiyetli Hükümeti Arasında 
Kültür Anlaşması!» nıın onaylanma
sı uygun bulunmuştur. 

MADDE lı —' Bu Kanun ya
yımlandığı tarihte ytMirliğe girer. 

MADDE 3, — Bu Kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

İHTİSAS KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
İle Somali Demokratik Cumhuri
yeti Hükümet Arasında KüMir 
Anlaşmasmuı OnaylannıaBBnın Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. •— Danışma MecM-* 
sindin kabul ettiği 1 nci miaddendnı 
aynen muhafazası. 

MADDE 2, — Danışma Mecli-
smın kabul ettiği 2 nci TnmrWnn«ı 
aynen muhafazası. 

MADDE 3. — Danaışmaj Mecİ-
sinin kabul eMği 3 ncü maddenin 
aynen muhafazası. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 386) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Bayisi : 385 

Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında 
Hukuki ve Ticari Konularda Adli Yardımlaşma Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Milli Güvenlik 
Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1 /3; M. G. Kon

seyi : 1/337) 

(Danışma Meclisi S. Sayısı : 59) 

TC 
Danışma Meclisi 10 Şubat 1982 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü : 06-53 
(1/3) 01-229 

Konu : Kanun Tasarisı, 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi GemleU Kurulunun 9.2.1982 tarihli 51 nci BMeşSmlânidle göriişüSerek açık oy ile kabul edilen, 
Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli Yardımlaşma 
Sözleşmesinin Onaylaninıasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı eikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

TC 
Basbakanlik 15 Ekim 1981 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-969/06115 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan re Başkanlığınıza arzı BakanlSar Kurulunca 7.10*1981 tarihimde kararlaş
tırılan «Türkiye Cumhuriyeti jle Pakistan İstem Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticari Konularda Adli 
Yardımlaşma Sözleşmesinin Onayîanmasmın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ilişik ola
rak görtderilmiştir. 

Gereğini eminlerine arz etilerim. 
Bülend ULUSU 



— 2 — 

G E R E K Ç E 

Dost ülkeler arasında belli konularda yapılan sözleşmeler, ülkelerin bu konulara ilişkin ulusal uygulama
larına kolaylık sağladığı gibi uluslararası ekonomik;, sosyal ve politik iişkilerin gelişmesine katkıda bulu
nur. Pakistan tsl'am Cumhuriyeti ile ülkemiz arasında öteden beri mevcut uluslararası düzeydeki işbirliği ve 
iyi ilişkiler, 23 Haziran 1981 tarihinde iki ülke Adalet Bakanları tarafından Ankara^da imzalanan bu söz
leşme ile her iki ülkenin adalet organları arasında karşılıklı yardımlaşmayı sağlamak suretiyle daha da kuv
vetlenmiş olacaktır. 

Oört bölümden oluşan sözleşme, hukuki ve ticari konularda Âkit Tarafların adli mercilerinden çıkardan 
belgelerin diğer tarafın ülkesinde bulunan kişilere tebliğini, mahkemelerce Âkit Tarafların ülkesinde bulu
nan delillerin toplanmasını ve her iki ülke vatandaşlarının diğer Âkit Tarafın ülkesinde bulunduklarında ad
li mercilerce başvurma ve adli yardımdan yararlanma 'hakkını içeren hükümleri kapsamaktadır. 

Diğer bazı dost ülkelerle yapılmış bulunan 'benzeri İkili sözleşmeler örnek alınarak hazırlanan bu sözleş
me ile mahkemelerimize Pakistan'da bulunabilecek dava ve işlemlerle ilgili delillerin toplanması ve kişilere 
tebligat yapılabilmesi olanağı sağlanmış olacaktır. Ayrıca Pakistan'da bulunan yurttaşlarımızın Pakistan ad
li merdleri önünde o ülkenin vatandaşları gibi adli yardımdan faydalanmaları da öngörülmüşltür. 

Milli Güvenlik Konseyi ı(S, Sayısı : 385) 



İhtisas Komisyonu Raporu 

TC 
Mitti Güvenlik Konseyi 25- Mart 1982 

İhtisas Komisyonu 
EsarNb. : P/m 
Karar No. : 90 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 9.2.İ1982 tarihi Si nci birlöşiiminde göriişüllerek açık oy ile fcaibul edilen 
«Türkiye Cumhuriyeti ile- Pakistan! îsDam Cumhuriyeti Arasında Hukuka ve Ticari Konulanda Aidi Yardım
laşma Sözleşmesinin Onaylanmalsınıo Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Taısansı», Komıîstyoınumuzca incellienmiş-
tir. 

Tasarının gerekçesinde de geniş ibir şekilde açıklandığı üzere; 
Pakistan İslam Cumhuriyeti ile ülkemiz araisında öteiden 'beri mevcut Ulus'lar arası düzeydeki işbirliği ve iyi 

ilişkiler, 23 Haziran 1981 tarihinde Adallet ıBalkanliarı taraifıından Ankara'da imzalanan ıbu sözleşme ile her iki 
ülkenin Adafet Onganllan arasımda karşıMik yardımlaşmayı sağlamak suretiyle daha da kuvvetlenmliş olacaktır. 

Bu sözlıeşme ille mahkemelerimize Pakistan'da ibulunalbil'ecek dava ve 'işlemlerle ilgili delillerin toplanması 
ve kişilere tebligat yapılabilmesi olanağı sağlanmış olacaktır. Ayrıca Pakistan'ca bulunan yurttaşlarımıziın Pa
kistan adli mercileri önünde o üllkenıin vatandaşları gibi adli yardımdan 'faydalanmaları 'da öngörülmüştür. 

Alkilt Tarafların ülkesinde bulunan delillerin toplanmadı ve her i'kıi ülke vatandaşlarının diğer Âkit Tarafın 
ülkesinde IbulunduMannda adli mercilere başvurma ve adli yardımdan yaırarianma hakkını ısağiayan sözleş
menin onaylanmasında fayda mütalaa öden Komisyonumuz 'Danışma Meclisince kabul edilen metnin tümünü 
olumlu IbuHaraik maddelerim müzakeresine geçmiştir. 

'Danışma Meclisince kabul edilen metnin 1, '2 ve 3 ncü maddeleri uiygun görülerek aynen benimsenmiştir. 
•Milli Güvenlik Konseyimin onayına arz olunur. 

Başkan 
Cumhur EVCİL 

Kur. Alb. 

Üye 
Sait REZAKİ 

Adalet Bakanlığı Başmüşaviri 

Üye 
Taner UZUN AY 

Dz. Kur. Yb. 

Üye 
Gündüz TUNÇBİLEK 

Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk 
Hukuk ve Sosyal İşler Genel Md. 

Üye 
Yasar PINAR 

Dışişleri Bakanlığı 
(HtOB - 1 . Şbi Md. 

Üye 
Dinçer İNCE 

Kur. Vb. 

Üye 
Ayhan DUMLU 
Dışişleri Bakanlığı 

Sözleşmeler Daire Grup Bşk. 

Milli Güvenlik Konseyi KS. Sayısı : 385) 



HÜKÜMETİM TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti île Patisten 
İslam Cumhuriyeti Arasında Hu* 
kuki ve Ticari Konularda Adi Yar
dımlaşma Sözüeşmesinlin Onayta-
ınasının Uygun Bulunduğuna DaSr 

Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — Türkiye Cunıhu-
riyetli üe Pakistlan İslam Cumihurfiı-
yeti arasımda 23 Haziran 19'8I1 tari
hlînde Anlkara\iia imzaflanmıış olanı 
Hükukli ve Ticarti Konularda Adli 
Yartİıımllaşma Sözleşmesıinıin onaıy-
'lanlması uygun bulümımuşitur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayı
mı 'talihinde yürürlüğe glilrer. 

MADDE 3. — Bu Kamun hü
kümlerini Balkanlar Kurulu yürütür. 
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DANIŞMA MECLİSİNİN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Üe Pakistan 
İslam Cumhuriyeti Arasında Hu
kuki ve Ticarî Konularda AdK Yar
dımlaşma Sözlteşmesİnlin OnaVfaro-
ınasnun Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı. 

MADDE il. — Türkiye Curnlıu-
riîyetli Üe Pakistan İslam Cumhuri
yeti arasımda 23 Haziran 19811 tarii-
hjinde Atılkaira'da imzaillanmış olan 
Hulkulkü ve Ticari Konularda Adi 
Yardımlaşma Sözfleşmesikin onay
lanması uygun bulunımuşjtur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayı
mı tarlüMnde yürürlüğe glilrer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hü
kümlerini Baikıamllar Kuruluı yürüıtür. 

M ^ « 1 1 I I 

İHTİSAS KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti üe Pakistan 
İslam Cumhuriyeti Arasımda Hu
kuki ve Ticari Konularda Adli Yar
dımlaşma SöZleşmıesinlin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı. 

MADDE d, — Danışma Mecl-
siniıln ikalbul etitiği il nci maddenin 
aynen muhafazası. 

MADDE 2. — Danışma Mecllli-
âMın kabul ettiği 2 neti maddenin 
aynen muhafazası., 

MADDE 3< — Danışma Mecİ-
sinliSii kabul «İttiği 3 ncü maddenin 
aynen muhafazası. 

Miii Güvenlik Konseyi (S. Sayısı :; 385) 



MİLLt GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 382 

Adli Yardım Taleplerinin İletilmesine İlişkin Avrupa Sözleşme
sinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
nın Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Milli Güvenlik 
Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/52; M. G. 

Konseyi : 1/341) 

(Danışma Meclisi S. Sayısı : 55) 

TC 
Danışma Meclisi 10 Şubat 1982 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü : 06-102 
(1/52) 01-278 

'Konu : Kanun Tasarısı. 

MifLLt GÜVENLİK KONSEYİ OENBL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Geneli Kurulunun 9.2.1982 tarihli 51 nci Birikiminde görüşülerek açık oy ile kabul edi-
3en, Adili Yaddım Taleplerinin İletilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesinin On&yiattmasınm Uygun Bulunduğu
na Dalir Kanun Tasarısı ekfee sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Sadi IRMAK 
Danışma Meciisa Başkanı 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 30 Eylül 1980 
Başkanlığı 

Sayı : 101-603/06639 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Ekli [üstede konuları ve eski Milkt Meclisi Başkanlığı ^ sunuluş tarih ve sayıları belirtilen Kanun Tasarıları 
Bakanllar Kurulunca benimsenmiştir. 

Yüce Konseyin onayıma sunulmak üzere anılan Kanun Tasarılarının işleme konulmasını saygılarımla tarz 
ederim. 

Bülend ULUSU 
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L İ S T E 

K O N Ü S Ü 

Türlüye Cumhuriyeti Hükümeti öle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriye'fei ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyet
leri Birliği Arasındaki Karadeniz'de Kıt'a Sahanlığı Sınırlandırılması Hak
kında Anlatmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Ta-
sarı'sı. 
Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleş
mesi ve Eki Protokol ile Sözleşmenin YüriüCümiü ile İlgili İdari Anlaşma
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, 
Türkiye Cumhuriyeti ve Norveç Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Söz
leşmesi ile Bu 'Sözleşmeye Eik Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı. 
1 Mayıs 1969 Tarihli Türkiye - İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Ta
dil Eden Ek Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı, 
Türkiye Cumhuriyetti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Suçluların 
Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri AraSında Ceza Yar
gılarının Yerine GetirilrrıeSine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması ve Uy
gulanması Hakkımda Kanun Tasarısı. 
Adli Yardım Taleplerinin İletilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 
Tür'kiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Hak
kında Genel Sözleşmenin Revizyonu ile İlgili Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 

Tarihi ıSayısı 

15 . 9 . 1978 101 - '3119/07553 

25 , 1 2 . 1978 İdi - 352/09961 

8 . 1 . 1979 10H - 351/09960 

6 . 2 . 1980 1101 - 531/01309 

5 . -12 . 1979 101 - 461/07567 

10 , »1-2 

16 

1979 

1979 

101 - 460/07567 

101 - 404/01659 

21! , 8 . 1980 1/12 - 110/05.863 

G E R E K Ç E 

30J-31 Mayıs 1974 tarihleri arasında Viyana'da toplanan 9 neu Avrupa Adalet Bakanlar Konferansımda, kişi
lerin yargı mercilerine başvurmalarını güçleştiren engellerin kaildırıtonaisıyla ilgili olarak, Avrupa Konseıyi bün
yesinde çalışmalar 'yapılması tavsiye edildi. 

Aynı konferansta Avusturya Adalet Bakanı tarafından da, yalbancı ülkede Ibulunan kişilerin yargı merci
lerine başvurmalarını kolaylaştırıcı önlemler alınması önerildi. 

Bu öneri ve tavsiyelerin ışığı atomda Avrupa Konseyi 'bünyesinde kurulan uzmanlar Komitesi çalışmala
rına, 'ülkemizi temsien Adalet Bakanlığından bir uzman katılmıştır. 

Uzmanlar Komitesince hazırlanıp, Avrupa Konseyi (Hukuki İşbirliği Komitesi ile Bakanlar Komitesinin 
onayından Igeçen «Adli Yardım Taleplerinin İletilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi» ülkemiz tarafından 27 Ocalk 
1977 tarihinde imzalanmıştır. 

İBu sözleşme şimdiye kadar, Avrupa Konseyine üye ülkelerden Belçika, Fransa, Yunanistan, Lüksemlburg, 
Norveç, Portekiz, İSveç, İngiltere ve Türkiye tarafından imzalanmış olup; (bunlardan Türkiye, Portekiz ve Fran
sa hariç diğer imzacı Devleitler tarafından onaylanmış bulunmaktadır. 

Sözleşmenin amacı, üye ülkeler arasındaki birilik ve dayanışmanın sağlalmlaş'tıriması ve üye ülke toprak
larımda bulunan yabancıların Adli Yardım Taleplerinin, etkin ive 'basit bir sistemle ilgili ülkelere initıilkal'inin 
kofaylaştıntaaSından ibarettir, 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 382) 
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Sözleşme uyarınca her Âkit Devlet, Adli Yardım Taleplerinin gönderilmesi ve kabulü ile görevli bir 
«Gönderici Makam» ide «Alıcı Makata» tayin etmek zorundadır. Esasen bu tür makamlar, Türkiye'nin ide 
onaylayıp taraf olduğu «Nafaka Alacaklarının Yabancı Ülkelerde Tafsiline İlişkin 20 Haziran 1956 tarihli New 
York Sözleşmesi» de öngörülmüş bulunmaktadır. 

Bu sözleşme, Türkiye'nin 'taraf olduğu ve La Haye Devletler Özel Hukuku Konferansınca Hazırlanan 1 
Mart 1954 tarihli «Hukuk Usulüne İlişkin Sözleşmedeki» usulleri basitfleştiiren ve tamamlayan bir niteliğe sa
hiptir. Ayrıca t>u sözleşme, Devletler arasında esasen şimdiye kadar mievcut olan diğer Sözleşmeleri ortadan 
kaldırmadığı gibi, 'konsolosluk yoluyla yapılan. yardim usullerini dle kaldırmış değildir. 

Öte yandan sözleşmenin konusu, »taleplerin intikaline ilişkin yöntemlerle ilgili olup müracaat sahibinin adli 
yardımdan yararlanabilme koşularını kapsamamaktadır. 

'Sözleşmenin Türkiye Ibakımından yürürlüğe girmesi yurt dışında bulunan işçilerimizin hukuksal sorunları
nın çözümünü önemli ölçüde kolaylaştıracaktır, 

Açıklanan bu nedenlerle iş 'bu Kanun Tasarısı hazırlanmıştır. 

MADDE, GEREKGELEİRÎ 

Mıaldde 1. — Sözleşmenin onaylanmasının uygun Ijulunıduğuna ilişkindir. 

Madde (2. — Yürürlük tarihi ile ilgilidir. 

IMadde 3. — Yürütme ile ilgilidir. 

Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 

Adalet Komisyonu 22 Mart 1982. 
Esas No. : 1/341 
Karar No. : 48 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurullıu'nun 9.2;1982 'tarihli.5,1 nci Birleşiminde görüşülerek aÇık oy ile kalbul edilen, 
Adli Yandılm Taılleplerinin İletilmesine Îlişlkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dalir 
Kanun Tasarısı, gerekçesi ve eki sözleşme Komisyonumuzca incelendi. 

Tasarının tümü ve maddeleri, Danışma Meclisinden geldiği şekli ile aynen benimsenmiştir. Ancak, Sözleş
menin 1 nci maddesindeki «mutat ikametgâh» deyiminin, uygulamada tereddüt ve zorluklar yaratacağı, «ika
metgâh» in 'belirli 'bir yerde diövamlı oturmayı gerektirdiği, halbuki sağlanmak istenenin adli yardım olduğu, 
bundan bir yerde çok kısa, 'bir kaç gün oturan, turist olarak bulunanlar dışında kalanların yararlanması dü
şünüldüğü cihetle, maddenin ilk satırındaki «mutat ikametgâha sahip ölüp» yerine «mutat olarak oturan,» 
üçüncü satırındaki '«ikametgâhını (bulunduğu» yerine de «olarak oturduğu» denilmesinin, maksadı daha iyi ifa
de edeceği sonucuna varılmıştır. Ayrıca 6 nci maddenin 2 nci paragrafındaki «bu Devlete» şeklindeki dü
zenlemenin «bu Devletin» şeklinde olması gerekmektedir. 13 noü maddenin 1 nci paragrafının başına «Her» 
kelimesinin konması, hem maddedeki boşluğu, tereddüdü ortadan kaldıracak, hem de 2 nci paragraf ile uy
gunluk sağlamış olacaktır. 

Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Üye Üye Üye 
Zeki GÜNGÖR İlhan KÖSEOĞLU Sait REZAKİ Sencar ÖZSOY 

Hv. Hâk. Kd. Albay Hâk. Kd. Albay Adalet Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı 
Kanunlar G'n. Md< Uluslararası Krl, 

Başmüşaviri D. Bşk Yrd. 

'Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 382) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Adli Yardımı Taleplerinin İletilme
sine İlişkin Avrupa Sözleşmesi-
irin Onaylanmasının Uygun Bu

lunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — StrazlbuHg'da 27 
Ocak 1977 Itariıhinde liimızalanan 
«Adli Yardım Talepleriniıı İletöil-
mlesine llşfcin Avrupa Sözleşme
si» niin önıaylanmıası uyguın bulun
muştur,: 

MADDE 2. — Bu Kanun ya
yımı tedibinde yürürlüğe girer^ 

MADDE 3. — ©u Kanun hü-
Ikümlerîni Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

DANIŞMA MECLİSİNİN KA
BUL ETTİĞİ METİN 

Adli Yardım Taleplerinin İletilme
sine İlişkin Avrupa Sözleşmesi
nin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Strazlburıg'da 27 
Ocak 1977 'tarihinde fazalanan 
«Adli Yardim Taleplerimin İ'letil-
ımesine îişjkiin Avrupa Sözleşme'-
sıi» niin onaylanması uygun bulun-
imuştarı 

MADDE 2. — (Bu Kanun yayı
mı foaırilhünde yürürlüğe girer,; 

MADDE 3. — 'Bu Kanun hü
kümlerini Balkanlar Kurulu yürü
tür. 

• I < • » ! • • 

ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Adli Yardımı Taleplerinin İletilme
sine İlişkin Avrupa Sözleşmesi
nin Onaylanmasının Uygun Bu

lunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE l.: — Danışma Mecli
si metnfimin 1 nci 'maddesü aynen 
kalbul ediitoiışitiir. 

MADDE 2. -T- Danışma Mecli
si metninin 2 nci ımaddesli aynen 
kalbul ediMmiştkv 

MADDE 3. — Danışma Mecli
si metninin 3 ncü maddesi aynen 
kalbul ed)iıWiştirv 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 382) 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 383 

Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında 
Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım ve Suçluların Geri Veril
mesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Milli Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 

1/107; M. G. Konseyi : 1/344) 

(Danışma Meclisi S. Sayısı : 63) 

TC 
Danışma Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü : 06-257 11 Şubat 1982 
(1/107) 01 -697 

Konu : Kanun Tasarısı. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi GeııM Kurulu'nun 10,2.1982 tarihli 52 nci Bileşiminde görüşülerek açık oy ile kabul edi
len, Türkiye Cumhuriyeti İle Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında Ceza İşlerimde Karşıhikh AdlK Yandım 
ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğunla Dair Kamın Tasarısı ekte 
sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Sadi IRMAK 
Danışma Meclisi Başkanı 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 30 Kasım 1981 

Sayı : KKTD./lOl - 1009/06786 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arza BakanOar Kurulunca 16.11.1981 tarihinde kararfaş-
tmJan «Türkiye Cumhuriyeti fte Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yar
dım ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» 
ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğini emirlerine arz ederim, 

Bülend ULUSU 
Başbakan 
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G E R E K Ç E 

10 Haziran 1981 tarihinde Budapeşte'de imzalanan '«Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Halk Cumhuri
yeti Arasında Ceza işlerinde Adli Yardımlaşma ve Suçluların Geni Verilımesi Sözleşmesi», 29 Mayıs 193İ2 tari
hinde Ankara'da imzalanan «Suçluların ladesi ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Sözleşmesi» nin yerimi 
alacaktır. 

Günümüzün ihtiyaçlarına gereği gibi ceiyap veremeyen eski anlaşma ve sözleşmelerin yerine, koşullara uy
gun daha geniş 'kapsamlı yeni anlaşma ve 'sözleşmelerim yapılması görüşünden hareketle hazırlanan bu söz
leşme hukuki alanda iki ülke araisıridaki iş/birliğini geliştirmek arzusuna dayanmakta ve «Ceza İşlerinde Karşı
lıklı Adili Yardımlaşma ile Suçluların latifesine Daıir Avrupa Sözleşmelerinin özlerine uygun olarak hazırlanmış 
bulunmaktaldır. 

Sözleşmenin birinci bölümü ceza kokuşturmalarında karşılıklı adli yardımı 'içermektedir. Bu Ibölümtie yar-
dumlaşmanın kapsamı, reddi, istimalbe, tebligat, yazışma dili ve adli sicile ilişkin hükümler yer ataak'taidir. 

Sözleşmenin ikinci 'bölümünde ilse taraflardan birinin ülkesinde suç işleyip diğerinim ülkesiride bulunan sa
nık ve hükümlülerim geri verilmesinin yöntemleri düzenlenmekte, ialdeyi gerektiren suçlar, iademin retiidi halleri, 
yazışma yoları ve dli gibi hususlar belirlenmektedir. 

Bu sözleşnı© onaylanarak yürürlüğe 'girdiği takdirde, taraflardan birinin ülkesinde suç işleyerek diğerinin ül
kesine kaçan 'suçlularım geri verilmesi, cezai konularda. 'telbigatın yapılması ve 'istinabelerin yenine getirilmesi 
bu alandaki Avrupa Sözleşmelilerine ve günün ihtiyaçlarına uygun bir şekilde sağlanmış olacaktır. 

Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/344 22 Mart 1982 
Karar No. : 47 

MtLLl GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 10.2.1982 tarihli 52 nci (Birleşiminde görüşülerek açık oy ile kabul edi
len, Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım 
ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, gerek
çesi ve eki Sözleşme Komisyonumuzca incelendi. 

Tasarının tümü ve maddeleri Danışma Meclisinden geldiği şekliyle aynen benimsenmiştir. 
Tasarının eki Sözleşmenin 3 ncü maddesinin 2 nci paragrafının (a) bendindeki suçun «Açık bir çatışmada 

işlenmiş olması» halinden «savaş» halinin kastedildiği sonucuna varılmış; 9 ve 23 ncü maddelerdeki «Fran
sızca dilinde» ifadesinde sadece «Fransızca» yeterli görüldüğünden «dilinde» kelimelerinin fazladan yazıldı
ğı görülmüş; 17 nci maddenin ilk satırındaki «azami» kelimesinden sonra «haddi» kelimesinin ilave edilmesi, 
18 nci maddenin (d) bendinin birinci satırındaki «ise» ekinin fazla olması sebebiyle metinden çıkarılması, 
20 nci maddedeki «(Adi suç teşkil etmeyen» deyiminden maksadın ne olduğunun tereddüt doğuracak olma
sı, istenileni ifade edememesi nedeniyle yerine «Umumi ceza kanunlarına göre suç teşkil etmeyen» deyiminin 
konulması uygun görülmüştür. Ayrıca 24 ncü maddenin 1 ve 2/c paragraflarında geçen «icra» dan infazın 
kasdedildiği anlaşıldığından bunların «infaz» olarak düzeltilmesi, 29 ncu maddenin 3 ncü paragrafındaki 
«tecil» in ceza mevzuatındaki tecilden ayırdedilebilmesi için «uzatma» şekline dönüştürülmesi, 30 ncu mad
denin 1 nci paragrafındaki «uyruğunu» kelimesinin de «tabiiyetini» şeklinde yazılması uygun olacaktır. 31 nci 
maddenin l/a paragrafının son satırındaki «terketmediği süre» ifadesinin «terkedememesi sebebiyle kaldığı 
süre» olarak düzeltilmesi maksadı daha iyi ortaya koyacaktır. 33 ncü maddenin; suçun vasfının değişmesi, 
fiilin vasfının değişmesinin söz konusu olmaması, maddenin, çevirisi ısırasında kelimelerin iyi seçilmemiş bu
lunması, 'sebebiyle yeniden düzenlenmesi ve «suçun vasfı dava sırasında değişirse, İade edilen kimse hakkında 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 383) 
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kovuşturma veya muhakeme yapılabilmesi, ancak başka şekilde vasıflandırılan suçun temel unsurları itiba
riyle iadeye cevaz vermesi hallinde mümkündür.» şeklinde sözleşmede yer alması gerekmektedir. 34 ncü mad
denin l/b paragrafındaki «zimmetinde» kelimesinin «tasarrufu altında» olarak düzeltilmesi ve bu paragrafın 
(a) ve (b) bentlerini kapsayacak, ifade düzgünlüğünü temin edecek olması Ibakımıridan flb) bendinden sonra sa-
•tırfbaşt yapılıp «eşya ve (kıymetler», denmesi, aynı maddenin 4 ncü paragrafının «Talep edilen Âkit Taraf, yü
rütmekte olduğu»ı şöklinde başlamaisı, 5 nci paragraftaki «meccanen^ yerline «ücret istenmeden»; ifadesinin 
kullanılması, 40 ncı maddenin 2 nci paragrafının son cümlesinin «fesih, İhbarın diğer Âkit Tarafça»/ söküne 
dönüştürülmesi ve bu maddenin son cümlesin'deki «Frarisızca dilinde»! ifa^edi'nin «Fransız tfilinde»! olarak ya
zılması idaha uygun olacaktır. 

Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Zeki GÜNGÖR İlhan KÖSEOĞLU Turgut AYDIN 

Hv. Hâk. Kd. Albay «âk, Kd. Albay Adalet Bakanlığı 
Ceza İş. Gn. ıMd. Baş. Yrd. 

Üye 
Erkut ONARD 

Dışişleri Bakanlığı 
Hukuk İş. D. Bşk, Yrd. 
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(HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Macaris
tan Halk Cumhuriyeti Arasında 
Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yar
dım ve Suçluların Geri Yerilmesi 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair - Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1, — Türküye Cmrihu-
riıyeltâ ilb 'Macaristan Halik Guimı-
tıuıriydtfiı arasMiıda 10 Haziran 1981 
tarihlimde Budapeşte'de imzalanmış 
lodan «Oeza Işferlinlde Karşılıklı 
Aldİ. Yardiımı ve Suçlularını Getli 
VeriÜmesli Sözleşimtesıi» nin onay
lanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayı
mı tariilhıiınıde yürürlüğe girer. 

(MADDE 3. — Bu Kanun !hü-
kümlerinli Bakanlar Kurulu yürü-
Itür.-

DANIŞMA MECLİSİNİN KA-
'BUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Macaris
tan Halk Cumhuriyeti Arasında 
Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yar
dım ve Suçluların Geri Yerilmesi 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy

gun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı. 

MADDE 1. — Türkiye Cumhu
riyeti ile1 Macaristan Halk Cum
huriyeti arasında 10 Haziran 1981 
tarilhıinldte (Budapeşte'de imzalanmış 
olanı «'Ceza İşlerinde Karşılıklı 
Adli Yardım ve Suçluların Geri 
Verilmesi Sözleşmesi» nin onay-
tanmıası uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayl
ımı tarihinde yürüdüğe gürer. 

MADDE 31 — Bu Kanun hü-
Ikümterinıi Balkanlar Kurulu yürü
tür. 

ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti' ile Macaris
tan Halk Cumhuriyeti Arasında 
Ceza İşlerinde Karşdıklı Adli Yar
dım ve Suçluların Geri Verilmesi 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Danışma Mecli
si metninin 1 ndi maddesi aynett 
ıkaıbull1 ©difaiş'tiir. 

MADDE 2. — Danışma Mecli-
si meitnlimin 2 nıci maddtesli aynen 
kalbul edliflmlişltk.1 

MADDE 3. — Danışma Mecli
si metniinıin 3 ncü maddesi aynen 
kabul ödilimlişliir. 

Başbakan 
B.. Ulusu 

Devldt Bak. - ıBaşbakan 
Yrd, 

Zı Baykara 

Devlet Bakanı V. 
İ. Evliyaoğlu 

Dışişleri Bakanı 
/ Türkmen 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd, V, 

K. Erdem 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

'Maliye Bakant 
K. Erdem 

Ticaret Bakanı Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı V. 
M. R. Güney 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
/) Evliyaoğlu 

Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Bakanı 
Dr,: S, Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Devlet Bakan! 
Prof. Dr. t Öztrak 

M'illi Savunma Bakanı 
Ü. H, Bay ülken 

M'MM Eğitim ©akanı 
#., Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

16 . 11 3 1981 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

İçişferi Bakanı V. 
H. Sağlam 

Bayındırlık Bakanı 
Dr., T. önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Saınıayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabi Kay. Bakan 
S., Kocatopçu 

Köy İşleri ve Koop. Bak. 
M. R. Güney 

Kültür Bakanı 
C. Baban 

S. Bingöl 

Genellik ve Spor Bakam 
V. Özgül 
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